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Beste bezoeker,
Wanneer u dit nummer van Fnip-nieuws ontvangt weet u dat de voorjaarsbeurs Antwerpfila
weer zeer nabij is. Een zeer goed gevulde zaal 2 van Antwerp Expo (Bouwcentrum) verwacht u. Tientallen handelaren uit binnen- en buitenland evenals de Belgische en Duitse
post zullen weer present zijn om u toe te laten uw verzamelingen verder uit te breiden en te
vervolledigen. Wij mogen spreken uit ondervinding wanneer wij stellen dat de laatste tijd de
“betere” zegels en brieven nog altijd zeer goede en zelfs steeds hogere prijzen halen.

v

in

ter

nationa

ederat
ie
n F

le

p

Doel van dit informatiemagazine
is de verzamelaars een actuele
berichtgeving te bezorgen met betrekking
tot de postzegelmarkt
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Pierre Gilis
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Wij wensen ook de auteurs van de artikels in dit nummer extra te bedanken, omdat zij zich
belangeloos blijven inzetten voor een, naar onze mening, wat ondergewaardeerd deelaspect
van de filatelie nl. de filatelistische literatuur. Misschien hebben velen onder u niet de behoefte hieraan, toch kan het interessant zijn af en toe iets te lezen of op te zoeken over
bepaalde onderwerpen van de filatelie. Ook al behoort het beschrevene niet onmiddellijk tot
uw verzamelgebied, het is en blijft boeiend en leerrijk.
Verder wens ik u nog mede te delen dat de “Antwerpfila”-website onlangs in een nieuw
kleedje werd gestoken, iedereen die hier interesse voor heeft kan eens een kijkje gaan nemen op de vernieuwde website: http://www.antwerpfila.be.
Wij wensen iedereen een aangenaam beursbezoek en een gunstige zoektocht naar de hem
ontbrekende items.
R. De Cuyper, voorzitter FNIP
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HOLLANDFILA
17 & 18 MEI 2019
• Wat kunt u verwachten van dit evenement:
• Ca. 100 handelaren ﬁlatelie w.o.
ook semihandel.

Leden g
ratis
toegang
.

• Veel gratis parkeermogelijkheden.
• Uitstekend restaurant, vele
gezellige zitjes.
• Jeugd t/m 17 jaar toegang gratis.
• Dit mag u zeker niet missen !!!!!

< Barneveld
Eigen vervoer:
A1: Afrit 16,Voorthuizen/Harselaar
Volg Barneveld-centrum.
400 m. van het station-centrum

LOCATIE:
DE VELUWEHAL
Nieuwe Markt 6
3771 CB Barneveld NL
Entree € 3,- p.p./p.d.
17 mei van 10.00 - 17.00 uur
18 mei van 10.00 - 16.00 uur

Informatie: Organisatie V.O.V.V. • Postbus 887, 7301 BC Apeldoorn NL
Tel. (+31)-(0)55-3558600 - (+31)-(0)6-30718411
Website: www.eindejaarsbeurs.nl • e-mail: organisatie@eindejaarsbeurs.nl

Henri La Fontaine
(1854-1943)

Jozef Vansteelandt

Henri La Fontaine (1854-1943) was een jurist en lid van de
Belgische Werkliedenpartij die van internationale bemiddeling zijn levenswerk maakte. Hij was ook voorstander van
het universeel stemrecht, het recht van elk kind op onderwijs en de rechten van vrouwen en arbeiders. In 1913 wordt
hij beloond met de Nobelprijs voor de vrede.

Henri La Fontaine stamt uit de bourgeoisie en is een advocaat
gespecialiseerd in internationaal recht. Vanuit deze discipline wil
hij vrede brengen in de wereld door middel van Belgische en internationale verenigin gen, ondermeer binnen het Internationaal
Bureau voor de Vrede waar hij vanaf 1907 de voorzitter van is. In
1913 wordt hij voor zijn inzet beloond met de Nobelprijs voor de
Vrede. Hij levert een belangrijke bijdrage aan de feministische
strijd en staat in 1892 mee aan de wieg van de Belgische Liga
voor Vrouwenrechten. Van bij de oprichting van de Belgische
Werkliedenpartij wordt hij lid en in 1894 wordt hij een van eerste
socialistische senatoren in België. Bibliografie is zijn passie. In
1895 richt hij samen met Paul Otlet het Office international de
Bibliographie op.
PACIFIST
Onder invloed van de Engelse pacifist Hodgson Pratt stichtte La
Fontaine in 1883 de Société belge de l’arbitrage et de la paix,
waarvan hij twee jaar later secretaris-generaal werd. Tussen
1907 tot aan zijn dood was hij voorzitter van het Bureau international de la paix. In 1913 zat hij het Wereldcongres voor de
Vrede voor in Den Haag, rechtstreeks aanleiding voor de hem
toegekende nobelprijs.

In 1919 was hij lid van de Belgische delegatie op de Vredesconferentie van Parijs en het jaar nadien vertegenwoordigde hij België op de eerste Algemene Vergadering van de Volkerenbond.
Zijn leven lang was hij actief in pacifistische organisaties, waaronder de Société belge pour l‘arbitrage et la paix, die hij in 1889
had opgericht. Zijn internationalisme kwam onder meer tot uiting
in een essay uit 1916 met als titel’La Grande Solution’, waarin hij
opriep tot de oprichting van één parlement, grondwet, gerechtshof en bank voor de hele wereld, alsook tot de uitwerking van
een internationale taal.
De persoonlijke papieren van Henri La Fontaine bestaan uit
zowat 350 archiefdozen. Ze zijn een onmisbare bron voor de
geschiedenis van het pacifisme, niet enkel in België maar ook
internationaal. Daarnaast bevatten zij tal van waardevolle documenten met betrekking tot pacifisme en socialisme
HENRI LA FONTAINE PRIJS
De Internationale Prijs Henri La Fontaine (ter waarde van 10.000
euro) wil hulde brengen aan levende personen of werkende verenigingen of openbare instellingen die een significante bijdrage
leveren tot de verdediging, het doorgeven en het actualiseren
van de waarden die werden gedragen door Nobelprijswinnaar
voor de Vrede 1913 Henri La Fontaine, meer bepaald het humanisme, de sociale rechtvaardigheid, het feminisme en het vrij
onderzoek. De Internationale Prijs Henri La Fontaine voor Humanisme werd ingesteld door de Stichting Henri La Fontaine.
Deze prijs is genoemd naar de Belg Henri La Fontaine (18541943), die als advocaat gespecialiseerd in internationaal recht
koos voor de weg van het pacifisme om de samenleving te beïnvloeden. Door zijn inzet bracht hij het tot voorzitter van het Inter-
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nationaal Bureau voor de Vrede en kon hij
deelnemen aan de werkzaamheden van de
Assemblee van de Volkenbond, de voorloper van de Verenigde Naties. Ook met het
oog op de bevordering van de vrede had
hij, samen met Paul Otlet, in 1895 het Office international de Bibliographie opgericht.
Als senator voor de Belgische Werkliedenpartij en vrijmetselaar ijverde hij voor het
algemeen stemrecht en voor de rechten
van de vrouw. Henri La Fontaine was een
prominent intellectueel tekenend voor het
begin van de 20e eeuw. Hij was tevens een
van de eerste socialistische senatoren van
België in 1895 en bleef lid van de Senaat
tot 1935.

Uitgifte 2016

n

VIGFILA

UW ATM SPECIALIST
Automaatzegels
ALLE LANDEN
Nieuwigheden
Prijslijsten - Abo
Postbus 10029 B-8520 KUURNE (0476 30 12 91)
vigfila@telenet.be - www.vigfila.be

6 | fnip-nieuws

Loten en verzamelingen aan

spotprijzen
Altijd aankoop van ALLE soorten postzegels,
ook bundels en kilowaar!

IMPORT Postzegelgroothandel EXPORT

J. CARRON

Tel. en fax: 03 238 18 67

Omnisport
De Voorwaarts 55
7321 MA Apeldoorn
bereikbaar met:
• Trein (station de Maten)
• Auto (A50 afrit 24)
• Ruime gratis parkeergelegenheid

THEMA Postex® 2019

open:
vrijdag 10.00 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur
zondag 11.00 - 16.00 uur

Gratis Catalogus
Gratis Verrassingstas
Gratis Taxaties
www.postex.nl

VERVOER

www.facebook.com/
postexapeldoorn
www.twitter.com/
postexapeldoorn

ruim 50 handelaren
(ook uit buitenland)
semi-handelaren
Tentoonstelling

GRATIS POSTZEGEL
voor elke betalende bezoeker

POSTEX®
2019

Informatie
Rolstoel vriendelijk
Goede zaalverlichting

KORTINGSBON
€ 1,00

(niet in combinatie met andere acties)

Toetanchamon
Jozef Vansteelandt

TOETANCHAMON BETEKENT ZOVEEL ALS:
“LEVEND EVENBEELD VAN AMON”. ZIJN
TROONNAAM NEBCHEPEROERE BETEKENT:
“HEER VAN DE MANIFESTATIES VAN RÉ”.

Op 4 november 1922 ontdekte de Britse archeoloog Howard
Carter de grafkamer van farao Toetanchamon en vervolgens de
schatten die deze bevatte. Het duurde meer dan vijf jaar vooraleer ze de eerste steen van de tombe ontdekten. Deze gebeurtenis is en blijft een van de meest indrukwekkende gebeurtenissen
binnen het domein van archeologie. Meer dan 5000 zeldzame
en prachtige objecten zagen toen het daglicht. Buiten op deze
archeologische opgraving werden er niet veel objecten teruggevonden die de naam van deze farao vermeldden. Hij schitterde
niet als monarch en het is waarschijnlijk dankzij zijn relatieve
onbekendheid dat zijn graf grotendeels intact bleef en niet ten
prooi viel van rovers.
Aanvankelijk was zijn naam niet
Toetanchamon maar Toetanchaton, naar de Egyptische god
Aton, een zonnegod die werd
aanbeden nadat Achnaton een
drastische wijziging in de godsdienst van het Egyptische rijk
had doorgevoerd door een vorm
van monotheïsme/monolatrie in
te voeren. Toetanchamon was
slechts negen jaar oud toen hij
zijn vader als farao opvolgde. Hij
was ook nog erg jong (19 jaar
Toetanchamon
oud) toen hij stierf. Zijn troonnaam was: NebCheperoeRe; Heer van de Toetanchamon manifestaties van Ré (of Ra).
Lange tijd werd gedacht dat Nefertiti zijn moeder was, maar
dankzij recent DNA-onderzoek, gepubliceerd in het Journal of
the American Medical Association, is vast komen te staan dat
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Toetanchamon een zoon was van
Achnaton en zijn zuster, een onbekende vrouw, wier mummie bekendstaat
als KV35YL.
Aannemende dat Nefertiti niet meer
leefde bij het overlijden van Achnaton
werd deze opgevolgd door Smenchkare. Alles over deze farao is in nevelen gehuld en zijn regeringstijd wordt
Nefertiti
op maximaal 3 jaar geschat. Onder de
regering van Toetanchamon keerde Egypte terug naar de traditionele religie; de verering van alle oude goden, vooral die van de
oppergod Amon, werd in ere hersteld en Toetanchaton nam de
naam Toetanchamon aan. Hij werd grootgebracht in de stad, die
zijn vader, Achnaton, gesticht en gebouwd had. Deze stad, Achetaton, het tegenwoordige Armana, lag halverwege in het zuiden,
in vroeger tijden hoofdstad van Opper-Egypte, en Memphis in
het noorden, in vroeger tijden hoofdstad van Neder-Egypte. Toetanchaton trouwde met zijn halfzus Anchesenpaäton. De naam
van Anchesenpaäton wijzigde naar Anchesenamon tegelijkertijd
met zijn eigen naamwijziging. Zij kregen 2 dochters, die stierven
voordat zij geboren werden.

Tijdens de regering van Toetanchamon werden verschillende
militaire campagnes uitgevoerd, getuige de voorstelling op één
van de wanden van het graf van generaal Horemheb, waarin hij
door Toetanchamon en Anchesenamon met ere goud beloond
wordt; te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De
generaal laat hier lange rijen gevangenen (Aziaten, Libiërs en
Nubiërs) langs de farao voeren.

Toetanchamon werd opgevolgd door de veel oudere hogepriester Eje, een aangetrouwd lid van de koninklijke familie.
Na zijn korte heerschappij trad de jonge farao Toetanchamon,
zoon van Achnaton, een beetje de vergetelheid in, maar de ontdekking van zijn tombe (foto van de opening hieronder) zorgde
ervoor dat zijn naam voorgoed in de geschiedenisboeken werd
opgenomen.

Lange tijd was niet helemaal duidelijk waarom Toetanchamon
zo jong gestorven is. Op basis van tweedimensionale röntgenopnamen suggereerde een Brits team in de jaren zestig een schedelbreuk, wat de hypothese zou staven dat Toetanchamon was
vermoord door een klap op het achterhoofd. Latere onderzoeken
spreken dit tegen en geven aan dat dit gat tijdens het mummificeren is ontstaan.

Het verhaal kent nog één dramatisch hoogtepunt toen Carnarvon, de financier van Howard Carter, zes weken later op 5 april
1923 zijn bijdrage leverde aan de mythe van de vloek van de
farao door onverwachts te overlijden aan de gevolgen van een
ontstoken muggenbeet. Carter daarentegen zou nog 16 jaar genieten van zijn status als grootste archeoloog van de 20e eeuw.
Een recentere schouwing van Toetanchamons skelet heeft uitgewezen dat hij 19 was toen hij stierf en ongeveer 1,68 m lang. Er
zat 1 cm verschil tussen de lengte van zijn benen en hij had een
ietwat scheve ruggengraat. Daarnaast had hij een klompvoet en
miste een teen aan de andere voet. Hij liep met een stok, wat
mede ondersteund wordt door de vondst van 170 stokken in zijn
graf en het feit dat hij met stok wordt afgebeeld. Hij leed ook
aan een ontsteking in zijn knie, veroorzaakt door een breuk. De
breuk zou veroorzaakt kunnen
zijn door een val van een strijdwagen, waarschijnlijk gedurende een jachtpartij, een geliefde
bezigheid van de jonge farao.
In 2009 heeft men de mummie
gescand. Uit dit onderzoek is gebleken dat Toetanchamon naar
alle waarschijnlijkheid gestorven is aan de gevolgen van de
ontsteking in zijn knie, gecombineerd met malaria.

Bronnen:
www.delcampe.net
www.wikpedia.org

n
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Michel Münzen Deutschland 2018
Veel verzamelaars van postzegels verzamelen vaak, al dan niet
fanatiek of diepgaand, munten. Het kan gaan om de munten
van een bepaald land, gebied of tijdslijn, soms gelijklopend met
de filatelistische interesse. Ook de invoering van de Euro heeft
een behoorlijke aantrekkingskracht op het verzamelen van deze
kleinoden gehad. Sommige verzamelaars hebben dit ijkpunt aangegrepen om niet verder te verzamelen, dus geen Euromunten
meer in de verzameling op te nemen. Terwijl en ook veel juist
vanaf dit moment zijn begonnen met het verzamelen van munten.
Michel brengt al jaren een muntencatalogus uit. In deze alweer22e editie staan alle munten die ooit door de Duitse gebieden,
sinds 1871, zijn uitgegeven. Voorafgaand aan de munten zelf
vind u een uitgebreide beschrijving betreffende het verzamelen
van munten alsmede een uitleg hoe de catalogus in elkaar steekt.
Verder vinden we tabellen waarin we de diverse metaalsoorten
en legeringen tegenkomen die ooit gebruikt zijn om Duitse munten te slaan. Zelfs een beknopte numismatische encyclopedie
ontbreekt niet gevolgd door een index van de munten.
De eerste munten die we tegenkomen zijn die van het Hertogdom
Anhalt gevolgd door Baden en zo door tot en met Württemberg,
waarna de munten van het Duitse Rijk aan bod komen. Het overzicht van de diverse noodmunten van na de 1e wereldoorlog word
gevolgd door munten van de Duitse gebieden in Afrika en bezette
gebieden tijdens de 1e Wereldoorlog. Danzig word uiteraard niet
vergeten. De DDR is het volgende hoofdstuk daarna Saarland
gevolgd door de geallieerde bezettingsmunten overlopend in de
Bundes Republik Deutschland t/m 2001. Hierna volgen uiteraard de Euromunten t/m 2017. De weergave van de munten van
elk land of gebied begint bij de laagste nominale muntwaarde
en dan opbouwend tot aan de hoogste waarde. Speciale en/of
herdenkingsmunten worden, indien het wettige betaalmiddelen
zijn, ook vermeld en afgebeeld. De prijssetting is in drie kolommen neergezet; ss (sehr schön), vz (vorzüglich) en stg (stempelglanz). Er worden ruim 20.000 prijsnoteringen vermeld die in
vergelijking met de voorgaande editie, zeker voor oudere munten
in perfecte en excellente kwaliteit, behoorlijk omhoog zijn bijgesteld. De ruim 2100 afbeeldingen zijn in kleur en naar mijn idee
behoorlijk scherp afgebeeld waardoor veel details gewoon goed
te zien zijn. Uiteraard worden beide zijden van de munt weergegeven. Per munt word relevante informatie, zoals jaar van uitgifte,
aantal geslagen munten, doorsnede, wat/wie afgebeeld, metaalsoort, ontwerper en gewicht etc. vermeld. Jaarsets, mapjes en
numismatische brieven ben ik ook tegengekomen. Of dit complete overzichten van deze producten zijn weet ik niet.
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Als we dit Duitsland gedeelte gehad hebben krijgen we als toetje
het hoofdstuk Euromunten van de overige landen van de Europese Unie die de Euromunten als betaalmiddel hebben aangenomen. Op alfabetische volgorde, van Andorra tot Zypern vinden
we dezelfde informatie zoals bij de Duitse munten weergegeven
is. Ik zag dat bij de Duitse Euromunten de nog te verschijnen
munten van eind 2018 al reeds zijn opgenomen.
---------Schrijver:
Taal:
Bladzijden:
Illustraties:

Schwaneberger Verlag GMBH
Duits
526
Verlijmd, Softcover 20,5 x 15,5 cm.
Kleur
ISBN: 978-3-95402-230-4
Schwaneberger Verlag GMBH
29,80 € Excl. verzendkosten.

Uitgever:
Prijs:
Informatie
Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1,
D-85716 Unterschleißheim, Duitsland / Elke
gerenommeerde postzegel- en muntenhandel.
E-mail:
europa1@michel.de
Website:
www.michel.de
n

Leonardo da Vinci
Henri De Man

De Italiaanse humanist Leonardo da Vinci (1452-1519) was een alleskunner. Da
Vinci wordt beschouwd als het prototype van het renaissance-ideaal van de
homo universalis. Hij was een genie en multitasker, die van alles tegelijk aanpakte en had - net als de moderne multitasker - regelmatig moeite om projecten
af te maken. Da Vinci was schilder, tekenaar, filosoof, beeldhouwer, uitvinder,
architect, componist en kaartenmaker. Hij was met name geïnteresseerd in biologie, geologie, anatomie en astrologie.

Leonardo da Vinci werd geboren op 15 april 1452, in het plaatsje
Anchiano, een dorp op 3 kilometer van Vinci (vandaar ‘da Vinci’),
vlakbij Florence. Hij was een onwettig kind. Zijn vader - die Leonardo bij een boerenmeisje had verwekt - werkte als notaris en
gaf zijn zoon een goede opvoeding. Bastaardkinderen mochten
in die tijd geen klassieke studies volgen, dus kon hij ook geen
notaris worden.

Vlagstempel met de beroemde tekening
van Leonardo da Vinci.

Italiaanse zegel uit 1992.
Zegel uit Frankrijk.

Italiaanse FDC van
31 december 1952.

Omstreeks 1467, Leonardo was veertien jaar, stuurde zijn vader
hem naar de werkplaats van kunstenaar Andrea del Verrocchio
(1435-1488), bij wie Leonardo da Vinci in de leer ging. Al snel
bleek dat Da Vinci enorm talentvol was. Tien jaar, tot 1477, bleef
Da Vinci werkzaam bij Del Verrocchio. Hierna begon hij voor
zichzelf. Aangenomen wordt dat Leonardo da Vinci in de jaren
1476-1481 in een eigen atelier werkte in Florence. In 1478
kreeg hij opdracht om een altaarstuk te schilderen voor de Kapel
van Sint-Bernard.

In 1481 begon hij voor
augustijner monniken in
Florence met het schilderij De aanbidding der
wijzen, gebaseerd op het
Bijbelse verhaal over de
Drie Wijzen uit het Oosten die het kindje Jezus
aanbaden. Maar omdat
hij in 1481 naar Milaan
vertrok, heeft Da Vinci dit
schilderij nooit voltooid.
In 1482 hielp Leonardo
bij het beslechten van
Maximumkaart met de Mona Lisa
een geschil tussen Lorenuit Jordanië.
zo de’ Medici en Ludovico
il Moro, de hertog van Milaan. Zijn contact met Ludovico leidde
tot een verhuizing naar Milaan, waar hij tussen 1482 en 1499
werkzaam was. In deze periode maakte Leonardo da Vinci onder
meer het schilderij Maagd op de Rotsen (1483-1485) - ook wel
Madonna in de Grot geheten - en voor het klooster Santa Maria
delle Grazie in Milaan het wereldberoemde fresco Het laatste
avondmaal (1495-1498).
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Tussen 1503 en 1506 schilderde Da Vinci de Mona Lisa, het
beroemde schilderij van een vrouw die je -waar je ook staat - altijd lijkt aan te kijken met haar mysterieuze glimlach. Het schilderij toont een vrouw die voor een berglandschap staat. Zeer
vermoedelijk was deze dame Lisa, het eega van zijdehandelaar
Francesco del Giocondo. Tegenwoordig is de Mona Lisa nog te
bewonderen in het Louvre in Parijs.
In 1500 keerde Leonardo da Vinci naar Florence terug, waar hij
als militair architect in dienst trad van Cesare Borgia, de zoon
van paus Alexander Vl. Samen met Borgia reisde hij veel door
Italië. In Florence was Da Vinci in 1504 betrokken bij de discussies over de (ver)plaatsing van het beroemde beeld David van
Michelangelo (tegen diens zin), dat omstreden was omdat het
een naaktbeeld betrof. Pas na aanpassing van de wetgeving van
Florence kon het beeld geplaatst worden voor het Palazzo Vecchio (waar tegenwoordig nog het dodenmasker van Dante ligt).
In 1506 keerde Da Vinci terug naar Milaan, maar omdat zijn vader in 1504 overleden was en er problemen waren rond de erfenis, keerde hij in 1507 kort naar Florence terug om het conflict
op te lossen.

Velletje uit Moldavië.

Zegel uit de DDR.
Zegel uit Monaco
(zelfportret).

Volgens schrijver Vasari ontving Leonardo kort voor zijn sterven
een priester bij wie hij zijn schulden beleed en om het sacrament
van het laatste oliesel in ontvangst te nemen. Da Vinci werd begraven in de kapel van SintHubertus in Amboise.
Toen Leonardo da Vinci in 1519 stierf, liet hij aan zijn leerling
Francesco Melzi zijn aantekeningen en schetsen na, die gebundeld bekend zijn geworden als de Codex Atlanticus. Dit werk - dat
overigens na 1570 uiteenviel doordat delen ervan verkocht werden en zich over Europa verspreidden - bestaat uit twaalf bundels
van in totaal 1119 pagina’s. Zoals Da Vinci gewoon was, stelde
hij zijn aantekeningen in spiegelbeeld op schrift.
Da Vinci maakte zijn aantekeningen - die bestonden uit allerlei
ideeën en schetsen van futuristische uitvindingen - tussen 1478
en 1519. Allerlei onderwerpen komen in de Codex Atlanticus
aan bod, zoals geneeskunde, vliegkunst, mechanische ideeën
en projecten, wapenkunde, muziekinstrumenten, en biologische
en anatomische thema’s. Veel ideeën van Da Vinci waren futuristisch en zouden later daadwerkelijk gerealiseerd worden, zoals
zijn helikopterontwerp, de parachute, de radarboot, het machinegeweer (dat tijdens de Eerste Wereldoorlog in militair gebruik
raakte), het duikpak, de tank en zelfs een primitief model van de
robot.

Van september 1513 tot 1516 verbleef Leonardo da Vinci
hoofdzakelijk in Rome, waar de beroemde schilders-kunstenaars
Raphael en Michelangelo in die tijd werkzaam waren. 1n oktober
1515 veroverde de Franse vorst François I de stad Milaan. Op 19
december 1515 ontmoetten paus Leo X en François 1 elkaar in
Bologna, waarbij ook Leonardo da Vinci aanwezig was. Leonardo
kreeg hierna opdracht van François om een grote mechanische
leeuw te maken die vooruit kon lopen en zijn borst kon openen,
waarna er een bos lelies tevoorschijn kwam.
Leonardo stierf in het kasteel in Clos Lucé - in de stad Amboise
bij de Loire in midden-Frankrijk - op 2 mei 1519. François I was
op dat moment een goede vriend van hem en schijnt Leonardo’s
hoofd te hebben vastgehouden toen deze stierf.
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Leonardo da Vinci’s
vliegmachine
(zegel uit Italië)...

... en zijn helikopter
(zegel uit Albanië).

Met de tentoonstelling ‘Leonardo da Vinci The inventions of a genius’ pakt Brugge deze
zomer met een wereldprimeur uit. De expositie, de grootste ooit rond de uitvindingen van
de Italiaanse meester, blijft nog tot 31 oktober
2017 in de site Oud Sint-Jan in Brugge, daarna gaat ze naar de Turkse stad lstanbul. Het is
de bedoeling dat de expositie de komende vijf
tot tien jaar de wereld rond gaat.

Bronnen o.a.
http://historiek.netlleonardo-da-vinci-uitvinderrenaissance/67188/

FDC 1981 uit Cyprus.

n

ANTWERP EXPO

Bereikbaarheid
MET DE TREIN
U rijdt tot Antwerpen Centraal Station. Daarna
neemt u tram 2 (Merksem-Hoboken) of tram 6 (richting Olympiade), die voor de ingang van Antwerp
Expo stopt.

MET DE TRAM
• Tram 2 : Merksem-Hoboken
• Tram 6 : Luchtbal-Olympiade

MET DE AUTO
MET DE BUS
• Bus 17 : Centraal station-Wilrijk-UZA
• Bus 22 : Groenplaats-Valaar-UZA
• Bus 38 : Schijnpoort-Berchem-Antwerpen Zuid

• VANUIT BRUSSEL
via de E19: afrit 5a ‘Antwerpen-Centrum’ – richting Singel-Zuid volgen –
aan de tweede verkeerslichten sla je linksaf de Jan Van Rijswijcklaan in.
• VANUIT GENT
via de E17: neem afrit 5 ‘Wilrijk/Berchem’ op de ring.
• VANUIT BREDA, HASSELT OF TURNHOUT
volg de ring richting Brussel, neem afrit 5 ‘Wilrijk’ – volg de pijl Antwerp
Expo.
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WWF
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Vincennes M10

Moens
M07

Van De Berg
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INFO
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Filatis – De Beul M20
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Van den Wijngaert Karel..................................................... M06
Van Haarlem Jan....................................................................C9B
Van Rossem Dirk.................................................................. M29
Vanrapenbusch Franky....................................................... M26
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Vergossen Ruud Filatelie..................................................... C14
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Vincennes Philatelie............................................................. M10
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Uitgifte Jeugdfilatelie 2017:
Kinky en Cosy
Op 21 augustus 2017 werd, in het
kader van de jeugd-filatelie, de zegel uitgebracht met als onderwerp
de stripfiguurtjes “Kinky en Cosy”.
Tekenaar Nix zorgde voor het ontwerp van de zegel.
De prettig gestoorde zusjes Kinky en Cosy zetten in hun naïeve
onschuld de boel stevig op stelten. Onbevreesd en onbevangen
gaan deze schattige etterbakjes door het leven, waar ze met hun
ijzersterke kinderlogica voornamelijk chaos en slapstick veroorzaken. De tweeling kleurt vaak buiten de lijntjes en doet lekker
tegendraads.
Kinky & Cosy wordt getekend door Nix, pseudoniem
van Marnix Verduyn, geboren in Kortrijk in 1969. Tijdens zijn studies in Leuven
genoot hij al een zekere reputatie als satirische striptekenaar en illustrator. Na zijn
studies, trok Marnix als burgerlijk ingenieur naar Belgacom en
hield het beeldverhaal voor bekeken. Maar hij keerde uiteindelijk
toch terug naar zijn eerste liefde: het tekenen. Nix is naast stripmaker ook actief geweest als docent aan de kunsthogeschool
Sint-Lukas te Brussel, geeft podiumperformances, organiseert
tentoonstellingen en animeert tekenfilms.
Na het maken van allerlei soorten strips voor kranten en tijdschriften lanceerde hij in 2001, de Kinky & Cosy serie. De cartoons zagen voor het eerst het licht in De Morgen. De blonde
tweeling in hun rode jurkjes verschenen dagelijks in strookjes
van drie tekeningen. Drie kleine panelen, dat is alles wat Nix nodig heeft voor een dagelijkse dosis van onzinnige humor.
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Mia Van der Straeten

Nix slaagt hij erin telkens
opnieuw verrassend uit
de hoek te komen. Elk
nieuw album van Kinky en Cosy staat garant voor onvervalst
amusement. Niet te
verwonderen dus
dat deze topreeks
overal in Europa
aanslaat. De stripreeks Kinky & Cosy haalt zelfs in de Amerika
de bestsellerslijst. Niet alleen de papieren versie is een succes,
ook de tekenfilmpjes van Kinky en Cosy veroveren overal de
harten van jong en oud. De stripverhalen werden omgezet naar
korte tekenfilms voor het VRT-programma Volt. Een langdurige
animatiereeks van het succesduo Kinky & Cosy was een feit.
Nix’ strips halen hun kracht net zo goed uit de visuele uitwerking
als uit de krankzinnige situaties op zich. De absurde humor wordt
vertaald in claustrofobisch zwetende personages die gelaten de
waanzin ondergaan die op hen afkomt, gedreven door grafische
en andere overdrijvingen: vliegtuigen dienen om neergestort te
worden, dokters om hun vak niet te kennen, brandweermannen om uitgeblust te zijn en waterkanonnen om plantjes water
te geven.
Kinky & Cosy, de zotte tweeling van cartoonist Nix schitteren
voortaan ook op het stripparcours van de stad Brussel. De twee
zusjes maken de gevel van de Socialistische Mutualiteit in de Bogaardenstraat onveilig. De muur werd ingehuldigd in het bijzijn
van tekenaar Nix.

Op de stripmuur zie je de twee “enfants terribles” van
Nix al zwaaiend met hun geknutselde vredesvlag de
kamer omtoveren tot een puinhoop. Met een ironische
toets weerspiegelt de tekening het eeuwenoude adagium “Als je vrede wil, bereid je dan voor op oorlog”.
Ondertussen tekent de auteur nog regelmatig zijn Billy
Bob-serie, over een jongetje dat ervan droomt om een
cowboy te zijn en de meest absurde avonturen in de
Far West te beleven.

BON
VRIJDAG 10-17u & ZATERDAG 10-16u

n

✂

Sinds 2017 tekent Nix ook stripverhalen over ‘De
Buurtpolitie’ gebaseerd op het gelijknamige, populaire
VTM-programma. Nix maakt humoristische verhalen
rond het bekende korps met karikaturen van de personages, zonder te overdrijven.

De beruchte tweeling heeft een eigen website: www.kinkyandcosy.com/
en zelfs zijn eigen facebookpagina: www.facebook.com/kinkyandcosy/

GRATIS

INKOM

ANTWERPFILA BEURS
5 & 6 APRIL 2019!
Naam
Adres

Email
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POSTZEGELS GILIS VOF
WIJ VERHUIZEN !
BASILIEKLAAN 38 - 3270 SCHERPENHEUVEL
Tel: 0473/243792

Vanaf 1 mei 2019 kan u bij ons terecht op:
Woensdag & donderdag van 13u30 tot 18u00
Andere dagen en uren op afspraak
UITGEBREID ASSORTIMENT MATERIAAL VOOR UW VERZAMELING
met alle grote merken, zoals :

DAVO-LINDNER-SAFE-LEUCHTTURM-LUKOS-ENZ
Ook beschikken wij over een ruime selectie postzegels van:
BELGIË en vroegere koloniën xx-x-gest.
EUROPA, OVERZEE en THEMA’s xx-x-gest.
NIEUW
Selectie brieven en zichtkaarten vanaf 10ct
Postzegels per land en thema vanaf 5ct en EUROMUNTEN

OPENBARE POSTZEGELVEILINGEN VANAF NOVEMBER
Inleveren kan vanaf heden.

WIJ KOPEN:
Verzamelingen POSTZEGELS en MUNTEN, gouden en andere, ook
gouden sieraden.
Steeds tot uw dienst

B.B.K.P.H. – C.P.B.N.T.P.
Pierre GILIS
Voorzitter-Président

Onder Voorzitter – Vice Président
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Adolphe Quételet
(1796-1874)

Jozef Vansteelandt

Wiskundige en astronoom Adolphe Quételet is een iconische
alumnus (leerling) van de UGent. De 19de eeuwse vader van
de statistiek voor sociale wetenschappers en van de wereldwijd gebruikte Body Mass Index(BMI)voor zij die hun eigen
lichaamsgewicht bestuderen. En als Gentenaar tevens aan de
basis van de huidige Koninklijke Belgische sterrenwacht in
Ukkel én van de Université Libre de Bruxelles.

STERRENWACHT IN BRUSSEL

die worden gesloten. Zijn aanpak stuit op kritiek, onder meer dat
hij hiermee tegen het concept van de vrije wil zou ingaan.

Lambert Adolphe Jacques Quételet behaalt in 1819 het doctoraat in de wiskunde aan de nieuwe Gentse universiteit en is
daarmee een van de eerste drie Gentse promovendi. Hij heeft
interesse voor de astronomie en overtuigt politici, ambtenaren
en donateurs van de noodzaak een sterrenwacht te bouwen in
Brussel. Hij wordt er de eerste directeur van. Eind 19de eeuw
verhuist de sterrenwacht naar Ukkel en wordt ze omgedoopt tot
Koninklijke Sterrenwacht van België. Quételet verricht er onderzoek naar meteoren, een verschijnsel dat tot dan toe door de
meeste astronomen wordt genegeerd. Hij krijgt in de jaren 1830
de opdracht om een uniforme Belgische tijdrekening te organiseren ten behoeve van het nieuwe spoorwegnet. In verschillende
steden en gemeenten laat hij daartoe meridiaanlijnen plaatsen,
onder andere in de Gentse Aula, maar het omslachtige systeem
is voorbijgestreefd vooraleer het goed en wel geïnstalleerd is.

Quételet publiceert
in 1835 zijn belangrijkste werk,
het tweedelige ‘Sur
l’homme et le développement de ses
facultés, ou Essai
de physique sociale’. Hierin gebruikt
hij het begrip ‘de
gemiddelde mens’, een fictieve persoon als resultaat van de
gemiddelde waarden van alle gemeten variabelen die de basis
vormen van het menselijke gedrag. Voorts is hij bekend door de
introductie van de body mass index of Quételetindex.

‘DE GEMIDDELDE MENS’

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

De astronomie maakt in deze periode veel gebruik van de recent ontwikkelde kansrekening en statistiek.
Quételet is een van de eerste wetenschappers die wiskundige en statistische methoden ook in de sociale wetenschappen toepast. Hij beseft de
complexiteit van sociale fenomenen
en stelt vast dat de vele variabelen
in meetbare kaders moeten worden
gevat. Hij wil de statistische regels begrijpen die ten grondslag
liggen aan deze fenomenen. Het betreft hier onder meer criminaliteitsstatistieken, zelfmoordpercentages of aantallen huwelijken

Samen met Auguste Baron en Pierre-Théodore Verhaegen is
Quételet een van de bezielers van de Université Libre de Bruxelles .Voorts neemt hij gedurende veertig jaar de functie van secretaris op zich van de Académie royale des Sciences, des Lettres
et des Beaux-Arts de Belgique. Hij leidt tevens het tijdschrift Annuaire de l’Observatoire.
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Quételet krijgt na zijn dood een standbeeld in Brussel. Een aula
van de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Gentse universiteit draagt zijn naam, evenals een grote vergaderzaal van
Eurostat in Luxemburg. Verscheidene gemeenten, waaronder de
stad Gent, hebben een Quételetstraat.

EER
Niet alleen de Quetelet-index is naar de Gentenaar vernoemd.
Vanwege zijn verdiensten voor de sterrenkunde, hij hielp onder
meer mee het fenomeen ‘vallende ster’ te verklaren, is een krater
aan de achterkant van de maan naar de Gentenaar vernoemd.
Daarnaast is er een planetoïde naar hem vernoemd. Tijdens de
verkiezing van ‘De Grootste Belg’ in 2005 eindigde Adolphe
Quetelet als 86ste.
Op 12-06-2017 verschijnt er opnieuw een postzegel van Adolphe
Quételet op het blaadje “Belgische medische doorbraken”.
BODY MASS INDEX
Quetelet is ook beroemd geworden door de Body Mass Index
(BMI) die hij ontwikkelde, een index die de verhouding tussen
lengte en massa bij een persoon weergeeft. Deze word ook wel
Quetelet-index genoemd.
Formule:

De waarde van de index is gelijk aan de massa van de persoon
(in kilogram) gedeeld door het kwadraat van de lengte (in meter).

n

"
Wenst u FNIP-nieuws gratis te ontvangen?
Vul dan deze strook in en bezorg hem ons via post of mail naar info@fnip.be.
Naam
Adres

Woonplaats & postcode
Land
E-mail
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K.V.B.P

Het grootste filatelistische maandblad in Vlaanderen – Verschijnt 11 x per jaar minstens 48 blz.








Brengt U op de hoogte van het laatste filatelistische nieuws uit binnen- en buitenland
Uitgebreide info in verband met nieuwigheden met massa’s illustraties
Besprekingen van filatelistische artikelen in boeken en tijdschriften
Boeiende artikels over diverse verzamelgebieden, landen en thema’s
Aankondigingen van beurzen, tentoonstellingen, voorverkopen, …
Plaatsen van een zoekertje voor en door leden (2x per jaar gratis!)
En nog zoveel meer…
Daarom wil
iedere postzegelverzamelaar/filatelist aangesloten zijn bij de K.V.B.P.
U toch ook ?

Een gratis digitaal proefnummer bekomen, is mogelijk door een simpele mail te sturen naar :
wesley@kvbp.be
Secretariaat :
Guido Lefever, Baarleboslaan 5, 9031 Drongen
Tel. 09/337.06.94 – secretaris@kvbp.be
 www.kvbp.be
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500 jaar Reformatie
Luther verandert de geschiedenis
In 2017 is het precies 500
jaar geleden dat Luther de
95 stellingen (al dan niet)
vastspijkerde op de deuren
van de kerk in Wittenberg.
Het vormde het begin van
een revolutie in het religieus
denken in Duitsland, Rome
en de rest van Europa.

Jozef Vansteelandt

de heilige Sint Maarten, en werd daarom naar hem vernoemd.
Luther zou nog 6 broers en zussen krijgen. Hoewel Luther een
beeld van zichzelf schetste als zijnde van eenvoudige afkomst,
valt dat wel mee. Zijn familie was niet arm en zijn vader had
ambitieuze plannen voor zijn oudste zoon. De vader van Luther,
Hans Luther, was oorspronkelijk van boeren afkomst. Hij werkte
later in een mijn, en zou uiteindelijk opklimmen tot eigenaar van
enkele mijnen.

VERANDERING VAN LEVENSLOOP
Zo onderzoeken we
onder ander of Maarten Luther nu een
rebel was of niet, bezoeken verschillende
‘Luthersteden’, vatten
de 95 stellingen voor
je samen en publiceren
allerlei boeiende biografieën van vijanden en vrienden van de
reformator. Natuurlijk houden we je ook op de hoogte van mooie
tentoonstellingen, evenementen en bezienswaardigheden rondom dit bijzondere jubileum.

Luther lijkt in zijn jeugd een gevoelige en religieuze jongeman
te zijn geweest. Hij zou oprecht gevreesd hebben voor het beeld
van Jezus als strenge rechter en de vreselijkheden van het hellevuur. Hoewel hij in eerste instantie de wensen van zijn vader
volgde, ging hij rechten studeren, kwam hier uiteindelijk verandering in. Luther ging door een religieuze crisis. In 1505 kwam
hij in een onweer terecht. Nadat hij bijna getroffen werd door
de bliksem, zwoer hij monnik te worden indien hij levend uit de
storm tevoorschijn zou komen. Dit gebeurde, en de levensloop
van Luther zou drastisch veranderen.

MAARTEN LUTHER:
HET LEVEN VOOR DE REFORMATIE
DE JONGE JAREN VAN MAARTEN LUTHER
Maarten Luther staat, natuurlijk, bekend om zijn rol in de Reformatie. Zijn meest bekende wapenfeit is ongetwijfeld het plaatsen
van zijn 95 stellingen op de slotkapel. Over zijn jeugd is minder
informatie bekend. Wat voor leven leidde Luther eigenlijk voor
hij monnik werd?

LUTHERS GEBOORTEPLAATS: EISELEBEN
Het leven van Luther begon in het Duitse Eisleben. Eisleben was
destijds een klein stadje gelegen in het huidige Saksen. Saksen
viel onder het Heilige Roomse Rijk en was een katholiek gebied.
De vorm van het katholicisme waarmee Luther groot gebracht
werd was behoorlijk streng. De focus lag op het vagevuur, de
hel, engelen, demonen, zonde en beoordeling. Jezus werd meer
gezien als strenge rechter dan als een benaderbare entiteit. Heiligen en de Heilige Maagd Maria waren de tussenpersonen.

AMBITIEUZE PLANNEN VOOR JONGE MAARTEN LUTHER
Luther werd geboren op 10 november 1483. De eerste zoon van
Hans en Margaretha Luther werd geboren op de naamdag van

Voordat Maarten Luther 95 stellingen op de slotkapel nagelde
en door paus Leo X geëxcommuniceerd werd, was hij een doodgewone monnik. Hoe was zijn leven als monnik voordat hij de
kerk veranderde?

LUTHER DE SLIMME STUDENT
Luther genoot van zijn studies omdat zijn
vader geld voor hem had gespaard. Hij
ging drie jaar naar de Eisenacher Lateinschule en studeerde daarna rechten in
Erfurt. Hij was een succesvolle student
en aankomende jurist, maar een zomerdag waarop het verschrikkelijk donderde
en bliksemde deed hem ertoe besluiten
om voor een andere richting te kiezen. Hij raakte op 2 juli 1505
verzeild in een hevige onweersbui toen hij op weg was van Eisleben naar Erfurt. Omdat het gedonder en het gebliksem hem zo
bang maakte, sprak Luther de woorden: “Sint Anna, help me! Ik
zal monnik worden!”
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HET LEVEN ALS MONNIK
Twee weken later, op 17 juli, trad hij daadwerkelijk aan als monnik in het Augustijnerklooster in Erfurt. Hij moest wel eerst een
proefjaar doorstaan. In 1506 legde Luther zijn gelofte af als
monnik. Het leven als monnik was zwaar. Monniken moesten
bidden, vasten en werken. Om drie uur ‘s nachts moest men al
opstaan voor het eerste gebed.

DOCTOR THEOLOGIE IN WITTENBERG
Weer een jaar later, in 1507, wordt Luther ingewijd als priester.
Ook begint hij aan de studie theologie in Erfurt. Hij bestudeerde
vooral de Griekse en Hebreeuwse bronnen uit de bijbel. Ditmaal
deed de ingewijde priester wel wat met zijn studie, want vijf jaar
later werd hij doctor in de theologie aan de Wittenbergse universiteit Leucorea. De theoloog gaf colleges over de Psalmen,
de Brief aan de Gelaten en de Brief aan de Hebreeën. Bij het
bestuderen van de Brief aan de Romeinen moet voor Luther het
nieuwe licht geschenen hebben op het katholieke geloof. Luther
las over gerechtigheid die alleen bereikt kon worden door de genade van God: Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve
geopenbaard uit geloof tot geloof. Met andere woorden, Luther
ontwikkelde een afkeer over bepaalde handelingen van de katholieke kerk.

OUDSTE LUTHERSE GEMEENTE:
ZO KWAM HET LUTHERANISME NAAR NEDERLAND

OUDSTE LUTHERSE GEMEENTE
De oudste lutherse gemeente
van Nederland is de gemeente Woerden in de provincie
Utrecht. Al in 1520 bereikte
het lutheranisme Nederland
doordat priester Jan de Bakker contacten had met Duitse
lutheranen. De Bakker kon goed leren en zingen en werd door
zijn vader naar Utrecht gestuurd om te studeren voor priester. In Utrecht kreeg De Bakker les van Hinne Rode, een volgeling van Maarten Luther. Daarna werd De Bakker pastoor in
Jacobswoude.
Hoewel hij later bakker werd - vandaar zijn achternaam - zette
landvoogdes Margaretha van Oostenrijk hem op 10 mei 1525
toch gevangen. Na vier maanden gevangenschap werd De Bakker op 11 september van dat jaar veroordeeld tot de brandstapel. Op 15 september 1525 werd De Bakker als ketter verbrand
in Den Haag. Als een van de eerste ketters van Nederland ging hij
zo de geschiedenisboeken in.

MISSTAND OVER DE AFLAAT
Luther werkte sinds 1514 als predikant in de stadskerk in Wittenberg en nam biechten af. Hij merkte dat het aantal mensen
dat kwam biechten terugliep. Dit kwam doordat men naar steden
ging als Jüterbog en Zerbst om aflaatbrieven te kopen. Met deze
brieven werden de zonden van mensen door God zogenaamd
kwijtgescholden. De aflaatbrieven waren in strijd met luthers opvattingen over de genade van God. Hij geloofde er in dat de mens
zich levenslang in nederigheid Gods genade moet vertrouwen.

MATTHIAS FLACIUS,
DE STERKE AANHANGER VAN LUTHER

95 STELLINGEN OP POORT SLOTKAPEL

DISCUSSIES OVER HET GELOOF

Op 31 oktober 1517 vindt Luther het genoeg en komt hij in actie
om aandacht te vragen voor de misstanden in de aflaathandel.
Dat hij deze stellingen met luid gehamer op de slotkapel heeft
genageld, is waarschijnlijk een legende. Zijn stellingen werden
verspreid en er ontstond verdeeldheid over. De aflaatpriester Johan Tetzel reageerde verontwaardigd en zei Luther op de brandstapel te willen zien.

Matthias Flacius lllyricus (1520 - 1575)
was een hervormer die onenigheid creëerde in het lutheranisme en betrokken
was bij de eerste adiaphoristische strijd.
Hij leefde in een turbulent tijdperk. Flacius had flinke discussies met andere hervormers over het geloof, maar was een
sterke aanhanger van luthers ideeën over de kerk. Hij weigerde
daarover water bij de wijn te doen.

In 1518 moest de theoloog zich tegen de stellingen verweren en
zei dat hij alleen een misstand wilde aankaarten. Een reformatie
was niet het doel. Echter werd hij door sommigen wel gezien als
ketter en in 1518 startte in Rome een proces tegen hem. Paus
Leo X sprak op 3 januari 1521 de banvloek uit over Luther, wat
zijn excommunicatie betekende. Zijn leven verkeerde op dat moment in groot gevaar, omdat iedereen hem mocht doden. Luther
bleef in leven.
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Maarten Luther is de bekendste hervormer, maar hij was niet de
enige die het oneens was met de katholieke kerk. Luther had
veel volgelingen en na zijn dood bleven andere hervormers zich
inzetten om de kerk te hervormen. Een van die andere hervormers is Matthias Flacius lllyricus, geboren in wat vandaag de dag
Kroatië is.

LUTHERANISME IN DE FAMILIE FLACIUS
Flacius werd geboren in Albona als een zoon van een rijke familie
voor wie lutheranisme een bekend begrip was. De oom van zijn
moeder, Saldo Lupetina, was een volger van Luther en werd vanwege zijn overtuiging in 1556 door het kettergerecht ter dood
veroordeeld.

Op zeventienjarige leeftijd wilde Flacius in het klooster treden,
maar Lupetina overtuigde hem om te gaan studeren op de
universiteit. Flacius studeerde in 1539 in Basel, daarna in Tübingen en kwam in 1541 via hervormer Philipp Melanchton in
Wittenberg terecht waar hij onder invloed kwam Maarten Luther.
In februari 1546 voltooide Flacius zijn zijn studie. Geen enkele
andere afgestudeerde had zulke goede cijfers als hij.

DE VREDE VAN AUGSBURG
In 1548 werd tijdens de Rijksdag van Augsburg een tijdelijk
akkoord uitgeroepen tussen de
Duitse katholieken en protestanten. Keizer Karel V hoopte
met het akkoord een tijdelijke
religieuze eenheid te stichten. Verscheidene protestanten waren
het echter oneens met dit akkoord en weigerden zich erbij neer
te leggen. Flacius was een van en dat zorgde bij Melanchton tot
grote woede. Flacius en andere protestanten vonden Melanchton te verzoenend.
In 1548 werd tijdens de Rijksdag van Leipzig opnieuw een akkoord gesloten, maar opnieuw waren er protestanten die het akkoord niet steunden. Pas in 1555 werd in Augsburg een vredesovereenkomst gesloten, die vandaag de dag bekend staat als de
Vrede van Augsburg.

ECCLESIASTICA HISTORIA
Vanaf 1552 werkte Flacius aan Ecclesiastica historia, het grootste door hem geschreven document. Flacius rondde het werk
in 1574 af. Het document behandelde de geschiedenis van het
christendom en hiervoor gebruikte hij vele Europese manuscripten. Zijn doel was om de stellingen van de katholieke kerk te
weerleggen met de waarheid.

ADIAPHORISTISCHE STRIJD
In 1557 had Flacius als professor van het Nieuw Testament
aan de universiteit van Jena een discussie met Melanchton
over adiaphorisme, een christelijke opinie die zegt dat zekere
leerstukken en praktijken in moreel of religie onbeduidende zaken zijn omdat ze niet verboden of bevolen worden in de bijbel.
Melanchton vond dat er ruimte was om compromissen te sluiten
met katholieken, terwijl Flacius strikt vasthield aan de standpunten van Luther.
In 1561 werd hij van zijn functie in Jena ontheven. Flacius verliet
de stad en vertrok naar Regensburg. Later woonde hij in Antwerpen, Frankfurt, Straatsburg en opnieuw in Frankfurt. Zijn ideeën
heeft Flacius opgeschreven in meerdere documenten.

3 VERSCHILLEN TUSSEN LUTHER EN CALVIJN
De
kerkhervormers
Maarten Luther en Johannes Calvijn worden
vaak in een adem met
elkaar genoemd. Beide
heren vonden dat de katholieke kerk op de schop moest, maar ze waren het niet eens
over de manier waarop. We zetten drie verschillen op een rij.

OVEREENKOMSTEN LUTHER EN CALVIJN
Maarten Luther (1483-1546) en Johannes Calvijn (1509-1564)
hadden weinig overeenkomsten. Sterker nog ze hadden maar
1 overeenkomst: hun afkeer tegen de katholieke kerk. Over de
toekomst van de kerk dachten Luther en Calvijn allebei anders.
Luther is de grondlegger van het lutheranisme, Calvijn is de oprichter
van de stroming die calvinisme wordt
genoemd. Zowel het lutheranisme als
het calvinisme is een vorm van het
protestants christelijke geloof, maar
er zijn grote verschillen tussen het lutheranisme en het calvinisme.

CONTACT MET GOD
Johannes Calvijn was van mening dat mensen hun lot niet in eigen hand hadden. Al bij de geboorte was volgens Calvijn door
God bepaald of iemand na de dood wel of niet naar de hemel
ging. Het verloop van iemands leven kon hier volgens hem niets
aan doen veranderen. Het begrip dat je eindbestemming voor
je geboorte al bekend is wordt predestinatie genoemd. Maarten
Luther geloofde niet in predestinatie. Hij beweerde namelijk dat
mensen wel in de hemel konden komen door veel de bijbel te
lezen en door oprecht in God te geloven.

DENKWIJZE OVER DE VORST
Luther wilde niet dat een volk in opstand kwam tegen een vorst,
want die was door god gekozen. Verzet tegen de vorst, zou dus
ook verzet tegen de keuze van God zijn. Calvijn was het daar niet
mee eens, want hij vond dat er gewerkt moest worden voor het
krijgen van Gods eer. Hij vond dat de kerk en de staat gescheiden moesten worden, terwijl Luther juist geen scheiding wilde.
Calvijn wilde gezag voor plaatselijke kerken en de macht van de
vorst werd door calvinisten niet zomaar goedgekeurd. Calvinisten hebben zich in het verleden wel eens verzet tegen de koning.

ORGANISATIE VAN DE KERK
Luther en Calvijn dachten verschillend over de organisatie van de
kerk. Beiden waren van mening dat de paus niet de juiste leider
was van de kerk, maar Luther en Calvijn verschilden van mening
over wie wel de leider van de kerk zou moeten zijn. Luther vond
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dat bisschoppen de kerk zouden moeten leiden, maar Calvijn
vond dat de kerkenraad het hoogste orgaan van de kerk moest
zijn. Deze kerkenraad, consistorie, zou moeten bestaan uit gelovigen uit de elite, doctoren, diakens, pastoren en ouderlingen.
Calvijn vond vooral dat de kerk zichzelf moest besturen.

BRIEF VAN CALVIJN AAN LUTHER
Luther en Calvijn hebben hun ideeën over de kerk nooit met elkaar besproken, omdat zij elkaar niet hebben ontmoet. Wel zou
Calvijn een brief hebben gestuurd, maar deze heeft Luther nooit
gelezen omdat hij deze niet gekregen heeft. Philip Melanchton
heeft de brief niet aan Luther laten lezen, omdat hij bang was dat
hij boos zou worden. Uit de brief bleek namelijk dat Calvijn Luther
zag als een geest en dat hij moeite heeft met luthers karakter. Op
12 juni 2017 verschenen er nieuwe postzegels met het thema
‘500 jaar Reformatie. 1517 Luther verandert de geschiedenis’.
U ziet Maarten Luther, naar een gravure van Lucas Cranach de
Oude. Daarnaast komt er een zegel van de deur van de kerk te
Wittenberg. Tenslotte wordt een eerste dag uitgifte gemaakt met
de twee zegels afgebeeld en met een uitleg en een afbeelding
op de achtergrond.

Die laatste afbeelding plaatst de reformatie in een Belgisch perspectief. Daar zien we namelijk de bezetting van Antwerpen in
1586. Dat is weliswaar een stuk later dan 1517, maar laat zien
hoe de reformatie de geschiedenis van België en heel Europa
veranderde.
n

Auguste Beernaert
(1829-1912)

Jozef Vansteelandt

Belgisch katholiek politicus. Sociaal hervormer. Voormalig Belgisch premier. Ontving in 1909 de Nobelprijs voor de vrede. Onder zijn bewind werden de eerste initiatieven genomen om arbeiders te beschermen en werd
het stemrecht uitgebreid. Hij was een van de belangrijkste pacifisten van
zijn tijd en kwam in botsing met koning Leopold II over de behandeling van
zwarten in Congo Vrijstaat. Hij won de Nobelprijs samen met de Fransman
Paul Henri Balluet d’Estournelles de Constant voor het internationaal wettelijk bewerkstelligen van vrede.

Auguste Marie François Beernaert werd op 26 juli 1829 geboren in Oostende. Aanvankelijk maakte hij - na studies in Leuven,
Parijs, Berlijn en Heidelberg - carrière als jurist. In 1853 vestigde
hij zich als advocaat in Brussel. In diezelfde tijd werd hij kamerlid
voor de katholieke partij voor de arrondissementen Tielt (18741900) en Roeselare-Tielt (1900-1912).
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Nog voordat hij kamerlid werd aanvaardde hij het ministerschap
van Openbare Werken in het kabinet De Theux-Malou. Dit ministerschap duurde van oktober 1873 tot juni 1878. Als minister
liet Beernaert onder meer het spoorwegennet en de havens van
Antwerpen, Gent en Oostende uitbreiden. Ook liet hij de stuwdam van de Gileppe aanleggen.

Nadat aan zijn ministerschap een einde was gekomen leidde hij
zes jaar lang de oppositie (1878-1884). Vervolgens was hij in
1884 enkele maanden opnieuw minister van Openbare Werken.
Oktober 1884 werd hij premier van België. Ook beheerde hij
de portefeuille van Financiën. Beernaert zou tien jaar premier
blijven. Onder zijn leiding kwamen de eerste sociale wetten en
kieshervormingen tot stand. Zo werd eind 1889 bijvoorbeeld
de kinder- en vrouwenarbeid beperkt. Met steun van Beernaert
werd in 1885 de vrijstaat Congo opgericht.
In 1893 werd door zijn gematigd katholiek kabinet de eerste grondwetsherziening doorgevoerd. Hierdoor werd onder
meer de kiesplicht ingevoerd.
Een jaar later weigerde de
Kamer een wetsontwerp van
Beernaert om tot invoering van
evenredige vertegenwoordiging bij verkiezingen te komen.
De premier nam toen ontslag
(17 maart 1894).
Auguste Beernaert werd in
1894 minister van Staat en
van 1895 tot 1900 was hij
Buste van Beernaert in Oostende,
voorzitter van de Kamer van
gemaakt door Louis Mascré
Volksvertegenwoordigers. In
deze periode kwam hij geregeld in conflict met de Belgische
koning Leopold II. Dit met name vanwege de koloniseringspolitiek van de koning. Daarnaast verzette Beernaert zich tegen de
slavernij.
Tijdens de Internationale Haagse
Vredesconferenties van 1899
en 1907 vertegenwoordigde de
Belg zijn land. Deze conferenties
werden gehouden om afspraken
te maken over onder meer ontwapening, neutraliteitsrecht en het
verbod op wapens als gifgas en
dumdumkogels.
Samen met de Fransman Paul Henri Balluet d’Estournelles de
Constant ontving hij in 1909 de Nobelprijs voor de vrede, met
name vanwege zijn werk tijdens de genoemde conferenties en
zijn strijd tegen de slavernij.
Auguste Beernaert overleed op 6 oktober 1912 in Luzern. Op
het Marie-Joséplein in zijn geboorteplaats Oostende is een buste
van hem te bezichtigen. Tijdens de Vlaamse verkiezing van De
Grootste Belg in 2005 eindigde Beernaert op de 95e plaats.

n
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DAVO
DAVO
DAVO
2018 PRIJS
PRIJS
BELGIE 2016
BELGIE
Supplement basis

1a1a

In LUXE
(met klemstroken):
€ 49,60
In LUXE
(met klemstroken):
€ 52.05
In STANDAARD-LUXE:
€
30,10
In STANDAARD-LUXE: € 32.55

1b1b

In LUXE:
€ 22,55
In LUXE
(met klemstroken): € 23.65
In STANDAARD-LUXE:
€ 13,45
In STANDAARD-LUXE:
€ 14.55

Supplement
basis met
voor de zegels, blaadjes,
velletjes/boekjes
voor de zegels, blaadjes,
velletjes/boekjes
met 2018
verschillende postzegels van
verschillende
postzegels
van
2016
(bladen 295, 296, 297, B211 t/m B222 en infoblad)
(bladen 292, 293, B185 t/m B197 en infoblad)
Supplement Zegels uit blokken en boekjes
Supplement
Zegels
uit blokken met
en boekjes
voor de losse
zegels uit
blaadjes/boekjes
verschillende
voor de losse zegels uit blaadjes/boekjes met
verschillende
postzegels van 2018
postzegels
van 2016
(bladen 297a
t/m 297g)
(bladen 293a t/m 293g)
Supplement Postzegelboekjes
Supplementmet
Postzegelboekjes
voor de complete postzegelboekjes
(meerdere) identieke
voor de complete postzegelboekjes met (meerdere)
identieke
postzegels
van 2018
postzegels van(blad
2016C36g)
(bladen C36c en C36d)
Supplement Velletjes
Supplement
Velletjes
Voor de complete
’gelegenheidsvelletjes’
metmet
Voor (meerdere)
de completeidentieke
’gelegenheidsvelletjes’
postzegels vanmetmet
2018
(meerdere) identieke
van 2016
(bladenpostzegels
2018-V1 t.e.m.
2018-V6)
(bladen 2016-V1 t.e.m. 2016-V6)
Supplement Buzin
Supplement
1 blad voor het blaadje
LibellenBuzin
type Buzin
1 blad voor de zegels Het Nieuwe Zwin type Buzin

1c1c

1d1d

Supplement
Niet aangenomen
ontwerpen
Supplement
Niet aangenomen
ontwerpen
Voor Voor
de “niet
aangenomen
ontwerpen”
2016 2018
de “niet aangenomen ontwerpen”
(blad
NA28)
(blad NA30 en NA31)

22
66

AlleenIninLUXE
LUXE:
€ 7,30
(met
klemstroken): € 4.45

In LUXE:
€ 19,50
In LUXE
(met klemstroken): € 20.45
In STANDAARD-LUXE:
€ 11,70
In STANDAARD-LUXE:
€ 13.95
AlleenIninLUXE
LUXE:
€ 4.45
(met
klemstroken): € 4.6
Alleen in LUXE : €4,25

n LUXE (met klemstroken): € 7.65

Prijzen onder voorbehoud en geldig tot 31/03/2017
Prijzen onder voorbehoud en geldig tot 31/03/2019

Supplementen verkrijgbaar bij uw handelaar
Supplementen
verkrijgbaar bij uw Davo/Lindner
Davo/Lindner/Safe/Yvert&Tellier/...
invoerderleverancier
voor België
Davo/Lindner/Safe/Yvert&Tellier/...
voor België
N.V. DEZITTEREinvoerder
(D.Z.T.)

Heuvelstraat
106/2, 3390
Tielt-Winge
N.V.
DEZITTERE
(D.Z.T.)
Tel. 016/77.26.73 Fax.
016/46.10.95
(www.dezittere-philac.be)
Heuvelstraat
106/2,dzt@dezittere.be
3390 Tielt-Winge
(D.Z.T) dzt@dezittere.be
Tel. 016/77.26.73 Fax.Philac
016/46.10.95
Zuidstraat 48, 1000 Brussel
Tel.
02/512.03.93 philacdzt@skynet.be
Philac
(D.Z.T)
Ostend
Philatelic
(D.Z.T.)
Zuidstraat 48, 1000 Brussel Tel. 02/512.03.93
philacdzt@skynet.be
St. Petrus- en Paulusplein 19,
8400Philatelic
Oostende(D.Z.T.)
059/70.46.14 ostendphil@dezittere.be
Ostend
Dezittere Hasselt
St. Petrus- en Paulusplein 19, 8400 Oostende
059/70.46.14 ostendphil@dezittere.be
Galerie “De Ware Vrienden”
bus
24,
Maastrichterstraat 1 (markt)
Dezittere Hasselt
Hasselt
Tel. 011/22.58.10
hasseltphil@dezittere.be
Galerij3500
“De Ware
Vrienden”
bus 24, Maastrichterstraat
1 (Markt)
3500 Hasselt Tel. 011/22.58.10 hasseltphil@dezittere.be

WIJ KOPEN
KOPEN ALLE
ALLE POSTZEGELS
WIJ
POSTZEGELS
WIJ KOPEN
ALLE Dezittere
POSTZEGELS
Diederik
Diederik Dezittere
Diederik
Keulestraat
20,Dezittere
3390 Tielt-Winge
Keulestraat 20, 3390 Tielt-Winge
Keulestraat 20,
Tielt-Winge
016/63.34.58
of 3390
diederik@dezittere.be
016/63.34.58
of
diederik@dezittere.be
016/63.34.58
of diederik@dezittere.be
Of contacteer
onze vestigingen
in Brussel, Hasselt of Oostende
OfOf
contacteer
onze
vestigingen
in in
Brussel,
of Oostende
contacteer onze vestigingen
HasseltHasselt
of Oostende
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