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Verzameling Anne Biegel

Ten Geleide

Anne Biegel (1905-2004)
Anne Biegel was journaliste bij De Tijd . In deze hoedanigheid heeft zij van 1938 tot 1972 een verzameling aangelegd
betreffende religieuzen. Daarnaast zat zij in de redactie van het tijdschrift De vragende mens. Vóór de Tweede
Wereldoorlog schreef zij veel voor verschillende vrouwenbladen en was zij zeer goed op de hoogte van het leven in
Noorwegen. Zij vertaalde ook stukken uit het Noors.
In de jaren vijftig en zestig hield zij zich bezig met veranderingen en vernieuwingen die plaats vonden in de kloosters.
Veel van haar artikelen betreffende dit onderwerp zijn van na het Tweede Vaticaans Concilie. De uitgebreide vooral
journalistieke aandacht die zij aan het kloosterleven gaf leverde haar veel contacten onder religieuzen op.

De tot dit archief behorende boeken, brochures en periodieken zijn overgebracht naar de afdeling Bibliotheek:
- Het afgevende gelaat door Catherina Eastwood
- Tussentijds uitgegeven door het Diepgangscentrum te Hazerswoude
- Zuster Luc door Kathrijne Hulme
- Aanpassing en vernieuwing  door pater drs. A.J. van Galen OCarm
- Uitgetreden zusters door drs. M.I.T. van der Leeuw
- De Religieuzen in Gods Kerk uitgegeven door de vergadering van Hogere Oversten van België
- Prisons de Ciel door Suzanne Cita-Millard
- Altijd is God groter door M. Basilea Schlink
- Van binnen uit door zr. Ann Edward OP
- Clair obscur. De kinderjaren van de Congregatie Zusters van Liefde door A. Lauret
- De vervoering van Vrouwe van Barby door Getrud von le Fort
- Van klooster naar wereld door M.I.T. van der Leeuw
- Zusters achter slot door Imelda van Amstel
- De Tweede Toren, nrs. van jrg. 2-5 (onvolledig)
- Vragende mens, mei 1957, nr. 1
- De ware vrouw, nrs. van jrg. 1-2 (onvolledig)
- Avez-vous lu?
- Kerkelijke Roepingen in Onze Tijd. Toespraken gehouden bij de opening van het Interdiocesaan Oriëntatiecentrum voor
Kerkelijke Roepingen.
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Verzameling Anne Biegel

  
 1.Stukken betreffende de kleding van religieuzen.  1956-1965
  
 2.Artikelen over het kloosterleven.  1967-1968
  
 3.Stukken betreffende de Orde van de Dominicanessen van Bethanië.  1959-1961
  
 4.Stukken betreffende de Orde van de Kleine Zusters van Charles de Foucauld.

  1952-1963
  
 5.Stukken betreffende de veranderingen in het kloosterleven.  1958-1965
  
 6.Stukken betreffende industriewerk, verricht door kloosterzusters.  1961
  
 7.Stukken betreffende de Congregatie van de Zusters van Liefde te Tilburg.  1966
  
 8.Stukken betreffende de Congregatie van de Benedictinessen van Sint Lioba.

  1952-1954
  
 9.Stukken betreffende de Amerikaanse Orde van de Sisters of Christ the Teacher.

  1959-1960
  
 10.Stukken betreffende de Orde van de Trappistinnen.  1963-1964
  
 11.Stukken betreffende de Medische Missiezusters.  1939-1963
  
 12.Stukken betreffende sociologische beschouwingen over het kloosterleven versus

lekenleven.  1965-1966
  
 13.Stukken betreffende de werkzaamheden van de actieve vrouwelijke religieuzen.

  1959-1960
  
 14.Stukken betreffende de Orde van de Franciscanessen, in het bijzonder over de

vernieuwingen.  1968
  
 15.Stukken betreffende de Moniale Augustinessen van de priorij "Gods Werkhof" te

Werkhoven (Utrecht).  1957-1960
  
 16.Stukken betreffende de Missionarissen van het Kruis en OLV van Smarten,

werkzaam in Columbia.  1959-1960
  
 17.Stukken betreffende de samenwerking en het overleg tussen de diverse ordes van

kloosterzusters (monialen) in Nederland.  1962-1965
  
 18.Stukken betreffende de Karmelitessen in Nederland.  1960-1963
  
 19.Stukken betreffende de Vrouwen van Bethanië, een gemeenschap van religieuzen

die tot doel heeft het katholieke geloof te helpen verkondigen en uit te dragen in
kringen waar geen direct contact (meer) bestaat met de kerk.  1941-1966

  
 20.Stukken betreffende de Travailleuses Missionaires te Parijs, een lekenorde voor

vrouwen.  1955-1956
  
 21.Stukken betreffende de congregatie van de Zusters van de Gekruisigde Jezus voor

zieke en invalide zusters.  1953-1974
  
 22.Stukken betreffende de Carmel, hoofdzakelijk de Carmel te Brugge (België).

  1962-1963, 1966
  
 23.Stukken betreffende seculiere instituten.  1958-1962
  
 24.Stukken betreffende de veranderingen bij religieuzen.  1967-1970, 1987
  
 25.Stukken betreffende de Clarissen.  1957-1960
  
 26.Artikelen over Noorwegen uit #De Tijd#, #De Nieuwe Eeuw#, #Algemeen

Handelsblad# en andere kranten.  1934-1939, 1946-1947, 1963, 1965
  
 27.Stukken betreffende de Redemptoristinnen.  1956-1958
  
 28.Stukken betreffende "inheemse religieuzen", religieuzen van de zogenaamde derde

wereld.  1961-1963
  
 29.Stukken betreffende de Birgittinnessen te Weert en Uden.  1946, 1949
  
 30.Gedenkboekje #Marienthal 75 jaar# over het klooster Marienthal te Venlo, het enige

klooster van beschouwende Dominicanessen in Nederland. Met krantenartikel.
  1957

  
 31.Stukken betreffende de Evangelische Marienschwestern te Darmstadt (West-

Duitsland).  1958-1965, 1971
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Verzameling Anne Biegel

  
 32.Stukken betreffende het klooster met blinde zusters te Parijs.  1959
  
 33.Stukken betreffende de Reguliere Kanunnikessen van Sint Augustinus te Deursen-

Ravenstein.  1961
  
 34.Stukken betreffende de Congregatie der Zusters van het Gezelschap van JMJ

Mariënburg te 's-Hertogenbosch.  1956, 1961
  
 35.Stukken betreffende de Penitenten der Hereniging te Haren en Reek.  1958, 1961, z.j.
  
 36.Stukken betreffende de Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der

Heilige Moeder Gods te Veghel.  1956-1957, 1964
  
 37.Artikelen uit #Het Katholiek Weekblad#.  1936
  
 38.Stukken betreffende het klooster Grandchamp, een klooster met protestantse

zusters in Areuse bij Neuchâtel (Zwitserland).  1958-1960
  
 39.Stukken betreffende protestantse kloosters.  1958-1964, 1966
  
 40.Plakboek houdende artikelen van E.v.O. (pseud. van Biegel) over planten uit een

damestijdschrift.  1934-1935
  
 41.Artikelen uit het #Algemeen Handelsblad# onder de rubriek "Korte golf".  1934-1937
  
 42.Artikelen uit #De Nieuwe Eeuw# van Biegel en Toos Taris.  1947-1949, 1953
  
 43.Artikelen uit #De Nieuwe Eeuw# onder de rubriek "Voor de vrouw".  1952
  
 44.Artikelen over de vrouw in de kerk uit #De Volkskrant#, #De Tijd# en andere

kranten.  1960-1964
  
 45.Artikelen over de vrouw uit #De Haagse Post# en #De Tijd-Maasbode#.  1942-1943,

1962
  
 46.Artikelen "Schilderen met de naald" in #Penelope#.  1946
  
 47.Artikelen over verschillende vrouwenambten in #De vrouw en haar huis#.  1942
  
 48.Artikelen in #Met vlag en Wimpel# onder de rubriek "Voor de spiegel".  1946
  
 49.Brochure #Van guitig prinsesje tot stralende bruid#, over prinses Juliana.  1937
  
 50.Artikel "Ze moeten er maar aan wennen" in #Pinkstervuur#.  1946
  
 51.Verhalen in #Alstra#.  1935, 1937-1938
  
 52.Feuilleton "Met de laatste trein" in #Spoor en tramwegen#.  1936
  
 53.Artikelen over de vrouw in #Libelle#.  1937-1938
  
 54.Artikelen over Noorwegen en Brussel in #Op uit#.  1935-1936
  
 55.Artikelen over kunstnaaldwerk in #Katholiek Bouwblad#.  1950, 1952
  
 56.Artikel "Twaalf en een half jaar koningin" in de #Avro-Bode#.  1961
  
 57.Verslagen van de studiedagen van het Katholiek Vrouwendispuut gehouden te

Oosterbeek. Met aantekeningen.  1947-1948, 1961, 1964
  
 58.Rapport "Nadere verkenningen ten aanzien van de problematiek van de buitenshuis

werkende gehuwde vrouw" van A.J. Schellekens-Ligthart. Met aantekeningen.  1961
  
 59.Artikelen over verschillende onderwerpen hoogstwaarschijnlijk onder een rubriek in

een zondagsblad uitgegeven door De Spaarnestad.  [1950]
  
 60-63.Artikelen over verschillende onderwerpen in #De vragende mens#.  1957-1967

Bevat 4 stukken
  
  60.1957-1958
  
  61.1959-1961
  
  62.1962-1965
  
  63.1966-1967
  
 64.Gedichten en artikelen in #Knoppen#, schoolblad van de RKHBS voor meisjes te

Amsterdam.  1921-1924, 1933
  
 65-70.Artikelen uit #Beatrijs# en #Libelle#. Met inhoudsopgaven van #Beatrijs#.

  1952-1968
Bevat 6 stukken

  
  65.1952-1954
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Verzameling Anne Biegel

  
  66.1955-1957
  
  67.1958-1961
  
  68.1962-1963
  
  69.1964-1966
  
  70.1967-1968
  
 71.Lijsten houdende namen van orden en congregaties en hun vestigingsplaatsen.  z.j.
  
 72.Artikelen over verschillende facetten van het kloosterleven uit #De Nieuwe Eeuw#,

#De Volkskrant# en andere kranten.  1958-1959, 1964-1968
  
 73.Stukken betreffende de zusters van Gertrudishof, een communauteit voor dove

zusters te Sint Michielsgestel.  1957
  
 74.Stukken betreffende de Kartuizer-monniken en de Kartuizer-zusters.  1959, 1964
  
 75.Brief van Ans Peeters, missionaris van het Heilig Kruis, te Bakkum.  1963
  
 76.Brieven van de Missiezusters van de Heilige Antonius te Asten.  1962-1963
  
 77.Brieven van zr. Marie-Louise van de Franciscanessen van Denekamp te Enschede.

  1959
  
 78.Brieven van zr. Marie des Anges van het klooster Regina Coeli te Vught.  1956, 1958
  
 79.Brief van het generalaat van de Missie- en Aanbiddingszusters van de Heilige

Familie te Baarlo.  1963
  
 80.Brieven van de Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religeuzen te Nijmegen.

  1962-1963
  
 81.Brieven over de zusters van Gertrudishof te Sint Michelsgestel in #De Tijd# van 26

januari. Met begeleidende brief.  1961, 1965
  
 82.Brief van zr. Cecilia van de Dochters der Liefde van Sint Vincentius à Paulo te Nuth.

Met krantenartikel.  1956
  
 83.Brochure #Oriëntatie# en artikel uit #De Bazuin# over nieuwe experimenten op het

gebied van het religieuze leven.  1968
  
 84.Briefkaarten van zr. M. Assumpta te Sluiskil met als bijlage een brief van mère

Lucretia, directrice van de Landbouwhuishoudschool te Posterholt.  1961
  
 85.Brieven van verschillende instanties en personen houdende zakelijke kwesties.

Alfabetisch op naam.  1954-1959, 1962-1964
  
 86.Boek #Drie jaar trappisten# door Marina de Berg. Met aantekeningen en

krantenartikel.  1963
  
 87.Boek #Ons recht vrolijk te zijn# door Mary Tiancis. Met aantekeningen en

krantenartikel.  1961
  
 88.Boek, brief en artikelen "Religieuses de choc" van Christiane Fournier. Met

aantekeningen en foto.  1955
  
 89.Proefschrift #Vrouwen XIX# over de geschiedenis van 19 religieuze congregaties,

1800-1850, door A.J.M. Alkemade. Met artikelen. Met aan- en kanttekeningen.  1966
  
 90.Fotoboek #Vrouwen in Habijt#. Met bijlagen.  1963
  
 91.Boek #De religieuze in de kerk en de wereld van heden# door zr. Jeanne d'Arc OP.

Met artikelen. Met aan- en kanttekeningen.  1966
  
 92.Artikelen over het boek en de film #Zuster Luc# door Kathrijn Hulme uit #De Tijd-

Maasbode#.  1957, 1959
  
 93.Boek #Het klooster en de wereld# door zr. Mary Laurence OP. Met krantenartikel.

Met aan- en kanttekeningen.  1962
  
 94.Boek #De religieuze nu# door zr. M. Charles Borromeo Muckenhirn CSC en andere.

Met aan- en kanttekeningen.  1967
  
 95.Boek #Kloosterleven en Apostolaat# door L.J. Kardinaal Suenens. Met artikelen.

Met kanttekeningen.  1963
  
 96.Boek #Celibaat van de vrouw# door A.M. Carré OP. Met artikelen. Met aan- en

kanttekeningen.  1960
  
 97.Boek #Waarom ik naar het klooster ging#, een serie authentieke memoires onder

redactie van G.L. Kane. Met artikelen. Met kanttekeningen.  1960
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Verzameling Anne Biegel

  
 98.Boek #Het antwoord van een non# door een Carmelites. Met artikelen. Met

kanttekeningen.  1958-1959
  
 99.Boek #Un million de religieuses# door Suzanne Cita-Millard. Met aan- en

kanttekeningen.  1960
  
 100.Brochure #La clôture papale vécue# door zr. Michael P. Veling OSB. Met

kanttekeningen.  1967
  
 101.Brochure #A Royal Foundation# door de Bridgettine Nuns of Syon. Met aan- en

kanttekeningen.  1946
  
 102.Artikel "Kloosterleven en Apostolaat" van M. Arts OC in #De Kloosterling#. Met

aantekeningen.  1963
  
 103.Brochure #Sint Frankiskus- Xaverius- Kongregasion#.  1976
  
 104.Aantekeningen over en een doorlaatbewijs van de Rijksvoorlichtingsdienst.  1966
  
 105.Audiocassette houdende een interview van Marga Miltenburg met Biegel.  1983

Bevat 1 stukken
  
 106.Oorlogsdagboek over de periode 3 september 1944 - 20 mei 1945. Met bijlagen.

  1997, z.j.
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