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Bibliografie van Nederlandse
Protestantse Periodieken
(BNPP) project

Grotendeels digitaal beschikbaar. Op dit moment 100% gedigitaliseerd, als PDF beschikbaar. Er wordt gewerkt aan een
database.

Mogelijke link met ‘In actie
voor het christelijk onderwijs! Project Volkspetitionnement 1878’ (Fred van
Lieburg)
Gegevens zouden kunnen
worden verwerkt in Geoplaza

100%

Inventarisatie Kerkelijke Gebouwen in Nederland

In 2013 werd het project Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodieken (BNPP) afgesloten.
Periodieken behoren tot de omvangrijkste en rijkste
bronnen van de geschiedenis van het Nederlands
protestantisme. Het project behelst inventarisatie en
beschrijving van meer dan 3.200 protestantse periodieken die sinds 1800 in Nederland zijn verschenen.
Per periodiek werd beschreven: Titel, Ondertitel,
Categorie, Verschenen van/tot en met, Eigenaar,
Uitgever, Drukker, Plaats van uitgave, Redactie,
Medewerkers, Frequentie, Omvang, Formaat, Oplage, Prijzen, Foto’s, Tekeningen, Speciale nummers,
Bibliografische geschiedenis en de Achtergrond. In
het register worden ca. 30.000 namen van personen
vermeld.
Jan Sonneveld († 2012) verzamelde informatie over
circa 19.000 gebouwen waar godsdienstige samenkomsten worden of werden gehouden, van meer dan
100 kerkgenootschappen, uit heel Nederland. Opgenomen zijn gegevens over kerkgenootschap, jaar
van de bouw of ingebruikname, naam van het gebouw en het adres, en huidige bestemming.

Digitaal beschikbaar
100% digitaal beschikbaar, bron
bestand in Acces, maar dat is
gemakkelijk om te zetten in andere formaten/programma’s

80%

Felicitatieregister voor Abraham Kuyper, 1907

Bevat de namen en functies van bestuursleden van
Antirevolutionaire-organisaties, geformeerde jongelingsverenigingen en organisaties uit gereformeerd
onderwijs en wetenschap, verzameld ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Kuyper.
Bijzondere gegevens voor de ARP-geschiedenis
omdat voor het eerst sinds de oprichting van de
partij in 1879 een overzicht van de bestuurssamenstelling en structuur van de kiesverenigingen van de
ARP te vinden is. Ook voor de overige organisaties

80% digitaal bechikbaar.
Alleen de namen van particulieren die Kuyper feliciteerden zijn
nog niet gedigitaliseerd.
In Excel en Word beschikbaar.

Mogelijke link met ‘In actie
voor het christelijk onderwijs! Project Volkspetitionnement 1878’ (Fred van
Lieburg)
Gegevens zouden kunnen
worden verwerkt in Geoplaza
Mogelijke link met ‘In actie
voor het christelijk onderwijs! Project Volkspetitionnement 1878’ (Fred van
Lieburg)
Gegevens zouden kunnen
worden verwerkt in Geoplaza
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Propaganda materiaal Vrije
Universiteit

5%

Preken, gedrukt en handgeschreven, periode ca. 1550heden

0%

Collectie Wetenschappelijk
Onderzoek naar Protestantse
Kerkbouw (WOPK) van de
afdeling Kunstgeschiedenis.
Collegedictaten

0%

0%

Drukwerk uit het archief van
het Nederlandsche Godsdienstige Traktaat-Genootschap (

Beschrijving

kunnen de gegevens van belang zijn.
De VU heeft heel lang zelf voor haar financiën moeten zorgen. De overheid nam weliswaar steeds meer
van de financiering over, maar de VU bleef sparen.
Hier is in de loop van de tijd heel veel verschillend
propagandamateriaal voor gemaakt en gebruikt,
uiteindelijk uitlopend op grote, door professionele
bureaus gemaakte reclamecampagnes, niet meer om
geld bijeen te brengen, maar om studenten te werven. Denk aan campagnes als ‘Het leesplankje’ en
‘Deze tijd vraagt om ...’. Daarbij is veel beeldmateriaal gebruikt dat onvolledig bewaard is in verschillende Protestantse erfgoedcollecties, maar ook bij
het bedrijfsarchief. Dit materiaal zou een begin van
onderzoek kunnen zijn naar de ‘“PR” van de VU
vanaf het begin tot nu’. Daarbij zijn ook de ‘propaganda’ films uit de beeldbank te gebruiken.
Bij Oude drukken en handschriften gaat het vooral
om gedrukte preken. Bij de HDC-collecties om
handgeschreven preken. In deze collecties zijn veel
preken aanwezig.
Dit materiaal heeft aan de basis gestaan van verschillende publicaties over (protestantse) kerkbouw.
Een deel van die collectie wordt gevormd door de
vaak fraaie foto’s van Jan Wester.
Verschillend in kwaliteit en verschijningsvorm. Van
volgeschreven schriften tot gestencilde uitgaven,
verzorgd door commerciële bureaus. Ten minste 50
exemplaren bij handschriften en oude drukken, grotendeels handgeschreven.
Het betreft hier ongeveer 1,5 meter traktaatjes (nrs
1-831, nrs 1-750 traktatenbundels en Bijbelse Almanakken. In Delpher geeft 363 treffers voor ‘trak-
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De propagandafilms zijn allen
gedigitaliseerd in de beeldbank
aanwezig. Voor het papiern materiaal geldt dat er nog niets is
gedigitaliseerd.

Geschat 5 % gedigitaliseerd.

Nog niets gedigitaliseerd. De
fotoboeken van Jan Wester worden beschreven
In de Beeldbank tien gedigitaliseerde collegedictaten. Verder
nog niets gedigitaliseerd.

Nog niets gedigitaliseerd
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en het Nederlands Godsdienstig Genootschap De Lichtdrager).
Lekespelen

taat-genootschap’ en 6 treffers voor ‘Genootschap
lichtdrager’.
Volgens velen was het lekespel de populairste toneelvorm in het Interbellum. Het was voor allerlei
groepen een samenbindend en overtuiging bevestigende manier van uiting geven aan een opkomende
gemeenschapszin. Zowel binnen kerkelijke als wereldlijke organisaties en jeugdclubs.
Van een van de belangrijke personen in de wereld
van de lekespelen, Ben Albach is het archief aanwezig. In verschillende collecties zijn gedrukte, te digitaliseren, exemplaren aanwezig. Wellicht zijn in
collecties van de UB nog meer exemplaren.
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