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Archivalia H.W.A. Joosten

Ten Geleide

Heinrich Wilhelm Anton Joosten =  frater Casimirus OP (1914-…)
Heinz Joosten werd geboren te Frankfort a/d Main op 1 maart 1914. Hij volgde de opleiding aan het Philosophicum van
de Dominicanen te Zwolle.

Joosten kwam in 1938 in dienst van de KRO als rayon-propagandist in Twente, Gelderland en N. Brabant. In 1941
werden de omroepen door de bezetter opgeheven. Hij kwam toen bij een uitgeverij terecht. Na de oorlog werkte hij bij de
Projectie Onderwijs Centrale en bij de Radio nieuwsdienst, om uiteindelijk terug te keren naar de KRO. Hier verzorgde hij
uitzendingen van de Schoolradio. Hij bouwde de afdeling Documentatie op en bracht het in de oorlog verspreid geraakte
KRO-archief weer bij elkaar. Hij redde geluidsopnamen van De Zonnebloem en stelde over deze instelling een kroniek
samen. Ook na zijn pensionering in 1979 als archivaris van de KRO bleef hij actief voor De Zonnebloem en voor het
Persmuseum in Amsterdam en het Omroepmuseum in Hilversum.
Bron: KDC-Knipselcollectie
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 1-20.Stukken betreffende de opleiding aan het Philosophicum Dominicanum te Zwolle.

  1929, 1934-1937, z.j.
Bevat 20 stukken

  
  1.Boek #Tractatus de vera religione# door G. van Noort, ten behoeve van de cursus

Apologie. In het kader van dogmatiek, (2e cursusjaar) gegeven door dr. C.F.
Pauwels. Met aantekeningen.  1929, 1934-1935

  
  2.Boek #Beginselen der Christelijke Zedeleer#, door A. van Oorschot OP, ten behoeve

van de cursus Ethica (3e cursusjaar), gegeven door prof.dr. Schellekens OP Met
aantekeningen.  1929, 1935-1936

  
  3.Dictaat van "Het intellektieve leven. Tweede deel: Over het sensitieve leven" (door

pater Ludwig OP). Met aantekeningen.  1934-1935
  
  4.Dictaat van "Psychologie der rijpende jeugd", gegeven door prof.dr. A. Roels.  1928
  
  5.Dictaat van "Introductie op de historische boeken", gegeven door J. Cools OP.

  [1932]
  
  6.Dictaat van "Ethica en Theodicee", gegeven door drs. A. Schellekens OP (3e

cursusjaar). Met aantekeningen.  1935-1936
  
  7.Dictaten van de cursussen "Apologie", gegeven door dr. C.F. Pauwels OP (2e en 3e

cursusjaar).  1934-1936
  
  8.Dictaat van de cursus "Kristologie" over incarnatie".  z.j.
  
  9.Aantekeningen over het Hebreeuws.  z.j.
  
  10.Dictaat van de cursus "Psychologie" (2e cursusjaar).  1934-1935
  
  11.Dictaat van de cursus "Kosmologie" (2e cursusjaar).  1934-1935
  
  12.Dictaat van de cursus "Dogmatiek" (2e cursusjaar). Met aantekeningen.  1934-1935
  
  13.Dictaten van de cursus "Schriftuur: De speciale introductie op de Historische

Boeken: Jozua, Rechters, Ruth, Samuel, Koningen, Kronieken, Esdras en
Nehemias, Macchabeën, Tobias, Judith, Esther", gegeven door dr. J.S. van de Ploeg
OP (3e cursusjaar).  1935-1936

  
  14.Dictaten van de cursus "Exegese: introductie op Mattheus, Marcus, Lucas",

gegeven door dr. L.J. Cools OP (4e cursusjaar).  1936-1937
  
  15.Dictaten van de cursus "Schriftuur: Speciale introductie op de Wijsheidsboeken:

Spreuken, Job, Sirach's Wijsheid, Wijsheid, Psalmen, Prediker, Hooglied", gegeven
door dr. J.S. van de Ploeg OP (2e cursusjaar).  1934-1935

  
  16.Dictaten van de cursus "Schriftuur: Speciale introductie op de Profeten: Isaias,

Jeremias en Klaagliederen en Baruch, Ezechiël, Daniël", gegeven door dr. J.S. van
de Ploeg OP (2e cusrsusjaar).  1934-1935

  
  17.Aantekeningen over "de Kanon-kwestie". (Incompleet).  z.j.
  
  18.Dictaat van de cursus "Schriftuur: Algemene introductie tekst geschiedenis",

gegeven door prof. P.J. Cools OP (2e cursusjaar).  1934-1935
  
  19.Dictaat over Kerkelijk-recht (2e cursusjaar). Met aantekeningen.  1934-1935
  
  20.Aantekeningen over moraaltheologie.  z.j.
  
 21-23.Biografieën van diverse personen bestemd voor het #Biografisch Woordenboek van

Nederland#.  1980, 1989, 1992
Bevat 3 stukken

  
  21.Steijn, Cornelis Gerardus Hendricus (1906-1965), musicus en omroepmedewerker

bij de VARA.  1992
  
  22.Vries, Arend de (1882-1959), voorzitter van de VARA.  1980
  
  23.Wolf, Hendrik de (1898-1989), programmaleider van de AVRO.  1989
  
 24.Artikel over en recensies van het boek #Hilversum unter dem Hakenkreuz# van

Michael Crone. Met brief van J.L.J. Janssen, adjunct secretaris van
Massacommunicatie.  1983

  
 25-38.Artikelen gepubliceerd in het blad #Aether: kwartaalschrift van de Stichting

Nederlandse Omroep Museum#  1988, 1990-1991, 1998-2000, z.j.
Bevat 14 stukken
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  25.Manuscript van het artikel "Vijftig jaar geleden: De opening van Nieuwe KRO-

studio", gepubliceerd in nr. 6, januari.  1988
  
  26.Manuscript van het artikel "Een luisteronderzoek in 1938", gepubliceerd in nr. 14,

januari.  1990
  
  27.Manuscript van het artikel "Vooroorlogse platenprogramma's", gepubliceerd in nr.

17, oktober.  1990
  
  28.Artikel "Het Ding. Veel leven om niets", gepubliceerd in november.  1991
  
  29.Artikel "De eerste Radio-Hitparade", gepubliceerd in januari.  1993
  
  30.Manuscript van het artikel "Ongewenste reclame", gepubliceerd in jrg. 7, nr. 27,

april.  1993
  
  31.Artikel "Muziekuitzendingen voor fabrieken. Een KRO-programma 1934-1940",

gepubliceerd in januari. Met manuscript.  1998
  
  32.Artikel "Pater Brockbernd. Leven met een dubbelfunctie", gepubliceerd in april.

  1998
  
  33.Artikel "De KRO en het Episcopaat 1925-1939", gepubliceerd in jrg. 13, nr. 50,

januari.  1999
  
  34.Artikel "De KRO en het Episcopaat 1940-1945", gepubliceerd in jrg. 13, nr. 51, april.

  1999
  
  35.Artikel "De KRO en het Episcopaat. De jaren na de oorlog", gepubliceerd in jrg. 14,

nr. 53, oktober.  1999
  
  36.Manuscript van het artikel "De affaire Frits van der Poel", gepubliceerd in jrg. 15, nr.

57, oktober.  2000
  
  37.Artikel "Ten onrechte".  z.j.
  
  38.Artikel "Een roomse karikatuur uit 1930".  z.j.
  
 39-50.Artikelen bestemd voor diverse tijdschriften.  1976, 1990, z.j.

Bevat 12 stukken
  
  39.Manuscript van het artikel "De 'Hitparade'bij de KRO in het seizoen 1948-1949",

bestemd voor #Fonoweek#.  1976
  
  40.Manuscript van het artikel "De eerste 'Hit parade' ", bestemd voor #Ondermeer#.

Met bijlage.  [1990]
  
  41.Manuscript van het artikel "Ledenwerving in crisistijd".  z.j.
  
  42.Manuscript van het artikel "Luisterverbod in de bezettingsjaren".  z.j.
  
  43.Manuscript van het artikel "Sponsoring voor 1930".  z.j.
  
  44.Manuscript van het artikel "De radio in de oorlogsdagen". Met bijlage.  z.j.
  
  45.Manuscript van het artikel "De spookschrijver".  z.j.
  
  46.Manuscript van het artikel "De 'Aartsvaders' van de KRO-televisie. Jan Castelijns,

Ben Mettrop, Jan Delfgaauw".  z.j.
  
  47.Manuscript van het artikel "KRO en sport 1926-1940".  z.j.
  
  48.Manuscript van het artikel "Een gedachtenis in tin". Met bijlage.  z.j.
  
  49.Manuscript van het artikel "Voetbalplezier in 1934".  z.j.
  
  50.Manuscript van het artikel "De KRO-studio in oorlogstijd".  z.j.
  
 51.Notitie "Schets van ontstaan en einde van de Stichting Radio Nederland in

Overgangstijd (+ zuivering)".  1990
  
 52.Notitie "KRO en Kunstmaandorkest".  z.j.
  
 53.Notitie "De KRO en boeken. Een chronologisch overzicht".  z.j.
  
 54.Notitie "Schets van de KRO in de jaren vijftig".  1978
  
 55.Notitie "KRO Schoolradio. Historische schets".  1977
  
 56.Notitie "Het Pré-natale tijdperk van 'De Zonnebloem'. Hoe Lex van Wayenburg de

leiding kreeg over de radiorubriek voor zieken die hij 'De Zonnebloem' noemde".
  1983
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Zonnebloem". [incompleet].  z.j.
 57.Notitie "Radioziekenbezoek 'de Zonnebloem', de basis van de Vereniging 'De  
 58.Notitie "Een 'Egyptische' KRO-karavaan in Noord-Brabant".  1995
  
 59.Notitie "De relatie KRO - Bond Zonder Naam".  1978
  
 60.Manuscript van het artikel "Radio Hilversum 1940-1945" verschenen in [onbekend]

houdende een recensie van het boek "Radio Hilversum, 1940-1945: de omroep in de
oorlog" door Dick Verkijk.  1974

  
 61.Artikel "De omroepen tot 1947: Proefschrift van Hans van den Heuvel 'Nationaal of

verzuild: De strijd om het Nederlandse Omroepbestel 1923-1947'", gepubliceerd in
"Studio" 12 juni.  1976

  
 62.Notitie "Der Rundfunk in den Niederlanden".  1985
  
 63.Programma en lijst van deelnemers aan de contactdag over de

omroepgeschiedenis, georganiseerd door het Nederlands Omroepmuseum
gehouden op 21 november.  1986
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