
‘Gabriël ’

Hoe we begonnen 

Binnen het grote verzamelgebied bijbel en christendom werd door verscheidene leden in onze vereniging bij het verzamelen
het accent gelegd op het thema handschriften: documenten, evangelie- en getijdenboeken en nog veel meer, die in de Middel-
eeuwen werden vervaardigd totdat de uitvinding van de boekdrukkunst de handgeschreven teksten naar de marge verdrong. 

Een oproep in het verenigingsblad ‘GABRIËL’ om te komen tot een bundeling van krachten leidde najaar 1994 tot de 
oprichting van de studiegroep Handschriften. Onze eerste taak: inventarisatie van ons verzamelgebied en de samenstelling
van een catalogus. Al snel besloot de groep om op de computer een verzamellijst te gaan aanleggen van postzegels die over
dit thema zijn verschenen. Daarbij werd getracht informatie over het beeld op elke zegel, het handschrift waaruit de afbeelding
afkomstig is en de achtergrond van de uitgifte bijeen te brengen. 

Bij de viering van het 50-jarig bestaan van ‘GABRIËL’ in 1998 publiceerden wij ‘Handschriften onder de loep’, een catalogus
waarin ca. 775 postzegels met het thema ‘handschriften’ bijeen waren gebracht. Enige jaren later werd er een aanvulling 
gemaakt en in 2005 werd besloten om het handboek helemaal door te lopen en de aanvulling in het
geheel op te nemen. Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering op 6 maart 2010 werd uiteindelijk
een geheel vernieuwde uitgave aan bestuur en leden gepresenteerd. 

Contacten

1. Bijeenkomsten studiegroep. De leden komen meestal naar de geplande bijeenkomsten van 
´GABRIËL´ in Nijkerk, wat dan de gelegenheid biedt om over hun verzameling te spreken en om 
onderling interessante gegevens uit te wisselen. Op deze verenigingsbijeenkomsten kunnen de leden
(een deel van hun collectie) laten zien in de verenigingskaders.

2. Nieuwsbrief. Vanaf de oprichting van de studiegroep hebben we via een Nieuwsbrief onderling 
contact o.a. over de voortgang van het werk aan de catalogus. Internet heeft de briefpost achterhaald. 
We houden elkaar nu incidenteel via de mail op de hoogte.

3. Excursies. We streven ernaar om af en toe als groep een of andere tentoonstelling op ons interessegebied te bezoeken. 

Tentoonstellen 

Diverse studiegroepleden exposeren op postzegeltentoonstellingen van de KNBF. Daar ontstaan soms leuke contacten. 
Verzamelaars hebben de keuze uit een breed scala aan onderwerpen. 

Interesse gewekt? 

We kunnen zeker nog een aantal nieuwe leden gebruiken. Aan deelname aan de groep zijn geen kosten verbonden. 
Daarom: wilt u met ons meedoen, dan kunt u tijdens één van de ledenbijeenkomsten in Nijkerk met ons in contact komen en
daar eens van gedachten wisselen. 
Wij zullen u van harte welkom heten! 

Studiegroep

Handschriften


