
194 

Plaatsingslijst van het archief 
van het 
Prof. dr. G.A. Lindeboom 
Instituut 
 
 
Opgericht in 1987 
Jaren van het archief 1968-2015 
 
 
 
 
Samengesteld door drs. K.D. Houniet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectie HDC | Protestantse Erfgoed 
Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam 
De Boelelaan 1105 
1081 HV Amsterdam 
 
Collectie nummer: 194 
September 2018 



 2 

Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Het Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut is een wetenschappelijk studiecen-
trum dat als doelstelling heeft om vanuit de christelijke levensbeschouwing 
de besluitvorming over ethische kwesties in de politiek en de gezondheids-
zorg te beïnvloeden. Het instituut is vernoemd naar de geneeskundige Gerrit 
Arie Lindeboom (1905-1986). In 1944 stichtte hij een privékliniek (de Pieter 
van Foreestkliniek) in Amsterdam, en in 1950 werd hij benoemd als hoogle-
raar in de Geneeskunde aan de Vrije Universiteit waar hij Interne Genees-
kunde en Encyclopedie der Medische Wetenschappen doceerde. In 1951 
richtte hij aan de VU het Medisch Encyclopedisch Instituut op waarvan hij 
tot 1979 hoogleraar-directeur was. Hij hield zich ook bezig met medisch-
ethische vraagstukken en had ongeveer zeshonderd publicaties op zijn naam 
staan. Internationaal was hij bekend om zijn studie van het leven en werk 
van Herman Boerhave. 
 In 1978 nam hij het initiatief tot de oprichting van de Stichting Ethica Me-
dica. Het doel was de handhaving en de bevordering van de ‘Hippocratische’ 
medische ethiek. Als gevolg van de veranderde houding ten opzichte van 
vraagstukken zoals abortus, euthanasie en levensbeëindiging, ontstond de 
behoefte aan een centrum voor medische ethiek. Ook andere organisaties 
voelde deze behoefte, en in 1986 begon de Stichting Ethica Medica overleg 
met de Nederlandse Patiënten Vereniging, de Hogeschool ‘De Vijverberg’ 
en de Stichting Schuilplaats (laatstgenoemde stichting trok zich in 2000 te-
rug). Dit resulteerde in de oprichting op 30 maart 1987 door deze drie orga-
nisaties van het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut (PLI). 
 Sinds 1993 participeert ook de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle in het 
bestuur van het Instituut. In 2001 traden de Stichting Levensbeschouwing in 
Zorg en Welzijn en Eleos toe. Ook participeert het Nederlands Artsenver-
bond. 
 Het PLI wordt bijgestaan door een Raad van Advies, waarin organisaties 
zijn vertegenwoordigd die zich toeleggen op hulpverlening of zich inzetten 
voor de bescherming van het leven van mensen in alle levensstadia. 
 
Het PLI participeert in het Instituut voor CultuurEthiek (ICE), samen met de 
Evangelische Hogeschool en de Stichting voor Christelijke Filosofie te 
Amersfoort. Het Lindeboom Instituut is lid van de Nederlandse Vereniging 
voor Bio-ethiek (NVBe) en van de Europese Vereniging van Centra voor 
Medische Ethiek (EACME). 
 
Het PLI heeft een eigen leerstoel Ethiek van de Zorg en treedt op als organi-
sator van het consortium dat de leerstoel mogelijk maakt. Dit consortium 
wordt gevormd door Reliëf, de Nederlandse Patiënten Vereniging, ForumC, 
Pro Life Zorgverzekeringen, de Stichting voor Christelijke Filosofie en de 
Theologische Universiteit Kampen. 
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Ordening en beschrijving van het archief 
Onderstaande plaatsingslijst werd vervaardigd in de periode augustus-
september 2018. 
 De stukken werden gerangschikt in de volgende rubrieken: (1) Bestuurs-
stukken (Bestuur Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut, Stichting Steunfonds en 
Raad van Advies); (2) stukken betreffende het Prof.dr. G.A. Lindeboom 
Instituut; (3) stukken betreffende het Nederlands Artsen Verbond; (4) Me-
disch-ethische kwesties & Lindeboomleerstoel; (5) overige stukken en (6) 
foto’s, fotonegatieven, fotoalbums en dia’s. 
 
De stukken die werden overgedragen in hangmappen en op onderwerp wa-
ren gerangschikt, zijn ondergebracht in de rubriek ‘Medisch-ethische kwes-
ties & Lindeboomleerstoel’ (inventarisnummers 51-84). De omslagen met 
stukken betreffende medisch-ethische kwesties zijn alfabetisch gerangschikt 
op basis van de eerste stukken in de betreffende omslag. De omslagen met 
stukken betreffende de Lindeboomleerstoel (inventarisnummers 67-78) zijn 
chronologisch gerangschikt. 
 Niet leesbare tekst is tussen kasthaken ([…]) weergegeven. 
 
Overgedragen stukken 
Jaarverslagen uit de jaren 1989, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 en 2001 zijn 
overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek evenals publicaties van het 
PLI, haar medewerkers en de NPV. 
 Nummers van Laënnec (jaargang 48, nr. 6 en jaargang 49, nr. 2 uit 2000 en 
2001) zijn overgedragen aan de universiteitsbibliotheek in Groningen. 
 
Verwijderde en niet-verwijderde stukken 
Drukwerk en rapporten uitgegeven door het Prof.dr. G.A. Lindeboom Insti-
tuut en de Nederlandse Patiënten Vereniging in de periode 1988-2009, redes 
uitgesproken door G.A. Lindeboom, overdrukken van zijn publicaties uit de 
periode 1940-1979 en publicaties aanwezig in één Nederlandse bibliotheek 
zijn uit het archief verwijderd, evenals doubletten, (kopieën van) losse knip-
sels, los drukwerk, overdrukken en plastic scheidingsbladen. 
Bijlage 1 bevat een overzicht van de verwijderde tijdschriften en readers. 
Doubletten van foto’s zijn in het archief bewaard gebleven. 
 
Selectie van geraadpleegde bronnen 
resources.huygens.knaw.nl. Geraadpleegd 23 aug. 2018. 
www.geheugenvandevu.nl. Geraadpleegd 23 aug. 2018. 
www.nl/leerstoel. Geraadpleegd 1 aug. 2018. 
www.relief.nl/actueel. Geraadpleegd 1 aug. 2018. 
www.imabe.org/index.php?id=institut. Geraadpleegd 21 aug. 2018. 
www.delpher.nl. Geraadpleegd 23 aug. 2018. 
http://www.lindeboominstituut.nl. Geraadpleegd 8 okt. 2018 
 
Brochure: ‘Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut. Centrum voor medische 

ethiek’, Ede, z.d. 
Redactie kerkelijk leven, ‘Prof. Lindeboom Instituut voor medisch-ethische 

vragen opgericht’. Nederlands Dagblad, nr. 10.517, jaargang 43, 1987, 
p. 2. 

 
Gebruikte afkortingen 
EACME Europese Vereniging van Centra voor Medische Ethiek 

http://resources.huygens.knaw.nl/
http://www.geheugenvandevu.nl/
http://www.nl/leerstoel/
http://www.relief.nl/actueel/nieuws/nieuwe-directeur-lindeboom-instituut
https://www.imabe.org/index.php?id=institut
https://www.delpher.nl/
http://www.lindeboominstituut.nl/
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ICE Instituut voor Cultuur en Ethiek 
IMABE Institut für Medizinische Anthropologie und Bioethik 
NAV Nederlands Artsenverbond 
NPV Nederlandse Patiëntenvereniging 
NVBe Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek 
PLI Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut 
PLOP Pro Life Overleg Platform 
VBOK Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind 
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Plaatsingslijst 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuursstukken 
 
 
Bestuur Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut 
 
1 (Kopieën van) stukken betreffende (oprichting van) Ethica Me-

dica, PLI en Stichting Steunfonds Prof.dr. G.A. Lindeboom In-
stituut, en stukken betreffende (overleg met) participerende or-
ganisaties en overdracht archieven naar de Vrije Universiteit, 
1978-2015. 

 1 omslag 
 
2 Stukken betreffende bestuur en participerende organisaties, 

1987-1998 en z.d. 
 1 omslag 
 
3-4 Stukken betreffende bestuursvergaderingen en (delegaties van) 

participerende organisaties, 1987-1999. 
 2 omslagen 
  2. 1987-1992 
  3. 1993-1999 
 
5-6 Stukken betreffende bestuur en bestuursvergaderingen en ver-

gaderingen met participerende organisaties, 1987-2000. 
 2 omslagen 
  5. 1987-1997 
  6. 1998-2000 
 
7 Stukken betreffende bestuur, financiën en werkplannen, 1988-

1996. 
 1 omslag 
 
8 Stukken betreffende werkplannen, begrotingen, jaarverslagen 

en -rekeningen, financieel jaarrapporten en activiteitenversla-
gen, 1989-2003. 

 1 omslag 
 
9-17 (Kopieën van) stukken betreffende financieel jaarrapporten en 

jaarverslaggeving, 1989-1990, 1997-2001, 2003-2004. 
 7 delen en 2 omslagen 
  9. 1989 12. 1998 15. 2001 
  10. 1990 13. 1999 16. 2003-2004 
  11. 1997 14. 2000 17. 2004 
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18 Stukken betreffende structuurcommissie, samenwerking PLI en 
ICE en nauwere samenwerking participerende organisaties, 
2001 en z.d. 

 1 omslag 
 
19 Ontvangen brieven, afdrukken van e-mailberichten, faxberich-

ten, agenda’s, notulen en verslagen met bijlagen van bestuurs-
vergaderingen, notulen bestuursvergaderingen met participe-
rende organisaties, leden Stichting Steunfonds en Raad van Ad-
vies, overeenkomsten betreffende participantenbijdragen, con-
cept-statuten Stichting “Uitvoering Activiteiten”, overzichten 
poststukken, stukken betreffende jaarrekeningen, (concept) 
jaarverslagen, werkplannen, Lindeboomleerstoel, symposia, ac-
tiviteitenverslagen, statutenwijzigingen, financiele overzichten 
participerende organisaties, projecten, voorstellen voor onder-
zoek met andere organisaties en losse stukken, 2001-2003 en 
z.d. 

 1 omslag 
 
20 Stukken betreffende Noaber Foundation, Agora en financiële 

steun PLI t.b.v. onderzoek, 2001-2006. 
 1 omslag 
 
21 Stukken betreffende bestuursvergaderingen PLI en Raad van 

Advies, Lectoraat Ethiek van de zorg, bundel 100e geboortedag 
G.A. Lindeboom, wijziging statuten, PR-plan PLI, brieven, e-
mailberichten, overzichten poststukken, werkplannen, activitei-
tenverslagen, begrotingen, notities betreffende participerende 
organisaties, concept jaarverslagen en jaarverslaggeving, voor-
lopige balans en verlies en winstrekeningen, losse stukken, 
2002-2004 en z.d. 

 1 omslag 
 
 
Stichting Steunfonds Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut 
 
22 Stukken betreffende installatie en bestuursvergaderingen Stich-

ting Steunfonds en PLI, vergaderingen met participerende orga-
nisaties, stichtingenregister, kopieën van oprichtingsakten en 
statuten Stichting voor Christelijk Hoger Beroepsonderwijs op 
Gereformeerde grondslag, Stichting Schuilplaats, NPV en 
Stichting Steunfonds PLI, 1993-1997 en z.d. 

 Financieel jaarrapport PLI, 1996, 
 1 omslag 
 
23 Brieven, afschriften van verzonden brieven en stukken betref-

fende akte van oprichting, stichtingenregister, statuten, jaarre-
keningen, bestuursvergaderingen, fondswerving en participe-
rende organisaties, losse stukken, 1997-1999 en z.d. 

 1 omslag 
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24 Agenda’s en verslagen installatie- en bestuursvergaderingen 
Steunfonds en vergaderingen met vertegenwoordigers van PLI 
en ICE, knipsels en losse stukken, 1997-2003 en z.d. 

 NAW-gegevens, 2003 en z.d. 
 1 omslag 
 
25 Stukken betreffende schenkingen, inkomsten en uitgaven, ko-

pieën van legitimatiegegevens bestuursleden, vergaderingen be-
treffende statutenwijzigingen, openen giro- en bankrekeningen, 
losse stukken, 1997-2003. 

 1 omslag 
 
26 Brieven, afschriften van en kladden voor verzonden brieven, 

afdrukken van verzonden en ontvangen e-mailberichten, stuk-
ken betreffende jaarverslagen, jaarrekeningen, akte van oprich-
ting en bestuursvergaderingen, 1997-2003. 

 1 omslag 
 
27 Afschriften van verzonden brieven en vergaderstukken, 1999-

2001. 
 1 omslag 
 
 
Raad van Advies 
 
28 Brieven en faxberichten, afschriften van verzonden brieven, 

vergaderstukken en losse stukken, 1987-1994. 
 1 omslag 
 
 
Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut 
 
29 Stukken betreffende leerstoel, colleges Medische Ethiek VU, 

PLOP, werkgroep transgender, religie, levensbeschouwing en 
ethiek, beleidscommissie AIDS, symposia, lezingen, verslagen, 
reacties op kabinets- en wetsvoorstellen, projecten, uitslagen 
enquêtes en publicaties Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut 
(i.s.m. participerende organisaties), ontvangen documentatie, 
1989-2007 en z.d. 

 1 omslag 
 
 
Nederlands Artsen Verbond 
 
30-50 Stukken betreffende NAV, 1968-1998 en z.d. 
 21 omslagen 
  30. 1968-1980 en z.d. 41. 1988-1990 en z.d. 
  31. 1970-1980 en z.d. 42. 1990-1991 en z.d. 
  32. 1970-1981 en z.d. 43. 1991-1992 en z.d. 
  33. 1971-1980 en z.d. 44. 1993 en z.d. 
  34. 1973-1977 en z.d. 45. 1993-1994 en z.d. 
  35. 1975-1979 en z.d. 46. 1993-1995 en z.d. 
  36. 1980-1981 en z.d. 47. 1995-1996 en z.d. 
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  37. 1984-1988 en z.d. 48. 1996-1998 en z.d. 
  38. 1987-1988 en z.d. 49. 1997-1998 en z.d. 
  39. 1987-1990 en z.d. 50. 1998 en z.d. ook stukken 
  40. 1988-1989 en z.d. met bijlagen uit 1994-1997. 
 
 
Medisch-ethische kwesties en Lindeboomleerstoel 
 
51-84 Stukken betreffende medisch-ethische kwesties en Lindeboom-

leerstoel, 1988-2009 en z.d. 
 34 omslagen 
  51. Abortus, z.d. 
  52. Abortus, euthanasie, onderzoekstraject ‘Hoe kan 

de samenleving weer samen-leving worden?’, ou-
derenzorg, studieweekend ‘Geneeskunde: middel 
tegen alle lijden?’, transseksualiteit, Wet afbreking 
zwangerschap, 1992-2006 en z.d. 

  53. Biotechnologie, 1997 en z.d. 
  54. Boekbesprekingen en (digitale) publicaties, 1989-

2008. 
  55. Embryoselectie, 2008. 
  56. Euthanasie, z.d. 
  57. ‘Geboren, niet gemaakt. Over de betekenis van 

beelden in onze cultuur’. Bewerking van de lezing 
gehouden door H. Jochemsen op het Beweging-
congres over Beeldcultuur, Utrecht, 28 oktober 
1995. 

  58. Genetica en genetische manipulatie, 1998-2000 en 
z.d. 

  59. Gezondheidszorgbeleid, medische ethiek, euthana-
sie, embryo-onderzoek, ‘Aan de wieg van de toe-
komst’, 1992-1997 en z.d. 

  60. Gezondheidszorg, transseksualiteit en symposium 
‘Ethische en maatschappelijke Aspecten van de 
moderne Gentechnologie’, 1988-1996. 

  61. ‘Human Rights, Human Life, International Cry for 
Life Conference’ en stukken betreffende abortus en 
Wet afbreking zwangerschap, 1998-2006 en z.d. 

  62. International Bioethics and Human Rights Net-
work, congressen ‘Christen zijn vandaag’, ‘Jonge-
ren en het gebruik van de moderne media’ en ‘Bi-
oethics facing new cultural challenges – The Euro-
pean Survey’, 1993-2007 en z.d. 

  63. Kunstmatige voortplantingstechnieken, 2001-2005 
en z.d. 

  64. Lindeboom Instituut (LI): Bezinning op het levens-
begin en afscheid H. Jochemsen, 2009. 

  65. LI: persberichten, rapporten en publica-
ties/Lindeboomreeks, 1988-1994 en z.d. 

  66. LI: ‘U vraagt, wij draaien’, symposium 15 jaar 
PLI, 2003. 

  67. Lindeboomleerstoel (Lls), 1988-1998. 
  68. Lls: J. Douma, 1991-1997 en z.d. 
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  69. Lls: collegeblokken 9 en 10, 1997-1998. 
  70. Lls: leerstoel H. Jochemsen, 1997-1998 en z.d. 
  71. Lls, 1997-2008. 
  72. Lls: collegeblokken 10, 11 en 12, 1998-1999. 
  73. Lls: collegeblokken 15 en 16 en aankondiging blok 

17, 1998-2002. 
  74. Lls: collegeblokken 13 en 14, Metamedica VUmc, 

2000-2005. 
  75. Lls: collegeblokken 19 en 20, 2003-2004. 
  76. Lls: collegeblokken 20, 21 en 22, ontvangen stuk-

ken, 2003-2005. 
  77. Lls: collegeblokken 23, 24 en 25, 2005. 
  78. Lls, 2005-2007. 
  79. Medische ethiek, 1996-1997 en z.d. 
  80. Palliatieve terminale zorg, 2000-2003 en z.d. 
  81. Persberichten van PLI en IMABE-Institut en uit-

nodiging tweede lustrum Het Richtsnoer, 1988-
2000. 

  82. Pro Life Overleg Platform, 1991-1998 en z.d. 
  83. Transseksualiteit, 1995-1996 en z.d. 
  84. Uitgeverij Buijten & Schipperheijn, recensies pu-

blicaties PLI en promotie B.S. Cusveller, 1995-
2006. 

 
 
Overige stukken 
 
85 Stukken betreffende De medische ethiek in de branding: een 

keuze uit het werk van Gerrit Arie Lindeboom van S. Strijbos 
et.al., 1950-1992. 

 1 omslag 
 
86 Gastenboek oprichtingsvergadering, 1987. 
 1 deel 
 
 
Foto’s, fotonegatieven, fotoalbums en dia’s 
 
87 Foto’s bestuursleden t.g.v. oprichtingsvergadering en serie fo-

to’s betreffende presentatie publicatie PLI, 1987 en z.d. 
 1 omslag 
 
88 Foto’s en negatieven betreffende symposium, 10 jaar PLI, pre-

sentatie Medische Ethiek in de branding, bezoek Pellegrino, 
promotie B.S. Cusveller, afscheid Mw. M.M. Plomp-van Har-
melen en andere bestuursleden, 30-jarig jubileum VBOK, hu-
welijk J. de Ridder en N. Sneep, 1987-2004. 

 1 omslag 
 
89-92 Fotoalbums, 1987-2005 en z.d. 
 4 delen 
  89. Presentatie publicatie PLI betreffende HIV, pers-

conferentie Nieuwspoort en omslagen met foto’s 
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en fotonegatieven van G.A. Lindeboom, hoofdkan-
toor, Novib/Gast aan Tafel, bestuursleden en pre-
sentatie Medische Ethiek in de branding inliggend, 
1987 en z.d. 

  90. Bestuursleden, diverse bijeenkomsten, Mw. Linde-
boom en Tine Hasselaar, 2003-2005 en z.d. 

  91. Presentatie Medische Ethiek in de branding en 
geschilderd portret van G.A. Lindeboom, z.d. 

  92. Diverse bijeenkomsten met ds. Hovius (Katwijk), 
Mw. C.S. Lindeboom en Mw. F.T. Diemer-
Lindeboom, z.d. 

 
93 Dia’s, z.d. 
 1 slede 
 
 


