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Archief De Sleutelbos

Ten Geleide

De Sleutelbos (1913-1958)
De Sleutelbos werd in 1931 opgericht door afgestudeerde katholieke vrouwen. De initiatiefneemsters waren W. Hillen en
E. Theissing. Het was een vereniging voor katholieke ongehuwde werkende vrouwen. Het doel was verbetering van de
positie van de vrouw in de Nederlandse maatschappij. Centrale figuur was Jacqueline Hillen. Zij was lid van de
studiecommissie voor een rapport over vrouwenarbeid in 1935 en lid van Ned. vereniging voor vrouwenbelangen en gelijk
staatsburgerschap en de Internationale vrouwenbond voor vrede en vrijheid. Zij overleed in 1948.
Het archief bevat stukken betreffende de enquête Rondom het woningvraagstuk van de ongehuwde vrouw en
correspondentie betreffende de enquête Federatie van RK Vrouwenbonden in Nederland.
Theissing promoveerde in 1935 op het proefschrift Over klopjes en kwezels en publiceerde boeken over de emancipatie
van de vrouw.

Een voorbeeld van inperking van de rechten van de vrouw was het ’voorontwerp van wet houdende beperkende
bepalingen inzake arbeid van gehuwde vrouwen’ uit 1937 van minister Romme. Deze wilde arbeid voor gehuwde
vrouwen in overheidsdienst en in ondernemingen verbieden. Uit Vrouwen en feminisme in de jaren dertig / Rob
Hartmans, in Historisch Nieuwsblad 2/2014: “Niet alleen progressieve liberalen en sociaal-democraten liepen te hoop
tegen dit voorstel, ook in vrijzinnig-protestantse kring ontstond verzet. Zelfs een groep (afgestudeerde) katholieke
vrouwen die zich De Sleutelbos noemde, tekende bezwaar aan. Officiële vrouwenorganisaties, verenigd in het in 1935
opgerichte Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw, protesteerden met een perscampagne en
bijeenkomsten.”
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 1.Ontwerp-statuten.  1931
 
 2.Verslagen van vergaderingen van het bestuur.  1931-1940
 
 3.Ledenlijsten.  z.j.
 
 4.Stukken betreffende de oprichting en ontwerp-statuten.  1930
 
 5.Stukken betreffende publicatie van "Binnenkerkelijk anticlericalisme" en reactie

hierop, januari.  1932
 
 6.Correspondentie met diverse persoenen en instellingen.  1932-1936, 1940-1941,

1946-1947
 
 7.Stukken betreffende publicatie "Open brief aan de minister van sociale zaken" en

publicatie "Kan het ook anders".  1938
 
 8.Stukken betreffende RK Staatspartij - kiescomité mejuffrouw Hillen.  1936-1938
 
 9.Correspondentie "Institute of International Education".  1935
 
 10.Correspondentie van bestuursleden.  1929, 1931-1932, 1934-1943, 1948
 
 11.Correspondentie betreffende vertalingen: "Over de heiligheid" en "De twee torens".

  1935-1937, 1941-1943
 
 12.Concept vertaling "De twee torens".  z.j.
 
 13.Stukken betreffende een voorontwerp van de wet "houdende beperkende

bepalingen inzake arbeid van gehuwde vrouwen".  1938
 
 14.Adressen van abonnees op "De tweede toren".  1939-1940, 1946-1947
 
 15.Correspondentie over "De tweede toren".  1939-1942, 1946-1948
 
 16.Stukken betreffende vrouwenemancipatie.  1931-1940, 1947
 
 17.Brochures betreffende vrouwenbeweging.  z.j.
 
 18.Concepten voor artikelen over de vrouwenbeweging.  z.j.
 
 19.Drukproeven van "De tweede toren". Met recensie.  1941
 
 20.Concepten van artikelen.  z.j.
 
 21.Correspondentie betreffende de eerste brochure "Weet uw weg".  1933
 
 22.Ontwerp cliché voor de brochure "Weet uw weg". Met recensie.  1933
 
 23.Correspondentie over de tweede brochure "Waarom wij werken".  1935
 
 24.Recensies betreffende "Waarom wij werken".  1935
 
 25.Stukken betreffende de enquête "Rondom het woningvraagstuk van de ongehuwde

vrouw"; Correspondentie betreffende enquête Federatie van RK Vrouwenbonden in
Nederland; Stukken betreffende perszuivering en PTT-postrekening.  1936,
1946-1947, 1957

 
 26.Stukken betreffende "De Kerstkribbe" en "kledinginzameling van de vrouwenbond".

Met correspondentie.  1931
 
 27.Financiële stukken.  1940, 1948-1950, 1953
 
 28.Kasboek.  1931-1949
 
 29.Persoonlijke correspondentie van dr. Hillen.  1913, 1915-1918, 1920-1923, 1931-1936,

1938-1939, 1941, 1943-1946
 
 30.Aantekeningen voor toespraken van dr. Hillen.  z.j.
 
 31.Stukken betreffende artikelen dr. Hillen.  z.j.
 
 32.Persoonlijke stukken dr. Hillen.  1913, 1941
 
 33.Correspondentie Hillen - Ned. vereniging voor vrouwenbelangen en gelijk

staatsburgerschap; Hillen - Internationale vrouwenbond voor vrede en vrijheid. Met
bijlagen.  1936-1937

 
 34.Correspondentie en bijlagen betreffende de RK Staatspartij (1932-1937) en

correspondentie betreffende Seaton Hill College (1935).  1932-1937
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 35.Stukken betreffende correspondentie en stukken betreffende rapport over
vrouwenarbeid 1935 aan Hillen als lid van de studiecommissie. Met bijlagen.  1935

 
 36.Stukken betreffende het voorontwerp van "wet houdende beperkende bepalingen

inzake arbeid van gehuwde vrouwen" van minister Romme.  1938
 
 37.Stukken betreffende krantenartikelen en brochures betreffende vrouwenarbeid.

  1935-1937
 
 38.Correspondentie, artikelen en krantenknipsels betreffende het katholiek jeugdwerk.

  1932-1935
 
 39.Stukken betreffende de dood van dr. J. Hillen in 1948.  1948
 
 40.Stukken betreffende familieportretten van de familie Theissing.  1916
 
 41.Uittreksels uit boeken van Theissing betreffende de emancipatie van de vrouw.  z.j.
 
 42.Stukken betreffende 11 cahiers met uittreksels en vertalingen inzake de scriptie

"Over klopjes en kwezels" van Theissing.  z.j.
 
 43.Zeven cahiers - concept scriptie, aantekeningen betreffende de scriptie,

aantekeningen betreffende plakkaten, behorende bij scriptie Theissing.  z.j.
 
 44.Stukken betreffende aantekeningen uit archiefstukken betrekking hebbend op de

scriptie Theissing met correspondentie hieromtrent.  z.j.
 
 45.Krantenknipsels met betrekking tot de scriptie 1929-1933 en knipsels uit

#Wereldkroniek# betreffende de Tweede Wereldoorlog.  1929-1933
 
 46.Concept scriptie met noten. Hoofdstuk I: Wezen en ontstaan.  z.j.
 
 47.Concept scriptie met noten. Hoofdstuk II: Vergaderingen.  z.j.
 
 48.Concept scriptie met noten. Hoofdstuk III: Regel en levenswijze.  z.j.
 
 49.Concept scriptie met noten. Hoofdstuk IV: Werkzaamheden.  z.j.
 
 50.Concept scriptie met noten. Hoofdstuk V: Misbruiken.  z.j.
 
 51.Concept scriptie met noten. Hoofdstuk VI: Vervolging.  z.j.
 
 52.Concept van hoofdstuk I van de scriptie "Over klopjes en kwezels" zoals

opgestuurd aan prof.dr. G.W. Kernkamp, promotor van drs. Theissing. Met
correspondentie hierover.  1935

 
 53.Concept van de scriptie hoofdstuk II aan prof. Kernkamp.  z.j.
 
 54.Concept van de scriptie hoofdstuk III aan prof. Kernkamp.  z.j.
 
 55.Concept van de scriptie hoofdstuk IV aan prof. Kernkamp.  z.j.
 
 56.Concept van de scriptie hoofdstuk V aan prof. Kernkamp.  z.j.
 
 57.Concept van de scriptie hoofdstuk VI aan prof. Kernkamp.  z.j.
 
 58.Bijlagen I-V aan prof. Kernkamp. Met lijst van geraadpleegde werken en gebruikte

afkortingen.  z.j.
 
 59.Doorslag van de scriptie zoals opgestuurd aan pater Gorris, ter correctie hoofdstuk

I en II en een brief van mejuffrouw Peeters met betrekking tot een bespreking van
de brochure van Theissing "Weet uw weg", uitgave van De Sleutelbos.  1933

 
 60.Doorslag van hoofdstuk III van de scriptie. Met correspondentie.  1934-1935
 
 61.Doorslag scriptie hoofdstuk IV en V. Met correspondentie.  1935
 
 62.Doorslag scriptie hoofdstuk VI en besluit. Met correspondentie.  1935
 
 63.Bijlagen I-V van de scriptie. Met correspondentie.  1935
 
 64.Aankondiging van de promotie van drs. Theissing op het proefschrift "Over klopjes

en kwezels" door prof. Kernkamp. Met krantenartikelen betreffende prof. Kernkamp.
  1935

 
 65.Kaartsysteem houdende auteursnamen met titelbeschrijvingen, alfabetisch

geordend op auteur.  z.j.
 
 66.Kaartsysteem houdende namen en adressen, alfabetisch geordend op naam.  z.j.
 
 67.Foto's en schilderstukken van M. v. Viebahn.  z.j.
 
 68.Stukken betreffende lezingen en correspondentie m.b.t. lezingen te houden door de

"Sleutelbos".  1933-1937
 

Pagina 4/5

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522616
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522616
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522617
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522617
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522618
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522619
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522620
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522621
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522622
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522623
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522623
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522624
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522624
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522625
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522625
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522626
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522626
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522627
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522628
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522629
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522630
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522631
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522632
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522633
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522633
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522633
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522634
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522635
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522636
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522637
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522638
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522639
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522639
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522640
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522640
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522640
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522641
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522642
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522643
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522644
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522645
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522645
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522646
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522646
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522647
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522648
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522649
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110522649


Archief De Sleutelbos

 69.Stukken betreffende het "verenigingsleven" en de roomse vrouw.  1928
 
 70.Correspondentie over leden en ledenlijsten. Met enkele lezingen.  1932-1936
 
 71.Stukken betreffende katholieke vrouwelijke afgestudeerden (in Nederland).

  1949-1958
 
 72.Stukken betreffende "Nieuw feminisme", circulaires en geschreven materiaal.

  1924-1940
 
 73.Brieven en doorslagen van brieven over retraites voor vrouwelijke afgestudeerden.

Met namenlijsten van de afgestudeerden.  1927-1928, 1935-1938, 1940-1941
 
 74.Stempels.  z.j.
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