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GELEZEN VOOR U
De NVTF stuurt Thema naar een aantal andere thematische verenigingen. In ruil daarvoor krijgt de NVTF van die 
verenigingen hun tijdschriften toegezonden. In deze bladen staan vaak interessante artikelen. Daarvan doen wij in 
deze rubriek mededeling. Heeft een artikel uw speciale interesse, dan kunt u een kopie aanvragen. Let op: u krijgt 
een kopie, dus geen vertaling! Zend uw filatelistisch gefrankeerde aanvraag naar Jan Botman, Kwartelstraat 17-1, 
1021 VX Amsterdam. Als u beschikt over e-mail en Adobe Reader, kunt u ook een pdf-file vragen. Die is veel sneller 
bij u thuis en in kleuren, tenminste als het origineel in kleuren is gedrukt (janbotman55@gmail.com).
Let wel: de kwaliteit van de afbeeldingen in deze rubriek is soms matig. Daar kan de redactie niets aan doen. Wij 
tonen kopieën van de originele afbeeldingen in de diverse tijdschriften en die zijn niet altijd even duidelijk.

Gabriël (tweemaandelijks 
tijdschrift voor de thematische 
filatelie met betrekking tot Bijbel en 
christendom).
> Februari 2021
“Het leven van Jezus op het plafond 
van de kerk in Zillis” door Anton 
Schipper. De plafondschilderingen 
van het kerkje in Zuid-Zwitserland, 
nabij de San-Bernardinopas zijn 
wereldberoemd, hoewel het kerkje er 
aan de buitenkant onooglijk uitziet. 
Het kerkje stamt echter wel uit de 
twaalfde eeuw en dat kunnen niet 
veel kerken in Nederland nazeggen. 
De schilderingen in de cassettepla-
fonds stammen al uit de periode 
1109-’14 en zijn door Zwitserland in 
de jaren 1965-’67 in de Pro-Patria-
series onder de aandacht gebracht 
(1). Het artikel behandelt de afbeel-
dingen uit die series en enkele andere 
die scenes uit het leven van Jezus en 
andere personen uit de Bijbel ver-
beelden.
“Barmhartigheid als thema in de 
filatelie” door Henk Groenewegen. 
Barmhartigheid is tonen dat je 
begaan bent met anderen die het 
moeilijk hebben en is een zowel 
christelijk als universeel religieus 
thema. Uiteraard gaat dit artikel in 
op de specifiek christelijke naasten-
liefde, dat niet helemaal hetzelfde 
is: in barmhartigheid staat medelij-
den centraal en in de naastenliefde 
de liefde voor de ander, en dat is 
toch een andere houding. In de 
christelijke iconografie zijn talloze 
schilderijen rond het thema ge-
maakt: de barmhartige Samaritaan 
is een van de vele (2), al wordt in 
dit artikel ook de Piëta (Maria met 
overleden Jezus op schoot) eronder 
geschaard.

Motivsamlaren (halfjaarlijks 
tijdschrift van de Zweedse 
thematische filatelisten).
> 2/2020

en Turkse worstelaars - maar wie is 
wie?) door S-A. Smeds, A. Karlsson 
en B-G. Österdal. De vondst van een 
setje zegels met handtekeningen erop 
was de aanleiding om eens dieper 
in te gaan op de afbeeldingen van 
een serie Turkse zegels uit 1949 met 
worstelaars (3). Het blijkt dat de 
namen van de afgebeelde sportlui 
heel anders zijn dan men tot nu toe 
had aangenomen. Het waren toch 
niet de geringsten: o.a. olympische 
en wereldkampioenen.

Der Musikus (kwartaaltijdschrift 
van de Motivgruppe Musik e.V.)
Dit tijdschrift drukt alle artikelen in 
drie talen af: Duits, Engels en Frans.
> Maart 2021 (nr. 146)
‘‘Nun schlägt’s 13: Richard Wagners 
Lebenslinie entlang der Zahl 13” (Nun 
schlägt’s dreizehn: RW’s levenslijn en 
het getal 13) door Karl-Heinz Büd-
ding. “Nun schlägt’s dreizehn” is een 
bekende Duitse uitdrukking die je 
niet letterlijk kunt vertalen! Het be-
tekent: “nou breekt mijn klomp” of 
“ik sta paf” of woorden van gelijke 
strekking. Men staat versteld, omdat 
er iets ongelofelijks/onwaarschijn-
lijks gebeurt (een klok slaat (norma-
liter) maximaal 12 keer).
Heeft u ook een bijzonder getal in uw 
leven? Een getal dat steeds terugkomt 
en daarom iets moet betekenen, al 
weet u niet wat? Bij Richard Wag-
ner is het ’t getal 13, dat gewoonlijk 
wordt geassocieerd met ongeluk. De 
auteur ziet het leven van Wagner als 
een aaneenschakeling van zoveel der-
tienen dat ’t geen toeval kan zijn. Het 
begint al met zijn geboortejaar: 1813, 
waarvan de afzonderlijke cijfers ook 
opgeteld 13 geven. Verder bestaat 
zijn naam uit 13 letters, heeft hij 13 
opera’s geschreven en stierf hij op 13  
januari 1883. In totaal geeft de au-
teur zeventien data of berekeningen 
die op 13 uitkomen en met Wagners 
leven verbonden zijn (4).

“Om Turkiets frimärken 1949 med 
svenska och turkiska brottare – men 
vem är vem?” (Over de postzegels 
van Turkije uit 1949 met Zweedse 
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Philatelia Medica 
(kwartaal-tijdschrift van 
de Duitse thematische 
Arbeitsgemeinschaft 
‘Medizin und Pharmazie’).
> Maart 2021
“Desinfektionspost IV: 
‘Keimfrei gebügelt’ im 20. 
Jhdt.” (Desinfectiepost 
IV: ‘kiemvrij gestreken’ in 

“60 Jahre LASER: (Teil 
4): Laser-Platten für 
Jedermann” (Zestig jaar 
laser: (deel 4): laserschij-
ven voor iedereen) door 
Michael Schilling. Laser-
schijven? Ja laserschijven: 
en wel cd’s (8)! Oftewel 
compact discs in goed 
Nederlands, die dus met 

de twintigste eeuw) door Daniela M. 
Vogt Weisenhorn. In de twintigste 
eeuw is de post niet vaak meer ont-
smet, maar af en toe gebeurde dat 
nog. De auteur heeft enkele post-
stukken gevonden met het poststem-
pel: ”Keimfrei gebügelt” (5). Aanlei-
ding in dat geval was een uitbraak 
van de pokken, die vanaf 1972 de 
wereld uit zijn geholpen.
“Schmeckt es noch?” (Smaakt het 
nog?) door Clemens M. Brandstet-
ter. In de tijden dat er nog geen 
koelkasten of vriezers waren, had 
men andere methoden bedacht om 
bijvoorbeeld vlees langdurig eetbaar 
te kunnen houden (6). Voor vlees 
waren er eigenlijk twee methoden: 
roken en hulpmiddelen als zout en 
nitriet gebruiken. Vaak ook geza-
menlijk. Het soort hout dat gebruikt 
werd om te roken, bepaalde mede 
de smaak van het vlees, net als de 
oorsprong van het zout. Tegenwoor-
dig is het gebruik hiervan aan strenge 
richtlijnen onderworpen.

Techno-Thema (driemaandelijks 
tijdschrift van de Arbeitsgemeinschaft 
Technik und Naturwissenschaften e.V.)
> Nr. 2020/3
“Sternensucher: von der Himmels- 
scheibe von Nebra bis zur Rosetta- 
Mission der Europäischen Weltraum- 
organisation (ESA)” (Sterrenzoe-
kers: van de hemelschijf van Nebra 
tot de Rosettamissie van de ESA) 
door Frank Kunze. Ter inleiding: de 
hemelschijf van Nebra is een bronzen 
schijf uit het Stenen tijdperk waarop 
de sterrenhemel is afgebeeld. 
De schijf is pas in 1999 opgegraven. 
Recentelijk is de schijf nog op een 
postzegel van onze oosterburen afge-
beeld. Het artikel gaat echter over de 
ontwikkeling van de mogelijkheden 
om het heelal te onderzoeken, i.c. de 
telescopen, waarbij geen uitstapje 
naar science fiction wordt geschuwd. 
Hiervoor konden uiteraard heel wat 
postzegelafbeeldingen worden ge-
bruikt, die echter vaak nogal minus-
cuul zijn afgebeeld (7). Helaas.

laserstralen worden afgelezen, en in 
de jaren tachtig van de vorige eeuw 
zeer populair werden. Intussen is de 
ontwikkeling alweer achterhaald en 
wel door streamingdiensten voor 
muziek op het internet. Maar dege-
nen die zo’n apparaat toen kochten, 
zullen het nog wel hebben (ik wel, 
in ieder geval). Weet u overigens 
dat de cd nog een voorganger had 
in de ‘magneto-optische schijf ’? En 
behalve muziek kon je er natuurlijk 
ook tekst op zetten (CD-ROM) en 
beelden (de DVD) Allemaal zo’n 
beetje uitgestorven.

Thema (kwartaaltijdschrift van 
de Zwitserse vereniging voor Motiv-
Philatelie; het bevat artikelen in het 
Duits, Frans en Italiaans).
> Maart 2021
“Seit 50 Jahren reden wir auch in der 
Politik mit!” (Sinds vijftig jaar praten 
wij ook in de politiek mee!) door 
Ursula Küenzi. Een gedetailleerde 
beschrijving van de strijd voor actief 
en passief stemrecht voor vrouwen 
over de hele wereld, maar vooral van 
de Zwitserse vrouwenbeweging (9).
“Schmetterlinge in der Renaissance 
(II)” (Vlinders in de Renaissance (II)) 
door Vladimir Kachan. Het slot van 
de tweedelige serie gaat over Man-
fredo Settala, Athanasius Kircher, de 
Nederlanders prins Johan Maurits 
van Nassau-Siegen, Johannes Goe-
daert (10) en Jan Swammerdam, 
John Ray en Maria Sibylla Merian.
“Thematik rund ums Thema Gesund-
heit” (Thematiek rondom ‘gezond-
heid’) door Nicholas Oughton en 
Rob Harms. Dit artikel is ontstaan 
n.a.v. artikelen in 2020 geschreven 
door de genoemde auteurs in Gib-
bons Stamp Monthly en een Zuid- 
Afrikaanse nieuwsbrief. Aan bod 
komen vooral overheidsmaatregelen 
ter bevordering van de gezondheid, 
tuberculose- en leprabestrijding 
(11). Wordt vervolgd.




