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 1.Stukken betreffende het 75 jaar Sint Antoniushove te Leidschendam.  1988
 
 2.Gedenkboek #Vreugde en leed gedeeld#. Historie van Sint Antoniushove 1913-1988

te Leidschendam van W.J. Kuttschrütter.  1988
 
 3.Boek #Grepen uit de geschiedenis van zorgen en verzorgen#, van Zr. F. Meyboom.

Met aantekeningen.  1970
 
 4.Artikel "Evaluatie bij het jubileum" en "25 jaar Vronestein".  1972
 
 5.Stukken betreffende Mgr. Luigi G. Ligutti, die ook aan de FAO te Rome verbonden

was.  1983-1985
 
 6.Brieven van Mgr. Luigi Ligutti te Rome.  1973-1984
 
 7.Verslagen van bijeenkomsten Groep Educatie oudere vrouw van het Casbo.  1986
 
 8.Brochure "Aan Jos van Gennip", te Oestgeest. Afscheidsbrieven.  1984
 
 9.Artikel "International Women's year 1975", in #Nouvelles/News/Nachrichten#

nummer 1.  1975
 
 10.Stukken betreffende de Food and Agriculture Organisation (FAO) te Rome.

  1961-1978
 
 11.Stukken betreffende de reunie in huize Vronestein te Voorburg.  1986-1987
 
 12.Stukken betreffende de inzegening van "Vronesteyn" te Voorburg door Mgr. Bär

van Rotterdam. Het wordt een priesteropleiding van het bisdom Rotterdam.
  1988-1989

 
 13.Artikelen over de opleiding van verpleegkundigen uit verschillende kranten.  1947,

1983-1989
 
 14.Werkstuk: "De rol van de kerk in Polen" in het kader van het sociologie-programma

over staatsvormen K2/3 aan het JWA te Amsterdam door Krijnie Verlaan te Alkmaar.
  1981

 
 15.Dankbrieven voor de kerst- en nieuwjaarswensen als presidente van De Graal.

  1964-1987
 
 16.Stukken betreffende de geschiedenis van de eerste verpleegstersschool

"Vronestein" te Voorburg.  1947-1986
 
 17.Verhandeling "Kiezen en Delen", scriptie binnen het kader van de protestantse

voortgezette opleiding voor sociale arbeid afdeling vormingswerk, door Wil Bus en
Krijnie Verlaan te Amsterdam. Met kanttekeningen.  1976

 
 18.Stukken betreffende "Agri-missio" te Rome.  1972-1974
 
 19.Stukken en akten: Geboorteakte, getuigschrift van zedelijk gedrag (3 keer),

inentingsbewijs (pokkenbriefje), doopakte, diploma A godsdienstkennis,
onderwijzeres-diploma, akte van benoeming (4 keer), akte van eervol ontslag,
paspoort en andere officiële stukken.  1907-1976

 
 20.Verslag van het bezoek van de delegatie van de Raad van Kerken in Nederland aan

de kerken in Rusland van 12 tot en met 23 juli. Met aantekeningen.  1973
 
 21.Lezing "Ouder worden we allemaal" gegeven voor het Katholieke Vrouwengilde te

Beverwijk.  1984
 
 22.Rondzendbrief van de Edith-Stein-Carmel te Tübingen (Duitsland).  1989-1990
 
 23.Brief van Emmanuel van Gassel abt van de Achelse kluis te Borkel en Schaft.

Bijlage: Circulaire van de abdij bestemd voor Vrienden van de Achelse Kluis.  1977
 
 24.Correspondentie met de bisschop van Kopenhagen met betrekking tot het daar te

houden vrouwencongres.  1980
 
 25.Correspondentie met L. van de Drift S.J. missieprocurator te Nijmegen.  1978
 
 26.Stukken betreffende het project van De Graal in Lissabon (Portugal).  1977-1982
 
 27.Stukken betreffende "Het jaar van de vrouw".  1975
 
 28.Brief van Marga A.M. Klompé te 's-Gravenshage.  1977
 
 29.Brieven van Johannes Kardinaal Willebrands, te Rome en Utrecht.  1975-1976
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 30.Brief van P.A.H. van der Weijden O.S.A. te Eindhoven.  1978
 
 31.Brieven van H. Systermans SSCC te Rome.  1974-1975
 
 32.Brieven van A.P.H. Clijsen en M.S. Gerbrands te Nijmegen.  1977, 1979
 
 33.Stukken betreffende het congres van het "Office International de l'Enseignement

Catholique" (OIEC) te Bogota.  1978
 
 34.Lezingen over Oost-Europa, gehouden op verschillende plaatsen.  1954, 1959,

1975-1976, z.j.
 
 35.Lezingen over De Graal, gehouden in verschillende plaatsen.  1956-1960, 1964
 
 36.Lezingen over de oecumenische levenshouding, gehouden te Breda en andere

plaatsen.  1957-1958
 
 37.Stukken betreffende de rol van de vrouw in de ontwikkelingslanden.  1958, 1968,

1975-1979, z.j.
 
 38.Stukken betreffende ontwikkelingssamenwerking.  1974-1978, z.j.
 
 39.Stukken betreffende de voorbereidingscommissie, najaarsactie, internationaal jaar

van de vrouw.  1975
 
 40.Verslag van de uitwisselings- en coördinatiebijeenkomst feministische theologie op

30 maart te Amersfoort.  1979
 
 41.Lezingen gehouden voor de zusters van Notre Dame de Namur (België).  1973-1974
 
 42.Lezing "Onze cultuurtaak", gehouden te Utrecht.  1961
 
 43.Aantekeningen over verschillende onderwerpen, onder andere bestemd voor

"Regina Mundi" te Rome.  1961, 1971-1973
 
 44.Aantekeningen over een Bezinningsweek en de Bidweek.  1953, 1959
 
 45.Artikel Verpleegstersschool "Vronestein". Uit #Ons Ziekenhuis# nummer 5.  1956
 
 46.Stukken betreffende de verpleegkundige Akademie Vronestein (VAV) te Voorburg.

  1956, 1972-1981
 
 47.Lezingen voor de stafcursus van de Verpleegstersschool Vronestein te Voorburg.

  1961, z.j.
 
 48.Toespraak van mevr. Helvi L. Sipila, secretaris-generaal van het Internationaal jaar

van de Vrouw der Verenigde Naties, bij de opening van het jaar van de Vrouw te 's-
Gravenshage.  1975

 
 49.Stukken betreffende het jaar van de vrouw.  1974-1975
 
 50.Conferenties over de vrouw, ofwel "Vrouwenconferenties", gehouden op

verschillende plaatsen.  1980-1981
 
 51.Aantekeningen over Gerechtigheid. Het jaar thema van ons Landelijk Gilde.

  1977-1978, z.j.
 
 52.Correspondentie met Joan Morris te Londen.  1985
 
 53.Aantekeningen over verschillende aspecten van de vrouw.  1960, 1975-1980
 
 54.Artikel over Maria Groothuizen "Je zult als mens altijd moeten kunnen groeien", van

An van Fok-Verweij, uit #Leeftijd# (november).  1985
 
 55.Brieven van W. F. Masterson SJ te New York USA.  1978
 
 56.Kort verslag van de reis naar Madrid en Genève voor een congres.  1973
 
 57.Stukken betreffende De Graal.  1967, 1972-1983
 
 58.Foto's van onbekend.  z.j.
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