
 
VERZAMELAAR VAN DE MAAND

De verzameling van Jos van Dijk  
Een schat aan informatie voor de stamboomonderzoeker 

 

  
Jos van Dijk, geheel rechts op de foto, helpt andere verzame-
laars met zoeken. 

Jos voor zijn archiefkast vol met bidprentjes 

 
Jos van Dijk uit Boekel heeft al heel wat vrije uurtjes in zijn verzameling gestoken, maar een echte verzamelaar is nooit klaar en 
hoeft zich nooit te vervelen. Naast zijn baan als conciërge op een basisschool en zijn gezin heeft hij op het ogenblik eigenlijk te wei-
nig tijd voor zijn verzameling. Hij zou best wat assistentie kunnen gebruiken bij het op orde brengen van zijn verzameling. 
 
Ongeveer in 1983 is Jos van Dijk begonnen met het verzamelen van onder andere bidprentjes, rouwbrieven, geboortekaartjes, 
trouwkaarten en overlijdensadvertenties. Rond die tijd werd in Boekel de Heemkundekring opgericht en Jos is vanaf het begin lid 
geweest. Hij wou zelf ook een bijdrage leveren aan het opslaan van de geschiedenis van Boekel en zo is hij begonnen met het ver-
zamelen van gegevens over de inwoners van Boekel. Het is echter niet gebleven bij de inwoners van Boekel, zijn verzameling bevat 
nu ongeveer 200.000 bidprentjes uit heel Nederland. Tel daarbij nog eens 180.000 overlijdensadvertenties, 20.000 rouwbrieven en 
vele duizenden geboortekaartjes en trouwkaarten en je hebt een garage vol met een schat aan informatie voor de stamboomonder-
zoeker. Het grootste deel van de verzameling is netjes gesorteerd in ladekastjes. Door het grote aantal kaarten is het een heel werk 
om steeds weer nieuwe tussen te voegen en alles weer op te schuiven. Daarom liggen er nu nog wat stapels te wachten om uitge-
zocht te worden. Eigenlijk zou hij ook alles graag opgeslagen zien in een computer, in de database die zijn zoon voor hem gemaakt 
heeft, maar dat komt er nog niet van. Hij hoopt dat de Heemkundekring Boekel te zijner tijd zijn verzameling over zal nemen zodat 
die toegankelijk zal zijn voor een breder publiek.  
De bijzonderste stukken uit zijn verzameling zijn 2 mappen over de broeders Penitente van Huize Padua met daarbij een bidprentje 
uit 1832 van de 16e broeder die overleed. Zijn oudste bidprentje is uit 1818 en zijn oudste geboortekaartje uit 1929. Zijn oudste 
trouwkaart is uit 1913. Dit zijn een paar hoogtepunten uit zijn bijzondere verzameling. 
Jos van Dijk is iedere maand op de verzamelbeurs in Eerde aanwezig met een aantal dozen met ruilmateriaal. Tijdens de verzamel-
beurs van zondag 28 september zal hij daarbij ook een aantal zeer bijzondere bidprentjes tentoonstellen, zoals bidprentjes van ko-
ninklijke personen (o.a. Lady Di) en van beroemdheden. De verzamelbeurs wordt gehouden op zondag 28 september 2003 van 
09.30 tot 12.00 uur in dorpshuis “De Brink”, Sint Antoniusplein 7 in Eerde. 
 

  
 


