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Archief Marie Koenen

Ten Geleide

Maria Hubertina Jacoba Isabella Koenen (1879-1959)
Marie Koenen werd op 19 januari 1879 geboren te 's-Hertogenbosch als oudste dochter van M.J. Koenen, de
samensteller van het bekende Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse Taal. Haar moeder stamde uit de
artistieke familie Bogaerts. Haar vader werd in 1880 overgeplaatst naar Maastricht, waar hij les ging geven aan de
rijksnormaalschool. Marie Koenen bezocht in de negentiger jaren deze school, waardoor zij erg onder de invloed van
haar vader heeft gestaan.
De stimulans om haar werk te publiceren in het pas opgerichte tijdschrift Van Onzen Tijd kwam van Maria Viola. Marie
Koenen publiceerde hierin onder haar eigen naam, in tegenstelling tot de Katholieke Illustratie, waarin zij het pseudoniem
"Anne van Zuiden" gebruikte.
Omdat zij op eenjarige leeftijd reeds in Limburg was komen wonen, raakte zij zeer met Limburg vergroeid. Haar liefde
voor Limburg komt dan ook uit al haar verhalen naar voren. Daarbij was zij door en door katholiek, waarvan zij ook
veelvuldig getuigt. Zij trouwde met Felix Rutten, schrijver en dichter, die voornamelijk in Italië woonde en werkte.

Marie Koenen schreef vele sagen en legenden. Zij schreef in tijdschriften voor de jeugd en maakte deel uit van de
redactie van Jong Leven. Zij schreef artikelen in dames- en gezinsbladen zoals Bij Ons Thuis. In De Beiaard publiceerde
zij haar eerste roman De Moeder, waarin zij haar eigen moeder beschrijft, die in 1910 gestorven was. In dit tijdschrift
publiceerde zij ook haar neo-romantisch ridderverhaal Parcival.
Marie Koenen was lid van het Limburgs Geschied- en Oudkeidkundig Genootschap (LGOG), de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde en de Vereniging voor Letterkundigen. Tevens was zij erelid van de Société des Gens de
Lettres de France. In 1948 ontving zij de Brand-van-Gent-prijs voor haar in 1947 verschenen roman Wassend Graan. In
1949 werd zij Doctor Honoris Causa in de Letteren aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Zij onderhield zeer veel contact met andere letterkundigen van haar tijd, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Vaak was
ze in het buitenland, vooral in Bretagne, waar ze inspiratie opdeed. Hier zijn ook haar Bretonse sagen en legenden
ontstaan. Op haar zeventigste verjaardag werd zij Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Haar laatste levensjaren bracht
zij door in Huize Vorenhof te Valkenburg. Zij stierf in Maastricht op 11 juli 1959.

De correspondentie uit haar jeugd berust bij haar vriendin, mevrouw Peynenburg-Hamers. Veel contact had Marie
Koenen met H.W.M. van Bommel, leraar Nederlands in Maastricht en actief in studentenkringen.
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Archief Marie Koenen

 
 734.Artikel "Het paaschbrood van Sint Judac, een Bretonsche paaschlegende" in #De

Spelewei#, jrg. 8, nrs. 1-2, februari.  1947
 
 735.Verhaal "De zonde van den prins bisschop".  z.j.
 
 736.Artikel "Nederland is mooi".  z.j.
 
 737.Artikel "De zang van de Munsterkerk" in #Limburg aan Christus#, jrg. 4, nr. 6.  1921
 
 738.Verhaal "Isidorus en de Engelen".  z.j.
 
 739.Artikel "Het sprookje van den Sint Gothard" in #Vrouwenpost#.  z.j.
 
 740.Artikel "Uit het leven der bijen" in #Jong Leven#.  z.j.
 
 741.Gedichten. Met bijlagen in het Frans.  z.j.
 
 742.Verhaal "De gouden Dubloenen der naastenliefde", een Ierse legende.  z.j.
 
 743.Verhaal "Wie er voor Anneke zorgde".  z.j.
 
 744.Verhalen bestemd voor de bundel #Uit de Vogezen#, sagen en legende.  z.j.
 
 745.Aantekeningen over verschillende onderwerpen.  z.j.
 
 746.Artikel "De Droom" in #Van Onzen Tijd#, jrg. 2, nrs. 10 en 11.  1902
 
 747.Verhalen bestemd voor het boek #Maria de Rijke#, de levensloop van een jonge

vorstin. Met inhoudsopgave.  z.j.
 
 748.Artikel "Marie Koenen, bij een 80ste verjaardag" van Laetitia in #Leven#, jrg. 5, nr. 1.

  1959
 
 749.Gedicht "Op mevrouw Koenen haar 80ste verjaardag, 19 januari 1959" van moeder

en zusters van Huize Vroenhof.  1959
 
 750.Artikelen over haar 80ste verjaardag.  1959
 
 751.Receptiealbum bij gelegenheid van haar 70ste verjaardag. Met bijlagen.  1949
 
 752.Artikelen "Uit het leven van Sinte Clara".  z.j.
 
 753.Programma van de uitvoering van gewijde muziek.  1902
 
 754.Verhaal "Paulus".  z.j.
 
 755.Verhaal "De rijkste schat", bestemd voor de franciscaanse feestdag op 16 april.  z.j.
 
 756.Artikel "De drie koningen".  1957
 
 757.Verhaal "Sint Adelheid".  z.j.
 
 758.Verhaal "De Hapschharige burchtheer".  z.j.
 
 759.Verhaal "De zeven wijzen van Eijs".  z.j.
 
 760.Artikelen in verband met haar 70ste verjaardag en de benoeming tot Ridder in de

Orde van Oranje Nassau.  1949
 
 761.Artikel "Opening der tentoonstelling" van (anoniem) over de Marie Koenen-

tentoonstelling te Hasselt.  1949
 
 762.Verhaal "Onder de Wansterre".  z.j.
 
 763.Aantekeningen over geschiedenis.  z.j.
 
 764.Aantekeningen over de geschiedenis van Bourgondië.  1935
 
 765.Verhaal "Maria de Rijke".  z.j.
 
 766.Recensies van diverse boeken.  1951-1958, z.j.
 
 767.Artikel "Nederlands proza" van K. van Bruggen uit #Algemeen Handelsblad# van 7

juni.  1937
 
 768.Folder over het boek #Birgitta van Zweden# van uitgeverij "Wiek Op" te Brugge.  z.j.
 
 769.Programmatekst houdende een radiolezing van pater Amandus Smackers voor de

Regionale Omroep Zuid.  1951
 
 770.Artikel "Schrijvers en kunstenaars. Marie Koenen over eigen werk" bestemd voor

#De Nieuwe Eeuw#.  1923
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Archief Marie Koenen

 
 771.Artikel "Letterkundig overzicht" van B.H. Molkenboer OP.  1918
 
 772.Gedichten.  z.j.
 
 773.Gedicht "Aan Alfons Ariëns" in #De Nieuwe Mens#, jrg. 2, nr. 5.  1950
 
 774.Artikel "Het proza van Marie Koenen" van Piet Kersten in #Opgang# van maart-april.

  1925
 
 775.Gedicht "Aan Eduard Brom" een albumblad bij zijn 70ste verjaardag.  z.j.
 
 776.Gedicht "Bij de uitvaart van Kardinaal van Rossum in de Sint Servaaskerk te

Maastricht" uit #De Tijd# van 3 september.  1932
 
 777.Partituur "Het lied der Roomsche Vrouwen".  z.j.
 
 778.Stukken houdende een boekenpraatje voor de Belgische Nationale Radio Omroep

te Hasselt over "Limburgse verhalen".  z.j.
 
 779.Artikel "Een volksverbonden schrijfster" van M. van den Broucke in #Vrouw en

Volk#, nr. 3.  1942
 
 780.Folder "Lessen in letterkunde" gegeven door Piet Oomes, uitgegeven door het Sint

Gregoriushuis te Utrecht.  z.j.
 
 781.Overdruk "Keuvelpraatje over Marie Koenen's De Wegen" van dr. G. Jonckbloed in

#Studiën#.  1948
 
 782.Artikelen "Onze letteren, Marie Koenen" van K. Spiering, een vervolgverhaal.  1929
 
 783.Artikel "Nederlandsch proza" van Kees van Bruggen uit #Algemeen Handelsblad#

van 7 juni.  1937
 
 784.Artikel "Een katholieke kunstenares" van R. Bouman SJ uit #De Tijd# van 28

november.  1916
 
 785.Artikel "Een aardige tentoonstelling van Limburgsche letterkunde" uit #Nieuwe

Rotterdamsche Courant#.  1941
 
 786.Artikelen "Letterkundige aantekeningen" over de boeken #De Moeder# en #De

Wilde Jager# in #Het Zondagsblad# van #De Rotterdammer#.  1929
 
 787.Stuk houdende geestelijke spreuken en aanhalingen. Met kanttekeningen.  1944
 
 788.Paspoort.  1929
 
 789.Zakagenda's. Met aantekeningen.  1942, 1944
 
 790.Stuk houdende de ontheffing van veiligheidsmaatregelen Geallieerd Expeditieleger.

  1944
 
 791.Gedicht "Aan moeder op haar 90ste verjaardag".  1943
 
 792.Aantekeningen die als illustratie dienden voor het verhaal "De speelman van St.

Cecilia" van G. Huysser.  z.j.
 
 793.Bewijs van lidmaatschap van het Genootschap Amstelodamum, vereniging tot

bevordering van de kennis van het heden en verleden van Amsterdam.  1930
 
 794.Pentekening van Jan Bogaerts bestemd voor de omslag van het boek #De Witte

Burcht#.  1912
 
 795.Legenden uit de Vogezen.  z.j.
 
 796.Artikel "Het paasbrood voor Juduc", een Bretonse legende uit #De Linie# van 17

april.  1954
 
 797.Verhaal "Ela".  z.j.
 
 798.Verhandeling "Runen".  z.j.
 
 799.Artikel "De paaschklok van San Marco".  z.j.
 
 800.Verhandeling "De klokken".  z.j.
 
 801.Artikelen "Asschepoester" en "Verloochend".  z.j.
 
 802.Verhaal "Ste Baume".  z.j.
 
 803.Verhaal "Jubal".  z.j.
 
 804.Aantekeningen over de "Verhandeling over de liefde tot God" van Sint Franciscus

van Sales.  z.j.
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Archief Marie Koenen

en Leven#.  z.j.
 805.Artikel houdende de necrologie van M.J. Koenen, haar vader, door R.C. uit #School 
 806.Spreuken "Bladvullingen" van [Vondel].  z.j.
 
 807.Aantekeningen over diverse onderwerpen.  z.j.
 
 808.Artikel "Abdijen in de Vogezen - Remiremont" uit #De Tijd#.  1933
 
 809.Verhaal "De dans van Satan".  z.j.
 
 810.Verhaal "De vrouwen van Rouffach".  z.j.
 
 811.Verhaal "De zon van God".  z.j.
 
 812.Verhaal "Wolfel, een sage uit de Elzas".  z.j.
 
 813.Artikel "De bedelaar en de boer" uit #Opgang#, jrg. 2, nr. 9. Met correcties.  1939
 
 814.Verhaal "Van keizerin Richardis".  z.j.
 
 815.Verhaal "De klok van verre".  z.j.
 
 816.Artikelen over de kathedraal van Straatsburg. Met enkele afbeeldingen.  1936
 
 817.Overdruk houdende het verhaal "Sint Marcoensberg" uit #Van Onzen Tijd#, jrg. 7.

  z.j.
 
 818.Liederenbundel "Twee mannenkoren", aangeboden door T. van de Bijl, componist.

  z.j.
 
 819.Verhaal "De dorre rank". Met kanttekeningen.  z.j.
 
 820.Verhaal "Stadshoekje".  z.j.
 
 821.Artikel "Wachten" uit #Van Onzen Tijd#, nrs. 10 en 11.  1901
 
 822.Verhaal "Het maagdeken".  1901
 
 823.Ballade "Thuiskomst" van Emile Verhaeren uit #Les Moines#.  z.j.
 
 824.Gedicht "Gerard Brom".  1952
 
 825.Gedicht "J'aime la joie et je chante".  z.j.
 
 826.Gedicht "Sint Geerling in het Geuldal".  z.j.
 
 827.Gedichten "Hemelrijk", "Het Woord", "U roepen wij aan" (gebed van Sint

Augustinus), "Maria boodschap", "Salutis humanae sator" en "Vredes kruistocht".
  z.j.

 
 828.Gedichten "Toen..", "Doe open", "Hulp der christenen", "Vredes kruistocht", "Zang

van het paradijs", "Avondgebed", "Aan Zuid-Limburg" en "Vrede".  z.j.
 
 829.Gedicht "Het lied der vrouwen". Met kanttekeningen. Met partituur.  z.j.
 
 830.Gedicht "Uitvaart voor het jaar", vrij vertaald uit het Engels. Met illustraties.  z.j.
 
 831.Ballade - Rijmdicht over Hubertus, Lambertus en Servaas.  z.j.
 
 832.Gedicht "Eendracht" uit #De Spelewei#, jrg. 7, nr. 6.  1946
 
 833.Gedichten vertaald uit het Duits. Met de oorspronkelijke Duitse teksten.  z.j.
 
 834.Gedichten "Kerstmis in oorlogstijd", "De engelen", "Veni creator spiritus", "Aan

Maria", "Tu septiformis munere", "Hulp der christenen" en "Creator alme siderum".
  z.j.

 
 835.Verhalen "Onze moederkerk" en "Galla de Goth".  z.j.
 
 836.Verhaal "De vogels van Weidaal".  z.j.
 
 837.Artikel "De ware vreugde" in #Bode van de Heilige Familie#, jrg. 43, november.

  1954
 
 838.Balladen "Om te drinken den koelen wijn" en "Tom de rijmer".  z.j.
 
 839.Gedicht "Zoo drinkt een koning".  z.j.
 
 840.Artikel "Marie Koenen zangeres in proza" van (anoniem) in #Dagblad voor Noord

Limburg# van 18 november.  1948
 
 841.Artikel "Marie Koenen's werken in het Venlose stadhuis" uit #Dagblad voor Noord

Limburg# van 18 november.  1948
 
 842.Uitnodiging aan pastoor Koenen, haar broer, voor het bijwonen van een literaire

avond in verband met de Marie Koenen-tentoonstelling.  1948
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Archief Marie Koenen

 843.Gedicht "In memoriam Geertruid Sweere, vrouwe van Nazareth".  1932
 
 844.Gedicht "Aan Edward Brom", een albumblad bij zijn 70ste verjaardag.  z.j.
 
 845.Verhandelingen houdende herdenkingen "Aan Alfons Ariëns", "Het standbeeld",

"Bij de uitvaart van Kardinaal van Rossum" en "Aan Herman Moerkerk".  1932,
1935, 1949

 
 846.Gedicht "Aan Zuid-Limburg".  z.j.
 
 847.Gedicht "Juliana".  1914
 
 848.Artikelen over de boeken van Marie Koenen uit Limburgse kranten.  1955, 1958
 
 849.Artikel "De sterke vrouw in het werk van Marie Koenen" van I. Meyer in #De Tweede

Toren#, jrg. 5, nr. 1.  1948
 
 850.Partituren "Noord-Brabants volkslied".  z.j.
 
 851.Artikel "De Limburgse boer in het werk van Marie Koenen" van Jef Notermans uit

#Tijdschrift voor Vlaams Kultuurleven in Belgisch Kongo#, jrg. 10, nr. 11.  1952
 
 852.Recensies van haar verzamelde werken.  1950-1951
 
 853.Recensie van het boek #De Stralende Kroon#.  1954
 
 854.Artikel "Marie Koenen zeventig jaar" uit #Uw Boek#, nr. 4.  1949
 
 855.Artikelen van Kock, Paul Haimon en (anoniem) over Marie Koenen.  1948
 
 856.Artikel "De vrouw en haar werk" van I. Meyer uit #De Volkskrant# van 7 mei.  1949
 
 857.Artikel "Vier Limburgse literatoren en de mijn" (J. Schreurs MSC, Marie Koenen,

Mathias Kemp en H. Poels) van (anoniem) uit #De Tijd# van 8 mei.  1952
 
 858.Artikel "Marie Koenen, meditatieve geest" van P. Haimon uit #Limburgsch Dagblad#

van 5 april.  1947
 
 859.Artikel "Marie Koenen's Verzamelde Werken" van L. Leclerc uit #De Volkskrant# van

4 maart.  1950
 
 860.Artikel "Marie Koenen bekroond" van H. Kuitenbrouwer uit #De Linie# van 30 april.

  1948
 
 861.Artikelen over de Marie Koenen-tentoonstelling in 's-Hertogenbosch.  1948
 
 862.Verhalen bestemd voor het boek #Gods wegen en werken#.  z.j.
 
 863.Verhaal "De paradijszoekers".  z.j.
 
 864.Verhaal "De weg des levens".  z.j.
 
 865.Verhaal "De eerste twaalf van Laurea".  z.j.
 
 866.Verhaal "De gouden dubloenen der naastenliefde", een Ierse legende. Met overdruk

uit #Ontmoeting#, jrg. 1, nr. 12.  z.j.
 
 867.Verhaal "Uit het leven van Sinte Birgitta van Zweden".  z.j.
 
 868.Verhaal "Wat zij vonden".  z.j.
 
 869.Tekening van Jan Bogaerts voor zijn nicht Marie Koenen.  1901
 
 870.Gedicht "Levensmoed" uit #Het Volksweekblad# van augustus.  1956
 
 871.Artikel "Nederlandse letteren - Marie Koenen" van F. Brunklaus uit #De Tijd# van 1

juni.  1930
 
 872.Aantekeningen over kunst en geschiedenis.  z.j.
 
 873.Doktersrecepten voor Marie Koenen.  1929
 
 874.Poëziealbums houdende gedichten en aantekeningen.  z.j.
 
 875.Gedichten.  z.j.
 
 876.Gedichten.  1910, 1919, 1949, 1952, z.j.
 
 877.Gedichten.  z.j.
 
 878.Gedichten uit diverse tijdschriften.  1947, z.j.
 
 879.Verhaal "De droom van Mordokai".  z.j.
 
 880.Verhalen bestemd voor de bundel #Elisaza, Legenden uit de Elzas#. Met

inhoudsopgave.  z.j.
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Archief Marie Koenen

 881.Gedicht "De Wolf van Gubbio" uit #Mgr. Savelberg en Zijn Stichting#, jrg. 11, nr. 7.
  1958

 
 882.Gedichten "Rond het graf van Sint Servaas". Met aantekeningen.  z.j.
 
 883.Aantekeningen "Gods vertrouwen".  z.j.
 
 884.Recensie van J. Wigman van het boek #De Witte Burcht# uit #De Lelie#, jrg. 3, nr.

12.  1912
 
 885.Recensie "Een boek dat ik mooi vind" van J. Verhoeven van het boek #De Moeder#

uit #Cursus Holthuizen-Schelts van Kloosterhuis#.  z.j.
 
 886.Aantekeningen over diverse onderwerpen.  z.j.
 
 887.Recensie van J. de Bère van het boek #De Witte Burcht# in #La Vie Intellectuelle#,

jrg. 6, nr. 2, deel 11.  1913
 
 888.Liederenbundel #12 Geestelijke liederen# door A.P. Hamers, aangeboden door de

componist aan Marie Koenen.  1909
 
 889.Liederenbundel "Twaalf volksliedjes".  z.j.
 
 890.Brochure houdende een kerstwens van J. Bouman in de vorm van het evangelie

van Lucas 2, 1-14.  1937
 
 891.Tijdschrift #Roeping#, jrg. 26, nr. 1, een huldenummer over Marie Koenen. Met

kanttekeningen.  1949
 
 892.Artikel "Marie Koenen" van Phemia Molkenboer in #Boekenschouw#, jrg. 23, nr. 1.

  1929
 
 893.Overdruk houdende het verhaal "De drie koningen van Donomec" uit #Dietsche

Warande en Belfort#. Met correcties en aantekeningen.  1931
 
 894.Artikel "Het pardon der heiligen".  z.j.
 
 895.Artikel "Keuvelpraatje over Marie Koenen's 'De Wegen'" van G. Jonckbloet.  z.j.
 
 896.Verhaal "De dorre rank". Met correcties en aantekeningen.  z.j.
 
 897.Partituren "Mijn Limburg". Tenor I en II; Bas I en II.  z.j.
 
 898.Artikel "Een katholieke kunstenares" van dr. R. Bouman SJ uit #De Tijd# van 28

november.  1916
 
 899.Boekomslag met afbeelding van Marie Koenen en recensies van 2 boeken.  z.j.
 
 900.Boekomslag van het boek #Die Mutter#.  z.j.
 
 901.Brief van het Fonds Goudsche Glazen te Gouda.  1941
 
 902.Brief van Tom Bouws te Purmerend over de aanbieding van een boek over heiligen.

  1948
 
 903.Brief van Jozef (onbekend) te Bosvoorde over de toezending van foto's van Marie

Koenen.  1953
 
 904.Brief van de gemeente 's-Hertogenbosch over het noemen van een straat naar Marie

Koenen. Met bijlagen.  1943
 
 905.Brief van Jan van Kasteel, secretaris van de Haagsche Kunstkring, over een

Limburgse week.  1941
 
 906.Brief van de redactie van #De Beiaard# over bijdragen van Marie Koenen.  z.j.
 
 907.Uitnodiging van de gemeente Elsloo (L) voor het bijwonen van de lezing "Hoe

leefden de bandkeramiekers".  1958
 
 908.Brief van Irene Habernickel te Heerlen, scholiere, over een levensbeschrijving van

Marie Koenen voor een letterkundeproject.  1959
 
 909.Brief van fr. Pieter van der Meer de Walcheren te Oostenhout bij gelegenheid van

haar 80ste verjaardag.  1959
 
 910.Brief van Jook Steinhoff te Baarn bij gelegenheid van haar 80ste verjaardag.  1959
 
 911.Brief van de burgemeester van Valkenburg-Houthem bij gelegenheid van haar 80ste

verjaardag.  1959
 
 912.Gelukstelegram van Gielen te Nijmegen bij gelegenheid van haar 80ste verjaardag.

  1959
 
 913.Brief van M. Christine de Monjé te Nijmegen, haar petekind.  1959
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Archief Marie Koenen

 914.Brief van stadsarchief en -bibliotheek Maastricht bij gelegenheid van haar 80ste
verjaardag.  1959

 
 915.Brief van E.M. Tiggers te 's-Hertogenbosch bij gelegenheid van haar 80ste

verjaardag.  1959
 
 916.Brief van Annemaria Broeders te Nuth (L) en Tine Pukowiets te Heerlen en een

briefkaart van Wies Pieters, lerares van deze twee schrijfsters, bij gelegenheid van
haar 80ste verjaardag.  1959

 
 917.Telegram van Marie-Louise (onbekend) te Aurirac Correze bij gelegenheid van haar

80ste verjaardag.  1959
 
 918.Brief van J.B. Wolters, uitgeverij te Groningen, bij gelegenheid van haar 80ste

verjaardag.  1959
 
 919.Brief van M. Molenaar MSC te Sittard bij gelegenheid van haar 80ste verjaardag.

  1959
 
 920.Brief van Zus (M. Peynenborg-Hasselt) te Goirle bij gelegenheid van haar 80ste

verjaardag.  1959
 
 921.Brief van P. Franssen te Venlo bij gelegenheid van haar 80ste verjaardag.  1959
 
 922.Correspondentiekaart van zr. M. Rosa te Nijmegen bij gelegenheid van haar 80ste

verjaardag. Met foto.  1959
 
 923.Brief van P. van Ottolander te Arnhem bij gelegenheid van haar 80ste verjaardag.

  1959
 
 924.Correspondentiekaart van Fien Schure-Moisson te Maastricht bij gelegenheid van

haar 80ste verjaardag.  1959
 
 925.Brief van Jopie Knol te Enschede bij gelegenheid van haar 80ste verjaardag.  1959
 
 926.Brief van Lidwina Diepenbrock te Overveen bij gelegenheid van haar 80ste

verjaardag.  1959
 
 927.Brief van P.E. Sloots OFM te Venray bij gelegenheid van haar 80ste verjaardag.

  1959
 
 928.Brief van O. van Loo te Amersfoort bij gelegenheid van haar 80ste verjaardag.  1959
 
 929.Brief en briefkaart van Petra van Leunen te Deurne bij gelegenheid van haar 80ste

verjaardag. Met eigengemaakte tekening.  1959
 
 930.Visitekaartje van zr. M. Theofnedia en verpleegsters te Maastricht bij gelegenheid

van haar 80ste verjaardag.  1959
 
 931.Brief van Piet Oomes te Hilversum bij gelegenheid van haar 80ste verjaardag.  1959
 
 932.Tekeningen van Rien Linssen bij gelegenheid van haar [70ste] en 80ste verjaardag.

  z.j.
 
 933.Brief van Joseph Haenecour te Brussel bij gelegenheid van haar 80ste verjaardag.

  1959
 
 934.Brief van Wim Zaal te Amsterdam bij gelegenheid van haar 80ste verjaardag.  1959
 
 935.Brieven van zr. Maria Pia SSCC, zr. Paula SSCC, haar nicht, en andere religieuzen

uit Meerssen bij gelegenheid van haar 80ste verjaardag.  1959
 
 936.Brief van A. Brom te Utrecht, oud bibliotheekambtenaar van de bibliotheek van de

Rijksuniversiteit Utrecht, bij gelegenheid van haar 80ste verjaardag.  1959
 
 937.Brief van Miet Cobbenhagen te Gulpen (L) bij gelegenheid van haar 80ste

verjaardag.  1959
 
 938.Gedicht van L.P. Schreurs-de Haan te 's-Gravenhage bij gelegenheid van haar 80ste

verjaardag.  1959
 
 939.Brief van (anoniem), in de vorm van een geestelijke conferentie, bij gelegenheid van

haar 80ste verjaardag.  1959
 
 940.Brief van zr. Johanna, haar nicht, wonende in huize Sancta Maria te

Noordwijkerhout, bij gelegenheid van haar 80ste verjaardag.  1959
 
 941.Brief van [Maria Setous] te Bentveld bij gelegenheid van haar 80ste verjaardag.

  1959
 
 942.Brief van zr. Sèraphine JMJ, haar nicht, uit 's-Hertogenbosch bij gelegenheid van

haar 80ste verjaardag.  1959
 
 943.Aantekeningen over Marie Koenen.  z.j.

Pagina 8/10

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384413
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384413
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384414
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384414
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384415
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384415
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384415
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384416
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384416
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384417
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384417
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384418
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384419
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384419
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384420
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384421
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384421
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384422
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384423
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384423
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384424
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384425
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384425
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384426
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384427
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384428
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384428
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384429
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384429
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384430
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384431
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384432
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384433
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384434
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384434
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384435
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384435
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384436
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384436
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384437
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384437
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384438
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384438
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384439
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384439
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384440
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384441
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384441
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110384442


Archief Marie Koenen

 
 944.Gedachtenisprentje van onbekende baby.  z.j.
 
 945.Gebeden "Avondgebed", "Hulp der christenen" en "Pasen".  z.j.
 
 946.Gelukstelegram van vrienden bij gelegenheid van haar 70ste verjaardag en de

benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nasau.  1949
 
 947.Gelukstelegram van Antoon Coolen bij gelegenheid van haar 70ste verjaardag.

  1949
 
 948.Gelukstelegram van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbond (NKVB) te Leiden bij

gelegenheid van haar 70ste verjaardag.  1949
 
 949.Gelukstelegram van Tom Bouwes te Purmerend bij gelegenheid van haar 70ste

verjaardag.  1949
 
 950.Gelukstelegram van De vrouwen van Nazareth bij gelegenheid van haar 70ste

verjaardag.  1949
 
 951.Partituur bij gelegenheid van haar 70ste verjaardag. Met tekening op omslag.  1949
 
 952.Brief van het RK lyceum te Maastricht bij gelegenheid van haar 70ste verjaardag.

  1949
 
 953.Brief van de Lutherse jongensclub Parcival te Zwolle bij gelegenheid van haar 70ste

verjaardag.  1949
 
 954.Brief van H. Kuitenbrouwer te Utrecht bij gelegenheid van haar 70ste verjaardag.

  1949
 
 955.Brief van André Munnichs namens de redactie van #Roeping# bij gelegenheid van

haar 70ste verjaardag.  1949
 
 956.Brief van zr. M. Elizabeth JMJ bij gelegenheid van haar 70ste verjaardag. Met

tekening.  1949
 
 957.Telegram van het gemeentebestuur van Heerlen bij gelegenheid van haar 70ste

verjaardag en de benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau.  1949
 
 958.Telegram van Anton van Duinkerken bij gelegenheid van haar 70ste verjaardag.

  1949
 
 959.Telegram van de Limburgse studenten van de Katholieke Universiteit Nijmegen bij

gelegenheid van haar 70ste verjaardag.  1949
 
 960.Telegram van prof.dr. F.J.T. Rutten, minister van Onderwijs, Kunsten en

Wetenschappen, bij gelegenheid van haar 70ste verjaardag.  1949
 
 961.Telegram van Edmond Nicolas te Utrecht bij gelegenheid van haar 70ste verjaardag.

  1949
 
 962.Telegram van de directie van de Wereldbibliotheek te Amsterdam bij gelegenheid

van haar 70ste verjaardag.  1949
 
 963.Telegram van de Ursulinen te Echt bij gelegenheid van haar 70ste verjaardag.  1949
 
 964.Telegram van de heer Thole te Amsterdam bij gelegenheid van haar 70ste

verjaardag.  1949
 
 965.Telegram van de leerlingen van de hoogste klassen van de Hubertus de Wilde-

school te 's-Gravenhage bij gelegenheid van haar 70ste verjaardag.  1949
 
 966.Telegram van het Sint Bernardiuscollege te Heerlen bij gelegenheid van haar 70ste

verjaardag.  1949
 
 967.Brief van drs. Willem Snitker bij gelegenheid van haar 70ste verjaardag.  1949
 
 968.Felicitatie- en kerstkaart van Jo (onbekend), Hans (onbekend) en Wim (onbekend)

bij gelegenheid van haar 70ste verjaardag.  [1949], 1958
 
 969.Telegram van Sjef Kleyn, hoofdredacteur en redacteur van #Gazet van Limburg#, bij

gelegenheid van haar 70ste verjaardag.  1949
 
 970.Brief van prof.dr. L.C. Michels bij gelegenheid van haar 70ste verjaardag.  1949
 
 971.Gedicht houdende felicitaties van Harrie Franssen te Vlierden (NB) bij gelegenheid

van haar 70ste verjaardag.  1949
 
 972.Brief van G.W.A. Panhuysen te Maastricht bij gelegenheid van haar 70ste

verjaardag.  1949
 
 973.Telegram van Luc Indestege te Brussel bij gelegenheid van haar 70ste verjaardag.

  1949
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Archief Marie Koenen

 
 974.Telegram van vrienden en vereerders uit Nederlands en Belgisch Limburg bij

gelegenheid van haar 70ste verjaardag.  1949
 
 975.Brief van Leo Rikmenspoel te Scheveningen bij gelegenheid van haar 70ste

verjaardag.  1949
 
 976.Felicitatiekaart van de leerlingen en het personeel van de RK ULO-school, Maria

Virgo, te Tegelen, ge- en ondertekend door zr. Raphaëlla, bij gelegenheid van haar
70ste verjaardag.  1949

 
 977.Gedicht houdende felicitaties van A. Laudy te Hilversum bij gelegenheid van haar

70ste verjaardag.  1949
 
 978.Brief van fr. Pieter van de Meer de Walcheren bij gelegenheid van haar 70ste

verjaardag.  1949
 
 979.Brief van het Belgisch Nationaal Instituut voor Radio Omroep aan het erecomité

Marie Koenen bij gelegenheid van haar 70ste verjaardag.  1949
 
 980.Brieven van uitgeverij Het Spectrum te Utrecht. Met contract.  1948, 1953, 1959
 
 981.Brieven van de Katholieke Universiteit Nijmegen in verband met het eredoctoraat

dat haar verleend werd bij gelegenheid van de plechtige viering van het vijfde
lustrum. Met bijlage.  1949

 
 982.Brieven en briefkaarten van J. Notermans te Maastricht, lid van het erecomité bij

gelegenheid van haar 70ste verjaardag. Met bijlagen.  1948-1949
 
 983.Brieven en briefkaarten van H. van Bommel te Maastricht, promovendus op haar

werken.  1948-1958
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