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Archief L.A.W.M. Diepenbrock

Ten Geleide

 
Lidwina Antonia Wilhelmina Maria Diepenbrock (1896-1978)
Lidwina Diepenbrock was dichteres en toneelschrijfster en had contacten met letterkundigen uit haar tijd, zoals Brom, de
Belg J. Persijn, e.a. Zij heeft meegewerkt aan de Katholieke Encyclopedie en het ordenen van het archief van het St.
Bernardusgesticht te Amsterdam. Zij was gecommiteerde bij examencommissies van middelbare scholen en heeft veel
literaire lezingen gegeven, ook voor de KRO-radio.
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Archief L.A.W.M. Diepenbrock

 
 1.Stukken betreffende de medewerking aan het tijdschrift #De Heerlijkheid der Kerk#.

  1939
 
 2.Stukken betreffende een literatuurcursus "Geloof en Wetenschap".  1948
 
 3.Correspondentie met G. Brom en José Aerts over brieven van Vlaamse

letterkundigen.  1952-1953
 
 4.Stukken betreffende een Katholieke Radio Omroep (KRO)-gids voor de jeugd en een

radio-programma Kinderuurtje.  1931-1935
 
 5.Stukken betreffende de ordening van de parochiearchieven van de H.H. Petrus en

Paulus te Amsterdam, het Sint Aloysiusgesticht, de H. Willibrordus te Heiloo en de
Papegaai te Amsterdam door Lidwina Diepenbrock.  1932-1941

 
 6.Stukken betreffende literaire cursussen.  1926, 1948
 
 7.Stukken betreffende literaire lezingen.  1933-1934
 
 8.Stukken betreffende de recensies over #Madame Elisabeth van Frankrijk#.  1931,

1935
 
 9.Publicaties van Lidwina Diepenbrock in kranten en weekbladen.  1919, 1921, 1925,

1927, 1931, 1933, 1938
 
 10.Stukken betreffende de #Nachrichten für meine Kinder# door Anton Diepenbrock.

  z.j.
 
 11.Brief en briefkaart van prof. J.V. de Groot OP en Jac. van Ginneken SJ.  1921, 1926
 
 12.Album uitgegeven ten behoeve van het afscheid van Nel Stants van het toneel.

  1932
 
 13.Afschrift van een brief van Dom heer Lange, prelaat van Breslau.  1956
 
 14.Gedichten van Lidwina Diepenbrock.  1945-1946
 
 15.Stukken betreffende de kinderhulde van de KRO ten behoeve van het huwelijk van

Juliana met Bernhard.  1937
 
 16.Stukken betreffende een KRO-gids voor de jeugd #De Kindercourant#.  1931
 
 17.Stukken betreffende een tentoonstelling Pro Arte Christiana (PAC) in het Stedelijk

Museum te Amsterdam.  1939
 
 18.Stukken betreffende een KRO-uitzending "Een halfuurtje voor de rijpere jeugd" over

"Van dichters en schrijvers".  1933-1935
 
 19.Lezingen en gedichten over verschillende onderwerpen.  1933-1934, 1945, z.j.
 
 20.Stukken betreffende lezingen over Guido Gezelle.  1931-1933
 
 21.Stukken betreffende toneeluitvoeringen.  z.j.
 
 22.Publicaties van Lidwina Diepenbrock in #De Boekenschouw# en andere

tijdschriften.  1919-1920, 1924-1927, 1929, 1937, z.j.
 
 23.Stukken betreffende de besprekingen over J.A. Alberdingk Thijm als dichter.  1922,

1925, 1932
 
 24.Publicaties van Lidwina Diepenbrock in kranten.  1920, 1922, 1924-1926, 1929-1930,

1951
 
 25.Stukken betreffende een vertaling van "Un miracle de Lourdes" door Lidwina

Diepenbrock.  1913
 
 26.Stukken betreffende Lidwina Diepenbrock's medewerking aan de #Katholieke

Encyclopedie#.  1932-1934
 
 27.Stukken betreffende de ordening door Lidwina Diepenbrock van het archief van het

Sint Bernardusgesticht te Amsterdam.  1937-1940
 
 28.Brochures houdende stellingen en promotieonderwerpen.  1917, 1919, 1946-1947,

1953, z.j.
 
 29.Stukken betreffende een KRO-gids voor de jeugd en een radio-kinderuur.

  1932-1933
 
 30.Kranteknipsels en brochures over religieuze onderwerpen.  1948-1949, 1956,

1962-1963
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Archief L.A.W.M. Diepenbrock

 
 31.Stukken betreffende een door Lidwina Diepenbrock samengestelde revue voor de

Roomsch Katholieke Vrouwenbond, afdeling Utrecht.  1932-1934
 
 32.#KRO-gidsen voor de jeugd# waarin artikelen van Lidwina Diepenbrock.  1931-1933,

1935
 
 33.#Oprecht#, weekblad van de Rozenkranskerk, waarin artikelen van Lidwina

Diepenbrock vermeld staan.  1930
 
 34.#De Katholieke Vrouw#, waarin artikelen van Lidwina Diepenbrock vermeld staan.

  1923
 
 35.Stukken betreffende de toneelspelen van Lidwina Diepenbrock voor de Overveense

Leesclub.  1948, 1952, 1954
 
 36.Brieven van Ferdinand Sassen.  1925-1926
 
 37.Stukken betreffende Frank Luns, toneelkundige te Amsterdam.  1927, 1931, 1937
 
 38.Brief van F.A. Stoett.  1922
 
 39.Brief van kinderschrijfster "Tante Lize".  1927
 
 40.Briefkaart van Jan Eloy Brom.  1933
 
 41.Brief van W. Brom-Struick.  1935
 
 42.Brief van R.M. Nijhoff.  1932
 
 43.Brief van Henry Gaultier.  1915
 
 44.Aantekening van H.C. Diferee.  z.j.
 
 45.Brief van W.M.A. van de Wijnpersse. Met bijlage.  1948
 
 46.Briefkaart van professor Rogier.  1943
 
 47.Ingekomen brieven van en afschrift van uitgegane brief aan L.C. Michels.  1931,

1974
 
 48.Brief van het Rijksmuseum Muiderslot.  1951
 
 49.Ingekomen brieven van en afschrift van uitgegane brief aan P.K. van Daalen.  1952
 
 50.Ingekomen brieven van en afschrift van uitgegane brief aan het Institut National

Belge de Radiodiffusion.  1955
 
 51.Brief van N. Asselteijs.  1958
 
 52.Stukken betreffende de schenkingen door Lidwina Diepenbrock aan het klein

seminarie van het bisdom Rotterdam.  1960-1961
 
 53.Stukken betreffende J.F.M. Sterck.  1880, 1926, 1929-1930, 1933, 1941
 
 54.Stukken betreffende Betje Wolff.  z.j.
 
 55.Brieven van J.J. Zeij SI.  1925, 1930
 
 56.Brief van dr. A. de Vletter, rector van het Kennemer Lyceum.  1927
 
 57.Brief van dr. Paul Julien.  1936
 
 58.Brieven van A. van de Lugt.  1928-1929
 
 59.Brief van het Rooms Katholiek Lyceum voor meisjes "Fons Vitae" te Amsterdam.

  1965
 
 60.Brief van Rob Antonissen.  1949
 
 61.Brieven van Ed. Brom.  1922, 1928
 
 62.Stukken betreffende een fragment uit een brief van tante Lidwina Bosch.  z.j.
 
 63.Stukken betreffende de feestelijke herdenking van "Geertruidenberg 725 jaar stad".

  1938
 
 64.Publicaties van Lidwina Diepenbrock in het mededelingenblad voor leden en

donateurs van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis.  1967-1968
 
 65.Stukken betreffende de Eichendorff-herdenking te Nijmegen.  1957
 
 66.Brief van W.P. Severin, journalist.  1956
 
 67.Brief van Marie Genevieve Molkenboer-Audisson.  1960
 
 68.Brief van monseigneur J. van Schaik.  1921
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Archief L.A.W.M. Diepenbrock

 
 69.Brieven van en over professor Jos de Cock.  1929, 1931-1934, 1936-1944, z.j.
 
 70.Brief van Hermus.  1927
 
 71.Brieven van Enny Mols-de Leeuw.  1951, 1967
 
 72.Brieven van F.J.W. Sandel.  1921
 
 73.Brieven van Paul Huf, toneelspeler.  1923, 1935
 
 74.Ingekomen brieven van en afschrift van uitgegane brief aan Louis Davids.  1933
 
 75.Stukken betreffende de herdenking van het eeuwfeest van de geboorte van J.A.

Alberdingk Thijm.  1920
 
 76.Stukken betreffende Eugène van Nispen tot Sevenaer.  1943, 1957
 
 77.Brief van doctor Nolens.  1922
 
 78.Brief van J.A. Veraart.  1936
 
 79.Stukken betreffende Wim Snitker.  1950, z.j.
 
 80.Brief van L.M.F. Daniëls.  1923
 
 81.Brief van J.H. Adams.  1921
 
 82.Brieven over doctor Schaepman.  1937, 1960
 
 83.Stukken betreffende Erasmus.  1927
 
 84.Brief van professor doctor L.H. Grondijs.  1913
 
 85.Brief van Beaufort.  1946
 
 86.Stukken betreffende de Sint Ursula-geschiedenis.  1928
 
 87.Brief van monseigneur Schioppa aan pastoor Van Leeuwen.  1932
 
 88.Aantekeningen van Piet Kasteel.  z.j.
 
 89.Afschrift van een brief van H.J.A.M. Schaepman aan E.J. Potgieter.  1872
 
 90.Brief van Anne [Biegel].  z.j.
 
 91.Stukken betreffende Han Bijvoet.  1962
 
 92.Brief van M. Elisabeth Kluijs.  1953
 
 93.Stukken betreffende de eindexamens aan het Jac. P. Thijsse Montessori-Lyceum,

een middelbare school voor meisjes te Overveen, met als gecommitteerde L.
Diepenbrock.  1951-1953

 
 94.Stukken betreffende de eindexamens aan de eerste Hogere Burgerschool B met

vijfjarige cursus te Haarlem, met als gecommitteerde L. Diepenbrock.  1947
 
 95.Stukken betreffende de eindexamens aan het eerste Christelijke Lyceum te

Haarlem, afdeling Middelbare Meisjes School (MMS), met als gecommitteerde L.
Diepenbrock.  1952

 
 96.Stukken betreffende professor doctor Jules Persijn.  1929, 1937
 
 97.Brieven van Joris Eickhout te Gent.  1929
 
 98.Lijsten met inhoud van het archief.  z.j.
 
 99.#  
 
 100.Stukken betreffende een overzicht van de edities van het Alphons Diepenbrock-

fonds.  1973
 
 101.Stukken betreffende de uitgegeven werken van Alphons Diepenbrock.  1923
 
 102.Gedichten van L. Diepenbrock.  1947, z.j.
 
 103.Stukken betreffende de publicaties van L. Diepenbrock in #Het Gildeboek#.

  1936-1937
 
 104.Stukken betreffende de componist Gustav Mahler.  1929
 
 105.Stukken betreffende Rembrandt's schilderij "De Engel Raphaël verlaat het gezin van

Tobias".  1939
 
 106.Collegedictaten gegeven door doctor H.W.E. Moller over letterkunde.  [1916]-1918,

z.j.
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 107.Stukken betreffende citaten uit brieven van mères (Zrs) van het Sacré Coeur
bestemd voor het tijdschrift #De Wiekslag#.  z.j.

 
 108.Afschrift van een brief van Ferdinand Hubert Diepenbrock aan zijn dochter Lidwina

Bosch van Oud-Amelisweerd, geboren Diepenbrock over de begrafenis van Joseph
Alberdingk Thijm,.  1889

 
 109.Stukken betreffende een programma van de huldigingsavond van Sjef Grosfeld uit

Roosendaal.  1934
 
 110.Stukken betreffende het philologen-congres te Amsterdam.  1929
 
 111.Afschrift van een brief van L. Bouwman, oud-voorzitter van het bestuur van het

comité Katholiek Overveen.  1942
 
 112.Brief van J.I.F.M. Hendrichs over inschrijving voor de internationale gebedsunie van

Onze Lieve Vrouw van [Banneux].  1952
 
 113.Brief van G. Verbiest van de Stichting IDIL.  1950
 
 114.Brief van G. van der Meij.  1936
 
 115.Correspondentie met de bibliotheek van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

  1956-1957
 
 116.Brieven van J.A. Alberdingk Thijm.  1871, 1876, 1888
 
 117.Felicitatie- en gelukwenskaartjes.  z.j.
 
 118.Apologie door kapelaan Van Dorp.  1919
 
 119.Correspondentie met doctor W. Asselbergs te Nijmegen.  1956, 1961
 
 120.Brief van G.M. Bomans-Verscheuren.  z.j.
 
 121.Brief van Annie van Wageningen Salomons.  z.j.
 
 122.Stukken betreffende het vijfde lustrum van de Roomsch Katholieke Studenten

Vereeniging Sanctus Thomas Aquina.  1916
 
 123.Stukken betreffende Don Joan Collette.  1941, 1946, 1949
 
 124.Brief van M. Gregossa, nicht van L. Diepenbrock.  1963
 
 125.Brief van Sari, schilderes en lid van de kunstkring De Violier.  z.j.
 
 126.Krantenknipsels.  1935, 1947, 1955, 1960-1961, 1969
 
 127.Stukken betreffende het "Vervolg van de nieuwe Amsterdamsche huwelijksbode".

  1873
 
 128.Stukken betreffende een aankondiging van een buitengewone voorstelling van de

"Vereenigde tooneelisten", inzake het blijspel "At home".  1884
 
 129.Stukken betreffende jubilea, promoties en andere feestelijkheden.  1921, 1927,

1933-1934, 1943, 1946, 1951, 1968, z.j.
 
 130.Rouwbrieven van Lodewijk Schelfhout en Hermans de Heel.  1943, 1953
 
 131.Overdruk uit #De Wiekslag#, tijdschrift van oud-leerlingen van het Sacré-Coeur,

over schetsen uit Noord-Italië.  1937
 
 132.Partituur over #Jeugd is de morgen# van Em. Hullebroeck.  1958
 
 133.Stukken betreffende Lilian Vanvervelden.  1937, 1942
 
 134.Declamatorium in vijf gedichten van [Van Kat].  z.j.
 
 135.Lied van Lidwien Diepenbrock getiteld "Voor Christus onzen Koning".  1934
 
 136.Gedicht van Lidwina Diepenbrock getiteld "Ivoren toren".  1930
 
 137.Stukken betreffende Jan Beckening, vergeten vriend van Willem Kloos, door Hubert

Michaël.  z.j.
 
 138.Drie gedichten zonder auteursnaam.  z.j.
 
 139.Stukken betreffende een "Ontwerp van een vaderlands-historisch werkplan" voor

de letterkundige afdeling van de Katholieke Wetenschappelijke Vereeniging.  [1916]
 
 140.Stukken betreffende een programma voor de Katholieken-avond in het

Concertgebouw te Amsterdam.  1920
 
 141.Stukken houdende lijsten van opgenomen documenten voorzien van verhelderende

details over familierelaties.  z.j.
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Archief L.A.W.M. Diepenbrock

 142.Brieven van J. Frencken, bestuurslid van het lyceum Sancta Magdalena Sophia te
Velp, betreffende de examencommissie.  1943

 
 143.Brieven van Wünder, Sacré-coeur te Arnhem, betreffende de examencommissie.

  1939
 
 144.Album houdende foto's en pentekeningen van Nederlandse en buitenlandse acteurs

en actrices.  z.j.
 
 145.Foto's en pentekeningen van Nederlandse en buitenlandse acteurs en actrices.  z.j.
 
 146.Foto van Heinrich Heine.  z.j.
 
 147.Verhandelingen over schilderstukken en andere kunstwerken, bestemd voor

plaatsing in het katholieke damesweekblad #Beatrijs#.  1940, z.j.
 
 148.Gedichten van voornamelijk Nederlandse dichters en dichteressen, met

commentaren van L. Diepenbrock, bestemd voor het katholieke damesweekblad
#Beatrijs#.  1940, z.j.

 
 149.Gedichten van L. Diepenbrock, bestemd voor het katholieke damesweekblad

#Beatrijs#.  1940, z.j.
 
 150.Fragmenten van boeken van Potgieter en N. Beets, bestemd voor de rubriek

"Stemmen uit het verleden" in #Beatrijs#.  z.j.
 
 151.Verhalen over heiligen.  z.j.
 
 152.Brieven en doorslagen van brieven van C. Lautenslager, hoofdredacteur van

#Beatrijs#. Met naamkaartje.  1939-1940, 1942
 
 153.Boek getiteld #Recueil de Cantiques# houdende gedichten van religieuze aard. Met

aantekeningen.  [1897]
 
 154."Inleiding, verklaring en tekstboek bij de uitvoering van de mis van Diepenbrock

van 2 oktober te Utrecht" door J.A.S. van Schaik.  1916
 
 155.Overdruk van "Lodewijk van Deyssel en Herman Gorter: november 1897-november

1899" door H.G.M. Prick uit #De Nieuwe Taalgids#.  [1966]
 
 156.Verslag van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatie Centrum over

de jaren 1969 en 1970. Met kanttekeningen.  1971
 
 157.Artikelen uit diverse kranten over de heroprichting van de Stichting Geloof en

Wetenschap en de door deze stichting verzonden circulaires. Met de betreffende
circulaires.  1958-1959

 
 158.Aantekeningen over de gedichten van Adriaan Roland Holst.  z.j.
 
 159.Aantekeningen over de herkomst en ontwikkeling van dierfabels.  z.j.
 
 160.Stukken betreffende het Sint Bernulphus-Gilde en de functie van Lidwina

Diepenbrock als redactie-secretaresse van het #Gildeboek#. Met bijlagen.
  1947-1948, 1955-1957

 
 161.Brieven van en doorslagen van brieven aan A. van Beynen, directeur van de Jong-

studentenvereniging Sint Paulus, over door Lidwina Diepenbrock te houden
lezingen.  1934-1935

 
 162.Brieven van M. van der Vaart, praeses van de Vereeniging voor RK

Meisjesstudenten R.I.A., over door Lidwina Diepenbrock te houden lezingen.  1933
 
 163.Brieven van en doorslagen van brieven aan T. Teppema, presidente van de

Roomsch Katholieke Vrouwenbond, afdeling Haarlem en Omstreken.  1938-1939
 
 164.Brief van de secretaresse van de Nederlandsche Roomsch Katholieke Bond van

Ziekenverplegenden, afdeling Haarlem, over een door Lidwina Diepenbrock te
houden lezing. Met bijlage.  1939

 
 165.Correspondentiekaart van zuster H. Christiana namens het lyceum Sancta Maria

over een door Lidwina Diepenbrock te houden voordracht.  1945
 
 166.Brief aan pater J. Dito OP over haar nieuwe Vondel-programma dat zij graag voor de

Katholieke Radio Omroep (KRO)-radio ten gehore zou willen brengen. Met bijlagen.
  1935

 
 167.Briefkaart houdende een adreswijziging van een architectenbureau.  1954
 
 168.Overlijdensbericht van monseigneur Jacobus Johannes Henneman, archivaris van

het bisdom Haarlem.  1954
 
 169.Overlijdensbericht van Jan Eloy Brom.  1954
 
 170.Huwelijksaankondiging van H.H. Zuydwijk en T. van Velzen.  1954
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Archief L.A.W.M. Diepenbrock

 
 171.Huwelijksaankondiging van Elly Roodenburg en Hans van Agt.  1954
 
 172.Besluitenlijsten van kapelaan Waterkamp en de redactie van het #Gildeboek#.  1935
 
 173.Folder houdende informatie over het boek #De monumenten van geschiedenis en

kunst# door J.J.F.W. van Agt.  1953
 
 174.Correspondentiekaarten van en doorslag van een brief aan Mère Eugénie van de

Sacré-coeur te Arnhem over te houden lezingen en voordrachten.  1938
 
 175.Correspondentiekaarten en brief van en doorslagen van brieven aan M. Koenen

over het Katholiek Herlevingswerk Sint Joseph en door Lidwina Diepenbrock te
houden lezingen.  1936

 
 176.Brieven van en doorslagen van brieven aan J. Tetteroo, secretaresse van de

Roomsch Katholieke Vereeniging voor Slechthoorenden Pius X Amsterdam, over
een te houden voordracht op het kerstfeest van deze vereniging.  1934

 
 177.Brieven en doorslagen van brieven aan de Vereniging Geloof en Wetenschap over

te houden voordrachten.  [1936]
 
 178.Brieven en correspondentiekaarten en doorslagen van brieven aan diverse

afdelingen van de Roomsch Katholieke Vrouwenbond over te houden lezingen en
voordrachten. Met bijlagen.  1933-1934

 
 179.Brieven en doorslagen van brieven aan de Federatie van RK Vrouwenbonden in

Nederland inzake de "sprekerslijst" van Lidwina Diepenbrock.  1940
 
 180.Brieven en doorslagen van brieven aan mejuffrouw Moller, praeses van de

meisjesclub van het Nijmeegs Studenten Corps, over te houden lezingen.  1938
 
 181.Brief aan mejuffrouw zuster Reygersberg over te houden lezingen. Met bijlage.

  1939
 
 182.Brief en doorslagen van brieven aan de KRO, afdeling "Vrouwenuurtje" over het

houden van de causerie "Hoofd en hart, daad en droom" voor de radio. Met bijlage.
  1938

 
 183.Brieven en doorslagen van brieven aan de KRO over haar Vondelprogramma. Met

bijlagen.  1936-1937
 
 184.Brieven en doorslagen van brieven aan pater Dito van de KRO over te houden

declamaties. Met bijlagen.  1932-1933, 1935
 
 185.Brieven en doorslagen van brieven aan de KRO over voordrachten en publicatie in

de KRO-gids. Met bijlagen.  1936, 1938-1939, 1946
 
 186.Lijst houdende titels van lezingen over literaire en religieuze onderwerpen

verzonden aan de Maria-Stichting.  1941
 
 187.Brieven en briefkaart en doorslagen van brieven aan B. Grijpink, secretaresse van

de Katholieke Actie, over een te houden declamatie tijdens de kerstviering van de
Katholieke Actie. Met bijlagen.  1945

 
 188.Brieven en doorslagen van brieven aan P. Gorter-Hezemans, secretaresse van de

Mater Amabilischool IJmuiden, over een te houden kerstdeclamatie.  1953
 
 189.Brief, briefkaart en doorslag van een brief aan J.H. van Doeveren-Verhey,

secretaresse van de Nederlandsche Katholieke Vrouwenbeweging afdeling
Rotterdam, over het houden van een kerstdeclamatie.  1950

 
 190.Brief aan A. van Wijck, secretaresse van de Katholieke Vrouwenbeweging, over een

programma in verband met de herdenking van de tiende Nationale Bevrijdingsdag.
Met bijlage.  1955

 
 191.Brief en doorslag van een brief aan I.H.C. Lauwers, secretaresse van de Rooms

Katholieke Vereniging van het Nijverheidsonderwijs Sint Bernardus, damesafdeling,
over een te houden declamatie. Met bijlage.  1949

 
 192.Brief en briefkaart en doorslagen van brieven aan M. Meester, secretaresse van de

Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging (NKVB), afdeling Haarlem, over een te
houden voordracht.  1948

 
 193.Brieven en doorslagen van brieven aan C.C.A. van Wel en H. Gomes van de RK

Ontwikkelingsclub Dr. Schaepman over een te houden lezing.  1948
 
 194.Brieven en doorslagen van brieven aan P. Mersch, secretaris van de algemene RK

Propagandavereniging De Katholieke Garde, over een te houden lezing en
voordracht. Met bijlagen.  1948

 
 195.Correspondentiekaart van [G. van der Weiden-van Roozendaal] uit Haarlem.  1951
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Archief L.A.W.M. Diepenbrock

 196.Brieven aan drs. C.A. de Jong, secretaris van de Katholieke Culturele Federatie,
over een te houden Vrede-Vrijheid-voordracht. Met bijlage.  1947

 
 197.Brieven en briefkaarten en doorslagen van brieven aan B. Tellegen-Basqiuin, vice-

presidente, en E. de Block-Regout, presidente van de RK Vrouwenbond, afdeling 's-
Gravenhage, over een te houden voordracht.  1946-1947

 
 198.Brieven en doorslagen van brieven aan H. Smits en E. Schretien van de

[Kopschehof] te Nijmegen over te houden lezingen.  1946
 
 199.Brieven en doorslagen van brieven en een telegram aan L. Smeets-Cramer van de

RK Vrouwenbond te Nijmegen over een te houden Vrede-Vrijheid-voordracht.  1946
 
 200.Brief en doorslag van een brief aan C.C. Brouwer over de gedichtenreeks Vrede-

Vrijheid.  1946
 
 201.Brieven en doorslagen van brieven aan de KRO, afdeling Programma over een te

houden voordracht voor de KRO-radio. Met bijlage.  1946
 
 202.Brieven en briefkaarten en doorslag van een brief aan S. Nuwenhuis-van der Rijst,

secretaresse van de RK Vrouwenbond, afdeling Amsterdam, over een te houden
declamatie.  1945

 
 203.Brief aan Willems Floet over de medewerking aan de kerstviering van militairen te

Bloemendaal. Met bijlage.  1945
 
 204.Brief en doorslag van een brief aan B. Schuld-Gerritsen van de Hoop, secretaresse

van de RK Vrouwenbond, afdeling Hoorn, over een te houden lezing.  1946
 
 205.Brief van J. Stam uit Haarlem.  1947
 
 206.Brief van C.C.A. van Wel over een te houden voordracht.  1946
 
 207.Brief van [H. Roozenburg] uit Haarlem, houdende het programma van de parochie-

avond op 6 december tijdens welke gelegenheid zij zal declameren.  1946
 
 208.Brief aan de heer Westdijk te Haarlem over een programma van een avond waaraan

zij haar medewerking verleent. Met bijlage.  1946
 
 209.Programma van de RK School voor Maatschappelijk Werk, onderafdeling van de

diocesane RK Vrouwenbond in het bisdom Haarlem, afdeling Amsterdam.  z.j.
 
 210.Verhandeling "Kenmerken der geslachten" over taalkundig "vrouwelijke" en

"mannelijke" woorden.  z.j.
 
 211.Programma van de feestavond ter viering van het patroonsfeest van de RK

diocesane Vrouwenbond, afdeling Amsterdam op 13 februari.  1920
 
 212.Programma voor de eerste lustrumviering van de Amsterdamse afdeling van de RK

Vrouwenbond in de Hollandschen Schouwburg op vrijdag 8 februari. Met teksten
van Lidwina Diepenbrock en andere bijlage.  1918

 
 213.Overdruk van het artikel "Lodewijk van Deyssel en Rolduc" uit #Rolduc's

Jaarboek#, nummer 32, bladzijde 107-123.  1952
 
 214.Overdruk van het artikel "Herinneringen aan Lodewijk van Deyssel" van Harry G.M.

Prick uit #Roeping#, nummer 6, bladzijde 285-302. Met aan- en kanttekeningen.
  1952

 
 215.Brief van J.W. Hofstra van de KRO houdende een dankbetuiging voor de

gelukwensen op zijn verjaardag.  1968
 
 216.Correspondentiekaart van Léon [Govd] van de KRO houdende een dankbetuiging

voor de gelukwensen ter gelegenheid van zijn omroepjubileum.  1957
 
 217.Knipselplakboek houdende afbeeldingen van KRO-medewerkers waaronder zijzelf.

  z.j.
 
 218.Stukken betreffende de werkzaamheden als gecommitteerde bij examens in het

middelbaar onderwijs.  1937, 1939, 1941-1944
 
 219.Brief van J.W. Brouwers aan F.H.A. Diepenbrock.  z.j.
 
 220.Brieven van Louise Stratenus.  1889, z.j.
 
 221.Gedicht van C.F. Lurasco voor Joanna Kuijtenbrouwer. Met concept.  1854
 
 222.Foto van Catharina Alberdingk Thijm. Met opdracht.  1884
 
 223.Dichtbundel #Palet en harp: romantisch dichtwerk in vaerzen en proza# door J.A.

Alberdingk Thijm. Met opdracht aan Joanna [Kuijtenbrouwer] van J.A. Alberdingk
Thijm.  1854
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Archief L.A.W.M. Diepenbrock

charakter# door J.A. Alberdingk Thijm. Met een opdracht aan Joanna Diepenbrock-
Kuijtenbrouwer van J.A. Alberdingk Thijm.  z.j.

 224.Boek #Joannes Franciscus Alberdingk Thijm. Zijne afkomst, zijn leven, zijn 
 225.Drie gedichten door J.A. Alberdingk Thijm in een dichtbundel samengevat. Met een

opdracht aan Joanna Kuijtenbrouwer van J.A. Alberdingk Thijm.  1853
 
 226.Gebundelde geschriften van J.A. Alberdingk Thijm. Met aantekeningen.  z.j.
 
 227.Circulaire van de bisschop van 's-Hertogenbosch.  1944
 
 228.Plakboeken met afbeeldingen van letterkundigen uit eind negentiende en begin

twintigste eeuw.  z.j.
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