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Ten Geleide

A.W. Hoegen (1902-1972)
Augustinus Walterus Hoegen werd op 28 augustus 1902 te Azewijn, gemeente Bergh (Gld), geboren. Op 25 juli 1926
werd hij tot priester gewijd, waarna hij achtereenvolgens kapelaan te Elst, rector van het Josephgesticht te Lent en
kapelaan aan de Walburgis te Arnhem was.
Hij promoveerde in 1935 aan de jonge Nijmeegse universiteit op het proefschrift Over den zin van het huwelijk. In 1937
werd hij rector van Insula Dei te Arnhem en in 1945 rector van het moederhuis van de Zusters van O.L. Vrouw te
Amersfoort, waar hij in 1965 afscheid nam. Hij was voorzitter van de Nationale Commissie voor Katholieke
Huwelijksvoorlichting en secretaris van het Instituut tot Voorlichting en Zielzorg. Hij heeft gepubliceerd over huwelijk en
gezin. Voortgekomen uit de boerenstand bleef hij daarmee verbonden als diocesaan adviseur van de Boerinnenbond en
geestelijk adviseur van de Kath. Plattelandsvrouwenorganisatie (KPO).
A.W. Hoegen overleed op 2 februari 1972 te Nijmegen
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1.Stukken betreffende opmerkingen en toelichting bij concept-katechismus. 1943,
1946
2.Stukken betreffende "Exegese du Nouveau Testament". "Deuxième Année: Le livre
des actes et les épîtres de St. Paul". z.j.
3.Stukken betreffende Paus Pius XII over moderne huwelijksproblemen. 1952
4.Stukken betreffende onze pastorale taak ten aanzien van de geboorteregeling. z.j.
5.Stukken betreffende conferenties voor 18-jarigen. 1959
6.Stukken betreffende verloofdencursus. 1949, z.j.
7.Stukken betreffende diverse losse aantekeningen. z.j.
8.Verslag van de nationale studiedagen KNJBTB van 9-17 december over "Gestalte
der toekomst". 1957
9.Verhandeling van J. Rouma over de evaluatie van de agrarisch sociale voorlichting.
1960
10.Verhandeling van G.A. Kooy over "De oude samenwoning op het nieuwe
platteland". 1957
11.Verslagen van de bestuursvergaderingen van de Katholieke Nederlandse
Boerinnenbond (KNBB). Met bijlagen. 1955-1956, 1962-1964
12.Jaarprogramma van de K.A. Met bijlagen. 1948-1949
13.Verslag van de Katholieke Limburgse Boerinnen- en Tuindersvrouwenbond over 1
juni 1962 - 1 juni 1963. 1963
14.Stukken betreffende de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond. 1960,
z.j.
15.Verslagen van de nationale studiedagen van de Katholieke Nederlandse Boerinnen
Jeugdbond van 7-9 juni en 20-25 mei. 1956-1957
16.Verslag van de studiedagen van het centrum der Nederlandse Katholieke
Vrouwenbeweging op 15-16 juni te Amersfoort. 1954
17.Lezingen voor de KRO onder het thema "Wij vrouwen van het land". Met bijlagen.
1955-1961, 1963-1964
18.Verslag van de gehouden inleidingen en discussies op de studiedagen van de
technische adviseurs van 19-24 juli. 1948
19.Verslagen van de vergaderingen van voorzitters/voorzitsters en secretarissen en
secretaressen en G.A.'s van ABTB, BB, JBTB en JBB van 12 maart en 14 juli. 1960
20.Verslag van de studiedag over het katholiek vrouwelijk jeugdwerk. 1951
21.Stukken betreffende de agrarisch-sociale voorlichting van de ABTB. 1958-1964, z.j.
22.Programma van de kaderdagen te Uden, georganiseerd door landelijke Katholieke
Actie voor de Vrouw en het centrum der Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging
van 18-20 juli. 1947
23.Stukken betreffende werkmateriaal voor de leiding van de KNBJB en KNJBTB.
1957, z.j.
24.Stukken betreffende de commissies van toezicht van de landbouw en
huishoudscholen van de ABTB. 1957, z.j.
25.Verslag van de culturele cursus over creatief spel (uitbeelding e.d.). 1957
26.Stukken betreffende de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie (KPO).
1964-1965
27.Notulen van de commissie voor huishoudelijke voorlichting ten plattelande in
Gelderland van 24 april. 1947
28.Stukken betreffende de oprichting van een jonge boerinnenbond in het
aartsbisdom. 1954-1956
29.Discussienota van het landbouwschap met als titel: "Is het wenselijk eisen tot
vestiging in de landbouw in te voeren [om gevolgen van] boedelscheidingen te
beperken?". 1956
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30.Stukken betreffende een brief van Drs. M.F.J. Pijnenborg over een drukproef van
het #Te Elfder Ure#, nummer van december. Met bijlagen. 1963
31.Verslag van de bijeenkomst van de boerinnenbondleidsters van de KNBTB van 4
september. 1947
32.Stukken betreffende een tentoonstelling "Stichting de Vrouw 1898-1948" ter ere van
het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. 1948
33.Circulaires van Th.G.A. Hendriksen, bondsadviseur, inzake de H. Mis van St.
Isidorus op 15 mei. Met bijlagen. 1947-1948
34.Lijst houdende namen van personen die bereid zijn in de provincie Gelderland
spreekbeurten te houden. 1947
35.Circulaire van de RK Boerinnenbond NCB te Tilburg inzake lessen van de
godsdienstige en sociale cursus 1949-1950. Met bijlagen. 1949
36.Brief van Joh. Kardinaal de Jong aan Mevr. M. van Nispen tot Sevenaer-Ruys de
Beerenbrouck over het probleem van de organisatie der vrouwen. 1947
37.Brief van H. Fleutrop-Kennel over de nieuwe verloofden-cursus. Met bijlage. 38.Brief van W. Bless SJ over het artikel "Gebeden leren of leren bidden". Met bijlage.
1947
39.Brief van Mej.ir. A. van Schaik over het tijdschrift #Boer en Tuinder#. 1947
40.Stukken betreffende de Boerinnenleergang cursussen voor meisjes en vrouwen uit
de boeren- en tuindersstand onder leiding van het ontwikkelingsinstituut van de
KNBTB. 1948-1950, 1952-1953, 1956, 1958, z.j.
41.Inleiding van rector W.M. Bekkers over "Het tuinbouworganisatiewezen, nu en in de
toekomst". 1952
42.Lezingen gehouden voor de Boerinnenbond van de NCB. Met bijlagen. 1961-1962,
z.j.
43.Rapport van de Mouvement International de la jeunesse agricole et rurale
catholique (MIJARC). 1956
44.Verslag van de nationale studiedagen van de KNJBTB van 8-13 december over
"Onze apostolische verantwoordelijkheid in deze tijd". 1958
45.Verslag van de studiedagen voor ongehuwden van het platteland van 6-8 februari.
1963
46.Openingsrede en inleidingen over "Het gemengd bedrijf", gehouden op de
buitengewone algemene vergadering van de KNBTB op 19 juni. 1959
47.Mededelingen van het landelijk centrum voor katholieke actie. 1958-1959
48.Perskritieken over de eerste, tweede en derde aflevering van het tijdschrift
#Ruimte#. 1958-1959
49.Stukken betreffende de Jonge Boeren- en Tuindersbond van de ABTB. 1947-1949,
1952, 1956-1958, 1960-1961, z.j.
50.Stukken betreffende de aartsdiocesane RK Boeren- en Tuindersbond (ABTB).
1946-1950, 1952-1958, 1964, z.j.
51.Stukken betreffende de RK Boerinnenbond van de ABTB. 1927, 1946-1948, 1953,
1956-1964, z.j.
52.Stukken betreffende de Boerinnenbond te Leuven. 1938, 1946-1947
53.Brief van Sobriëtas over het doel en streven van haar organisatie. z.j.
54.Verhandeling houdende een tekst van de causerie voor de KRO over "Gezond gezin
- Katholieke huwelijksbeleving". Met bijlagen. 1952
55.Lezing "Het boerengezin in het huidige maatschappelijke bestel", uitgesproken op
de jaarvergadering van de ABTB op 17 november. Met bijlagen. 1959
56.Lessen over zielzorg voor vrouwelijke religieuzen. 1960
57-58.Jaar- en winterprogramma's voor de jonge boeren- en tuindersbond van de ABTB
inzake lessen. Met bijlagen. 1946-1949, 1951-1961, 1964-1965
Bevat 2 stukken
57.1946-1949, 1951-1954. 1946-1949, 1951-1954
58.1955-1961, 1964-1965. 1955-1961, 1964-1965
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59.Jaar- en winterprogramma's voor de boerinnenbond van de ABTB inzake lessen.
Met bijlagen. 1948-1951, 1955-1958, 1960-1965
60.Brief van prof.dr.ir. C.B. Biezeno van de Stichting Studium Generale aan de
Technische Hogeschool te Delft over een drietal voordrachten. Met bijlagen. 1949
61.Brief van dr.ir. F.P.A. Tellegen, voorzitter van de Katholieke Actie in Nederland, over
een bijeenkomst van RK notarissen en cand. notarissen met als onderwerp
"Notariaat en Huwelijk". Met bijlagen. 1952
62.Brief van zuster Paula van de missiezusters van de H. Familie over het
kloosterleven en het missiewerk. Met bijlagen. 1959, z.j.
63.Kalender houdende een BJB werkplan. 1946
64.Stukken betreffende hervorming van de Katholieke Actie in Italië. z.j.
65.Redevoering van J. Verheyen over de vervolmaking in onze Katholieke Actie
Functie in de BJB. 1947
66.Werkmap ten dienste van ouders bij de voorbereiding van kinderen op de eerste
heilige communie. Uitgave diocesaan secretariaat K.A. Utrecht. z.j.
67.Stukken betreffende de voorgeschiedenis van de Boerinnenbond en Jonge
Boerinnenbond. 1927, 1929, 1932, 1937-1940, 1946-1951, 1953-1954, 1960, z.j.
68.Brief van A. van Tomphutte van de KRO over een presentexemplaar van de
publicatie #Eigen haard is Goud waard#. Met bijlage. 1955
69.Brief van mr. T. Brouwer over een rapport getiteld "Bijdrage tot een verantwoord
structuurbeleid ten aanzien van de Nederlandse land- en tuinbouw". Met bijlagen.
1958
70.Brief van J. Hazebroek over het boekje #Katholiek familieleven#. Met bijlagen. 1953
71.Brief van M.L. Oomes over de toezending van het blad #de Portefeuille#. Met
bijlage. 1948
72.#Jaarprogram 1949-'50. Meebouwen aan de Vrede, uitgewerkt voor de R.K.
Boerinnenbond# door dr. A.W. Hoegen. Met aantekeningen. 1949
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