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Ten Geleide

Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland (1949-1996)
1. Geschiedenis van de archiefvormer[1]
Nadat te Banneux (België) in 1933 acht keer een Mariaverschijning had plaatsgevonden, groeide dit kleine gehucht
langzaam uit tot een bedevaartsplaats. Op de plaats waar de "Maagd der Armen" aan de 11-jarige Mariëtte Beco
verscheen, verrees al snel een kapel en de beek waar de kleine Mariëtte haar handen in moest dopen, werd een bron die
voorbehouden was aan Maria. Naar haar woorden kwam zij "de zieken verlichten .... voor alle natiën". Vanaf toen
kwamen dan ook uit diverse streken en landen (zieken)bedevaarten op gang naar dit "klein Lourdes".
Zo ook in Nederland. Er bleek veel belangstelling te zijn voor een bezoek aan het heiligdom in Banneux. Mede door het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en het ontbreken van kerkelijke erkenning van de verschijningen werd dit echter
niet in officieel georganiseerd verband gedaan. Pas op 4 mei 1951 zag een stichting, die bedevaarten naar Banneux
landelijk coördineerde, het levenslicht en droeg de naam Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame afdeling
Nederland. Zij had als doel de boodschap van Banneux bekendheid te geven en bedevaarten te bevorderen. Het
nationaal bureau werd gevestigd in Maastricht. Bisschop G. Lemmens van Roermond keurde nog in datzelfde jaar de
statuten van de stichting goed en gaf in 1953 eveneens toestemming om onderafdelingen op te richten. Reeds bestaande
diocesane comités werden gehandhaafd en waar nodig werden nieuwe opgericht.
Belangrijke taken van het nationaal bureau waren het uitgeven van het tijdschrift Kerk der Armen, later voortgezet als
Banneux Magazine, om de bekendheid van (bedevaarten naar) Banneux te vergroten en de coördinatie en organisatie
van diverse diocesane bedevaarten. Er werden in ieder bisdom zowel dagbedevaarten georganiseerd als
jongerenbedevaarten, kinderbedevaarten, ouderen en 65+ bedevaarten, ziekenbedevaarten (triduüms) en pelgrimages.
Om alles correct te laten verlopen rekruteerde het nationale bureau vrijwilligers: priesters, artsen, brancardiers,
verpleegkundigen, verzorgers etc.
Veelvuldig werden mailingen, informatie en brochures rondgestuurd en werd een compleet lesprogramma voor kinderen
en jongeren aan scholen aangeboden om zo mensen bekend te maken met de boodschappen van Maria en te
interesseren voor (bedevaarten naar) Banneux .
De stichting had een overkoepelend dagelijks en algemeen bestuur. Hierin nam een afgevaardigde plaats van ieder
diocesaan comité. Regionale en nationale activiteiten konden zo het best georganiseerd worden. Ieder bisdom had ook
eigen propagandisten die Banneux regionale bekendheid gaven.
Omdat deze organisatiestructuur niet naar behoren functioneerde volgens enkele diocesane comités, werd er met
unanieme goedkeuring van de ledenvergadering en de bisschoppenconferentie tot een statutenwijziging besloten. Per
31 december 1996 werd het nationaal bureau in Maastricht opgeheven en is Banneux Nederland doorgegaan zonder
eigen nationaal, uitvoerend bureau. De instelling is echter wel een kerkelijke rechtspersoon gebleven en heeft de vorm
gekregen van een vereniging waarvan de leden gevormd worden door de diocesane comités en eventuele andere
groeperingen die als lid zijn toegelaten. Ieder lid verzorgt haar eigen bedevaarten zonder overkoepelend orgaan.
Ook het tijdschrift dreigde door het opheffen van het nationaal bureau te vervallen. Gezocht werd naar een oplossing en
Banneux Magazine werd uiteindelijk als onderdeel opgenomen in het periodiek Boodschap aan alle Naties, uitgegeven
door Banneux België.
[1] Gebaseerd op: P.Olivers, L.Olivers, Banneux op de voet gevolgd: jubileum-uitgave 1933-1983, (Maastricht, 1982) en
P.Olivers, Banneux...hoe en wanneer het allemaal begon (Maastricht, 1988)
2. Basislijst
In het kader van het KDC Archiefontsluitingsproject 1997-2002 is het archief door middel van een basislijst nader
ontsloten. In grote lijnen is hierbij uitgegaan van een nauwkeurige beschrijving van de basisdocumenten (de ruggengraat)
en een meer globale, trefwoordachtige beschrijving van de overige documenten.
Rubriek 1 bevat stukken met betrekking tot de bestuursvormen (dagelijks en algemeen bestuur).
Rubriek 2 bevat andere basisdocumenten (stukken met betrekking tot de statuten).
Rubriek 3 bevat stukken met betrekking tot de organisatie van bedevaarten (triduüms, dagbedevaarten,
jongerenbedevaarten etc.).
Rubriek 4 bevat de overige documenten.
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1.Stichting RK Kerstboete-Bidweg te Voet naar Banneux: kerstbedevaarten.
1984-1985,1990-1994
2.Documentatie betreffende de verkoop van religieuze voorwerpen. 1992-1996
3-11.Ingekomen en uitgegane stukken. 1989-1996
Bevat 9 stukken
3.1989-1990
4.1991
5.1992 (ingekomen stukken). 1992
6.1992 (uitgegane stukken). 1992
7.1993
8.1994
9.1995
10.1996 (ingekomen stukken). 1996
11.1996 (uitgegane stukken). 1996
12.Correspondentie met bisdommen. 1982-1984
13.Ingekomen en uitgaande stukken. 1973-1975
14.Voorlichtingsdagen en voorlichtingsavonden. 1992-1994
15.Standaardbrieven en voorbeeldbrieven inzake de organisatie van dagbedevaarten
en ziekenbedevaarten (triduüms). z.j.
16-23.Ziekenbedevaarten (triduüms): patiëntenlijsten en takenlijsten. 1974-1977,
1980-1996
Bevat 8 stukken
16.1974-1977
17.1980-1985
18.1986-1990
19.1991
20.1992
21.1993-1994
22.1995
23.1996
24.Banneuxproject voor kinderen en jongeren: lesmateriaal. Met bijlagen. 1993-1996
25.Kinderbedevaarten: voorbereidingen, verslagen en tekeningen (van kinderen),
informatiebrieven en correspondentie, artikelen en eucharistievieringen. 1979,
1980-1983, 1985, 1991-1993
26.Jongerenbedevaarten: voorbereidingen, promotiemateriaal, informatiebrieven,
artikelen en eucharistievieringen. 1992-1996
27.#Banneux Magazine#: ingezonden stukken, te gebruiken informatie en
correspondentie. 1995-1996
28.Publicaties van Wim Bosch SMM. [1985]
29.#Kerk der Armen#: ingezonden stukken en te gebruiken informatie. 1985-1988,
1991
30.Artikelen en advertenties van en over (de stichting) Banneux en personen
verbonden aan de stichting. 1991-1994
31.Artikelen, advertenties, informatiebrieven en correspondentie over de voortzetting
van #Kerk der Armen# als #Banneux Magazine#. 1991-1995
32.Artikelen en advertenties van andere bedevaartstichtingen naar diverse
bedevaartsplaatsen. 1991-1995
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33.Promotie-activiteiten: instructies, draaiboeken en informatie voor (regionale)
propagandisten, advertenties, persberichten en folders. 1991-1995
34.Ziekenbedevaarten (triduüms): algemene medewerkerslijsten en draaiboeken.
[1988-1995]
35-38.Ziekenbedevaarten (triduüms): inschrijvingslijsten patiënten. 1991
Bevat 4 stukken
35.Triduüm 1. 1991
36.Triduüm 2. 1991
37.Triduüm 3. 1991
38.Triduüm 4. 1991
39.Ziekenbedevaarten (triduüms): inschrijvingslijsten medewerkers. 1991
40-43.Ziekenbedevaarten (triduüms): inschrijvingslijsten patiënten. 1996
Bevat 4 stukken
40.Triduüm 1. 1996
41.Triduüm 2. 1996
42.Triduüm 3. 1996
43.Triduüm 4. 1996
44.Ziekenbedevaarten (triduüms): inschrijvingslijsten medewerkers. 1996
45.Dagbedevaarten: programma's, routes en deelnemerslijsten. 1985-1992
46.Bedevaarten: jaaroverzichten, programma's en diversen. 1990-1996
47-49.Diocesane bedevaarten: correspondentie met regionale propagandisten en
diocesane banneuxsecretariaten. Met overzichten, promotiemateriaal en andere
bijlagen. 1991-1996
Bevat 3 stukken
47.1994
48.1995-1996
49.Diversen. 1991-1996
50.Stichting Banneux, afdeling Nederland: medewerkersdag gehouden op 20 maart.
1993
51.Landelijke Banneux ontmoetingsdagen. 1991-1992
52.Onthaalcommité Johannes Paulus II-Banneux. 1989-1995
53.Bedevaartarrangementen in samenwerking met het Afrikacentrum te Cadier en
Keer. 1995-1996
54.Bedevaartarrangementen in samenwerking met congrescentrum Rolduc. 1995-1996
55.Jubileumarrangementen: programma's, mailingen en informatiefolders. 1993
56.Nieuwbouw en aanpassingen van de hospitaliteit te Banneux. 1985, 1987-1988,
1991-1992
57.Internationale ontmoetingsdag voor doven te Banneux gehouden op 18 september.
1993
58.Stukken betreffende (de opname van) "Banneux, de film". 1988-1989, 1992
59.Internationale Gebedsunie (IGU): correspondentie, mailingen, artikelen en
promotiemateriaal. 1990-1995
60.Stukken betreffende een mailing van Banneux-activiteiten in de #Maandelijkse
ziekenbrief# van het ziekenapostelaat. 1993-1994
61-63.Charterbedevaarten. 1992-1995
Bevat 3 stukken
61.Algemene standaardbrieven, mailingen en informatiefolders. 1992-1995
62.Charters in 1992-1993. 1992-1993
63.Charters in 1994-1995. 1994-1995
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1980-1981
64.Internationale congres van direkteuren van bedevaartsorganisaties te Genève
65.Promotie-activiteiten
W. Eastbourne
Henssen: persberichten,
adressen,
en 1977,
1969-1970,
(1969), Toulouse (1970),
(1977) en Lorette
(1980).folders
aantekeningen. 1992-1996
66.Presentatie- en informatiemappen ten behoeve van de promotie van bedevaarten en
andere activiteiten. 1992-1995
67.Stukken betreffende de Diocesane Contact Commissie (DCC) van de Katholieke
Radio Omroep (KRO) in het bisdom Roermond. 1973-1977
68.Stichting tot Hulp aan Lichamelijke Gehandicapten Louis-Marie Jamin. 1970-1985
69.Cato Pex, propagandiste van OLV van Banneux: biografische gegevens en
opstellen. 1965
70.Aanmeldingsformulieren ziekenbedevaarten: conceptontwerpen en definitieve
ontwerpen. Met correspondentie. 1994
71.Eucharistievieringen gehouden te Banneux tijdens bedevaarten. 1985, 1990, z.j.
72.Artikelen van pater Otto Vercammen SJ over Banneux en omgeving. [1990]
73.Informatie en circulaires van stichtingen, verenigingen en organisaties. 1990-1996
74.Legioen van Maria, bisdom Roermond: organisatie van bedevaarten. Met
correspondentie. 1992-1996
75.Overzicht van giften voor de nieuwe kapel te Banneux. 1984-1986
76.Ziekenbedevaarten (triduüms) 1996: correspondentie met artsen, koren,
bisschoppen en personeelsleden, mailingen en overige voorbereidingsactiviteiten.
1993-1996
77-79.Correspondentie met diocesane secretariaten. Met bijlagen. 1979-1980, 1985,
1991-1996
Bevat 3 stukken
77.Bisdom 's-Hertogenbosch. 1979-1980, 1985, 1991-1996
78.Bisdom Roermond. 1979-1980, 1985, 1991-1996
79.Overige bisdommen. 1979-1980, 1985, 1991-1996
80.Automatisering van het centraal bureau Banneux Nederland. 1994-1995
81-82.Financiële inkomsten. 1965, 1982, 1990-1995
Bevat 2 stukken
81.Fondswerving en giften. 1965, 1982, 1990-1995
82.Legaten. 1965, 1982, 1990-1995
83.Rapport "Inkomstenwervende strategie voor de Vereniging en Kerkelijke Instelling
Caritas Banneux N.D. Nederland" door E.A.M Veldman. 1993
84.Kasteel Chaityfontaine, Europees centrum voor bedevaarten, vakantie en vorming.
[1990-1996]
85.Landelijke bisdommen kalender 1995. 1994
86.Adressenlijsten. 1963-1981, 1986, 1991-1996
87.Overzichten en statistieken. 1992-1996
88-96.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur, het
dagelijks bestuur en ziekenwerkvergaderingen van de Stichting Internationale
Gebedsunie van Banneux Notre Dame, afdeling Nederland. Met bijlagen. 1955-1996
Bevat 9 stukken
88.1955-1970
89.1971-1973
90.1974-1977
91.1978-1982
92.1983-1986
93.1987-1988
94.1989-1991
95.1992-1993
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96.1994-1996 (1995 vermoedelijk onvolledig). 1994-1996
97.Agenda's voor en verslagen van ziekenwerkvergaderingen en bijeenkomsten van
ziekenwerkcomité's te Banneux. Met bijlagen. 1966-1970, 1976-1980, 1987-1995
98.Rapport "Voorstel tot herstrukturering van de stichting Caritas Banneux N.D. te
Maastricht". 1994
99.Rapport "Bedrijfseconomisch onderzoek van de Landelijke Vereniging
Internationale Gebedsunie van Banneux N.D. afdeling Nederland". 1985
100.Rapport "Reorganisatie Caritas Banneux N.D. Nederland". Met bijlagen. 1995
101.Jaarrekeningen, concept jaarrekeningen, financiële jaaroverzichten en balansen.
Met bijlagen. 1950-1951, 1958-1964, 1966-1990, 1994-1996
102.Financiële verslagen, overzichten, exploitatierekeningen en balansen van
diocesane besturen. Met bijlagen. 1965, 1967-1993, 1995
103.Polissen van diverse verzekeringen. Met bijlagen. 1969-1971, 1983, 1985-1987, 1991
104.Beleggingen in onroerend goed. 1982-1987
105.Voordrachten gehouden op priesterbijeenkomsten. 1981-1982, 1984
106.Public Relations en promotie comité Nederland. 1991-1996
107.Pastorale en priester bijeenkomsten. 1990-1993
108.Busleiders (bijeenkomsten). 1992-1994
109.Toneelscenario's en filmteksten over de gebeurtenissen in Banneux. z.j.
110.Landelijke katholieke informatiedagen en informatiebeursen. 1992, 1994-1995
111.Budgettaire en financiële verslagen. 1991-1996
112.Uitnodigingen en agenda's voor en verslagen van algemene vergaderingen en
vergaderingen van het hoofdbestuur van het comité Hospitaliteit Banneux ND. Met
correspondentie en bijlagen. 1989-1996
113.Agenda's, notulen en verslagen van bestuursvergaderingen. Met correspondentie,
aantekeningen en bijlagen van P.T.J.M. Olivers, directeur. 1980-1985
114.Kopieën [van een knipselboek] houdende correspondentie, circulaires en
mededelingen van en aan het bestuur, artikelen en affiches uit de periode
1937-1948. [1980]
115.Cliché- en knipselboeken houdende correspondentie, circulaires en mededelingen,
artikelen, foto's en brochures. 1963-1964, z.j.
116.Knipselboek houdende correspondentie, circulaires en mededelingen van en aan
het bestuur, artikelen en affiches. 1949-1962
117.Knipselboek houdende correspondentie, circulaires en mededelingen van en aan
het bestuur, artikelen en affiches. 1966-1982
118.Huishoudelijk reglement, oprichtingsstatuten en wijzigingen daarop. 1951, 1953,
1959-1963, 1965, 1978-1981, 1986, 1989, 1991
119.Kamer van Koophandel. 1987-1989, 1995-1996
120.Stukken betreffende de aankoop van een pand in Maastricht ten behoeve van de
vestiging van het centraal bureau en het (deels) verhuren daarvan aan de Stichting
tot Hulp aan Lichamelijke Gehandicapten Louis-marie Jamin. 1976-1985
121.Huuraangelegenheden van het kantoorpand van de stichting Banneux. 1988,
1991-1996
122.Werkgroep Caritas Banneux Nederland: reorganisatie van de stichting. Met bijlagen.
1995-1996
123.Stukken betreffende het zelfstandig organiseren van bedevaarten door het
diocesane comité van Breda. Met bijlagen. 1991-1992
124.Audiocassettes houdende vergaderingen van het algemeen bestuur. z.j.
125.Opstellen en verhalen van Irmgard Smits. z.j.
126.Opstellen en verhalen van B.G. Henning. 1969
127.Opstellen en verhalen van Jean Pierre van Schoote SJ. z.j., 1979
128.Correspondentie met religieuzen in het buitenland. 1981, 1987, 1989
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129.Uitnodigingen aan bisschoppen inzake het bijwonen van ziekentriduüms te
Banneux. 1972-1974
130.Speldje met het logo van de Internationale Gebedsunie (IGU). z.j.
131.Verhandeling, "Banneux... hoe en wanneer het allemaal begon" van Peter Olivers.
1988
132.Verhandeling over de verschijningen te Banneux. z.j.
133.Lijst van onderwerpen in verband met het verhaal van Banneux. z.j.
134.Beschrijving van een dia-montage van de boodschap van Banneux. [1992]
135.Beschrijving van projectmateriaal van Caritas Banneux N.D. Nederland. z.j.
136.Programma voor ziekentriduums Banneux N.D. 1983
137.Knipselboek. z.j.
rubriek_1.Bestuursvormen.
Bevat 2 stukken
rubriek_2.Overige basisdocumenten.
Bevat 6 stukken
rubriek_3.Organisatie van bedevaarten.
Bevat 20 stukken
rubriek_4.Overige.
Bevat 66 stukken
rubriek_100.Beeld en geluid.
Bevat 194 stukken
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