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Archief Cora Bijlhout

Ten Geleide

Cora Bijlhout (1914-2003)
Cora Bijlhout zat in 1929 op de Sint Barbara-ULO in Amsterdam. Zij trad in 1934 in in de  Congregatie der Liefdezusters
van de Heilige Carolus Borromaeus, de ‘Zusters onder de Bogen' in Maastricht. Ze studeerde Frans en muziek en gaf
jarenlang les in Nederland en Indonesië. Zij deed het met plezier en voelde zich thuis in Indonesië, maar niet in het
klooster. De strenge regels, het onaantastbare gezag maakten dat ze zich een buitenbeentje voelde. Terug in Nederland
treedt ze uit het klooster, bouwt een zelfstandig bestaan op en schrijft in 2000 Herinneringen van een kloosterzuster, in
2001 door de Valkhofpers te Nijmegen uitgegeven. Cora Bijlhout overleed in 2003 in Zwolle.
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 1-7.Correspondentie met Immaculée.  1999-2006

Bevat 7 stukken
  
  1.1999
  
  2.2000
  
  3.2001
  
  4.2002
  
  5.2003
  
  6.2004
  
  7.2005-2006
  
 8.Correspondentie met zuster Immaculée (Sjoertje Hylkema). Betreft 'Da Capo', het

vervolg op de teksten 'De Minne Es Al'.  2003
  
 9-10.Briefwisseling met zuster Immaculée (Sjoertje Hylkema).  1999-2001

Bevat 2 stukken
  
  9.1999
  
  10.2000-2001
  
 11.Correspondentie met diverse personen.  2000
  
 12.Gedichtenbundel met eigen (jeugd)werk.  1934-1938, 1941, 1943, 1945-1946, 1948,

1954-1956.
  
 13.Getuigschrift 'Ter herinnering aan de plechtige Communie'.  1927
  
 14.Getuigschrift voor gedrag, ijver en wellevendheid op de Sint Barbaraschool. ULO te

Amsterdam.  1929
  
 15.Beschrijving van Indonesische kunst en een beschrijving 'missiereis naar

Indonesië, met tekeningen, foto's en omschrijving kunst en architectuur uit de
klassieke oudheid, islamitische wereld en Indonesië.  1949-1950, 1953

  
 16.Manuscript voor "Met een schone lei; herinneringen van een kloosterzuster".  2000
  
 17.Schrift met gebeden en teksten van historische aard. Met losse teksten betreffende

gebeden en correspondentie over Indonesië.  [1935-2001]
  
 18-21.Correspondentie met Jan Roes en Lodewijk Winkeler.  1999-2002

Bevat 4 stukken
  
  18.1999
  
  19.2000
  
  20.2001
  
  21.2002
  
 22.Rouwkaart van Cora Bijlhout te Zwolle. Met kopie brief van L. Winkeler aan J.C.M.

Bekker te Zwolle houdende rouwbeklag bij het overlijden haar.  2006
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