Bijlage 3
Bestuurssamenstelling en Reglementen Ziekenverpleging vanaf 1901 tot en met
2007.
Aansluitend statuten van VVNB [Vereniging Vrijwilligers Nationale Bedevaarten] 2008 tot en
met 2014.
De zorg voor zieken van 1883 tot 1910
Vanaf de tweede bedevaart van VNB in 1884 benoemde het bestuur VNB [in eerste instantie
Comité genoemd] uit haar midden voor iedere bedevaart een directeur Ziekenverpleging.
Hij was verantwoordelijk voor de zieken tijdens de bedevaart. De opeenvolgende
directeuren Ziekenverpleging waren de volgende:
1884
kapelaan Ferd. M. Sarton
Maastricht
1885
geen bedevaart
1886
dhr. J. Kerstens van Leeuwen
Tilburg
1887
dhr. J. Kerstens van Leeuwen
Tilburg
1888
dhr. J.G. Lomans
Amsterdam
1889 - 1894
dhr. J. Kerstens van Leeuwen
Tilburg
1894 - 1896
dhr. H. Marchand
bisdom Utrecht
1897 - 1901
dhr. Ernest M.C. Laane
Roosendaal
Tijdens de bedevaart van mei 1900 kreeg de heer Leon Hermans, bestuurslid VNB de
zilveren speld van de Hospitalité Notre Dame de Lourdes. Ook mw. C. van de Vijver
uit Rotterdam ontving als eerste Nederlandse vrouw deze zilveren speld.
Tevens ontvingen vijf Nederlandse dames en vier Nederlandse heren de bronzen
speld.
Zie artikel De Tijd van 1 juli 1900 in map van de bedevaart 1900.
1901 - 1922
dhr. Willem M.M. Diepenbrock
Bloemendaal
Oprichting Ziekenverpleging, onderafdeling van VNB. Dit wordt gemeld in een artikel
in dagblad De Tijd van 28 augustus 1901. Zie archiefdoos 1 map 6.
Er zijn van deze oprichting in 1901 en van het functioneren van deze groep tot 1910 geen
andere stukken in het archief aanwezig.
Het bestuur ZVP is bij genoemde oprichting als volgt samengesteld
Mevr. De Wed. W. Laane, Rozendaal, presidente
Mej. C. v.d. Vijver, Coolsingel 48 Rotterdam, vice-presidente
Dhr. W. Diepenbrock, Kloveniersburgwal, Amsterdam, directeur Ziekenverpleging, tevens
bestuurslid VNB
Mej. J. Eickholt, Ammanstraat Rotterdam magazijnmeesteresse
Mej. M. van de Ven, Schiekade, Rotterdam, provisor
Mgr. I.A. van Rooy, St. Willibrord bij Breda, tevens bestuurslid VNB
Mgr. G.W. Konings, Spaarndammerstraat Amsterdam, tevens bestuurslid VNB
Dhr. Leon Hermans, Rembrandtstaat Antwerpen, tevens bestuurslid VNB
Dhr. Charles Hollman, Bouillonstraat Maastricht, tevens bestuurslid VNB
Dhr. Ernest Laane, Bergen op Zoom, tevens bestuurslid VNB
Weleerw. Heer A. Smits, Boschstraat 5 Breda, secretaris.
Niets is bekend over het functioneren van dit bestuur Ziekenverpleging.

Wel bleef Diepenbrock tot de officiële oprichting van de onderafdeling in 1910 directeur
Ziekenverpleging en was hij degene die als lid van het bestuur VNB meermalen pleitte voor
het formaliseren van een onderafdeling Ziekenverpleging. Deze formalisering vond in 1910
plaats.
Vanaf hier wordt de bestuurssamenstelling per vijf jaar gegeven. De mutaties die in de
tussenjaren hebben plaats gevonden worden daartussen per jaartal vermeld.
1906
Het bestuur is op 1 januari als volgt samengesteld
Willem Diepenbrock en Caroline van de Vijver zaten er zeker nog in, verder onbekend,
mogelijk zoals in 1901.
Vanaf dit jaar wordt door en uit het bestuur VNB een aalmoezenier van de zieken benoemd.
Deze is geen lid, maar adviseur van de Ziekenverpleging.
In maart van dit jaar is dat als eerste weleerw. M. Bauduin uit Venlo.
1909
Op 22 juni besluit het VNB-bestuur tot het volgende:
‘Na rijpe overweging wordt besloten dat zal worden gesticht eene Onder-afdeling tot
verpleging van de Zieken op de reis en te Lourdes onder den titel van O.L. Vrouw van
Zeven Smarten aan wier hoofd staat de Ziekendirecteur. Deze heeft het recht van
voordracht, [voor wat betreft de leden van de onderafdeling Ziekenverpleging] het Bestuur
van de Vereeniging heeft de beslissing, terwijl de inwendige organisatie den Directeur
voorbehouden is.
Bij reglement zal verder bepaald worden alles wat tot de Onder-Afdeling betrekking heeft.
Het reglement zal het Bestuur der Vereeniging ter goedkeuring worden aangeboden.’
Vanaf hier zal de onderafdeling ziekenverpleging steeds worden aangeduid als ZVP.
1910
Op 17 februari wordt in hotel Het Kasteel van Antwerpen aan de Oude Gracht in Utrecht
de Vereniging van O.L. Vrouw van Zeven Smarten opgericht.
Het bestuur is bij de oprichting als volgt samengesteld:
Dhr. Willem Diepenbrock
president, qualitate qua
Amsterdam
Dhr. August Lindner
vice-president
Overveen
Mej. Caroline van de Vijver
magazijnmeesteres
Rotterdam
Dhr. Jos. Stieger
penningmeester
Breda
Mej. Tine Sassen
secretaresse
Breda
deken M. Bauduin
aalmoezenier van de zieken en
geestelijk adviseur ZVP, geen lid
Venlo
In de opgestelde statuten en het huishoudelijk reglement van 17 februari 1910 lezen we dat
de officiële naam van de vereniging is ‘Onze lieve Vrouwe der Zeven Smarten’, dat alle
25
leden leken zijn, dat het bestuur bestaat uit een president, een vice-president, een secretaris,
een penningmeester en een magazijnmeester. De directeur der Ziekenverpleging, benoemd
uit
en door het bestuur VNB is president en de overige leden worden gekozen uit en door de

maximaal 25 leden van de Ziekenverpleging. Alleen de secretaris, de penningmeester en de
magazijnmeester kunnen ook vrouwelijke leden zijn. Zie voor de originele statuten
archiefdoos
38, map 152.
1911
Het bestuur is op 1 januari als volgt samengesteld
Dhr. Willem Diepenbrock
president, qualitate qua
Dhr. August Lindner
vice-president
Mej. Caroline van de Vijver
magazijnmeesteres
Dhr. Jos. Stieger
penningmeester
Mej. Tine Sassen
secretaresse
Deken M. Bauduin
aalmoezenier van de zieken/geestelijk
adviseur ZVP, geen lid.

Amsterdam
Overveen
Rotterdam
Breda
Breda
Den Bosch

1912
In januari wordt pastoor A.J.M. Mutsaers uit Den Bosch door VNB benoemd tot
aalmoezenier
van de zieken en dus ook geestelijk adviseur ZVP. Deken Bauduin wordt president VNB en
verdwijnt dus uit het bestuur ZVP.
1913
Het voorstel van de directeur ZVP om het aantal dames van de vereniging OLV van Zeven
Smarten te brengen van 25 op 30, wordt door het VNB bestuur goedgekeurd. Met aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid moet voor ‘dames’ hier ‘leden’ worden gelezen.
Caroline van de Vijver is tussen 1913 en 1916 opgevolgd door mej. A Klep.
1916
Het bestuur is in de loop van dit jaar als volgt samengesteld
Dhr. Willem Diepenbrock
president, qualitate qua
Dhr. August Lindner
vice-president
Mej. A. Klep
magazijnmeesteres
Dhr. Th. Sträter Azn
penningmeester
Mej.Tine Sassen
secretaresse
Pastoor A.J.M. Mutsaers
aalmoezenier van de zieken/geestelijk
adviseur ZVP, geen lid.

Amsterdam
Overveen
Breda
Tilburg
Breda
Den Bosch

De heer Stieger bedankt en de heer Sträter volgt hem op.
In ieder geval tussen 1 augustus 1916 en mei 1919 is Theodore Sträter Azn. uit Tilburg
penningmeester van de ZVP, waarschijnlijk zelfs tot in 1923.
1921
Het bestuur is in de loop van dit jaar als volgt samengesteld
Dhr. Willem Diepenbrock
president, qualitate qua
Dhr. August Lindner
vice-president
Mej. A. Klep
magazijnmeesteres

Amsterdam
Overveen
Breda

Dhr. Th. Sträter Azn.
Mej. Tine Sassen
Pastoor A.J.M. Mutsaers

penningmeester
secretaresse
aalmoezenier van de zieken en geestelijk
adviseur ZVP, geen lid.

Tilburg
Breda
Den Bosch

1922
De heer Diepenbrock neemt in maart ontslag als directeur ZVP.
In maart wordt dhr. Legrelle uit Delft benoemd tot directeur ZVP; hij overlijdt in juli.
Pastoor Mutsaers neemt in oktober ontslag als aalmoezenier ZVP.
In december wordt kapelaan P.C. Windhausen uit Venlo benoemd tot aalmoezenier ZVP.
Jos. Steinweg wordt na de reglementswijziging qualitate qua [hij is directeur der treinen in
bestuur VNB] in 1922 bestuurslid ZVP. Dit geldt ook voor de aalmoezenier der zieken die
na
de reglementswijziging bestuurslid VNB en dus ook geestelijk adviseur ZVP wordt.
In het op 27 maart door het bestuur VNB goedgekeurde Reglement der Vereeniging ,
"Onze
Lieve Vrouwe der Zeven Smarten” lezen we dat het aantal werkende leden is
vastgesteld op
25 leden, dat alle leden [met uitzondering van de aalmoezenier] vrouwelijke of mannelijke
leken zijn, dat het bestuur bestaat uit een president, een vice-president, een secretaris(esse),
een penningmeester(esse), een magazijnmeester(esse), en dat de aalmoezenier van de
zieken,
bestuurslid VNB, en de directeur der treinen, eveneens bestuurslid VNB, rechtens
bestuurslid
ZVP zijn. De directeur der Ziekenverpleging, benoemd uit en door het bestuur VNB is
president en de overige leden worden gekozen uit en door de 25 leden ZVP.
Tevens worden de leden ZVP verplicht propaganda te maken voor de VNB-bedevaart en als
correspondent voor VNB op te treden.
De doktoren die met de bedevaart meegaan worden aangesteld door het bestuur VNB.
1923
De heer Karel Ridder de van der Schueren uit Bemmel is penningmeester. De heer Sträter
heeft dus ergens tussen mei 1919 en heden ontslag genomen.
De heer F.J.M. van Nispen tot Sevenaer wordt in januari benoemd tot directeur ZVP en
dus tevens president ZVP.
In dit jaar telt ZVP 23 leden. Zie map bedevaart 1923.
1925
Het maximum aantal leden wordt in het reglement geschrapt.
1926
Het bestuur is in de loop van dit jaar als volgt samengesteld
Jhr. F.J.M. van Nispen tot Sevenaer[Frans] president, qualitate qua
Delft
Dhr. August Lindner
vice-president
Overveen
Dhr. K. Ridder de van der Schueren[Karel] penningmeester
Bemmel
Dhr. Jos. Steinweg
directeur der treinen, q.qua Delden
Mej. A. Klep
magazijnmeesteres
Breda
Mej. C. Sassen [Tine]
secretaresse
Breda
Kapelaan P. C.Windhausen
aalmoezenier van de zieken en
geestelijk adv.ZVP, q.qua
Venlo

In totaal zijn er, inclusief de bestuursleden, 25 leden
1929
De dames Klep en Sassen bedanken als bestuurslid.
Op19 november worden tot bestuurslid benoemd Mej. Tonnie Tilman uit Den Bosch,
secretaresse en mej. M. Laane uit Breda, magazijnmeesteres.
Jhr. Mr. G.A.M.J. Ruys de Beerenbroeck wordt tot directeur der treinen benoemd en
daarmee qualitate qua tot bestuurslid ZVP. Jos. Steinweg vertrekt derhalve uit het bestuur
ZVP.
Op 27 november wordt door het VNB-bestuur een nieuw reglement ZVP goedgekeurd
waarbij de naam wordt Vereeniging Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Voor
het eerst bestaat de vereniging behalve uit leden en donateurs en donatrices, ook uit
auxiliaire leden.
Leden kunnen plaatselijke verenigingen gaan vormen die tot doel hebben het deelnemen van
zieken aan de bedevaarten te vergemakkelijken.
1930
De heer Ridderde van der Schueren overlijdt in 1930.
De heer August Lindner is nog steeds ondervoorzitter/vice-president ZVP en erelid bestuur
VNB. Hij werd toen met zijn 81 jaar al lang Opa Lindner genoemd.
Deken J.P. Huibers uit Hoorn wordt benoemd tot aalmoezenier ZVP. Kapelaan Windhausen
verdwijnt derhalve uit het bestuur ZVP.
De heer Jos.Stieger uit Breda wordt in juni tot penningmeester ZVP gekozen.
1931
Het bestuur is in de loop van dit jaar als volgt samengesteld
Jhr. F.J.M. van Nispen tot Sevenaer[Frans] president, qualitate qua
Delft
Dhr. August Lindner
vice-president
Overveen
Mej. M. Laane
magazijnmeesteres
Breda
Dhr. Jos.M.P. Stieger
penningmeester
Breda
Mej. A. Tilman[Tonnie]
secretaresse
Den Bosch
Jhr. Mr. G.A.M.J. Ruys de Beerenbroeck
directeur der treinen, q. qua Born L.
Deken J.P. Huibers
aalmoezenier van de zieken en
geestelijk adv.ZVP, q. qua
Hoorn
Op 20 juni wordt door het VNB-bestuur een nieuw reglement ZVP goedgekeurd. Hierin,
ondanks veel discussie en correspondentie daarover, geen wezenlijke wijzigingen. Wel
worden er bijzondere voorschriften voor auxiliaire leden vastgelegd.
Mej. Laane bedankt in april 1931. Haar functie wordt waargenomen door mej. A. Smits uit
Breda. Deze laatste volgt de eerste definitief op.
1932
ZVP sluit zich aan bij Hospitalité de Notre Dame de Lourdes en wordt verheven tot
Aartsbroederschap [zie 75 jaar ZVP blz. 14 en jubileumboekje 1883-1933].
De officiële naam wordt nu: Aartsbroederschap van de Ziekenverpleging van O.L.
Vrouw van Lourdes van de Nationale Nederlandsche Bedevaart.

1936
Het bestuur is in de loop van dit jaar als volgt samengesteld
Jhr. F.J.M. van Nispen tot Sevenaer[Frans] president, qualitate qua
Arnhem
Dhr. August Lindner
vice-president
Overveen
Dhr. Jos. M.P. Stieger
penningmeester
Breda
Mej. A. Tilman [Tonnie]
secretaresse
Den Bosch
Mej. A. Smits
magazijnmeesteres
Breda
Jhr. Mr. G.A.M.J. Ruys de Beerenbroeck
directeur der treinen, q. qua Born L.
Deken J.P. Huibers
aalmoezenier van de zieken en
geestelijk adv.ZVP, q.qua
Hoorn
De vereniging heeft inclusief het bestuur, 36 leden.
In februari treedt deken Huibers af als aalmoezenier vanwege zijn benoeming tot bisschop
van Haarlem.
In maart overlijdt de heer Lindner, hij wordt opgevolgd door de heer A.G.K. Barge uit
Amsterdam.
Mgr. L.J. Willenborg uit Bloemendaal wordt door bestuur VNB benoemd tot aalmoezenier
ZVP.
1941
Het bestuur is in de loop van dit jaar als volgt samengesteld
Jhr. F.J.M. van Nispen tot Sevenaer[Frans] president, qualitate qua
Arnhem
Dhr. A.G.K. Barge
vice-president
Amsterdam
Dhr. Jos.M.P. Stieger
penningmeester
Breda
Mej. A. Tilman[Tonnie]
secretaresse
Den Bosch
Mej. A. Smits
magazijnmeesteres
Breda
Jhr. Mr. G.A.M.J. Ruys de Beerenbroeck
directeur der treinen, q. qua Born L.
Mgr. L.J. Willenborg
aalmoezenier van de zieken en
geestelijk adv.ZVP, q. qua
Bloemendaal
Pastoor Willenborg tussen 1941 en 1946 overleden.
Pastoor G.W.M. Wiegerinck uit Haaksbergen wordt daarna door het bestuur VNB tot
aalmoezenier ZVP benoemd.
1946
Het bestuur is in de loop van dit jaar als volgt samengesteld
Jhr. F.J.M. van Nispen tot Sevenaer[Frans] president, qualitate qua
Arnhem
Dhr. A.G.K. Barge
vice-president
Amsterdam
Dhr. Jos. M.P. Stieger
penningmeester
Breda
Mej. A. Tilman[Tonnie]
secretaresse
Den Bosch
Mej. A. Smits
magazijnmeesteresse
Breda
Jhr. Mr. G.A.M.J. Ruys de Beerenbroeck
directeur der treinen, q. qua Born L.
Pastoor G.W.M. Wiegerinck
aalmoezenier van de zieken en
geestelijk adv.ZVP, q. qua
Haaksbergen
1948
De heer Stieger bedankt in augustus als penningmeester ZVP. Hij wordt in die functie
opgevolgd door de heer L. van Mierlo uit Breda. De heer Stieger blijft als treindirecteur in
het
VNB-bestuur wel qualitate qua-lid van het bestuur ZVP.

De heer Barge bedankt als vice-president. Hij wordt opgevolgd door professor dr. M. Dirken
uit Groningen.
1950
In het jubileumboekje ‘50ste Nationale Nederlandse bedevaart naar Lourdes staan, naast
onderstaande bestuurssamenstelling, eveneens de 39 leden van de ZVP vermeld. Met het
bestuur mee had de vereniging toen 47 leden.
1951
Het bestuur is in de loop van dit jaar als volgt samengesteld
Jhr. F. van Nispen tot Sevenaer[Frans]president, qualitate qua
Prof. Dr. M. Dirken
vice-president
Dhr. L. van Mierlo
penningmeester
Mej. A. Tilman[Tonnie]
secretaresse
Mej. A. Smits
magazijnmeesteres
Dhr. Jos. M.P. Stieger
treindirecteur, qualitate qua
Pastoor G.W.M. Wiegerinck
aalmoezenier ZVP, qualitate qua

Arnhem
Groningen
Breda
Den Bosch
Breda
Breda
Haaksbergen

Mej. A. Smits bedankt als magazijnmeesteresse en wordt opgevolgd door mej. A. Stieger.
De heer Stieger neemt in augustus ontslag als treindirecteur en vertrekt derhalve
uit het bestuur ZVP.
Jhr. Mr. G. Ruys de Beerenbrouck uit Borne wordt door bestuur VNB benoemd
tot treindirecteur en dus tot qualitate qua-lid van bestuur ZVP.
1952
Jhr. F. van Nispen tot Sevenaer bedankt in augustus als president ZVP.
Prof. M.N.J. Dirken, vice-president ZVP, wordt in oktober benoemd tot bestuurslid VNB en
tevens tot directeur ZVP.
1955
Na een vacature van drie jaren wordt in december de heer van Velzen uit Schiedam tot vicepresident ZVP benoemd.
1956
Het bestuur is in de loop van dit jaar als volgt samengesteld
Prof. Dr. M. Dirken
president, qualitate qua
Mr. A.F.M. van Velzen
vice-president
Mej. A. Tilman[Tonnie]
secretaresse
Mej. A. Stieger
magazijnmeesteres
Dhr. L. van Mierlo
penningmeester
Jhr. Mr. G. Ruys de Beerenbrouck treindirecteur, qualitate qua
Pastoor G.W.M. Wiegerinck
aalmoezenier ZVP, qualitate qua

Groningen
Schiedam
Den Bosch
Breda
Breda
Born L.
Haaksbergen

Prof. M.N.J. Dirken president overlijdt in mei in Lourdes
Mr. A.F.A. van Velzen uit Schiedam wordt in mei bestuurslid VNB en tevens
directeur/president/voorzitter ZVP.
Pastoor Wiegerinck neemt ontslag als aalmoezenier ZVP en rector H.A.J. Roosen uit
Aerdenhout wordt zijn opvolger.
ZVP telt, inclusief bestuursleden en 3 ereleden, 54 leden

Na ampele discussie wordt in de algemene ledenvergadering van 14 december nogmaals
vastgesteld dat doktoren en gediplomeerde verpleegsters wel auxiliair-lid, maar geen lid
kunnen worden. Tevens wordt bepaald dat aan alle leden en auxiliare leden 100 gulden
reductie voor één bedevaart per jaar zal worden verleend en dat verpleegsters eveneens 100
gulden reductie krijgen in plaats van tot nu toe 80 gulden.
1957
Reglementswijziging waarbij de naam omschreven staat als:
Aartsbroederschap van Ziekenverpleging van O.L. Vrouw van Lourdes van de
Vereniging tot Samenstelling van Nederlandse Bedevaarten.
De leden worden onderverdeeld in werkende en titulaire leden. De auxiliaire leden blijven
bestaan.
De drie kwaliteitszetels in het ZVP bestuur vanuit het VNB bestuur blijven bestaan; alleen
wijzigt de naam treindirecteur in directeur van de technische dienst. Het aantal
bestuursleden blijft zeven.
Verder geen belangrijke wijzigingen in dit op 13 september door het bestuur VNB
goedgekeurde reglement ZVP.
1958
Volledige lijst van leden ZVP in pelgrimsboekje 1958.
Inclusief het bestuur en het ene erelid telt de ZVP 54 leden.
1960
Mgr. Huibers wordt in december benoemd tot Beschermheer ZVP.
De heer L. van Mierlo legt in december het penningmeesterschap neer.
De heer H. Janssen uit Vught wordt waarnemend penningmeester.
1961
Het bestuur is in de loop van dit jaar als volgt samengesteld
Mr. A.F.A. van Velzen
president, qualitate qua
Schiedam
Mr. E. Baron Speyart van Woerden vice-president
Mej. A. Tilman[Tonnie]
secretaresse
Mej. A. Stieger
magazijnmeesteres
Dhr. H. Janssen [Herman]
penningmeester
Jhr. Mr. G. Ruys de Beerenbrouck directeur technische dienst, qualitate qua
Rector H.A.J. Roosen
aalmoezenier ZVP, qualitate qua

Breda
Den Bosch
Breda
Vught
Born L.
Aerdenhout

Mr. E. Baron Speyart van Woerden uit Breda wordt in juli benoemd tot vice-president.
De heer H. Janssen uit Vught, wnd. penningmeester, wordt in juli benoemd tot
penningmeester.
Mejuffrouw Stieger neemt in juli ontslag als magazijnmeesteres en wordt opgevolgd door
mej. G. Cooymans uit ’s-Hertogenbosch.
In juli wordt besloten dat artsen werkend lid van ZVP mogen worden. De eersten die dat
worden zijn de heren Dijkstra, Berger, Bloemen, Eijsink, van de Sande en Beesch.
1965
Mej. A. Tilman, secretaresse, treedt af en wordt in december opgevolgd door mej. B. Tilman.

Vanwege gewijzigde persoonlijke omstandigheden laat deze laatste in januari 1966 weten de
functie niet te kunnen uitoefenen. Er wordt dan besloten de benoeming vooralsnog te
handhaven; haar voorgangster A. Tilman zal tot september 1966 de zaken van de functie
waarnemen en dan zal B. Tilman beslissen of zij de functie van secretaresse toch kan gaan
uitoefenen.
1966
Het bestuur is in de loop van dit jaar als volgt samengesteld
Mr. A.F.A. van Velzen
president, qualitate qua
Mr. E. Baron Speyart van Woerden vice-president
Mej. A. Tilman[Tonnie]
wnd. secretaresse
Mej. B. Tilman [Bernadet]
secretaresse
Mej. G. Cooymans[Trudy]
magazijnmeesteres
Dhr. H.H Janssen [Herman]
penningmeester
Jhr. Mr. G. Ruys de Beerenbrouck directeur technische dienst, qualitate qua
Rector H.A.J. Roosen
aalmoezenier ZVP, qualitate qua

Schiedam
Breda
Den Bosch
Den Bosch
Vught
Born L.
Aerdenhout

Rector Roosen treedt af als aalmoezenier van de zieken, kapelaan H.J.M.de Wit uit Grashoek
volgt hem op.
De heer Speyart van Woerden treedt in november af, de heer P. Lübbers uit Delft volgt hem
op.
Mej. N. Melchers wordt in november benoemd tot secretaresse. De dames A. en B. Tilman
treden dan dus af als respectievelijk secretaresse en waarnemend secretaresse.
In december zijn er 73 leden en 165 auxiliaire leden.
1968
De heer van Velzen neemt in mei ontslag als president.
Mr. P.J.M. Lübbers uit den Haag wordt in november tot president ZVP benoemd.
De heer Van Velzen wordt vice-president.
1969
In de notulen van de ledenvergadering van november staat dat het bestuur is aangevuld met
de leden Bindels, Gijsbers en Eysink en die zijn volgens artikel 4 van het Reglement tot
voorstellen gekomen voor benoeming, bedanken en royement van leden en titulair leden.
Artikel 4 van het vigerende reglement uit 1957 geeft aan dat het bestuur uit zeven personen
bestaat. Wel is ooit eens besloten dat het bestuur voor het hier genoemde onderwerp
wordt geadviseerd door enkele leden. De hier genoemde personen zijn dus geen volwaardig
lid van het bestuur, maar adviseren alleen betreffende het onderwerp benoemingen van
leden ZVP.
1971
Het bestuur is in de loop van dit jaar als volgt samengesteld
Mr. P.J.M. Lübbers [Piet]
president, qualitate qua
Den Haag
Mr. A.F.A. van Velzen
vice-president
Schiedam
Mej. N. Melchers [Nettie]
secretaresse
Schiedam
Mej. G. Cooymans[Trudy]
magazijnmeesteres
Den Bosch
Dhr. H.H. Janssen [Herman]
penningmeester
Vught
Jhr. Mr. G.A.M.J. Ruys de Beerenbrouck directeur technische dienst, qualitate qua Born L.
Pastoor H.J.M. de Wit
hoofdaalmoezenier ZVP, qualitate qua
Grashoek L.

De heer Janssen wordt in november als penningmeester opgevolgd door de heer C. van der
Linden uit De Zilk.
Tussen juni 1971 en 25 april 1972 is mej. A. Augustinus uit Haarlem bestuurslid geworden.
Jhr. Mr. J. van Rijckevorsel uit Vught neemt in november vanuit de vliegtochten plaats in het
bestuur.
1972
De heer van Velzen trekt zich in mei terug als vice-voorzitter.
Jhr. mr. J. M. van Rijckevorsel in november gekozen tot vice-voorzitter.
De heer drs. Th. Gijsbers uit Malden wordt in november gekozen tot bestuurslid.
We lezen in het verslag ZVP van 1 december 1973 dat de voorzitter, de
aalmoezenier en de directeur technische dienst nog steeds qualitate qua vanuit het VNB
bestuur in het ZVP bestuur zitten; de overige bestuurszetels, zo staat er, komen om de drie
jaar ter beschikking. Die overige zetels zijn in ieder geval die van de vice-president, de
secretaresse, de magazijnmeesteres en de overige leden. Die overige bestuursleden
vertegenwoordigden waarschijnlijk bepaalde groepen zoals de vliegbedevaarten.
Ook lezen we dat verpleegsters in het vervolg lid kunnen worden [dus niet alleen maar
auxiliair lid] en dat de leeftijd voor het [begin van het] lidmaatschap in principe maximaal 50
jaar is.
1973
In het verslag van 1 december wordt ook mej. J. Donders uit Arnhem als bestuurslid
genoemd. Haar bestuurslidmaatschap, als het dat al is, duurt maar kort.
1974
In november treedt mej. Cooymans af, mej. Van Thiel neemt de functie tijdelijk waar.
1975
Per 1 januari treedt de heer G. Ruys de Beerenbrouck statutair af als technisch directeur.
Mw. C.J.T. Hennekam-Vooghden uit Roosendaal wordt in november benoemd tot
magazijnmeesteres en gekozen tot bestuurslid.
1976
Het bestuur is in de loop van dit jaar als volgt samengesteld
Mr. P.J.M. Lübbers [Piet]
president, qualitate qua
Jhr. Mr. J. M. van Rijckevorsel[Jan] vice-president
Mej. N. Melchers [Nettie]
secretaresse
Mw. C.J.T. Hennekam-Vooghden [Toos]magazijnmeesteres
Dhr. C. van der Linden[Koos]
penningmeester
Vakature
directeur technische dienst, qualitate qua
Pastoor H.J.M. de Wit[Hein]
hoofdaalmoezenier ZVP, qualitate qua
Mej. A. Augustinus
lid
Dhr. drs. Th. Gijsbers [Theo]
lid

Den Haag
Vught
Schiedam
Roosendaal
De Zilk
.
Grashoek L.
Haarlem
Malden

In november wordt de leeftijdsgrens voor vrijwilligers binnen de ZVP vastgesteld op 70 jaar.

Aantal leden 143 waarvan 23 titulair leden en 3 ereleden. Titulair wil zeggen: niet meer
actief.
1977
Mej. Melchers en mej. Augustinus leggen in november het bestuurslidmaatschap neer.
Mw. M. Krijnsen-Kerckhaert uit Hoorn wordt gekozen tot secretaresse en mr. W. Stassen
uit
Maastricht tot lid van het bestuur ZVP.
1978
In november wordt besloten dat ZVP geen eigen financiën meer beheert. De bestaande
gelden
worden overgedragen aan VNB; deze laatste zal alle verenigingskosten op zich nemen.
1979
In maart neemt pastoor De Wit afscheid en wordt opgevolgd door pastor G. Huitink uit
Olst.
1980
In november treedt de heer Stassen af en de heer J. Ruedisueli uit Someren wordt tot zijn
opvolger gekozen.
1981
Het bestuur is in de loop van dit jaar als volgt samengesteld
Mr. P.J.M. Lübbers [Piet]
president, qualitate qua
Jhr. Mr. J.M. van Rijckevorsel[Jan] vice-president
Mw. M. Krijnsen-Kerckhaert [Ria] secretaresse
Mw. C.J.T. Hennekam-Vooghden [Toos]magazijnmeesteres
Dhr. C. van der Linden[Koos]
penningmeester
Vakature
directeur technische dienst, qualitate qua
Pastor G. Huitink [Flip]
hoofdaalmoezenier ZVP, qualitate qua
Dhr. J. Ruedisueli [Bob]
lid
Dhr. drs. Th. Gijsbers[Theo]
lid

Den Haag
Vught
Hoorn
Roosendaal
De Zilk
Olst
Someren
Malden

In november treedt mw. Hennekam af en wordt opgevolgd door B. Fabert uit Middelharnis.
1983
De heer Van der Linden treedt af. De heer Ad Janssens uit Tilburg wordt tot zijn opvolger
gekozen.
In het bestuur VNB verdwijnt de functie directeur technische dienst definitief. Deze qualitate
qua-zetel in het bestuur ZVP wordt derhalve niet meer bezet.
1985
In november treedt de heer van Rijckevorsel af, mw. G. Houben uit Sevenum wordt in zijn
plaats gekozen.
De heer Jos van Bussel uit Diessen wordt in dezelfde vergadering als lid gekozen in plaats
van de herkiesbare B. Fabert.
Begin december overlijdt de heer Th. Gijsbers.

1986
Het bestuur is in de loop van dit jaar als volgt samengesteld
Mr. P.J.M. Lübbers [Piet]
president, qualitate qua
Mw. G. Houben [Geertje]
vice-voorzitter
Mw. M. Krijnsen-Kerckhaert [Ria] secretaresse
Pastor G. Huitink [Flip]
hoofdaalmoezenier ZVP, qualitate qua
Dhr. J. van Bussel [Jos]
lid
Dhr. A. Janssens [Ad]
lid
Dhr. J. Ruesidueli [Bob]
lid

Den Haag
Sevenum
Hoorn
Olst
Diessen
Tilburg
Someren

Aantal leden 191, waarvan 1 erelid en 37 buitengewone leden.
Aantal aspirant-leden 186.
Totaal 414.
In november wordt in de ledenvergadering een nieuw concept-reglement goedgekeurd. In de
notulen van VNB vergaderingen staat nergens genotuleerd dat dit reglement ooit door het
VNB-bestuur is goedgekeurd. Het is dus waarschijnlijk nooit in werking getreden, maar er
werd deels wel naar gehandeld.
1988
In november treedt de heer Ruesidueli af.
Mw. Corrie Huisman uit Santpoort en mw. Erica Schruer uit Rotterdam worden in
november tot bestuurslid gekozen.
1990
De heer P. Lübbers overlijdt in september.
1991
Het bestuur is in de loop van dit jaar als volgt samengesteld
Dhr. J. van Bussel [Jos]
president, qualitate qua
Mw. G. Houben [Geertje]
vice-voorzitter
Mw. M. Krijnsen-Kerckhaert [Ria] secretaresse
Pastor G. Huitink [Flip]
hoofdaalmoezenier ZVP, qualitate qua
Mw. H.D.M.L. Schruer [Erica]
lid
Mw. C. Huisman [Corrie]
lid
Dhr. A. Janssens [Ad]
lid

Hilvarenbeek
Sevenum
Hoorn
Olst
Rotterdam
Santpoort
Tilburg

Aantal leden 186, waarvan 1 erelid en 37 buitengewone leden. Aantal aspirant leden 246.
Totaal 432.
De heer J. van Bussel wordt in januari door het bestuur VNB tot directeur/voorzitter ZVP
benoemd.
De heer Janssens overlijdt in augustus.
1992
In maart worden dokter Willibrord Hoefnagels uit Malden en de heer Will van Heugten uit
Nieuwegein tot bestuurslid gekozen.
In augustus wordt in het bestuur VNB gesproken over de positie van de hoofdaalmoezenier.
Moet deze lid blijven van bestuur VNB en qualitate qua van bestuur ZVP, nu de aanwijzing

van het hoofdaalmoezenierschap per bedevaart is neergelegd bij de pastorale commissie?
Rector A. Merkx[Jos] uit Udenhout is sinds begin dit jaar waarnemend hoofdaalmoezenier
en
zal, zo besluit het bestuur VNB in november, voorlopig de pastorale commissie
vertegenwoordigen in het bestuur ZVP. Hij is tevens bestuurslid VNB. Hiermee verdwijnt
pastor Huitink uit het bestuur ZVP.
1993
De heer J. van Bussel treedt op 1 februari in loondienst van VNB en legt derhalve het
bestuurslidmaatschap VNB en daarmee ook het directeurschap/voorzitterschap ZVP neer.
Erica Schruer wordt benoemd tot tweede vice-voorzitter. Zij treedt in november af.
1994
De heer J. van Caulil[Co] uit Millingen aan de Rijn wordt per januari door de
ledenvergadering VNB benoemd tot bestuurslid VNB en directeur/voorzitter ZVP.
De heer C.A. Smits[Jos] uit Schiedam wordt in maart tot bestuurslid gekozen.
1995
De heer Van Caulil treedt in augustus uit het bestuur VNB en derhalve treedt hij ook af als
Voorzitter ZVP.
Rector Merkx treedt eveneens uit het bestuur VNB en derhalve is hij ook geen
Vertegenwoordiger meer van de pastorale commissie in het bestuur ZVP.

1996
Het bestuur is in de loop van dit jaar als volgt samengesteld
Vakature
voorzitter, qualitate qua
Mw. G. Houben [Geertje]
vice-voorzitter
Mw. M. Krijnsen-Kerckhaert [Ria] secretaresse
Mw. C. Huisman [Corrie]
lid
Dhr. W. van Heugten [Will]
lid
Dhr. C.A. Smits [Jos]
lid
Pastor A. Cassee [Ton]
hoofdaalmoezenier, qualitate qua
Prof. W. Hoefnagels [Willibrord] lid

Sevenum
Hoorn
Santpoort
Nieuwegein
Schiedam
Alkmaar
Nijmegen

In maart wordt pastor A. Cassee[Ton] uit Alkmaar uit en door het bestuur VNB benoemd
tot adviseur ZVP als opvolger van rector Merkx.
Aantal leden 201, 53 buitengewone leden en aspirant leden 214. Totaal 468.
Er is een tijdelijke ledenstop ingevoerd.
1997
In maart wordt Willibrord Hoefnagels door het VNB-bestuur benoemd tot voorzitter ZVP.
Mw. Krijnsen en de heer Smits treden in dezelfde maand af als bestuurslid.
Mevrouw C.C.M. [Caro] Botman uit Nigtevegt, de heer E.C. [Edwin] van Gerwen uit Den
Haag, mevrouw B. Schruer uit Goes en mevrouw Jacqueline Veerman uit Utrecht worden
gekozen in het bestuur ZVP dat naast de hier genoemde nieuwe leden bestaat uit Willibrord
Hoefnagels, voorzitter, Corrie Huisman, lid, Will van Heugten, lid, en Geertje Houben, vice
voorzitter. Ton Cassee is adviseur.

1998
In maart treden de dames Huisman en Houben af.
In het najaar treden Willibrord Hoefnagels en Bernadette Schruer uit het bestuur.
In november 1998 vertrekt Ton Cassee uit het bestuur VNB en is dus geen adviseur
ZVP meer.
Bestuur bestaat dan uit de Caro Botman, Edwin van Gerwen, Will van Heugten en
Jacqueline Veerman. Voorlopig laat men dat zo. Will van Heugten treedt op als waarnemend
voorzitter.
1999
In maart is Will van Heugten vice-voorzitter.
Aantal leden 254, waarvan 53 buitengewone leden.
Aantal aspirant-leden 214.
Totaal 521.
De tijdelijke ledenstop is inmiddels opgeheven.
2000
In april is Will van Heugten voorzitter.
In december wijzigen de statuten van VNB. De qualitate qua-zetels in het bestuur ZVP vanuit
het VNB-bestuur verdwijnen nu definitief. ZVP is bezig met het aanpassen van het reglement.
2001
Het bestuur is in de loop van dit jaar als volgt samengesteld
Dhr. W. van Heugten [Will]
voorzitter
Mw. J. van Engelen-Veerman [Jacqueline]
secretaris
Mw. C.C.M. Botman [Caro]
lid
Dhr. E.C. van Gerwen [Edwin]
lid

Nieuwegein
Utrecht
Nigtewegt
Den Haag

Op 1 juni 2001 wordt Will van Heugten directeur van het bureau VNB en treedt derhalve af
als bestuurslid ZVP. Edwin van Gerwen wordt voorzitter.
Aantal leden plusminus 210, 54 buitengewone leden en aspirant leden plusminus 280. Totaal
544.
In april wordt door het VNB-bestuur een nieuw Reglement Aartsbroederschap van
O.L. Vrouw van Lourdes goedgekeurd.
Er is nu sprake van aspirant-leden, leden, buitengewone leden en ereleden. Het bestuur
bestaat uit 3 tot 5 leden, allen te kiezen uit en door de leden. Benoeming van alle
bestuursleden behoeft de goedkeuring van de ledenvergadering VNB.
Het hoofddoel van de Aartsbroederschap is het bieden van ondersteuning en hulp bij het
realiseren van de doelstelling van VNB.
Iedereen die als vrijwilliger aan VNB verbonden is kan, onder bepaalde voorwaarden, lid
worden.
2002
Edwin van Gerwen treedt in april af, Caro Botman volgt hem op als voorzitter.
De heer H.M.J.M. Smits uit Kamerik [Huub] wordt in april gekozen tot bestuurslid.

2005
In maart treden Caro Botman en Jacqueline van Engelen-Veerman af.
Mw. I.J.B.M. te Brake en de heer C.A Smits worden gekozen, de laatste tevens tot
voorzitter.
Vanaf 2002 is iedere vrijwilliger automatisch aspirant-lid.
2006
Het bestuur is in de loop van dit jaar als volgt samengesteld
Dhr. C.A Smits[Jos]
voorzitter
Mw. I.J.B.M. te Brake[Inge]
lid
Dhr. H.M.J.M. Smits [Huub]
secretaris

Waspik
Waddinxveen
Kamerik

In juni legt Inge te Brake het bestuurslidmaatschap neer vanwege het aanvaarden van de
functie bestuurslid VNB.
Mw. J.C.M. Hoogervorst-van de Water [Ans] uit Voorhout en de heer J.H.M.F. van
Oyen[Jan] uit Elshout worden gekozen tot bestuurslid.
Aantal leden 575, buitengewone leden 27. Totaal 602.
2007
Geen jaarvergadering.
2008
Op 10 april besluit het bestuur ZVP tot opheffing van de Aartsbroederschap van
O.L. Vrouw van Lourdes [ZVP], ten gunste van de op 11 februari opgerichte
VVNB [zie onder bestuurssamenstelling VVNB] .
Op 21 juni stemt de ledenvergadering met dit bestuursbesluit in.
Het bestuur is bij de opheffing als volgt samengesteld
Dhr. C.A Smits[Jos]
voorzitter
Dhr. H.M.J.M. Smits [Huub]
secretaris
Mw. J.C.M. Hoogervorst-van de Water[Ans]lid
Dhr. J.H.M.F. van Oyen[Jan]
lid

Waspik
Kamerik
Voorhout
Elshout

De ingebonden delen ‘Ziekenverpleging’ zijn, behalve in deel 1, in chronologische volgorde
de belangrijke stukken van de afdeling Ziekenverpleging/Aartsbroederschap OLV van
Lourdes [onderafdeling van VNB] bijeengebracht. Daaronder zijn alle nog aanwezige
verslagen van bestuurs- en ledenvergaderingen, jaar- en bedevaartverslagen, en andere
stukken.
Naast deze gebonden delen zitten in de archiefdozen 1 tot en met 12 en in de archiefdozen
38 tot en met 45 stukken die betrekking hebben op de deze onderafdeling van VNB.

