
 

 

 

 
 

 

Waarom verzamelt iemand bidprentjes? 

In eerste instantie lijkt dit maar een 

excentrieke hobby.Bij nader inzien heeft 

het toch iets aantrekkelijks.  

Je bent bezig met een verzameling die 

grote genealogische, grafische en 

historische waarde heeft. 

 

Verzamelaar  Jan van Rossum uit 

Beneden-Leeuwen: 

 

”In 1993  kwam ik in de WAO terecht en 

ben toen op zoek gegaan naar een zin-

volle tijdsbesteding.  

Bij toeval kreeg ik, via een familielid uit 

Oss, een verzameling bidprentjes in 

handen. Geleidelijk aan ben ik daarna 

intensiever en gerichter gaan verzame-

len. Door schenkingen, giften, maar ook 

door actieve werving en ruiling is de 

verzameling intussen uitgegroeid tot zo’n 
35.000 bidprentjes. 

Het onderwerp boeide me zo, dat ik 

inmiddels een kompleet geordend archief 

heb opgezet; alles netjes opgeborgen in 

zelf getimmerde bakken. 

Tijdens het ordenen volg ik een bepaald 

systeem: 

De overledenen komen eerst in “het 

vagevuur” ( tijdelijke opbergruimte); 

daarna gaan ze pas naar “de hemel”  

( het definitieve archief ). 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn oudste prentje dateert uit 1857.   

De prentjes vertellen veel over de over-

ledene en zijn vaak erg fraai uitgevoerd. 

Zo heb ik erg veel prentjes uit de eigen 

streek, maar ook uit de rest van 

Nederland.  

Tevens verzamel ik prentjes van 

beroemde personen. Soms vraag ik ze 

zelfs op bij de nabestaanden. 

Ik heb ook veel prentjes van geeste-

lijken: pastoors, kapelaans, klooster-

lingen, missiezusters en -paters.   

 

Vaak krijg ik bezoek van mensen, die 

gegevens zoeken over hun voorgeslacht. 

Als ik kan, help ik ze daarbij en kunnen 

mensen desgewenst kopieën voor 

zichzelf maken.  

Vooral de periode na 1900 is voor veel 

mensen interessant omdat, tengevolge 

van de wet op de privacy, persoons-

gegevens uit deze periode niet meer 

kunnen worden opgevraagd bij archieven 

of gemeenten. 

 

Van bidprentjes is allerlei informatie te 

halen, zoals de levenswijze van betrok-

kene; maar ook veel feiten, zoals ge-

boorte, huwelijk en overlijden, het aantal 

kinderen, het beroep, etc. 

Alles wat iemand  in zijn leven heeft 

doorgemaakt en hoe hij is gestorven.” 

 

Jan vindt zijn verzameling dermate 

waardevol, dat hij besloten heeft dat 

deze na zijn dood in goede handen 

terecht moet komen. Zelf denkt hij 

daarbij aan de Historische Vereniging of 

het Streekmuseum. 

 

 

Iedereen die informatie zoekt over 

vroegere familieleden, kan contact met 

Jan opnemen ( telefoon 59 33 85 ); 

Zuiderpas  8, Beneden-Leeuwen. 

Hij zal kijken wat hij voor u kan doen. 

 

 

 

 

 


