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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Het archief bestaat voor het overgrote deel uit stukken gebruikt bij het schrij-
ven van het gedenkboek, verschenen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
van de vereniging tot Christelijke verzorging van Geestes- en Zenuwzieken, 
Veldwijk. Er zijn weinig originele stukken bij. De meeste zijn kopieën.  
 Bij de ordening van het archief is een onderscheid gemaakt tussen stukken 
betreffende de vereniging (nr. 1-5) en stukken betreffende het gedenkboek (nr. 
6-61). De stukken betreffende de vereniging stammen voornamelijk uit de 
periode 1982-1984, de periode dat aan het gedenkboek werd gewerkt. De 
stukken betreffende het gedenkboek bestaan ten eerste uit notulen van verga-
deringen van de redaktie van het gedenkboek en correspondentie over het 
boek, en ten tweede uit stukken betreffende het gedenkboek zelf. Voor deze 
laatste is de hoofdstukindeling van het gedenkboek aangehouden. 
De stukken hebben voornamelijk betrekking op deel I van het boek. Dit deel is 
geschreven door prof. dr. G.A. Lindeboom, de kleinzoon van Lucas Linde-
boom die de vereniging mede heeft opgericht.  
 Een fotokopie van het eerste deel van het gedenkboek bevindt zich achter-
aan in het archief. 
 
Verslag van vermissing, juli 2020 
Inventarisnummer 34 ontbreekt in doos 2; 
inventarisnummer 36 bestaat uit een lege omslag. 
 
Hans Seijlhouwer 
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Plaatsingslijst 
 
 
 
 
 
 
 De Vereniging 
1 Statuten, 1938-1984.  
 1 omslag 
 
2  Stukken betreffende het bestuur, 1982-1984.  
 1 omslag 
 
3  Correspondentie van het verenigingsbestuur, 1982-1984.  
 1 omslag 
 
4 Uitnodigingen voor en verslagen van jaarvergaderingen, 1981-

1984. 
 1 omslag 
 
5 Stukken betreffende de toekomst van de vereniging, 1983-1984. 
 1 omslag 
 
 Het Gedenkboek 
6 Correspondentie betreffende het gedenkboek, 1982-1984.  
 3 omslagen 
 
7 Notulen van vergaderingen van de redaktie van het gedenkboek, 

1982-1984. 
 1 omslag 
 
 Deel I 
8-10 De inleiding van het gedenkboek.  
 3 omslagen 
  8 Stukken betreffende krankzinnigengestichten, z.d. 
  9 Stukken betreffende krankzinnigenverpleging, 

1884-1895. 
  10 Aantekeningen, z.d. 
 
11-16 Hoofdstuk ‘Wording’.  
 2 stukken en 4 omslagen 
 11 Inhoudsopgave van het hoofdstuk, z.d. 
 12 Stukken betreffende Lucas Lindeboom, 1915-1982 

en z.d. 
 13 Stukken betreffende Veldwijk, 1882-1886 en z.d. 
 14 Stukken betreffende de grondslag van de vereni-

ging, 1901-1929 en z.d. 
 15 Stuk betreffende de kwestie Geelkerken, 1926. 
 16 Aantekeningen, z.d. 
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17-25 Hoofdstuk ‘Veldwijk: eerste jaren’. 
 2 stukken en 8 omslagen 
  17 Stukken betreffende het landgoed Veldwijk, 1886-

1936 en z.d. 
  18 Stukken betreffende de inspectie, 1912 en z.d. 
  19 Stukken betreffende het paviljoenstelsel, 1884-1909 

en z.d. 
  20 Stukken betreffende de eerste direkteuren, 1857-

1940 en z.d. 
  21 Stukken betreffende de geeestelijke verzorgers, 

1906 en z.d. 
  22 Stukken betreffende de geestelijke verzorging van 

patienten, 1896-1903 en z.d. 
  23 Stukken betreffende de zorg voor zenuwlijders, 

1897-1901 en z.d. 
  24 Stukken betreffende de naamsverandering van de 

vereniging, 1902-1938 
  25 Aantekeningen, z.d. 
 
26-30 Hoofdstuk ‘Bestuur, beleid en beheer in een nieuwe fase’.  
 1 stuk en 4 omslagen 
  26 Stukken betreffende het bestuur, z.d. 
  27 Stukken betreffende het opstappen van M.J. Cheval-

lier, 1888 en z.d 
  28 Stuk betreffende de stichtingsraad, z.d. 
  29 Stukken betreffende het Algemeen, Centraal en 

Gestichtsbestuur, 1884-1980 en z.d. 
  30 Stukken betreffende de Gereformeerde Bond van 

Verenigingen en Stichtingen van Barmhartigheid in 
Nederland, 1921-1927 en z.d. 

 
31-35 Hoofdstuk ‘Geldmiddelen en financieel beheer’.  
 5 omslagen 
  31 Stukken betreffende geldmiddelen en financieel 

beheer, 1967 en z.d. 
  32 Stukken betreffende bronnen van inkomsten, 1884-

1983 en z.d. 
  33 Stukken betreffende de verpleegkosten, 1906-1922 

en z.d. 
  34 Stukken betreffende het Lucas Lindeboomfonds, 

1983. 
  35 Stukken betreffende pensioenen, 1885-1921 en z.d. 
 
36-39 Hoofdstuk ‘Groei’.  
 1 stuk en 3 omslagen 
 36 Stuk betreffende het ledenbestand, 1888-1902. 
 37 Stukken betreffende Bloemendaal, 1892-1937. 
 38 Stukken betreffende Dennenoord, z.d. 
 39 Stukken betreffende Wolfheze, 1906-1907 en z.d. 
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40-43 Hoofdstuk ‘Personeel’.  
 4 omslagen 
 40 Stukken betreffende het personeel van de stichtin-

gen, 1898-1980 en z.d. 
 41 Stukken betreffende de vakbeweging, 1901-1928. 
 42 Stukken betreffende de opleiding, 1901-1980 en z.d. 
 43 Aantekeningen, z.d. 
 
44-45 Hoofdstuk ‘Verpleging en behandeling’.  
 2 omslagen 
 44 Stukken betreffende de voeding, 1913-1919. 
 45 Stukken betreffende de verpleging, 1906-1928 en 

z.d. 
 
46-47 Hoofdstuk ‘Gezinsverpleging’.  
 4 omslagen 
 46 Stukken betreffende gezinsverpleging te Gheel, 

1952-1974 en z.d. 
 47 Stukken betreffende gezinsverpleging in Nederland, 

1886-1980 en z.d. 
 
48-52 Hoofdstuk ‘De vereniging en de Vrije Universiteit. De Valeri-

uskliniek.’ 
 5 omslagen 
 48 Stukken betreffende de oprichting van de medische 

faculteit aan de VU, 1895-1903 en z.d. 
 49 Stukken betreffende de Valeriuskliniek, 1920-1960. 
 50 Stukken betreffende prof. dr. L. Bouman, 1936 en 

z.d. 
 51 Stukken betreffende psychiatrie aan de VU, 1943-

1984. 
 52 Aantekeningen, z.d. 
 
53-55 Hoofdstuk ‘Vogelenzang. Nieuwe koers. Open afdelingen.’  
 1 stuk en 2 omslagen 
 53 Stuk betreffende de aankoop, 1924. 
 54 Stukken betreffende Ockenburg, 1931 en z.d. 
 55 Stukken betreffende een nieuwe koers, 1927-1928 

en z.d. 
 
56 Hoofdstuk ‘Slotbeschouwingen’, 1924 en z.d.  
 1 omslag 
 
57 Stukken betreffende de literatuurlijst, 1891-1978 en z.d.  
 1 omslag 
 
58 Stukken betreffende de bijlagen, 1898-1984 en z.d.  
 1 omslag 
 
59 Delen van boeken, brochures en scripties gebruikt bij het schrij-

ven van het gedenkboek, 1838-1983 en z.d.  
 4 omslagen  
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60 Artikelen uit dag-, week- en maandbladen gebruikt bij het schrij-
ven van het gedenkboek, 1885-1985 en z.d.  

 6 omslagen 
 
 Deel II 
61 Stukken betreffende de overige hoofdstukken en het jubileum, 

1982-1983 en z.d. 
 1 omslag 
 
62 Stukken zonder duidelijke relatie tot de vereniging.  
 1 omslag 
 
 


