
Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse 
Protestantisme (BLGNP) - Documentatie en archief 
  
NB. Deze plaatsingslijst is samengesteld door drs. G. Brinkman (Kampen), 13 april 2012. 
 
Lit.: Jacob van Sluis, ‘Een vervolg op het Biografisch lexicon?’, in: Tijdschrift voor 
Nederlandse Kerkgeschiedenis, 21/2 (juni 2018) 67-71. 
 
Omvang: 129 dozen. 
 
BL/I - Personen: Documentatie persoonsdossiers alfabetisch 
BL/I  - Personen, bevattend de uitgebreide documentatie uit de klemmappen die door de staf 
van het redactiesecretariaat tussen 1969 en 2004 is verzameld. Dozen 1-74 (Aa-Zijthoff). 
 
BL/II:  Lokale Kerkgeschiedenis (LKG) 
BL/II (LKG) - de verzameling fiches uit de kaartenbak ‘Lokale Kg’, verpakt in kleine 
pakketjes; de diverse van elders aangekochte of in schenking verkregen knipselboeken en –
boekjes (verzameling De Jong e.d.) en enkele typoscripten met familie-onderzoeken. 
 
1. Lokale (deels ook wel regionale) kerkgeschiedenis (op fiches), alsmede knipselboeken en 
knipsels, op alfabet van plaatsnaam, A-Zaandijk.  Dozen 75-79. 

(NB: In de dozen bevinden zich vóórin in aparte enveloppen ook de systeemfiches uit de oude 
kaartenbak `Lokale kerkgeschiedenis’) 

Utrecht (stad en prov.) – knipselboeken 1924-1947 (1). Doos 80. 
Utrecht – knipselboeken (2), alsook restanten (nog niet ingevoegde) knipsels. Doos 81. 

2. Notitieboekjes van oud-journalist H. de Jong, met: Ms-Charrière-Bilheimer, over de 
families Bilheimer-Kantens-Martens (niet vrij voor publicatie!) en Lijsten van leden Alg. 
Synode NHK 1816-1945. Doos 82. 
 
BL/III Redactiesecretariaat (RS) 
BL/III - de (interne) notities en de correspondentie rond de mogelijke herstart van De Bie-
Loosjes en de daarop gevolgde opzet van het geheel nieuwe BLGNP; regelingen en richtlijnen 
werkwijze van het redactiesecretariaat (RS); inrichting handbibliotheek; correspondentie-
verzamelingen met redacteuren, met incidentele medewerkers/auteurs, met tijdelijke 
secretariaatsmedewerkers, met uitgeverijen, met subsidiënten (NWO/ZWO e.d.) 
 

a(1) - correspondentie over herstart lexicon (als BLGNP) en benoeming van vrijgestelde 
Redactiesecretaris (dr. A. de Groot) met dr. G.P. van Itterzon e.a. 
Regelingen en inrichting RS (richtlijnen, werkwijze, naamlijsten; afkortingen; 
handleiding RS; bibliotheek-documentatie); administratie dl. I-V, e.d. Doos 83. 
 
a(2) - voorgaande stadia van art. met comm. van redacteuren deel VI (op alfabet van 
persoonslemmata) 2000 tot 2006; correspondentie RS (periodiek), overige losse 
(incidentele) corr.; corr. met aan te trekken assistenten (o.a. P. Oussoren) 1969-1970; 
corr. met aspirant-uitg. (Bolland, Brill, Callenbach, Elsevier, Kluwer (incl. Zomer & 
Keuning) en Oosthoek 1968-1969); corr. met Uitg. Kok 1968-1989; recensies over dl. I-
III. Doos 84. 
 
a(3) - corr. RS met redacteuren 1967-1990 (op datum geordend); circulaires aan 
secretariaatsmedewerkers 1980-1991; corr. RS met vaste medewerkers/auteurs dl. I-IV 



1968-1995 (geordend op alfabet van schrijver of geadresseerde). Dozen 85, 85a1-4 (5 
dozen). 
 
b(1-4) - corr. (incidenteel) met instellingen over details van lemmata in voorbereiding (op 
alfabet van lemmata) A-Zwiep; in de laatste doos 89 ook corr. met ZWO en SHO 1968-
1988 (inzake subsidies en declaraties), Dozen 86-89. 
 
c(1) - corr. RS algemeen (geordend alfabetisch op datum) 1990-2006; notulen 
redactievergaderingen 1969-2001. Doos 90. 

NB: Soms zitten onder deze corr. ook wel brieven van/aan redacteuren, die eigenlijk hieronder in IIId 
zouden thuishoren; dat verschijnsel is het gevolg van verschil in werkwijze tussen de eerste red. secr. 
(dr. A. de Groot) en de beide latere red. secr. (resp. dr. J. van Sluis en dr. J.W. Buisman). Het 
ontvlechten daarvan zou onmatig veel extra tijd kosten, zodat daarvan nu is afgezien! Toekomstige 
gebruikers zouden er echter bij het nazoeken op bedacht moeten zijn dat voor de volledigheid in beide 
afdelingen moet worden gezocht! 

 
c(2) - notulen redactievergaderingen 2001-2006; corr. en verslagen van RS 1969-1989 
inzake werkverband RU Utrecht, met RU Groningen en ThUK/PThU Kampen; corr. met 
NWO/ZWO en St. Hist. Onderzoek 1969-1989 (subsidieaanvragen en financ.); contacten 
met redactie BWN (dr. Gabriëls); contacten met Uitg. Kok 1989-2006. Doos 91. 
 
c(3): interne verslagen redactiesecretaris 1967-1988 + verslagen voor ZWO/SHO 1984-
1992; corr. en financiële zaken met NWO/ZWO 1989-2006; corr. met SHO 1993-2000; 
diskettes (harddisks) van Registers dl. I-VI. Doos 92. 
 
d - corr. RS met afzonderlijke redacteuren inzake dl. VI. Doos 93. 
 
e(1-9) - corr. RS met medewerkers/auteurs inzake lemmata dl. I-V (1968-2001) A-
Zwemer, 6 dozen [NB: zie ook meer corr. onder a(3), dozen 85a1-4!]; id. inzake lemmata 
dl. VI (2001-2006) Aalbers-Zijlstra, met daarbij gegevens en corr. afsluitend symposium-
2006 te Kampen, 3 dozen. Dozen 94-102. 

  NB: Soms zit corr. over details niet op naam van de auteur of briefschrijver, maar op plaatsnaam van 
de instelling waartoe schrijver of geadresseerde behoort (!), bijv. Archief NHK (vóór 1990) op 
Leidschendam; Dienstencentrum GKN op Leusden, enz. 

 
BL/IV Registers van predikanten/theologen 
BL/IV - Registers van theologen/predikanten, in bruikleen van elders ontvangen of zelf door 
het RS aangelegd. 
 

a(1-4) - Hs-Borger (copie), bladen A-Z, met de Index op Hs-Regt, 4 dozen. Dozen 103-
106. 
b(1-14) - Predikantenregister NHK 16e eeuw tot heden, begonnen door ds. W.J. Fournier 
(op fiches uit de voormalige 26 kaartenbakjes, verpakt in pakketten) A-Berghausen, 
Berghe-Brommet, enz., 14 dozen. Dozen 107-120. 
c - Predikantenregister GKN op digitale uitdraai (aangeleverd door toenmalig DC 
Leusden), samen met Overzichten uitzendingen Broedergemeente Zeist en deel orig. corr. 
(collectie-Steinberg). Doos 121. 

 
BL/V Vervallen lemmata 
BL/V - Vervallen lemmata (waarvoor wel afzonderlijke documentatie door auteurs is 

verzameld). Doos 122. 



NB: Hierin ook lemmata die aanvankelijk waren toegewezen, maar wegens kwaliteit ervan alsnog 
geweigerd. 

 
BL/VI Erfenis BWPGN De Bie-Loosjes  
BL/VI - de van de familie De Bie destijds in Utrecht ontvangen erfenis van het BWGPN 
(tamelijk ongedifferentieerd bewaard), met als laatste doos de redactie-exemplaren van de 6 
uiteindelijk verschenen delen BLGNP. 
 
 1 - brieven aan De Bie/Loosjes 1904-1957 (4 omslagen), geordend op datum; 

div. losse aantekeningen van/aan De Bie (met o.a. ook vele krabbels van W.M.C. Regt en 
van Van Langeraad); brieven van Loosjes aan De Bie; hist. overzicht van verschenen 
afleveringen (1 mapje). Doos 123. 
2 - bevat 1e t/m 3e drukkerijproef van de wel gezette, maar niet meer in druk verschenen 
afl. 30  (Lindenborn-Lodewijk) in omslag (met uniek exemplaar van 3e proef); 
corr. van/met auteur W. Lütjeharms + aant. (1 omslag); corr. met div. medewerkers 
inzake evt. voortzetting letter L 1955-1959 (1 map); corr. met medewerkers en red. 
BWPGN 1913-1960 (incl. aant. Dr. G.P. van Itterzon over eventuele voortzetting van De 
Bie-Loosjes vanaf 1960 (1 map); corr. De Bie met uitg. Kemink en Nijhoff, met daarbij 
corr. Van Itterzon over voorstellen voor een nieuwe redactie sinds de dood van De Bie († 
1959) (1 map). Doos 124. 
3 - met de redactie-exemplaren van de verschenen delen I-VI BLGNP (met opgave van 
nagekomen en nog niet verwerkte correcties in het laatste deel). Doos 125. 
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