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Archivalia R.K. Vereniging voor Handenarbeid

Ten Geleide

R.K. Vereniging voor Handenarbeid (1941-1971)
De R.K. Vereniging voor Handenarbeid zorgde voor opleiders en examencommissie-leden voor de examens die
betrekking hadden op handvaardigheid. Er werden examens afgenomen in metaal- en leerarbeid. Een andere richting
was creatieve handvaardigheid.
De examens werden door het hele land afgenomen, zo kon men in de jaren vijftig examen doen in de metaalarbeid in
Maastricht, Valkenswaard en Zeist; leerarbeid concentreerde zich eerst in ’s-Hertogenbosch, verhuisde later naar
Valkenswaard om in de jaren zestig Eindhoven en Zeist als standplaats te hebben. De examens voor creatieve
handvaardigheid waren vooral in Limburg geconcentreerd (het eerste examen werd in 1955 afgenomen te Bunde). Maar
ook in bijvoorbeeld Den Haag, Breda en Leiden werden de examens afgenomen. De leden van elke examencommissie
(een voorzitter en drie examinatoren) kwamen uit verschillende steden. De vereniging had ook invloed op de
examenvragen en -opdrachten.

De archivalia geven een indruk van hoe men, vooral in de jaren vijftig, de verschillende examens van het vak
handenarbeid opstelde en uitvoerde. Het archief geeft geen aanknopingspunten betreffende de oprichtingsdatum van de
vereniging, de opheffingsbijeenkomst vond plaats op 11 september 1976 te Oirschot.
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Archivalia R.K. Vereniging voor Handenarbeid

  
 0.Beeld en geluid.  

Bevat 6 stukken
  
 1.Drukwerk voor jubilea van de vereniging.  1964-1965, 1969
  
 2.Lijsten houdende opgave van kandidaten en cijfers voor het diploma Metaal.

  1955-1959, 1963-1970
  
 3.Lijsten houdende opgave van kandidaten en cijfers voor de diploma's Creatieve

Vaardigheid en Leerarbeid  1953-1961, 1963-1968
  
 4."Theorie Handenarbeid".  z.j.
  
 5.Lijst houdende opgave van literatuur voor "Creatieve Handvaardigheid voor

Jeugdleiding B-gedeelte en diverse andere opleidingen".  z.j.
  
 6.Samenvatting van de behandelde technieken op Katholieke Arbeidersjeugd- en

Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd te Sittard.  1961-1962
  
 7.Aantekeningen over exameneisen voor werkstukken. Met ingekomen brieven.

  1958-1960, 1966, z.j.
  
 8.(leeg) overgebracht naar bibliotheek  
  
 9.Programma van het handenarbeid-diploma voor jeugdleiders.  z.j.
  
 10.Exameneisen voor het diploma Creatieve Handvaardigheid  z.j.
  
 11.Briefpapier en enveloppen met logo van diverse afdelingen.  z.j.
  
 12.Voorbeelden van kleiplaten en patronen voor werkstukken van zwaar karton.  1941,

1943-1944
  
 13.Diploma's van de diverse cursussen.  z.j.
  
 14-18.Stukken betreffende het examen Leerarbeid.  1953-1958, 1963-1968

Bevat 5 stukken
  
  14.Opdrachten. Met patronen.  
  
  15.Cijferlijsten. Met examenvragen.  
  
  16.Verslagen van gehouden examens.  
  
  17.Richtlijnen voor de examencommissie. Met ingekomen brieven.  
  
  18.Aanmeldingsformulieren.  
  
 19.Opdrachten en theorievragen voor het examen Creatieve Handvaardigheid.  1956,

1958, 1960-1961
  
 20-23.Stukken betreffende het examen Metaalarbeid.  1955-1957, 1959, 1963-1970, z.j.

Bevat 4 stukken
  
  20.Opdrachten. Met patronen.  
  
  21.Cijferlijsten.  
  
  22.Richtlijnen voor de examencommissie.  
  
  23.Aanmeldingsformulieren.  
  
 24.Brief van R. Voorhoeve (hoofd onderafdeling amateuristische kunstbeoefening van

het ministerie van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen) aan P. van Rooij
(docent/bestuurslied RKHA) over nabestelling van foto's genomen bij de uitreiking
van het 1000ste diploma.  1965

  
 25.Brief van P. Ploumen SJ aan (onbekend) over de regeling van zijn eigen uitvaart.

Met bijlagen.  1962, 1966, 1971
  
 26.Lesrooster van acht klassen.  z.j.
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