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Archief Diocesane Roomsch-Katholieke Vrouwenbond, bisdom Haarlem

1.Stukken betreffende "de commissie in den RK Vrouwenbond ter bevordering der
goede verhouding tussen dienstboden en huisvrouwen" onder andere reglement.
z.j.
2.Brief van C. de Szegedy-Maszak, presidente van "Associatim Catholique des
maitresses de maison de la Hongrië" te Boedapest, aan L. Heeren te 'sGravenshage (presidente). 1928
3.Brieven van A.H. Kleipool, secretaresse van de Federatie van RK Vrouwenbonden
in Nederland, te Schiedam aan L. Heeren te 's-Gravenhage. 1927
4.Stukken betreffende Internationaal Congres van RK Vrouwenbonden te Haarlem.
1928
5.Lezing naar aanleiding van de encycliek "Casti Connubi", uitgesproken door
(onbekend). 1931
6.Communiqué provisoire concernant les Décisions et les voeux du 6e Conseil
International, van F. Steenberghe-Engeringh, presidente en H. Romme, secretaire te
Utrecht. 1925
7.Stukken betreffende RK stichting "Mater Salvatoris", een afdeling van de RK
Vrouwenbond te 's-Gravenhage. 1921-1922
8.Rapport van het 6e Conseil International te Rome (Italië, van F. SteenbergheEngeringh te Utrecht. 1925
9.Artikel "Hollandse oorlogsleveranties", uit De Vrouwenstrijd. 1932
10.Artikel van de Commissie van onderzoek naar de wijzen van opvoeding. z.j.
11.Brieven van burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage aan L.C.M. Heeren te
's-Gravenhage. Ze was voorzitter van een stembureau. 1929-1933
12.Stukken betreffende de studieclub: "Sint Paula" te 's-Gravenhage onder andere het
reglement. Voorzitter: M. van Kalmthout-Slinkert; Secretaresse: E. van Berkel;
Penningmeesteresse: M. Zegger-Tukker. 1930-1933, z.j.
13.Lezing "Over Vrouwen-Apostolaat", uitgesproken door J.P. Verhaar te Warmond,
voor de leden van de studieclub "Sint Paula" te 's-Gravenhage. z.j.
14.Lezing "Het leger des Heils", uitgesproken door (onbekend) voor de studieclub
"Sint Paula" te 's-Gravenhage. z.j.
15.Verhandeling "De rechtspositie der gehuwde vrouw naar katholieke opvatting", van
M. van Kalmthout-Slinkert. z.j.
16.Stukken betreffende de verhouding man-vrouw in het huwelijk. z.j.
17.Brief van C.M. Hartwijk-Allemare secretaresse van de dioc. RK Vrouwenbond te 'sGravenhage aan L.Heeren te 's-Gravenhage. 1922
18.Circulaires aan de leden en begunstigers van het Sint Melaniawerk afd. Nijmegen.
1922, 1930
19.Stukken betreffende "RK Handelsavondschool voor meisjes" onder bestuur van de
RK Vrouwenbond, afd. 's-Gravenhage. 1919-1921, 1930
20.Stukken betreffende Sociaal ontwikkelingswerk. 1921-1924, z.j.
21.Stukken betreffende "De onderafdeling RK Huisvrouwen van de RK Vrouwenbond",
te 's-Gravenhage. Onder andere het reglement. 1919
22.Stukken betreffende de vrouw in de politiek. Hij, L.C.M. Heeren, was voorzitter van
een stembureau te 's-Gravenhage. 1920-1921, 1932-1937, z.j.
23.Reglement van de studieclub van de RK Staatspartij: "Kring 's-Gravenhage. z.j.
24.Brief van A. van Rijn, Bestuurslid te 's-Gravenhage aan L. van Heeren te 'sGravenhage, houdende een bestuurskwestie. 1920
25.Brief van de Politieke studieclub van het Aartsbsidom Utrecht te Utrecht aan het
bestuur. 1922
26.Brief van A. van Rijn, 1e secretaresse, te 's-Gravenhage aan het bestuur van de
Federatie van RK Vrouwenbonden. 1920
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Houdende een kwestie over Moederschapszorg. 1920
27.Brief van A. van Rijn te 's-Gravenhage aan L. van Heeren te 's-Gravenhage.
28.Brief van J. Verbeeten van de schoolinspectie te Breda, aan de presidente (L.
Heeren). 1921
29.Brief van prof. dr. A. Steger te 's-Gravenhage aan: "Hooggeachte Mejuffrouw",
hoogstwaarschijnlijk aan L. Heeren. 1921
30.Brief van Rector P. Stroomer te Amsterdam, geestelijk adviseur, aan L. Heeren te 'sGravenhage. 1919
31.Resumé van de cursus over de rechtspositie van de vrouw door mr. Van de Heyden
gegeven voor de RK Volksuniversiteit. z.j.
32.Aantekeningen over Inrichting Provinciale Staten, van mr. Van der Heyden. 1922
33.Artikel gericht tot de vrouwen in verband met verkiezingen. z.j.
34.Statuten van de Tilburgse RK Dienstbodenvereniging "Sint Zita. Met aantekeningen.
z.j.
35.Statuten der Federatie van de RK vereniging ten behoeve van minvermogenden in
Nederland. z.j.
36.Reglement van de Sint Annanaaischool (hoogstwaarschijnlijk te 's-Gravenhage).
z.j.
37.Namenlijsten van het bestuur. 1915-1923
38.Jaarverslag. 1921
39.Lezing over de bond, uitgesproken door (onbekend). z.j.
40.Redevoeringen bij gelegenheid van de opening van vergaderingen. z.j.
41.Aantekeningen over het oprichten van een vereniging met het doel zielen te winnen
voor de Goddellijke Meester en het oprichten van de Nederlandse Bond voor Hulp
in de huishouding. z.j.
42.Concepten van twee uitnodigingen voor een operette bestemd voor Douarière jhr.
P. von Feteuné van der Hug en de pauselijke nuntius. z.j.
43.Circulaire "Aan de verenigingen en personen, die belang stellen in het RK
Nijverheidsonderwijs voor jongens en meisjes in het bisdom Haarlem", van de
bisschop van Haarlem. 1923
44.Artikel "Waarom is het bestaan van de Vrouwenbond in ons land één
lijdensgeschiedenis van af de oprichting tot heden", van L. Heeren. z.j.
45.Feestprogramma bij gelegenheid van 10-jarig bestaan. 1924
46.Verslag van een vergadering in het Centraal Bureau voor RK Opvoeding en
Onderwijs te 's-Gravenhage. 1922
47.Circulaire in uitnodiging van de algemene RK propaganda vereniging "De
Katholieke Garde" te 's-Gravenhage. Met aantekeningen. z.j.
48.Circulaire en prospectus van het RK vakantie en rustoord "Sint Antonius", te
Amsterdam van de stichting van de RK Bond voor grote gezinnen afdeling
Amsterdam. 1930, z.j.
49.Huishoudelijk Reglement voor de RK vereniging ter Bescherming van meisjes
Afdeling 's-Gravenhage. Met aantekeningen. 1909
50.Agenda's van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 1923-1926
51.Tractaat "Over de verhouding van kerk en staat in Nederland", van dr. Th. Vlaming.
1922
52.Tijdschriftenlijst van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging te
Amsterdam. 1957
53.Jaarverslagen. 1919, 1921
54.Statuten en huishoudelijk reglement. 1914
55.Programma en rapporten van het 6e Conseil International" te Rome van "Union
Internationale des Ligues Catholiques Feminines". 1925
56.Verslag van "3e Semaine d'étude Internationale", te Freiburg (Zwitserland). 1950
57.Uitnodiging voor een propaganda-avond te 's-Gravenhage, waar pater Barromeus
de Greeve OFM zal spreken. z.j.
Pagina 3/4

Archief Diocesane Roomsch-Katholieke Vrouwenbond, bisdom Haarlem
58.Aantekeningen over verschillende onderwerpen hoogstwaarschijnlijk van mej. L.
Heeren. z.j.
59.Winterprogramma van de afdeling Rotterdam. 1923-1924
60.Circulaire "Waarom RK vakorganisatie voor vrouwen?" z.j.
61.Stukken betreffende hulp aan Rusland door het "Nansen Comité", te Amsterdam.
1921-1922
62.Artikelen over vrouwenbelangen van Emmy J.B. (lid van de bond) in: "De Nieuwe
Courant". 1920
63.Artikelen "De Stichting Moederheil en hare betekenis", van A.A. Damen RK pr.
Seminarie Hoeven, uit #De Maasbode#. [1920]
64.Artikelen over: "Moederschapszorg", onder andere van A.A. Damen RK pr.
seminarie Hoeven en oud-adviseur van de Meisjesbescherming te Breda, en J.J.
Aengenent, pr. te Warmond, uit verschillende kranten. 1920, z.j.
65.Artikelen met betrekking tot de opvoeding, uit onder andere #De Maasbode# en
andere kranten. 1917-1920, z.j.
66.Artikel "De positie van het kind in het gezin", van dr. P.A. Dietz. [1929]
67.Artikel "Waarom is mijn kind zo?", van L. van Lier. [1928]
68.Artikelen over: "De vrouw en de rechtspraak", uit #De Nieuwe Courant# en andere.
1920-1921, z.j.
69.Artikelen "Opbouw der Maatschappij". 1920-1921
70.Artikelen over het Neo-Mathusianisme, uit #De Maasbode#. 1918
71.Artikel "Het Concept-program en de RK meisjesbescherming in Nederland", van
A.A. Damen, pr. te Hoeven, uit #De Maasbode#. 1918
72.Artikelen "Het veranderde gezinsleven", uit #De Nieuwe Courant#. Verslag van een
vergadering van de Bond tot behartiging van de belangen van het kind, te 'sGravenhage. 1929
73.Artikelen met betrekking tot het onderwijs, uit verschillende kranten. 1920-1921, z.j.
74.Artikelen over "De Nationaliteit van de gehuwde vrouw", uit verschillende kranten.
1923, 1930, z.j.
75.Artikelen over: "Bestrijding der geslachtsziekte", uit #De Getuige# en andere
kranten. 1919-1922, z.j.
76.Artikel "diocesane RK Vrouwenbond", Bisdom Haarlem, uit (onbekend) een kort
verslag van de bestuursvergadering gehouden onder presidium van mej. T. Post te
Bergen (NH). 1931
77.Artikel "Om de eer der Roomse Vrouw", van dr. C. Meuleman te Heerlen uit #De
Maasbode#. 1922
78.Artikelen met betrekking tot de "Sint-Michaël" beweging, die streeft naar een
katholieke democratische gedachte in de RK Staatspartij; uit verschillende kranten.
1924, z.j.
79.Artikelen "De candidatuur der Roomse vrouw", van L. Jongmans-Stadhouder te
Groesbeek, A.G. de Smeele te 's-Gravenhage en J. Janzen-Hemmelden te Arnhem,
uit #De Maasbode#. 1921
80.Artikelen "RK Vrouwenbond" in het aartsbisdom Utrecht, uit #De Maasbode#. 1921
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