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Ten Geleide

Josef Lambertus Leonardus Heesbeen (1914-2004) = Remigius Heesbeen
Josef Heesbeen was vanaf 1930 lid van de Congregatie van de Fraters CMM, ook genoemd Fraters van OL Vrouw,
Moeder van Barmhartigheid en Fraters van Tilburg.
Frater Remigius was onderwijzer op lagere en middelbare scholen en vooral actief in het muziekonderwijs. Hij was
voorzitter van de muziekcommissie van de Katholieke vereniging van Docenten bij het kweekschoolonderwijs. Gedurende
een aantal jaren was hij lid van het generaal bestuur van de congregatie. Ook was hij lid van de oecumenische
werkgroep Kind in de Derde Wereld. Hij overleed op 2 mei 2004 te Tilburg.
Bron: KDC-Knipselcollectie
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1.Rapport "Commissie Muzikale Vorming op de Katholieke Lagere school". 1962
2.Circulaire aan de abonnees van: "De Katholieke Kweekschool", houdend het
bericht dat het orgaan van uitgevers verandert. 1967
3.Memorandum opgesteld door de muziekcommissie van de Katholieke vereniging
van Docenten bij het kweekschool onderwijs. Heesbeen was voorzitter van de
muziekcommissie. 1965
4.Artikel "Gymnastiek in de kerk?", van fr. E. Bruning OFM, uit de Sint Jansklokken.
1954
5.Artikel "Encycliek Popularum progressio", van Paus Paulus VI, uit "De Volkskrant".
1967
6.Typescript uitgetikte bandopname van de spreekbeurten van M. Andries te
Mechelen (België) uitgesproken te Oosterbeek. Met correcties. 1963
7.Stukken betreffende de studiedagen voor muziekdocenten aan katholieke
kweekscholen, te Oosterbeek en 's-Hertogenbosch. 1962-1963
8.Verslagen van vergaderingen van de commissie ter voorbereiding studiedagen
muziekdocenten te Utrecht. 1962
9.Brieven van M. Andries, muziekpedagoog te Antwerpen en Mechelen, in verband
met het geven van lezingen over zang en muziek. 1963-1964
10.Brieven van C. Delnooz te Maastricht houdende muziekonderwerpen. Met als bijlage
aantekeningen van Heesbeen. 1962-1963
11.Notulen van vergaderingen van de muziekcommissie te 's-Hertogenbosch en
Utrecht. 1963-1964
12.Concept open brief van Gehrels-Instituut te Amsterdam. 1964
13.Brieven H.C.M. Koenen, secretaris van de Vereniging Leraren Schoolmuziek (VLS)
te Eindhoven. 1964
14.Verslag van de conferentie onder de titel "Aspecten van het Volkslied", belegd door
de Stichting: "Raad voor de Nederlandse Volkszang", van C. Raké te Amsterdam.
1964
15.Brief van J. Pollmann, directeur van "Ons Eigen Volk" (OEV) te Amsterdam. 1964
16.Verslagen van de bespreking van de sectie muziek van de "Culturele Raad NoordBrabant", met inspecteurs, directeurs en directrices van kweekscholen te Tilburg.
1964
17.Subsidieregeling muziekonderwijs in de provincie Noord-Brabant. 1964
18.Circulaire "Pleidooi voor het muziekonderwijs in de onderwijzersopleiding". 1964
19.Tijdschrift "Intermezzo", van de RK vereniging van Toonkunstenaars". Met
aantekeningen. 1963
20.Brieven en circulaires van Br. Aquino te Dongen, secretaris van de Commissie
Muziek. 1960, 1963-1964
21.Circulaires van het Ward-instituut te Roermond en het Gehrels-Instituut te
Amsterdam. 1963
22.Circulaire "proeven van basisprogramma". 1964
23.Lijsten met titels van scripties op muzikaal gebied. 1963
24.Stukken betreffende de enquête met betrekking tot naamswijziging van de
kweekschool. 1965-1966
25.Leerplan voor "Muziek" in de experimenteer kweekscholen. 1963
26.Ontwerp van voorstellen die de muziekcommissie van de katholieke vereniging van
docenten kan doen aan het hoofdbestuur van de bond van RK kweekscholen. 1964
27.Stukken betreffende het 9e congres van: "Weltunion Katholischer Lehrer" (UMEC)
te Wenen (Oostenrijk). 1976
28.Typescript "De vrije expressie als mogelijke basis van de muzikale vorming op de
scholen". z.j.
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onderwijs" te Hilversum. 1963
29.Stukken betreffende "Conferentie voor muziekleraren van het kweekschool30.Stukken betreffende "Enquête muziekonderwijs Katholieke kweekscholen". 1962
31.Stukken betreffende "Vereniging van docenten bij het kweekschoolonderwijs", te
Tilburg. Heesbeen was secretaris. 1962-1964
32.Stukken betreffende wensen bespreekpunten voor studiedagen. z.j.
33.Ledenlijst van de bond van RK kweekscholen. 1957
34.Ledenlijst van de RK kweekscholen. z.j.
35.Circulaire "Aan de priesters van bisdom 's-Hertogenbosch", van het bisdomblad.
Heesbeen zat in de redactie. 1971
36.Memorandum te behoeve van de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) van sectie
liturgie voor religieuzen (SLR). 1971
37.Verhandeling "Leven maken", van actief musiceren tot luistervaardigheid, van B.
Huijbers. 1964
38.Conferentie "de geloofsdynamiek van het samen bidden", van dr. J.F. Lescrauwaet
MSC. 1974
39.Programma's van "studiedagen der Nederlandse Sint Gregoriusvereniging", te
Culemburg. 1954, 1957
40.Tijdschrift "Sint-Bonaventura", weekblad van de katholieke lerarenvereniging. Met
aantekeningen. 1966
41.Aantekeningen over muziekonderwerpen. Op losse blaadjes. 1963-1964
42.Programma's van de plechtige prijsuitdeling door mgr. A. F. Diepen aan het
bisschoppelijk seminarie "Beekvliet" te Sint Michiels-Gestel. 1934
43.Brieven van "Steef" te Heerlen. 1963-1964
44.Brief van br. Elhelhud te Zevenaar. 1963
45.Brief van frater Rigualdo van Stade. 1963
46.Brief van "Armando" van de redactie van "De Katholieke Kweekschool", te
Amsterdam. 1963
47.Brief van zuster Rosa te Steenwijkerwold. 1964
48.Brief van J.E. Oomen van de Commissie Muzikale Vorming van het Centrum voor
Staatkundige Vorming, te Oud-Gastel. 1963
49.Brief van P. van Hauwe, directeur stedelijke muziekschool te Delft. 1963
50.Brief van C. de Ruiter van de "Stichting Centraal Beraad Amateuristische
Muziekbeoefening" te Rotterdam. 1963
51-52.Stukken betreffende de oecumenische werkgroep: "Kind in de Derde Wereld", te 'sHertogenbosch. Heesbeen vertegenwoordigde de "Katholieke Onderwijs
Vereniging". 1978-1980
53.Stukken betreffende het 8e congres van de "Union Mondiale des Enseignants
Catholiques" (UMEC) te Rome (Italië). 1973
54.Stukken betreffende de school te Wijtgaard (Fr.) een nieuw ontwikkelingsproject.
1982-1985
55.Formulier houdende gegevens betreffende de Coördinatie-commissie
Muziekonderwijs in de Onderwijzersopleiding (CCMO) oorspronkelijk Landelijke
Commissie Muziekonderwijs van de Onderwijzersopleiding (LEMO). z.j.
56.Stukken betreffende vergaderingen van de LEMO/CCMO. 1968
57.Verslagen van een bespreking van H.C.M. Koenen met C. van de Zwet, directeur van
de C.P.S. namens drie pedagogische centra over de oprichting van de CCMO. 1966
58.Stukken betreffende het memorandum "de mogelijkheid van een examen voor de
muzische vakken bij het mavo en het havo". 1966, 1968
59.Verslag van de werkzaamheden van de CCMO in 1968. 1969
60.Stukken betreffende de VLS. 1969
61.Uitslag van een enquête over het muziekonderwijs. 1968
62.Briefkaart van de CCMO over een datum voor een bespreking. 1969
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63.Proeven aan drie pedagogische centra en aan de CCMO over beëindiging van het
voorzitterschap van de CCMO. 1969
64.Artikel "Nederlands-Belgische Muziekpedagogisch Congres" van H.C.M. Koenen in
(onbekend). 1967
65.Brief van de vereniging Nederlands Cultureel Contact over haar werkzaamheden.
Met als bijlage een nummer van haar contactblad. 1968
66.Brieven van Hans Koenen, secretaris van de CCMO. 1968
67.Declaraties voor onkosten. 1968
68.Mededelingenblad van de Stichting Orff Werkgroep Nederland, nummer 6 van juni.
1968
69.Brief van Chris Rabé, lid te Amsterdam over een schrijven van secretaris Hans
Koenen, secretaris van de CCMO. 1968
70.Brief van de Nederlandse Stichting voor Kunstzinnige Vorming, houdende
uitnodiging voor een congres. 1968
71.Stukken betreffende een cursus volksmuziek onder leiding van Wouter Swets op de
Rehoboth kweekschool te Utrecht. 1967
72.Stukken betreffende het Internationaal Muziekpedogisch Congres te Maastricht op
30 en 31 oktober en 1 november. Met kanttekeningen. 1967
73.Programma met toelichting en inschrijvingsbiljet voor de Kerstconferentie van het
Gehrelsinstituut te Woudschoten op 28-30 december. 1967
74.Briefkaart houdende adreswijziging van Wim ter Burg. 1967
75.Verslag van de vergadering van de Commissie VWO-HAVO-MAVO met
muziekdocenten van de experimenterende scholen op 9 mei te Amersfoort. 1967
76.Voorstellen van de CCMO om enkele veranderingen aan te brengen in het
basisprogramma van de onderwijzersopleiding. 1967
77.Stukken betreffende de benoeming van Ton Vijverberg als lid van de CCMO en van
de Katholieke Vereniging van Docenten bij het Kweekschoolonderwijs. 1967
78.Brief van W.H.A. Lange over een artikel "Poging om de "Teufelskreis" te
doorbreken" voor de verenigingsorganen van de drie kweekschoolbonden. Met
bijlagen. 1967
79.Lijst liedbundels, geschikt voor het voortgezet onderwijs. 1967
80.Stukken betreffende het eindexamen muziek havo. 1968
81.Huishoudelijk reglement van de CCMO. 1967
82.Stukken betreffende de conferenties kweekschoolmuziekleraren op 15, 16 en 17 juni
te Driebergen. 1967
83.Brief van broeder Aquino van Lushout over boeken en over personen die werk
kunnen overnemen. 1967
84.Brief aan Broeder Aquino, zuster Rosa en H. van Eijk over recensies van enkele
uitgaven. Met bijlagen. 1967
85.Uitnodiging voor en aantekeningen van een bijeenkomst van de muziekleraren van
een experiment. 1967
86.Stukken betreffende het voorstel tot wijziging en de concept-samenvatting en
onderwijzersopleiding. 1967
87.Brief van Hilde Noordijk over een les in blokfluitdidactiek van Renske Nieweg. 1967
88.Brief van G. Ham, muziekleraar over een memorandum betreffende het treffen. Met
bijlage. 1967
89.Uitnodiging en agenda voor de vergadering van de Katholieke Vereniging van
Docenten bij het kweekschoolonderwijs, Commissie Muziek op 1 maart te 'sHertogenbosch. 1967
90.Brieven van Arthur Orobio de Castro over de vertaling van "De muzikale opvoeding
in Hongarije". 1966
91.Artikel "Muziekonderwijs in Rusland" in "Paedagogische Studiën". 1965
92.Artikel "Conferentie Kweekschoolleraren Muziek" door Gerard Ham in "De
Pyramide", het orgaan van de Gehlersvereniging. 1966
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93.Brief van A. Hontelé over het beschikbaar zijn voor een functie. 1966
94.Declaraties van onkosten in verband met een vergadering van en telefoon voor de
Katholieke Vereniging van Docenten bij het Kweekscholenonderwijs. 1966
95.Artikel "Toogdag van de Nederlandse Vereniging voor Volkszang" van A.B. van
Haaren in NC Contact van juli. 1966
96.Stukken betreffende de Conferentie Muziekleraren aan de Kweekscholen op 19
januari te Utrecht. 1966
97.Verhandeling "verkenningen in Brugklas en havo 3" over de muzische vakken als
examenvak door Th. Hoogbergen in het Weekblad van de Katholieke
lerarenvereniging Sint Bonaventura. 1966
98.Brieven van H. Noordijk aan de VLS en aan dhr. Heesbeen over het
muziekonderwijs op de lagere school en de kweekschool. 1966
99.Stukken betreffende de eerste bijeenkomst van de LCMO te Utrecht op 9 april. 1966
100.Brief van A. Verhagen van de redactie van De Katholieke Kweekschool over
boekbesprekingen. 1966
101.Stukken betreffende de katholieke vereniging van docenten bij het
kweekschoolonderwijs, Commissie Muziek. 1966
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