
LIJST VAN ARTIKELEN IN ´GABRIËL’ in de jaargang 2018 

Nr.1 FEBRUARI 
 

 
BIJ HET VOORBLAD: RENAISSANCESCHILDERS IN ITALIË (1) 
 
Door Joke van Strien 
De afbeeldingen op de omslagen van de verenigingsbladen hebben 
altijd een bepaald thema. Voor 2018 is gekozen voor kunstenaars uit 
de Italiaanse renaissance. Voor het hele jaar staat rechtsboven een 
detail van de fresco Het Laatste oordeel van Michel Angelo in de 
Sixtijnse kapel van het Vaticaan.  
De afbeelding linksonder is deze keer een postzegel gewijd aan Fra 
Angelico (ca 1400-1455).  
 
 
TAMAR 
 
Door Dirk Frelink 

 
In zijn reeks Bijzondere Vrouwen in de Bijbel is de auteur aangekomen bij de letter ‘T’ en 
daarvoor koos hij Tamar uit. Tamar werd de vrouw van Er, de oudste zoon van Juda, een van 
de twaalf zonen van aartsvader Jacob. Hoe haar leven zich voltrekt pluist Dirk Frelink uit in dit 
artikel. 
 
Het hele artikel kunt u lezen onder het wolkje ‘artikelen 2018’. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SYMBOLEN ROND MANTELZORG 
 
Door Henk Groenewegen ofm 
 
Over de zorg voor zieken en ouderen is in de laatste tijd veel te doen. Als gevolg van de 
toenemende vergrijzing worden de vragen rond goede zorg steeds nijpender. Het belang van 
‘zorg dragen voor elkaar’ werd in 1973 uitgebeeld met de Nederlandse zegel er 
ontwikkelingssamenwerking. De auteur trekt deze lijn door naa andere terreinen zoals de zorg 
voor de jeugd, voor zieken, gehandicapten en ouderen. 
 
NINEVEH 
 
Door Jan Pons 

 
Mede door de schitterende tentoonstelling in het 
Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden over Nineveh, 
hoofdstad van en wereldrijk (Assyrië) schreef Jan Pons 
voor ons een prachtig verhelderend artikel over deze oude 
stad, gelegen in het huidige Irak, op de oostelijke oever van 
de Tigris. 
N.B. de tentoonstelling is nog te zien t/m 25 maart 2018! 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
VAN ABRAM TOT ABRAHAM (deel 1) 
 
Door L. Westera 
 
In dit artikel wordt de geschiedenis van Abraham verteld zoals die beschreven staat in het 
bijbelboek Genesis vanaf hoofdstuk 12. Hier begint het tijdperk van de aartsvaders, 
waarvan Abram de eerste is. 

 

 

 

Nr.2 APRIL 
 
EEN MILJOEN POSTZEGEL NAAR HET NATIONAAL ARCHIEF 
 
Door Joke van Strien 

Tot voor kort werden al bijna 100 
jaar lang ruim 1 miljoen postzegels 
en ruim 200 duizend ontwerpen van 
Nederlandse postzegels bewaard in 
het Museum voor Communicatie in 
Den Haag.  
Om de collectie Postwaarden, die tot 
ons nationaal erfgoed behoort en die 
uniek is in de wereld, onder de best 
mogelijke condities te kunnen bewaren heeft het COMM besloten de geheel collectie 
te schenken aan het Nationaal Archief in Den Haag. Voortaan kunnen we daar 

genieten van deze unieke verzameling, die ook verder zal worden aangevuld met alle nieuw uitgebrachte postzegels en 
bijbehorend materiaal. 
 
 
PAUS NICOLAAS IV (PONT. 1288 - 1292) 
 
Door Drs. H.J Franzen 
 
Beschrijving van het leven van de eerste 
franciscaanse paus in de geschiedenis van de 
katholieke kerk, Nicolaas IV, die in werkelijkheid 
Girolamo Masci heette. De pogingen om door 
kruistochten de het Heilige Land te veroveren 
mislukte definitief onder zijn pontificaat.  
 
 
 
 
 
 
BIJ HET VOORBLAD: RENAISSANCESCHILDERS IN ITALIË (2) 
 
Door Joke van Strien 

De afbeeldingen op de omslagen van de verenigingsbladen hebben 
dit jaar als thema schilderijen uit de Italiaanse renaissance. Het 
aprilnummer vestigt de aandacht op een schilder die tussen de 
gotiek en de renaissance instaat: Bencivenni of Cenni di Pepo, 
bekend geworden onder de naam Cimabue (vert. Stierenkop), naar 
zijn grove uiterlijk. 

 

 

 



 

GOTIEK, gotische kathedralen 

Door Ben Vermeulen 

 

Beschrijving van de bouw van de 
kathedralen in de late middeleeuwen, 
de bloeitijd van de gotiek. 
De kathedralen van middeleeuws 
Europa werden gebouwd zonder 
gewapend beton, staalskelet, zonder 
hulp van elektrisch gereedschap of 

computers. Ze hadden een enorme omvang en voldeden 
bijzonder aan de hoge mate van vakmanschap, zowel 
bouwkundig als esthetisch meesterwerken. Hierin speelde een veranderde geestelijke houding en een nieuw begrip van 
religie en geloof een belangrijke rol. 
 
VAN ABRAM TOT ABRAHAM (2) 
 
Door L.Westera 
 
In de belangrijke gebeurtenissen in het leven van de aartsvader 
Abram/Abraham spelen vrouwen en hun kinderen een belangrijke 
rol. In het Bijbelboek Genesis, vanaf hst.16, wordt de geschiedenis 
van Abram, die later Abraham zou gaan heten, verhaald. 
 
 
 
 
 
 
 
WASTI 
 
Door Dirk Frelink 
 
In de reeks bijzondere vrouwen in de Bijbel is het deze keer de beurt 
aan een vrouw met de naam die begint met de letter W. Er is geen 

vrouw gevonden wier naam 
begint met de letter U. Daarom 
is het n de beurt aan weer een 
schitterende vrouw, die de 
naam met de beginletter ‘V’ 
ofwel ‘W’ draagt: Vasti ofwel 
Wasti. Ze wordt genoemd in 

het Bijbelboek Esther. Ze is de vrouw van en de koningin van de 
Perzische koning Xerxes I, ook bekend als koning Ahasveros. 
 
 
PARABELS OP POSTZEGELS 

Door Henk Groenewegen ofm 

Parabels ofwel gelijkenissen hebben iets 
aantrekkelijks. Het zijn korte verhalen die 
ontleend zijn aan het dagelijks leven of aan 
de natuur. Parabels houden een boodschap 
in voor ons leven. Het woord parabel wordt 
meestal gebruikt voor de verhalen die jezus 
vertelde en die later door zijn leerlingen 
worden benut bij hun verkondiging en door 
de evangelisten zijn opgetekend. 

 

 



Nr.3 JUNI 
 
DE BERG ALS SYMBOOL 
 
Door Henk Groenewegen ofm 
 
Het hele artikel kunt lezen op deze website onder het item 
Verenigingsblad, onder het wolkje Keuze uit artikelen 2018. 
 
PAUS ANASTASIUS II 
 
Door Harry Hellemink 

 
Lezing van dit artikel geeft ons inzicht in de 4 (+ 1 tegenpaus) 
pausen die de naam Anastasius kozen. De naam Anastasius 
komt van het Grieks ‘anastasis’. Het betekent oprichting, 
ontwaking, opstanding. De vrouwelijke vorm Anastasia is meer 
in gebruik dan de mannelijke vorm.  
Dante Alighieri noemt hem in zijn ‘Goddelijke Komedie’.  
 
 
 

 
 
ROMAANS, Romaanse kerken 
 
Door Ben Vermeulen 
 
Na zijn artikel  over de Gotiek is het nu de beurt aan diens voorganger: de Romaanse bouwkunst. De naam Romaans 
werd pas in de 19

de
 eeuw in Frankrijk ingevoerd en onderscheiden in twee perioden. De pre-romaanse bouwstijl  dateert 

vanaf de 6
e
 tot de 11 eeuw, en wordt onderscheiden in Karolingisch en Ottoons. 

 

 
 
In het tweede deel van het artikel wordt de nadruk gelegd op de bouw van de abdij van Cluny en de rol die die abdij 
speelde in de voorzieningen voor de pelgrims naar Santiago de Compostella. 
 
BIJ HET VOORBLAD, RENAISSANCESCHILDERS IN ITALIË (3) 
 
Door Joke van Strien 

 
 
 
 
Voor de afbeelding op het juninummer koos zij voor de schilder Rafaël Sanzio (1483-
1520). Ter gelegenheid van zijn 500

ste
 geboortedag gaf Grenada-Grenadines in 1983  

een serie postzegel uit met fresco’s van gebeurtenissen uit het bijbelboek 1 Koningen 
in het Oude Testament. Op de gekozen postzegel wordt Salomo, de tweede zoon van 
koning David en Batseba tot koning uitgeroepen en gezalfd door de hogepriester 
Sadok. 
 

 

 


