Plaatsingslijst

Archief

Archivalia H.M. Dresen-Coenders

Lijst gegenereerd op : 2020-05-09
Archiefnummer : 603
Archiefnaam : DRES
Datering : 1941-1963
Beschrijving : De archivalia bevatten ook materiaal over Antoon Frederiks en
materiaal uit zijn nalatenschap.
Catalogus : Archivalia H.M. Dresen-Coenders

Katholiek Documentatie Centrum
Laatste archief wijziging : 2020-01-06

Pagina 1/4

Archivalia H.M. Dresen-Coenders

Ten Geleide

Helene Maria Dresen-Coenders (1920-2003) = Lène Dresen-Coenders
H.M. Dresen-Coenders was lerares aan en adviseuse voor Mater Amabilisscholen en drijvende kracht achter de
Nationale Stichting voor Mater Amabilisscholen. Zij was hoofdredactrice van Dux (Zie de KDC-archivalia van Dux) en
Jeugd en Samenleving. Zij publiceerde over de positie van de vrouw in de middeleeuwen, vrouwenemancipatie, seksuele
opvoeding en de psychologie van het fabrieksmeisje.
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1.Artikel "Opvoeding tot het moederschap" uit #RK Artsenblad# 1953
2.Verkort verslag "Iets over de psychologie van het fabrieksmeisje". Inleiding
gehouden op 10 maart voor de Katholieke Werkgeversvereniging in het diocees
Breda 1948
3.Artikel "De primitieve puberteit van het fabrieksmeisje" in #Onze dienst#. Verslag
van de lezing gehouden op 15 april te Arnhem 1948
4.Artikel "Wettelijke maatregelen ter verbetering van de persoonlijkheids- en
beroepsvorming van de jeugdige fabrieksarbeidsters" door H.M.Dresen-Coenders
en H.J.A.G.Berden. Overdruk uit het #Katholiek Staatskundig Maandschrift# van juliaugustus 1951
5.Verslag van het vierde studie-weekend van het RK Vrouwendispuut op 5 en 6 juni te
Oosterbeek. Dresen-Coenders was deelneemster 1948
6.Rapport van de subcommissie voor de fabrieksarbeidster van de commissie voor
het onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de Nederlandse jeugd.
Dresen-Coenders was lid van de subcommissie 1950-1951
7.Rapport van de werkcommissie voor de fabrieksarbeidster van de commissie voor
het onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de nederlandse jeugd
1949-1950
8.Verslag van het zevende studie-weekend van het RK Vrouwendispuut op 5 en 6
november te Oosterbeek 1949
9.Stukken betreffende de subcommissie voor partiëel onderwijs. Dresen-Coenders
was daar lid van 1954-1955
10.Rapport "Ontwikkelingswerk Bedrijfsjeugd", uitgebracht door de commissie
ontwikkelingswerk bedrijfsjeugd van de provinciale Overijsselse Stichting voor
Sociaal en Sociaal-cultureel werk 1953
11.Verslagen van de vergaderingen van bijeenkomsten inzake ontwikkeling en
ontspanning van meisjes, werkzaam in fabrieken en bedrijven 1950-1951
12.Ongecorrigeerd artikel "De psychologie van de jeugdige fabrieksarbeidster" door
Dresen-Coenders. Met als bijlage een brief van J.K.A. van Vong, secretaris van de
Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk 1951
13.Conclusies inzake onderwijs en vorming van jeugdige meisjes werkzaam in beroep
en bedrijf 1949-1950
14.Circulaire "Opvoedkunde" van de Mater Amabilisschool z.j.
15.Brief van dr. J.Koekebakker, hoofd van de afdeling geestelijke gezondheid te Leiden
1948
16.Brief van mejuffrouw L.J.H.Kleijn, van de commissie 'Onderwijs en ontspanning
voor de meisjes werkzaam in bedrijven' te Rotterdam 1948
17.Brief van Mia Berden van de Centrale Dienst der Arbeidsinspectie te 's Gravenhage
1947
18.Circulaire "Uitnodiging" van de commissie van voorbereiding voor een bijeenkomst
op het eiland Brienenoord bij Rotterdam. Dresen-Coenders hield een lezing over de
primitieve puberteit van het fabrieksmeisje 1948
19.Nota betreffende een onderzoek naar de psychische schade, veroorzaakt door de
arbeid bij meisjes van 14, 15 en 16 jaar z.j.
20.Artikel "Het meisje in de fabriek" van T. van Domburg 1947
21.Rapport over de economische waarde van de huishoudelijke arbeid van de vrouw in
het gezin, van drs. J.Lekens te Buchten-Born 1949
22.Kort verslag van de spreekbeurt 'Hoe behoeden wij onze Nijverheids Onderwijsmeisjes ervoor massa-jeugd en massa-mens te worden' z.j.
23.Lijst met de beroepsbevolking naar leeftijd en bedrijfsklassen, van het Nationale
Secretariaat Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk 1953
24.Rapport "Arbeid van de vrouw" van het Centrum voor Staatkundige Vorming 1951
25.Brief van N. Perguin SJ te Nijmegen. Copie 1949
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1 programma van de Mater Amabilis-school voor fabrieksmeisjes te Maastricht
1947
26.Brief van T.van Domburg te Heer (Limburg). Met als bijlage twee VKAJ-Leidingen en
27.Brief namens directeur Jenneskens van het secretariaat Katholieke Actie bisdom
Roermond, aan A. Chorus te Nijmegen, die deze brief met een aantekening
doorstuurde naar Dresen-Coenders 1947
28.Artikel "Iets over de psychologie van de vrouw in het algemeen en van het meisje in
de fabriek in het bijzonder". Syllabus van een spreekbeurt door Dresen-Coenders
z.j.
29.Concept van een lezing over de vrouwelijke jeugdbeweging van de KVJ, gezonden
aan Dresen-Coenders z.j.
30.Stukken betreffende de kleine commissie opleiding jeugdleidsters van het Katholiek
Vrouwelijk Jeugdwerk (KVJ), nationaal secretariaat te Utrecht 1953-1955
31.Stukken betreffende het nationaal secretariaat der Mater Amabilisscholen te Utrecht
1952-1955
32.Stukken betreffende de jongerencursus van de Mater Amabilisscholen, secretariaat
te Utrecht en de sub-commissie Partiële Vorming 14-17 jarige meisjes 1954-1955
33.Verslag van de bespreking over het vraagstuk van de arbeid van het meisje in de
fabriek, gehouden in het kader van het Gesprekscentrum van het
verenigingsinstituut der KVP te Baarn. Dresen-Coenders hield de inleiding 1951
34.Gedichten over verschillende onderwerpen van verschillende dichters
(Nalatenschap, Toon Frederich) 1942, z.j.
35.Prozastukken. Met als bijlage de inhoud (Nalatenschap, Toon Frederich) 1941-1943,
1963
36.Toneel "Mefistoteles", toneelspel in drie gesprekken (Nalatenschap, Toon
Frederich) 1941
37.Aantekeningen over verschillende onderwerpen (Nalatenschap, Toon Frederichs).
Klad z.j.
38.Brieven van de Katholieke gemeenschap voor geestelijke vernieuwing te Bilthoven,
w.g. dr.K.J.Hahn, secretaris 1947
39.Verklaringen van het Katholiek Genootschap voor geestelijke vernieuwing, w.g.
dr.A.Emmen OFM te Venray, vice-president 1946
40.Brief van Hans Akkenburg te Altenberg (Duitsland) w.g. H.Thienel, Domvikar 1947
41.Brieven van dr. H.M.M.Fortmann te Amersfoort 1947
42.Verklaringsformulier van de 'Office of Military Government for Bavaria" (=Beieren)
w.g. L.Minichier, chief public welfare branch 1946
43.Brief van de Unie van katholieke studenten-verenigingen in Nederland (UKSN) te
Voorburg. Doorslag 1944
44.Verhandeling over een studentengemeenschap van (onbekend).
Hoogstwaarschijnlijk van de UKSN z.j.
45.Egodocument betreffende Antoon Frederiks, op verzoek van H.Dresen-Coenders
opgesteld door Vic Roothaan. Met begeleidend schrijven 1990
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