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Inleiding
Het beeld van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch

Het houten beeld van Maria en kind dat nu nog steeds in de Sint-Jan wordt vereerd,
dateert uit de periode 1280-1320. Het had sinds ongeveer 1380 een vaste plaats in de
kapel bij de toren. Vanaf die tijd worden vele wonderen toegeschreven aan het beeld en
komt een sterke verering op gang. Deze wonderen zijn opgetekend in het Mirakelboek,
dat bewaard is gebleven en in 1978 uitgegeven werd. 1* Kort na de inname van ’sHertogenbosch in 1629 werd het beeld de stad uit gesmikkeld naar Antwerpen, vanwaar
het nog begin 1630 op verzoek van de landvoogdes Isabella naar Brussel werd
overgebracht. Het werd ondergebracht in de kerk van de reguliere kanunniken in de SintJacobskerk op Coudenberg. Op 3 april 1630 werd het beeld in een plechtige processie
overgebracht naar de Sint Gaucericuskerk te Brussel. Ten slotte kreeg het op 16 mei
1641 een plaats voor langere tijd in de genoemde Sint-Jacobskerk. Een in 1663
opgesteld contract tussen deze kerk en de kanunniken van de Sint-Jan bepaalde dat het
beeld in de Sint-Jacobskerk kon blijven, maar dat het beeld en alle ornamenten zouden
terugkeren naar ’s-Hertogenbosch als de Katholieke godsdienst er weer in het openbaar
beleden mocht worden en de overheid er toestemming voor gaf. * 2 Pas ten gevolge van
de Bataafse Omwenteling in 1795 kwam er godsdienstvrijheid en daarmee mogelijkheden
het beeld terug te krijgen. De terugkomst van het beeld in ’s-Hertogenbosch liet echter
nog tot 1853 op zich wachten. Langdurige onderhandelingen door apostolisch vicaris Den
Dubbelden en coadjutor Zwijsen leidden uiteindelijk tot teruggave. Eind december 1853
werd het beeld in Brussel opgehaald, tegelijk met het Mirakelboek dat al die eeuwen in
Mechelen bewaard was, en, na kort verblijf bij Zwijsens zustercongregatie in Tilburg, met
plechtig vertoon ingehaald in de Sint-Jan. Daar werd in 1855 definitief geplaatst op zijn
oude plek in de inmiddels gerestaureerde Mariakapel bij de toren.* 3 Als geestgeschenk
ter gelegenheid van het gouden priesterfeest van Zwijsen in 1867, werd een neo-gotische
altaartroon voor het Mariabeeld aangeboden. Als herinnering aan de terugkeer in ’sHertogenbosch kreeg het beeld in 1878 een gouden kroon. Honderd jaar later werd het
geplaatst onder een neo-barokke troonhemel,4* die in 1997 wegens instabiliteit werd
vervangen door een moderne, eigentijdse presentatie.*5
De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap
’s-Hertogenbosch kende al in het begin van de veertiende eeuw een zekere mariale
traditie, maar niet nadrukkelijker dan elders. In 1318 kon in dit klimaat een broederschap
opgericht worden, die zich later zou tooien met de naam Illustre Lieve Vrouwe
Broederschap. Deze broederschap, oorspronkelijk louter bestaande uit geestelijken en
toekomstige geestelijken, hield zich speciaal met de cultus van de Heilige Maagd bezig
en onderhield dfaartoe een kapel in de Sint Jan.
Hens, Mirakelen.
Hens, Mirakelen, 39, 45-46.
3 Peijnenburg, Zwijsen, 251-254.
4 Hens, Mirakelen, 47,
5 Naar een ontwerp van prof. Ir. Henket uit Boxtel.
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Al vanaf 1367 was er sprake van een vrijwel jaarlijkse processie in de stad met
medewerking van de broederschap, waarbij het beeld van Maria (‘de oude Maria’) uit de
broederschapskapel werd rondgedragen. Deze broederschap kende een enorme bloei,
met leden uit de hoogste standen van de maatschappij, tot op grote afstand van ’sHertogenbosch.
De Maria processie was een jaarlijks hoogtepunt in de stad tot een de religieuze en
politieke spanningen in de tweede helft van de zestiende eeuw. De ‘oude Maria’ was in
de processie spoedig na de wonderen die sinds 1380 aan het wonderbeeld werden
toegeschreven, door laatstgenoemd beeld vervangen. Na de verovering van ’sHertogenbosch in 1629 wist deze broederschap te overleven door haar uitsluitend
katholieke karakter op te geven en hervormde leden toe te laten. Ze veranderde in een
klein elitair gezelschap, dat tot op de dag van vandaag nog steeds bestaat.* 6 Deze
broederschap staat los van het wonderbeeld en van de negentiende-eeuwse
broederschap wier ontstaan en ontwikkeling nu volgen.
De broederschap van O.L. Vrouw van Den Bosch (later Onze Lieve Vrouw onder
den titel van: Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch).
De herinnering aan het wonderbeeld was in ’s-Hertogenbosch levend gebleven. Volgens
het oudste ledenregister is er een Broederschap van O.L.V. van Den Bosch opgericht op
1 november 1834 met steun van de pastoors van de Bossche parochies van Sint-Jan en
Sint-Jacob. Apostolisch-vicaris Den Dubbelden hechtte er op 6 oktober 1836 kerkelijke
goedkeuring aan. Doel was de feestdagen die waren ingesteld ter ere van Maria,
plechtigheid en luister bij te zetten, tot behoud en groei van de godsdienst en tot
zielelavenis van de overleden leden van de broederschap. De contributie bedroeg 30
cent per half jaar en werd besteed aan zingende diensten ter ere van O.L. Vrouw, tot
zieleavenis van de gestorven leden en tot luister van de godsdienst.* 7 De eerste
overzichtsrekening begint op 2 november 1834.* 8 Het oudste reglement is ongedateerd
en bovendien slechts in fragment aanwezig. Het legde aan de broedermeesters de
verplichting op bij de begrafenis van een mede-broedermeesters aanwezig te zijn. De
overledene kreeg van de broederschap een extra zingende mis. Bovendien zorgde de
broederschap ervoor dat er a;tijd een kaars voor het beeld van Maria 9* zou staan die zou
branden op haar feestdagen en tijdens alle missen van de broederschap.* 10
Opleving door terugkomst van het beeld.
Vanaf 1842 ijverde de apostolisch vicaris Den Dubbelden er al voor om kerkelijke
bezittingen die in 1629 uit de stad gevoerd waren naar de Zuidelijke Nederlanden terug te
krijgen. Zo kwam de kostbare mijter van bisschop Sonnius weer snel in ’sHertogenbosch.
Voor het Mariabeeld echter waren zwaardere onderhandelingen nodig. Toe het in 1853
eindelijk teruggekeerd was, leefde de Mariedevotie sterk op. Zowel binnen als buiten de
Zie voor deze broederschap Van Dijk, Optimaten.
Met mooie pentekening van het beeld voorin, inv.nr. 42.
8 Inv.nr. 30.
9 Kan hieruit geconcludeerd worden dat dit reglement derhalve van na 1853 dateert?
10 Inv.nr. 23.
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stad groeide het ledenaantal van de broederschap aan, dat dienovereenkomstig
ingedeeld werd in binnen- en buitenleden. Daarnaast waren er ook nog pro-deo-leden.
Onder deze laatste categorie bevonden zich veel kloosterzusters.
Een strakkere organisatie.
In 1881 werden er nadere regelingen voor de organisatie van de broederschap getroffen.
Leden van de broederschap konden vroeger bij de heer Verhulst naast het stadhuis hun
contributie voldoen. Toen hij te oud werd, kon iemand die lid wilde worden een papiertje
met zijn naam erop en geld erin in een offerblok in de Sint-Jan gooien, maar blijkbaar liep
er te veel mis. De bisschop greep in en verordonneerde een strakkere organisatie.*11 In
1881 hechtte de bisschop zijn goedkeuring aan het huishoudelijk reglement voor het
bestuur van de broederschap. Aan het hoofd van het bestuur kwam een directeur te
staan, zijnde de plebaan van de Sint-Jan. Onder hem stonden twaalf bestuursleden, de
broeders of broedermeesters die zo mogelijk in gelijk aantal genomen moeten worden uit
de vier stadsparochies. Het bestuur stelde nog in datzelfde jaar een huishoudelijk
reglement op. Voordat men broeder kon worden moest men eerst als kandidaat worden
voorgedragen. De broeders kozen uit hun midden een regerend en een toezind proost,
een griffier en een rentmeester (later thesaurier genoemd). De regerend proost zat de
vergaderingen voor. Hij had de dagelijkse leiding van de broederschap. De toeziend
proost trad pas op als de regerend proost om een of andere reden wegviel. De griffier
riep de broeders ter vergadering op, berichtte wanneer de broeders geacht werden naar
de processie*12 te komen en notuleerde de vergaderingen. De rentmeester beheerde de
contributie van de broeders. Tevens inde hij de boeten die geheven werden wegens
verzuim in de processie, in een vergadering of het deelnemen aan een processie zonder
het door het bestuur verstrekte ordeteken. De contributie voor de broeders bedroeg f 5,-per jaar. Bij overlijden werd de overleden medebroeder naar het graf begeleid en kreeg
hij een gezongen H. Mis van de broederschap aangeboden.* 13 Verder werd de
contributie gebruikt om de onkosten van het vergaderen te bestrijden.
Iedereen kon, net als voorheen, lid van de broederschap worden. De contributie daarvoor
bedroeg vanouds f 0,60 per jaar. Ouderen dan zestig die zich inschreven, betaalden
eenmalig f 1,50 extra; personen boven de zeventig en gevaarlijk zieken moesten een
aanvullende storting doen van f 3,--.*14
Deze contributie werd per parochie opgehaald door de drie broeders van de
desbetreffende parochie, van zie er één de functie van secretaris-penningmeester
vervulde. Deze hield tevens de ledenlijst bij. De contributie van de buitenleden werd
geïnd met behulp van zelateurs of (meestal) zelatrices. Daarvoor was een aparte
coördinator benoemd.

Jaarverslag 1899, inv.nr. 15.
De oudste vermelding van de processies staat in inv.nr. 84. De volgende data staan daar genoemd:
2 februari (Maria Lichtmis), 25 maart (Maria Boodschap), Sacramentsdag, de zondag na 2 juli, de
zondag na 9 juli, 15 augustus (Maria Hemelvaart), 8 september (Maria Geboorte) en 8 december
(Maria Onbevlekte Ontvangenis).
13 Inv.nr. oud 23.
14 Inv.nr. 84.
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De gelden van de leden (men sprak dan meestal van ‘het’ broederschap) werden
afgedragen aan de directeur, de plebaan van de Sint-Jan. Deze gebruikte de inkomsten
voor verfraaiing van de kerk en speciaal de Mariakapel en de verzorging van het beeld.
Plechtige Processie naast Stille Omgang.
De genoemde processies waaraan de broeders statutair deelnamen, vonden alle binnen
de Sint-Jan plaats. Het processieverbod was immers nog van kracht, wat inhield dat deze
in het openbaar niet gehouden mochten worden. De Plechtige Processie, waarin
wonderbeeld en mirakelboek werden meegevoerd, werd gehouden op zondag na O.L.
Vrouw Visitatie (2 juli).
Volgens de tekst op het processievaantje uit 1930 is de stille omgang, een individuele
bidtocht op negen achtereenvolgende dagen (noveen), langs een vaste route door de
stad ter ere van O.L. Vrouw van Den Bosch, alle eeuwen door blijven voortleven. Ze werd
jaarlijks gehouden voor de tweede zondag na O.L. Vrouw Visitatie. In de periode van de
Stille Omgang buiten werd dus in de Sint-Jan de Plechtige Processie gehouden. Of dit
gebruik al die tijd in stand gebleven is, kan betwijfeld worden. Vanuit de broederschap is
ook wel beweerd dat vrouwen, vooral uit de lagere standen, met hun kinderen in het jaar
van de Belgische Omwenteling (1830) begonnen zijn met het herstel van de Stille
Omgang.*15 In ieder geval is deze Stille Omgang nieuw leven ingeblazen in 1866, naar
verluidt wegens het uitbreken van de cholera.* 16 J.Th. Dirks, prefect der H. Familie, nam
het initiatief tot herstel van de omgang. Hij begon met dertig mannen, een aantal dat snel
aangroeide, allen leden van de H. Familie.*17 In 1872 begon het gebruik van de stille
processie van Utrecht om in de omgang mee te lopen. Wellicht is toen de vereniging
‘Mannenomgang’ in het leven geroepen.*18 Deze activiteiten stonden los van de
broederschap.
Stille Omgang naast Plechtige Omgang.
In 1916 wilde de Vereniging ‘Mannenomgang’ vieren dat ze vijtig jaar tevoren de Stille
Omgang weer tot leven had gewekt. Samen met diverse Rooms-Katholieke verenigingen
van de stad hielden ze op de zondag na de zondag van de Plechtige Processie een
Plechtige Omgang die de traditionele bidroute volgde. Daarna keerde ze weer terug naar
haar hoofdthema: de Stille Omgang.
Het grote succes van deze Plechtige Omgang vroeg echter om een opvolger. De
broederschap nam nu het heft in houden en benoemde voor een deel uit haar midden
een Commissie voor de Omgang, die los van de broederschap en met medewerking van
vele anderen de organisatie verzorgde van dit jaarlijks terugkerend evenement.

Jaarrede van de proost, opgenomen in het jaarverslag uit 1899 (inv.nr. 14).
Inv.nr. 306
17 Krantenbericht uit 1916.
18 Inv.nr. 45.
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De nieuwe organisatie.
De Plechtige Omgang werd jaarlijks grootser en uitbundiger van opzet. Zozeer zelf dat in
1926 nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement noodzakelijk waren voor de
broederschap, met een afzonderlijke organisatie voor de Plechtige Omgang.
Vanaf nu werd de naam Zoete Moeder voor Maria in de naam van de broederschap
gebruikt. De verschillen met de vorige statuten zijn niet groot en vormen vaak de
formalisering van wat jaren tevoren al gebruikelijk was geworden. Was de griffier eerst
tevens archivaris, nu werd de archivaris een afzonderlijke functionaris. Hij was belast met
de bibliotheek en het archief en bewaarde beide in het lokaal van de broederschap.* 19
Broeders en kandidaten waren verplicht de contributie in hun wijk op te halen en af te
dragen. De contributie was inmiddels gestegen van vijf naar zes gulden. De
ledencontributie bleef overigens op f 0,60.
Kleine commissie waren in het verleden vaker uit de broederschap voortgekomen. Zo
was er een commissie voor de jaarlijkse feestvergadering, commissies ter voorbereiding
van reizen naar congressen of mariale feesten, en een commissie ‘Bloemenhulde’ met
als taak te zorgen voor een passende bloemenhulde aan het beeld van O.L. Vrouw.
De groei van de Plechtige Omgang noodzaakte de broederschap deze activiteit niet
alleen inhoudelijk maar ook organisatorisch los te koppelen van de broederschap. Het
bestuur stelde daarom aparte statuten vast voor het ‘Comité van den Plechtige Omgang’.
En de omvang van de Plechtige Omgang bleef maar groeien, evenals de belangstelling
van binnen en buiten de stad. Een extra stimulans was het meevoeren van het beeld in
de Omgang vanaf 1932, iets waar al regelmatig om verzocht was, maat wat vanwege het
processieverbod altijd angstvallig door de plebaan geweigerd was. Het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog verstoorde de continuïteit van de Plechtige Omgang.
Naoorlogse wederopleving en kentering der tijden.
De traditie van de jaarlijkse Plechtige Omgang werd na de oorlog weer opgevat. De
grootste omvorming vond plaats in 1953, toen het eeuwfeest van de terugkeer van het
beeld gevierd werd met een Maria-congres in de stad en een Plechtige Omgang die meer
dan voorheen religieus en kunstzinnig verantwoord moest zijn. Inhoud en opmaak
werden uitgebreid tegen het licht gehouden en een aparte stichting werd ervoor
opgericht. De tijdrovende en kostbare organisatie die de Plechtige Omgang ieder jaar met
zich mee bracht, bleek een zware last. Vanaf 1956 werd de omgang dan ook niet meer
jaarlijks maar om de drie jaar gehouden. Daarbij kwam dan nog de maatschappelijke
verandering van de jaren zestig waarin het concept van de Plechtige Omgang niet meer
paste. Moest de Omgang van 1966 wegens gebrek aan deelnemers afgeblazen worden,
die van 1967 bleek de laatste Plechtige Omgang te zijn. Het evenement had zich
overleefd.
Ook de broederschap kwam voor een moeilijke tijd te staan. Het lidmaatschap van een
kerkgenootschap, laat staan van een religieuze broederschap, was niet meer vanzelfsprekend. De
broederschap raakte in een identiteitscrisis, moest zich gaan bezinnen op de nieuwe normen en
waarden, en nieuwe wegen zoeken om haar potentiële leden te bereiken. De sterke traditie heeft haar
voor uitsterven behoed. Vooreerst werd plaats gemaakt voor het zoeken naar een nieuwe eigen
identiteit. Bezinningsdagen en mariologie werden belangrijke thema’s binnen de broederschap. Ook
19

De broederschap had toen een eigen pand, hoek Kerkstraat-Torenstraat.
8

het naar buiten treden vroeg om een nieuwe aanpak. De broederschap vond deze vooral in een
vernieuwing van de meimaandvieringen die de broederschap tegenwoordig als haar belangrijkste
taakgebied beschouwt, alsmede het vieren van de Mariafeesten (onder andere 2 februari, 15
augustus en 8 december) in de Sint-Janskathedraal.*20

20

Zie ook noot 12.
9

Gebruik van archief en inventaris.
1.

Het bestuur van de Broederschap (i.c. de griffier) wenst geïnformeerd te zijn over wie het
broederschapsarchief wil inzien en waarom (personalia en doel).

2.

Toegang tot het archief kan verleend worden op voordracht van:
a.
het kerkbestuur;
b.
de archiefcommissie van de parochie;
c.
de archivaris van het Bisschoppelijk Archief.
Deze instanties of personen melden achteraf aan de griffier wie er toegang is verleend of zal
worden verleend.

3.

Van publicaties waarvoor stukken uit het archief van de Broederschap zijn gebruikt, dient een
exemplaar ter beschikking te worden gesteld aan de Broederschap ter opneming in de eigen
documentatie.

4.

De Broederschap sluit aan bij de bestaande regels van het kerkbestuur van de parochie
Binnenstad wat betreft het gebruik en de bestudering van archiefstukken.
Concreet houdt dit in dat:
- De voorzitter van de Archiefcommissie (nu, 5 februari 1999, dr. Fr. Jansen) licht het stuk
waarom is gevraagd;
- In de studiezaal van het Bisschoppelijk Archief het materiaal kan worden bestudeerd;
- Bij afwezigheid van dr. Fr. Jansen deze taak waargenomen kan worden door dr. J.
Peijnenburg, archivaris van het bisdom ’s-Hertogenbosch.21*

5.

De gebruiker van het archief dient ervan doordrongen te zijn dat in de series van notulen en
correspondentie in principe alle onderwerpen kunnen voorkomen.

6.

Andere belangrijke archieven voor de onderzoeker van het archief van de broederschap zijn het
archief van het bisdom ’s-Hertogenbosch en het archief van de parochie Sint-Jan in ’sHertogenbosch.

21

Aldus besloten in de Broederschapsvergadering van 4 februari 1999.
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Bijlage 1 Proosten van de broederschap.
J.M.F. Servais
J.M. Mulder
Th.W. van Grinsven
H.J.J.M. Adelmeyer
L.P.P. van der Vaart
J.R. Pels
J.M.V. van der Vaart
A.A. van Mackelenbergh
F. van de Eerembeemt
W. Westerwoudt
J. Vaessen-Lambermont
G. Melkert
M. van Dongen – Kok
R. Dirrewachter

04-04-1882 tot 28-01-1901 (overleden)
01-03-1901 tot 12-05-1906 (overleden)
01-06-1906 tot 19-05-1913 (overleden)
16-06-1913 tot 17-07-1921 (overleden)
26-10-1921 tot 22-01-1937 (bedankt)
22-01-1937 tot 20-09-1948 (bedankt)
20-09-1948 tot 19-05-1958 (bedankt)
19-05-1958 tot 20-03-1972 (bedankt)
20-03-1972 tot 10-02-1981 (bedankt)
10-02-1981 tot 02-02-1989 (bedankt)
vanaf 02-02-1989
vanaf ?
tot 08-09-2018
08-09-2018 tot
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1.

Vergaderstukken, jaarverslagen en correspondentie

1.-3.

Notulen van vergaderingen, 1882-1984;
1. 1882-1929
2. 1930-1948, 1958
3. 1949-1968; 1972-1984

2 delen en 1 pak

N.B.: tussen 1952 en 1975 deels gecombineerd met vergaderingen van het
comité Plechtige Omgang.
4.

Notulen met bijlagen, 1979-1986

5.-10.

Notulen met bijlagen en correspondentie van de broederschap, 1987-1995
6 omslagen/pakken
5. 1987-1988
6. 1989-1990
7. 1991-1992
8. 1993
9. 1994
10. 1995

11.

Presentielijsten van vergaderingen, 1895-1928

1 omslag

12.

Presentielijsten van feestvergaderingen, 1900 en 1949

2 stukken

13.

Convocaties voor vergaderingen van de broederschap, 1966-1984

1 omslag

14.

Jaarverslagen, 1889-1904, 1906, 1908

1 omslag

15.-21.

Correspondentie, 1883-1989
3 pakken en 4 omslagen
N.B.: Zie voor de correspondentie 1987-1995 ook inv.nr. 5-10
15. 1883-1932
16. 1933-1940
17. 1938-1952
18. 1953-1962
N.B.: bevat ook correspondentie van het Comité van de Plechtige Omgang
19. 1960, 1964-1974
N.B.: bevat ook correspondentie van het Comité van de Plechtige Omgang
20. 1967-1986
21. 1979-1989

22.

Correspondentie van mgr. J. van Susante, plebaan, als directeur van de
broederschap, 1954-1968

2.

Organisatie

2.1.

Inrichting

1 pak

12

1 omslag

23.

24.
25.

26.
27.

Statuten en huishoudelijke reglementen van (het bestuur) van de
broederschap, ca. 1934 (fragment), 1881 en 1926, met statuten voor het
Comité van de Plechtige Omgang, met concepten, 1925-1926
‘Stamboek’, register van broeders en kandidaten, 1881- ; met voorin de
huishoudelijke reglementen van (het bestuur) van de broederschap, 1881

1 omslag
1 deel

Ingekomen brieven van bisschoppen van ’s-Hertogenbosch betreffende
mededelingen van benoeming en ontslag van functionarissen in de
broederschap, 1890-1891, 1922 en 1937

1 omslag

Afbeeldingen van oude kleding, bedoeld als voorbeeld voor toga’s ten
behoeve van het bestuur van de broederschap, 1929-1931 en ongedateerd

1 omslag

Naamlijsten van zelatricen, meest geordend per gemeente, ca 1930-1936 en
ongedateerd
N.B.: Zie voor de benoeming van zelateurs en zelatricen de notulen.

1 omslag

28.

Album met foto’s en/of bidprentjes van kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders van of uit het bisdom ’s-Hertogenbosch en van
functionarissen en belangrijke broeders van de broederschap, met
naamlijsten van functionarissen, samengesteld ca. 1938, bijgehouden tot ca.
1948;
1 deel met 18 losse foto’s

29.

Stukken betreffende bestuursleden van de broederschap en van het Comité
Plechtige Omgang, 1965-1983

2.2.

1 omslag

Financiën
N.B.: Zie ook het onderdeel ledenadministratie

30.

Overzicht van inkomsten en uitgaven van de broederschap, 1934-1936

31.-32.

(Bijlagen bij) jaarrekeningen van het bestuur van de broederschap, 18821869
31. 1882/83-1948
32. 1953-1969

1 stuk
2 omslagen

33.

Vacat

34.

Overzichten van inkomsten van leden en buitenleden, 1917-1935

35.

Kasboekje van het bestuur van de broederschap, 1918-1936

1 deeltje

36.

Minuten van brieven van de proost aan de directeur van de broederschap
waarbij hij contributie van leden in ’s-Hertogenbosch en van buitenleden
overdraagt, 1926-1936

1 omslag

Stukken betreffende de wijkindelingen van de stad ten behoeve van de
collecte voor de broederschap, 1929-1939 en ongedateerd

1 omslag

Contributieboekje van een zelatrice van de broederschap over de jaren
1934-1944

1 stuk

37.
38.
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2 stukken

39.

Kasboekje van het bestuur van de broederschap, 1938-1959

40.

Affiche en circulaire, waarin de leden van de broederschap opgeroepen
worden hun jaarlijkse bijdragen te voldoen, ongedateerd
N.B.: in tweevoud

2 stukken

41

Financieel jaaroverzicht 1985

1 omslag

2.3.

Ledenadministratie

42.-47.

Ledenlijsten, 1834-1934
42. 1834-1852
N.B.: Met voorin een aantekening over de oprichting van de broederschap
in 1834
43. 1853-1855
44. 1853-1866
N.B.: Met voorin financiële bepalingen aangaande het lidmaatschap
45. 1872-1873
N.B.: Met voorin historische aantekeningen en een verslag over de
instelling en het verloop van de omgang in 1872
46. 1890-1924
47. 1898-1934

6 delen

48.-50.

Ledenlijsten, 1842-1855;
N.B.: De leden binnen de stad zijn ingedeeld naar straat; de leden buiten de
stad omvatten de plaatsen Tilburg, Waalwijk, Oirschot, Boxtel en
Esch, Sint Michielsgestel, Empel, Engelen en Orthen, en Vught.
48. Binnen de stad, 1842, vooral 1849-1852 en 1853
49. Binnen de stad, 1852 en 1855
50. Binnen en buiten de stad, voor 1855

3 delen

51.-60.

Ledenlijsten van leden binnen de stad, aangelegd in 1856, bijgehouden tot
1879
N.B.: De lijsten omvatten meer straten dan waarmee ze aangeduid zijn.
51. ‘Kerkstraat’ 1856-1878
52. Kerkstraat 1877-1879
53. ‘Kerkstraat’ 1879
54. ‘Markt’ 1856-1879
55. ‘Orthenstraat’ 1867-1879
56. ‘Postelstraat, Breede Haven’1867-1879
57. ‘Smalle Haven’ 1867-1878
58. ‘Verwerstraat’ 1856-1879
59. ‘Vugterstraat’ 1867-1879
60. (onleesbaar), Gastelstraat 1856-1879

61.-69.

Ledenlijsten van leden buiten de stad, aangelegd in 1856, bijgehouden tot
1879/1880
61. Boxtel 1867-1879
62. Driel 1867-1869
63. Driel, 1869-1879 met ledenbestand van 1880
64. Empel, 1867-1879
65. Helvoirt 1873-1879
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1 deeltje

10 delen

9 delen

66.
67.
68.
69.

Hintham en Rosmalen 1869-1879
Orthen, Bokhoven en Engelen 1867-1879
Vught 1867-1879
diverse plaatsen 1856-1872

70.

Lijsten van nieuwe leden van de broedeschap 1862-1864

71.

Ledenlijst van de pro-deo-leden 1866-1911

72.-73.

Registertjes van overleden leden 1866-1880
72. 1866-1880
73. 1869-1873

74.

Alfabetisch ingericht ledenregister van dienstboden 1870-1879

75.-76.

Ledenlijsten van de buitenleden 1880-1892
75. 1880-1882 met aantekeningen over contributiebetaling
76. 1884-1892 met namen van de zelateurs zelatricen

2 delen

77.-81.

Ledenlijsten met aantekeningen over contributiebetaling 1882-1913
N.B.: Met voorin meestal financiële bepalingen aangaande het
lidmaatschap en de data van de processies waarbij de aanwezigheid
van de broeders verlangd wordt.
77. 1882-1895
78. 1882-1900
79. 1895-1908
80. 1904-1928
81. 1909-1913

5 delen

82.-83.

Ledenlijsten met aantekeningen over contributiebetaling en –afdracht 18821976 en ongedateerd
82. Parochie Sint Catharina, 1882
Parochie Sint Jacob, Sint Jan, Sint Pieter, 1882
Binnen- en buitenleden, 1882-1883
Parochies Sint Catharina, Sint Jacob, Sint Pieter 1882-1883
Parochies Sint Jan, Sint Pieter, 1883-1884
Parochie Sint Catharina, 1884
Parochies Sint Jan, Sint Pieter, 1884-1886
Buitenleden, 1884-1914 en ongedateerd
Parochie Sint Catharina, 1885
Parochie Sint Catharina, 1885-1886
Parochie Sint Jan, 1885-1886
Parochie Sint Jan, 1886-1887
Parochie Sint Jan, 1886-1888
Parochies Sint Catharina, Sint Pieter, 1887
Parochies Sint Catharina, Sint Pieter, 1887-1889
Parochie Sint Catharina, 1888
Parochies Sint Jan, Sint Pieter, 1888-1889
Parochies Sint Catharina, Sint Pieter, 1889-1890
83. Parochie Sint Jan, 1889-1890
Parochie Sint Jan, Sint Pieter, 1890-1891
Parochie Sint Catharina, 1891
Parochie Sint Jan, 1891-1892
Parochies Sint Catharina, Sint Jacob, 1892
15

1 omslag
1 deel
1 deel en 1 band

1 deel

2 pakken

Parochie Sint Jan, 1892-1893
Parochies Sint Catharina, Sint Jacob, Sint Jan, Sint Pieter, 1893-1894
Parochies Sint Catharina, Sint Pieter, 1894-1895
Parochie Sint Catharina, 1895
Parochies Sint Jacob, Sint Jan, Sint Pieter, 1895-1896\Parochies Sint
Parochies Catharina, Sint Jan, Sint Pieter, 1896-1898
Parochies Sint Catharina, Sint Jacob, Sint Jan, 1897
Parochies Sint Catharina, Sint Jacob, Sint Pieter, 1898-1900
Parochie Sint Catharina, 1899
Parochies Sint Catharina, Sint Jan, Sint Pieter, 1899-1900
Parochies Sint Catharina, Sint Jacob, Sint Pieter, 1901
Parochies Sint Catharina, Sint Jacob, Sint Jan, 1902-1903
Parochies Sint Catharina, Sint Jan, 1903
Parochies Sint Catharina, Sint Jacob, 1903-1904
Parochies Sint Catharina, Sint Pieter, 1905
Parochies Sint Catharina, Sint Pieter, 1906
Parochies Sint Catharina, Sint Pieter, 1907-1908
Parochies Sint Catharina, Sint Pieter, 1907-1909
Parochies Sint Catharina, Sint Pieter, 1909
Parochies Sint Catharina, Sint Pieter, 1910
Parochies Sint Catharina, Sint Pieter, 1910-1911
Parochies Sint Catharina, Sint Pieter, 1912
Parochies Sint Catharina, Sint Leonardus, 1913-1914
Parochie Sint Catharina, 1915
Parochies Sint Catharina, Sint Jacob, 1916 en ongedateerd
84.-88.

Ledenlijst met aantekeningen over contributiebetaling, geordend per wijk,
1882-1928
5 delen
N.B.: Met voorin financiële bepalingen aangaande het lidmaatschap en de
data van de processies waarbij de aanwezigheid van de
broeder(meester)s verlangd wordt.
84. 1882-1887
85. 1884-1891
N.B.:Betreft het register van de broedermeesters van de parochie van Sint Catharina.
86. 1887-1894
87. 1895-1904
88. 1904-1928

89.

Diverse stukken betreffende buitenleden, 1892-1909

1 omslag

90.

Brieven van leden die functies binnen de broederschap of hun lidmaatschap
opzeggen, 1895-1934 en ongedateerd

1 omslag

91.

Lijsten van leden, kandidaten en broeders, ca. 1924 en 1927

2 stukken

92.

Het Golden Boek der Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw van De
Bosch, register van ereleden, 1924-1935

93.

Brief betreffende de opneming van vier Chinese bisschoppen als ereleden
van de broederschap, 1926

94.

Staat van aantallen leden buiten ’s-Hertogenbosch, 1936-1939

95.

Ledenlijsten met aantekening van betaling, 1953-1954
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1 band

1 stuk
1 omslag

N.B.: onvolledig
2.4.

Zorg voor het archief

96.

Stukken betreffende de inbewaringgeving van het archief en betreffende de
overdracht van archiefstukken van de broederschap, 1973-1994

1 omslag

3.

Taken

3.1.

Bezinning en mariologie

97.

Stukken betreffende het streven van de broederschap literatuur en
historische gegevens te verzamelen over O.L. Vrouw van Den Bosch, 19301932

1 omslag

Verslag van de vergadering van de werkgroep van de broederschap, die ten
doel had ideeën aan te dragen om de basis van de broederschap te
verbreden en om tot een herbezinning te komen, 1975

1 stuk

98.

99.
100.
101.

102.
103.
104.

105.
106.

Stukken betreffende de plaats van de broederschap in de parochie
Binnenstad, 1977-1986

1 omslag

Stukken betreffende de bezinning van de broederschap op haar plaats en
functie, 1978-1984

1 omslag

Beeld van Genade. Feestuitgave voor de Zoete Lieve Vrouwe van Den
Bosch bij gelegenheid van het 125e herdenkingsjaar van de terugkeer van
het genadebeeld (Hilversum 1979)

1 deel

Stukken betreffende de publicatie van het boek Beeld van Genade, 19791984

1 omslag

Wees gegroet. Verhaal en meditatie bij O.L. Vrouw van Den Bosch,
uitgegeven door het broederschap, 1980
Affiche voor het boek Wees gegroet. Verhaal en meditatie bij O.L. Vrouw
van Den Bosch, uitgegeven door de broederschap, 1980
N.B.: ligt op de kast
Ruimte voor ontmoeting. Verhaal en meditatie bij O.L. Vrouw van Den Bosch
2, uitgegeven door de broederschap, 1992
Oproep aan de broeders tot een bezinningsavond naar aanleiding van het
boek O.L. Vrouw, aan de Priesters, haar veelgeliefde Zonen, met een
samenvatting van deze publicatie, 1988

3.2.

Ledenwerving

107.

Informatiefolders en regels voor de zelateurs en zelatricen van de
broederschap, 1833-1927
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1 stuk
1 stuk

1 stuk

2 stukken

1 omslag

108.

Stukken betreffende ledenwerving en –verlies in Best, 1923

1 omslag

109.

Stukken betreffende de plannen tot uitgaaf van een brochure over O.L.
Vrouw van Den Bosch, met voorbeelden van elders, 1923-1934

1 omslag

110.

111.
112.

Door de broederschap(?) uitgegeven bidprentjes van O.L. Vrouw van Den
Bosch, en enkele losse afbeeldingen van het Mariabeeld, 1825, 1934, 1946,
1953 en ongedateerd
N.B.: zie ook inv.nr. 134
Circulaires waarin opgeroepen wordt lid te worden van de broederschap,
1928-1970

1 omslag

Stukken betreffende ledenwerving, onder meer via zelatricen, en betreffende
ledenadministratie, 1952 en 1968-1984

1 omslag

3.3.

Bemiddeling in voorspraak bij Maria

113.

Opdrachten aan Maria, ca. 1850-1932

114.

Album met foto’s en opdrachten om bescherming af te smeken bij O.L.
Vrouw van Den Bosch voor Belgische en Franse soldaten in de Eerste
Wereldoorlog, 1914-1918

115.
116.
117.133.

1 omslag

1 omslag

1 deel

Krantenberichten en correspondentie betreffende wonderbaarlijke
genezingen door de voorpsraak van O.L. Vrouw van Den Bosch, 1922-1935

1 omslag

Brieven en opdrachten aan O.L. Vrouw van Den Bosch, 1933 en
ongedateerd

1 omslag

‘Intentieboeken’, registers met persoonlijke gebeden, verzoeken en
dankzeggingen aan Maria, 1978-1997
N.B.: Deze registers zijn geschreven door bezoekers van het Mariabeeld en
werden door de broederschap met dat doel in de meimaand bij het
Mariabeeld in de kapel gelegd.
117. 1978
118. 1980
119. 1982
120. 1983
121. 1984
122. 1986
123. 1987
124. 1988
125. 1989
126. 1990
127. 1991
128. 1992
129. 1993 eerste stuk
130. 1993 tweede stuk
131. 1994 eerste stuk
132. 1994 tweede stuk – 1995 tweede stuk
133. 1995 eerste stuk
18

17 boeken

134.

Afbeeldingen van en teksten van gebeden en liederen tot O.L. Vrouw van
Den Bosch, 1989 en (20e eeuw), met fotokopieën van vroegere stukken
N.B.: zie ook inv.nr. 110

1 omslag

3.4.

Viering van herdenkingen

135.

Tekst op muziek van het volkslied, gezongen tijdens de kroningsfeesten van
het Mariabeeld, 1878

1 stuk

Uittreksel uit het Gedenkboek van de Congregatie der Zusters van Liefde
Moederhuis Tilburg over het tijdelijke verblijf van het Mariabeeld in de kapel
van de zusters in Tilburg, 1935

1 stuk

Stukken betreffende het Comité Eeuwfeestviering van de terugkeer van het
Mariabeeld, 1952

1 omslag

136.

137.
138.

139.
140.

141.

3.5.

Herinneringsalbum, aan de broederschap aangeboden door het
hoofdbestuur van de Congregatie der Zusters van O.L.V. Moeder van
Barmhartigheid te Tilburg, wegens de overbrenging van het Mariabeeld
vanuit de Sint-Jan naar het moederhuis in Tilburg ter herdenking van de
overbrenging in 1853 van het beeld uit Brussel, 1953

1 band

Stukken betreffende de viering van de herdenking dat het Mariabeeld 125
jaar tevoren terugkeerde in de Sint Jan, 1978

1 omslag

Stukken betreffende de deelname van de broederschap aan de festiviteiten
wegens de het gereedkomen van de restauratie van de Sint Jan en de
viering van het 800-jarig bestaan van ’s-Hertogenbosch, 1982-1985

1 omslag

Stukken betreffende de viering van het Mariajaar en van het 150-jarig
bestaan van de broederschap, 1987-1988

1 omslag

Organisatie van de deelname aan processies en vieringen
N.B.: De Plechtige Omgang werd vanuit de broederschap georganiseerd
door een afzonderlijk comité (zie p. 35 e.v.)

142.

Programma voor het lof met plechtige processie ter eere van de Zoete Lieve
Vrouwe van Den Bosch op Zondag den 5 juli 1896 (’s-Hertogenbosch 1896)

143.

Programma voor het lof en volgorde der plechtige processie ter ere van de
Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch op Zondag den 4 juli 1897 (’sHertogenbosch 1897)

144.

Programma voor het lof en volgorde der plechtige processie ter eere van de
Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch op Zondag den 3 juli 1898 (’sHertogenbosch 1898)

145.

Persbericht over de bedevaart naar O.L. Vrouw van Den Bosch, 1915;
N.B.: in viervoud aanwezig
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1 stuk

146.
147.
148.

149.
150.152.

Teksten van liederen, gezongen door het koor van de Sint-Jacobsparochie
bij de stille omgang, met bijlagen, 1928-1931 en ongedateerd
Notitie over de data voor de grote processie en de Plechtige Omgang,
c. 1930;

1 omslag
1 stuk

Correspondentie betreffende de pogingen tot verkrijging van aanvullende
geestelijke gunsten ten behoeve van de bedevaartgangers naar O.L. Vrouw
van Den Bosch, 1953-1954

1 omslag

Correspondentie betreffende de jaarlijkse bid-omgang onder de titel ‘Den
Bosch gezamenlijke Omgang’, 1963-1965

1 omslag

Stukken betreffende de jaarlijkse meiviering en bidtocht, vanaf 1976
betreffende de contacten met ‘Den Bosch in mei’, vanaf 1978 betreffende de
bezinningsbijeenkomsten van de broederschap en betreffende de contacten
met de vereniging ‘Stille Omgang ’s-Hertogenbosch’, 1971-1988
150. 1971-1978
151. 1979-1982
152. 1983-1988

3 pakken

153.

Stukken betreffende contacten met de Vereniging Stille Omgang, 1977-1990
N.B.: Deze vereniging is opgericht op 8 december 1978, toen het door
vandalisme vernielde Mariabeeld in de Lepelstraat weer hersteld was.

154.

Kopieën van een arrangement voor het Volkslied van O.L. Vrouw van Den
Bosch, geschreven door Joh. Wierts, 1984

1 omslag

Stukken betreffende bidtocht door de stad naar aanleiding van het bezoek
aan de Paus, met foto’s en krantenknipsels, 1985

1 pak

Bruikleenovereenkomst door de broederschap aan het Carolus-Liduina
Ziekenhuis en Verpleeghuis te ’s-Hertogenbosch van een Mariabeeld met
kind, 1993; met bijlagen 1992-1993

1 omslag

155.
162.

3.6.

Vertegenwoordiging bij andere Maria-evenementen

156.

Stukken betreffende het Maria-congres in Maastricht, 1912, 1922, 1947

157.

Affiches van de broederschap betreffende de processie naar Kevelaer, 1930
en 1931
N.B.: Affiche van 1931 in tweevoud
N.B.: ligt op de kast

158.

Stukken betreffende het Mariacongres in Nijmegen, 1932
N.B.: Voor het gedenkboek zie inv.nr. 239

159.

Aankondiging van de inwijding van de Mariakapel in Vught en de eraan
verbonden tentoonstelling, 1947

160.

Programma en verslag van het te ’s-Hertogenbosch gehouden
Mariacongres, 1953
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1 omslag

1 omslag
3 stukken

1 omslag

1 stuk
2 stukken

N.B.: programma in tweevoud
161.

Stukken betreffende contacten met de stichting ‘Maria – Koningin van de
Vrede’ te Eindhoven, 1990-1991

3.7.

Organisatie van meimaandvieringen

163.

Albums betreffende de radio-uitzending van de mei-hulde aan O.L. Vrouw
van Den Bosch vanuit de Sint Jan, 1927-1928

1 omslag

2 delen

164.

Boekjes ten behoeve van de meimaandvieringen, 1981-1982, 1985-1994

3.8.

Zorg voor het Mariabeeld en attributen

165.

Stukken betreffende het 17e-eeuwse afschrift van het Mirakelboek, 19281930

1 omslag

Ingekomen documentatie, vermoedelijk ten behoeve van een door de
broederschap te bestellen kruisbeeld(?), 1932

1 omslag

Stukken betreffende het Comité of de Vereniging “Bloemenhulde’ die de
bloemen voor het Mariabeeld verzorgde, 1934-1935 en ongedateerd

1 omslag

Foto’s van het beeld, de attributen en de kapel van O.L. Vrouw van Den
Bosch met historische aantekeningen, eerste helft 20e eeuw;

1 band

Foto’s van het beeld en de attributen van O.L. Vrouw van Den Bosch, met
een afbeelding van O.L. Vrouw van Oisterwijk, Tilburg en Uden, eerste helft
20e eeuw

1 band

166.
167.
168.
169.

170.

Stukken betreffende de uitgave van het Mirakelboek, 1976-1979
N.B.: zie voor de uitgave inv.nr. 252

171.

Stukken betreffende de herinrichting van de Mariakapel en de aankoop van
een nieuwe troon voor het Mariabeeld, 1976-1981

172.

Stukken betreffende de restauratie van de sieraden van het Mariabeeld,
1978 en 1982-1983

1 pak

1 omslag

1 pak
1 omslag

173.

Dia’s van de restauratie van het Mirakelboek, 1981

174.

Stukken betreffende de vervaardiging van een nieuwe mantel voor het
Mariabeeld, 1982, 1985, 1988

1 omslag

Stukken betreffende het terugvinden en de uitlening voor een expositie van
de maquette van de Sint Jan, eigendom van de broederschap, 1983

1 omslag

Stukken betreffende voorstellen voor een nieuwe opstelling van het
Mariabeeld en een nieuwe entourage, 1988-1989

1 omslag

Stukken betreffende restauraties aan het beeld, 1990; aan de mantels,
1992; aan de sieraden, 1990-1993

1 omslag

175.
176.
177.
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32 stuks

178.
179.
180.

Behandelingsrapporten van de schutsmantel en de ‘mantel van de Wiel’ van
het Mariabeeld, met foto’s, 1993

1 map

Fotomap betreffende de conservering/restauratie van de polychromie op het
Mariabeeld, 1984

1 stuk

Foto’s van het Mariabeeld in relatie met beeldhouwer Piet Verdonk te ’sHertogenbosch, ongedateerd

1 omslag

DOCUMENTATIE
1.

Foto’s en andere afbeeldingen

181.

Album met afbeeldingen, meest ansichtkaarten, van de Sint Jan en O.L.
Vrouw van Den Bosch, (1632)- 20e eeuw

1 deel

Bidprentje met afbeelding van O.L. Vrouw van Den Bosch, (tweede helft 18e
eeuw)

1 stuk

Afbeelding van het altaar voor Maria in de Sint Jan, ontworpen door L.
Hezenmans, 1867

1 stuk

184.

Foto van een foto uit c. 1875 van het Mariabeeld in de Sint Jan (20 e eeuw)

1 stuk

185.

Glasnegatieven van het Mariabeeld, het afschrift van het mirakelboek en de
Mariakapel, (19e-begin 20e eeuw)

182.
183.

186.

187.
188.
189.

Afbeelding van het schild vervaardigd door de leden van de Vereeniging van
de Omgang ter opluistering van de grote jaarlijkse processie, 1903
N.B.: in viervoud aanwezig

12 stuks
1 stuk

Boekje prentbriefkaarten van het jubileum van O.L. Vrouw van Hanswyck,
1913

1 stuk

Foto’s en andere afbeeldingen van historische plaatsen met betrekking tot
O.L. Vrouw van Den Bosch, c. 1920-1950

1 omslag

Tekening naar het beeld van O.L. Vrouw van Den Bosch door zr. H.S.C.,
1942

1 stuk

190.

Lijst met foto’s van de proosten van de broederschap (tussen 1937 en 1948)

1 stuk

191.

Foto’s en andere afbeeldingen van de Sint-Jan, eerste helft 20e eeuw

1 omslag

192.

Afbeeldingen van Mariabeelden, deels bidprentjes, niet O.L. Vrouw van Den
Bosch, ongedateerd

1 omslag

Fotokaarten van kerken (niet de Sint-Jan) en bidprentjes van heiligen (niet
Maria) ongedateerd

1 omslag

Foto’s, fotokaart en tekening van het Mariabeeld, ongedateerd

1 omslag

193.
194.
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2.

Literatuur

195.

Otho Zylius, Historia miraculorum B. Mariae Silvaducensis iam ad D.
Gaugerici Bruxellamm translatae (Antwerpen 1632)
N.B.: in viervoud aanwezig

196.

A. Wichmans, Brabantia Mariana tripartita (Antwerpen 1632)
N.B.: in tweevoud

197.

Tekst van een gebed tot de ‘Moeder der Zagtmoedigheid’(= O.L.V. van Den
Bosch) met inleiding, 1650

198.

Publicatie zonder titel, bevattende een inleiding en een gebed over O.L.
Vrouw van Den Bosch op de Koudenberg te Brussel, 1750

199.

Alphonsus de Liguori, De glorie van Maria: uytlegging van den Salve
Regina; godvrugtige gebeden van verscheyde heylige tot de moeder Gods;
novenen, meditatien, enz. (Nieuwe vertaling) 2 dln. Gent 1833)

200.

Histoire de Notre-Dame de Cortenbosch (Hasselt 1848)

201.

Een woord bij gelegenheid der herstelling van het miraculeuze beeld van
O.L. Vrouw van ’s-Hertogenbosch (Sint Michielsgestel 1853 en 1854)
N.B.: in drievoud aanwezig

202.

Programma en gebeden- en gezangenboekjes ten behoeve van bezoeken
van de studenten van het bisschoppelijk seminarie van ’s-Hertogenbosch
aan O.L. Vrouw van Den Bosch, 1854-1855

203.

Band bevattende drie geschriften over de Sint Jan, 1868, 1873 en 1879
Iets over de bouwherstelling der St. Janskerk te ’s-Hertogenbosch,
met de verklaring van het beeldwerk der voltooiden noordergevels,
enz. (tweede druk, ’s-Hertogenbosch 1868)
J.C.A. Hezemans, La cathédrale Saint-Jean à Bois-le-Duc (Hollande)
(Tours 1873)
Gids voor de bezoekers der St. Jans-kerk te ’s-Hertogenbosch (Sint
Michielsgestel 1879)

204.

J.C.A. Hezenmans, ‘De Illustere Lieve-Vrouwe Broederschap in Den Bosch’,
overdruk uit Onze Wachter (1876) nr. 9 en 10 en volgende
N.B.: Slot ontbreekt

205.

Leve Jezus, onze liefde! En Maria, onze hoop! Of novene ter eere van de
Zoete Lieve-Vrouw van Den Bosch (’s-Hertogenbosch 1877)

206.

Band bevattende diverse religieuze geschriften. 1877-1893
W. van Nieuwenhoff S.J., Novene ter eere van de Zoete Lieve Vrouw
van ’s-Hertogenbosch (’s-Hertogenbosch 1889)
H. van Krugten, De Zoete Lieve-vrouw van ’s-Hertogenbosch bij
gelegenheid van haar plechtige kroning (’s-Hertogenbosch 1878)
Leve Jezus, onze liefde! En Maria, onze hoop! Of novene ter eere van
de Zoete Lieve-Vrouw van Den Bosch (’s-Hertogenbosch 1877)

23

1 stuk

1 band

3 stukken
1 band

1 stuk

1 band

-

-

-

A. Scheepers, St. Cornelius-boekje of Beknopte schets van het leven,
den marteldood en de vereering van den H. Cornelius, Paus en
Martelaar, Patroon tegen vallende ziekte, jicht, kinkhoest en alle
zenuwlijden (Gulpen 1888)
De heilige stede te Hasselt. Handboekje ten gebruike der Pelgrims
behelzende de feestrede gehouden op Hasselter aflaat 1892 door
B.P. Velthuijsen, kapelaan te Kampen, en eenige gebeden (Hasselt
1893)
Lied ter eere van het Allerheiligst Sacrament. Processielied der
“Heilige Stede”, van Hasselt
B.P. Velthuysen, Hasselter Aflaat voor en na de Hervorming (Kampen
1893)

207.

A.M.D.G., Verhaal van eenige hemelse gunsten, bekomen door de vereering
van het beeld van O.L.V., moeder van zoetigheid in de Hoofdkerk van St.
Jan Evangelist te ’s-Hertogenbosch. Naar het Latijn van Otho Zylius, S.J.
met eene inleiding over de geschiedenis van het Beeld en deszelfs
vereering (’s-Hertogenbosch 1878)
N.B.: in tweevoud

208.

H. van Krugten, De Zoete Lieve-vrouw van ’s-Hertogenbosch bij gelegenheid
van haar plechtige kroning (’s-Hertogenbosch 1878)

209.

‘Gebed tot de allerheiligste Maagd Maria, vereerd in haar wonderbeeld
onder den titel van Zoete Lieve Vrouw van den Bosch’ (1882)

210.

W. van Nieuwenhoff S.J., Novene ter eere van de Zoete Lieve Vrouw van ’sHertogenbosch (’s-Hertogenbosch 1889)
N.B.: in tweevoud aanwezig

211.

Programma der plechtingheden en feesten ter gelegenheid der consecratie
van Z.D.H. Mgr. W. van der Ven op Donderdag 7 juli 1892 (’sHertogenbosch 1892)

212.

Feestliederen ter gelegenheid van de plechtige bisschopswijding van Z.D.H.
Mgr. W. van der Ven (’s-Hertogenbosch 1892)

213.

Gids voor bezoekers der St. Jans-kerk te ’s-Hertogenbosch (SintMichielsgestel 1898)
N.B.: in tweevoud aanwezig

214.

‘Gebed tot Onze Lieve Vrouw van ’s-Hertogenbosch, vermaerd door meer
dan 600 mirakelen, zeer veel dooden opgewekt, enz.’, (Maaseik [tweede
helft 19e eeuw]), met bijlage, 1954

215.

Justinus, Lourdes in het licht der Nieuwere Wetenschap (’s-Hertogenbosch
c. 1900)

216.

‘Der Umbau der grossen Orgel in der St. Jan’s-Kirche zu Herzogenbusch’,
Zeitschrift fúr Instrumentenbau 22 (1902) nr. 25

217.

Gouden Jubelfeest 1853-1903. Terugkeer van het Wonderbeeld der ZoeteLieve-Vrouw van den Bosch. Plechtigheden in de kathedraal van St. Jan op
27 december 1903
24

1 stuk

1 omslag

218.

J.A.F. Kronenberg, Maria’s heerlijkheid in Nederland. Geschiedkundige
schets van de vereering der H. Maagd in ons Vaderland, van de eerste
tijden tot op onze dagen IV (Amsterdam 1909?)

219.

Pius-almanak. Jaarboek voor de katholieken van Nederland 35 (Alkmaar
1909)

220.

Programma van de plechtigheden in de Sint-Jan ter gelegenheid van de
viering van het eeuwfeest van de teruggave van de kerk aan de katholieken,
1910

221.

Die Sevenste Bliscap van Onser Vrouwen, bewerkt voor de opvoering
tijdens de Nationale tentoonstelling van oude kerkelijke kunst te ’sHertogenbosch (’s-Hertogenbosch 1913)

222.

J.P.W.A. Smit, ‘De overdracht van het beeld der Zoete Lieve Vrouwe van ’sHertogenbosch aan prelaat en kanunniken regulier der abdij van Sint Jacobs
opt. Coudenberg te Brussel’, Taxandria (1913) 26-33 en 105-112, met
inliggend kranteartikel van dezelfde auteur handelend over de ballingschap
van het Mariabeeld en de ornamenten en kleding

1 stuk

2 stukken

223.

Th. Goossens, ‘Het beeld der Zoete Moder te ’s-Hertogenbosch’, Bossche
Bijdragen 2 (1918/1919) 237-284

224.

A.G.J. Mosmans, De organisten der Sint Janskerk te ’s-Hertogenbosch (’sHertogenbosch 1921)

225.

J.A. Buil en J. Bergmans, Historisch leesboek voor de Katholieke
Volksschool (Utrecht 1922, vierde druk), met hoofdstukken over de
Mariaverering in ’s-Hertogenbosch en de Plechtige Omgang

226.

M.Fr.C.M. v. B., Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, bid voor ons. Novene
en gebeden te gebruiken vooral gedurende den jaarlijkschen omgang en op
andere dagen (’s-Hertogenbosch 1923)
N.B.: Bevat een uitgebreide inleiding

227.

W.F.H. Oldewelt, Rekeningen van de Illustere Vrouwe Broederschap (13301375) (’s-Hertogenbosch 1925)

228.

M.L. Bertrand, Onze Lieve Vrouw van Den Bosch. Geschiedenis van het
miraculeuze beeld en zijne vereering (’s-Hertogenbosch 1927)

229.

A.G.J. Mosmans, ‘De Illustere Lieve Vrouwe-Broedershcap te ’sHertogenbosch, overdruk uit Taxandria 34 (1927) afl. 5

230.

R. Ligtenberg, ‘De Oudste ikonografie van Maria’s ontvangenis’overdruk uit
Collectanea Franciscana 1927

1 stuk

G. Jansen, ‘De boom van Jesse in de St. Janskerk’, overdruk uit Het
Gildeboek, 1927

1 stuk

231.
232.

Herbert Antcliff, ‘An ancient Wonder-Working Madonna’, Ave Maria 25
(1927) 193-196
25

233.

Onze Lieve Vrouw van Renkum. Het herstel van een oude devotie (Renkum
1928)

234.

Gids voor Katholie ’s-Hertogenbosch (1929), met inliggend lijsten van R.K.
verenigingen in ’s-Hertogenbosch en van enkele autoriteiten, ca. 1930

235.

P. Placidus, ‘Zorgen van bisschop Ophovius na den val van Den Bosch in
1629’,Bossche Bijdragen 13 (1929/1930?) 131-197

236.

M. English, Op beevaart naar Onze Lieve Vrouw van Lissewege (Brugge
1930)

237.

P.J.M. van Gils, ‘Limburgsche historici der Sociëteit van Jezus’, overdruk uit
Publications de la Sociéte historique dans le Limbourg à Maestricht 67
(1931)

238.

Leeszaalnieuws 1 (1932) afl. 7, met een artikel over twee verdwenen
vormen van Mariaverering en een beschouwing over het Marialied door de
eeuwen

239.

Gedenkboek van het Nationaal Maria-congres gehouden te Nijmegen 6, 7
en 8 augustus 1932 (’s-Hertogenbosch 1932)
N.B.: zie ook inv.nr. 158

240.

W. Nolet, Onze Lieve Vrouw ter Nood voorheen en thans (Alkmaar 1933)

241.

Speciale uitgave van de Sint-Jansklokken ter gelegenheid van het gouden
priesterfeest van mgr. A.F. Diepen, bisschop van ’s-Hertogenbosch, 1934

242.

Programmaboek van den zesden Nederlandschen Katholiekendag te ’sHertogenbosch op 23-24 juni 1934 (’s-Hertogenbosch 1934)

243.

Artikel over O.L. vrouw van Alsemberg, 1934

244.

A.B. Haafkens, Gids voor IJsselstein. De Stichtse Kersenstad (IJsselstein
1935)

245.

‘Epistels en evangeliën der voornaamste Feestdagen van het Kerkelijk Jaar’,
Feest van O.L. Vr. van Den Bosch’, Sint-Jansklokken, 30 november 1935, p.
105-106

246.

‘Het Gheestelyck tortelduyfken’, lied ter ere van Onze Lieve Vrouw van Den
Bosch, overdruk uit De Standaard 15 (1935) afl. 8

247.

Officieel handboek van het Legioen van Maria (z.p., 1938?)

248.

Geschiedenis van het wonderbeeld der Zoete Lieve Vrouw, samengesteld in
opdracht van de Bossche Kajotters, (1947

249.

Novene- en gebeden-boekjes ter eere van Onze Lieve Vrouw van Schiedam
(ca. 1950)
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1 deel

1 stuk

1 stuk

1 stuk

1 stuk

1 stuk

250.

R., ‘De Illusture Broederschap. Een jammerlijke traditie’, Het Rijk 49 (1953)
77-79
N.B.: in tweevoud aanwezig

251.

P. Adrianus, Zoete Lieve Vrouw van den Bosch (’s-Hertogenbosch 1953)

252.

H. Hens, H. van Bavel, G.C.M. van Dijk, J.H.M. Frantzen (ed.), Mirakelen
van Onze Lieve Vrouw te ’s-Hertogenbosch (Tilburg 1978)
N.B.: zie ook inv.nr. 170

253.

Fotokopie van ‘Hoe het Bossche Lieve-Vrouwelied ontstond’ (Anna van
Hambroeck reeks, uitgegeven door het bestuur van de vereniging ‘Stille
Omgang ’s-Hertogenbosch, 1982(?)

254.

J. Bodelier, G.J. Dielissen, I. Merks, R. Timmers, ‘Pelgrims tussen traditie en
moderniteit. Een cultuursociologische studie van moderniseringsaspecten in
de bedevaart’ (verslag van een seminar van de subfaculteit sociaal-culturele
wetenschappen Katholieke Hogeschool Tilburg), met twee andere
verslagen, 1984;

1 stuk

3 stukken

255.

Liesbeth Ettema, ‘Onze Lieve Vrouw van Den Bosch. De kracht van het
Mariabeeld door de eeuwen heen’ (doctoraalscriptie middeleeuwse
geschiedenis RU Utrecht, 1994)

256.

Sint-Romboutskathedraal. Gestalte van de Gothische droom (Mechelen
1990), geschenk van de kerkfabriek van Sint-Rumoldus te Mechelen aan de
broederschap, 1995

3.

Kranteknipsels

257.

Register met (kranten)artikelen betreffende bedevaarten naar O.L. Vrouw
van Den Bosch, 1915-1916, met inliggend knipsels uit 1936 en 1940

1 deel

Register met (kranten)artikelen betreffende de ommegang en de Plechtige
Omgang, 1915-1916, 1939, 1940

1 deel

Krantenknipsels getiteld ‘De Ballingschap der Zoete Lieve Vrouwe van ’sHertogenbosch te Brussel’, door P.W.A. Smit, 1924

1 stuk

258.
259.
260.

Krantenknipsel getiteld ‘De Orde der Norbertijnen van Premonstreit. Een
Mariaorde’, door Breugelmans, 1926
N.B.: in tweevoud

1 stuk

261.

Krantenknipsels over Mariaspelen, 1932 en ongedateerd

262.

Krantenknipsels en publicatie over de viering van het 500-jarig bestaan van
de devotie voor O.L. Vrouw ’t Zand te Roermond, 1935

263.

Krantenknipsels over de vervaardiging van twee gebrandschilderde ramen
door Pieter Wiegersma in de Mariakapel, 1952

1 stuk

Krantenknipsels getiteld ‘Devotieplaatsen der Moeder Gods’, 1954

1 stuk

264.
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3 stukken

4.

Overige documentatie

265.

Inschrijfbewijzen (meest oningevuld) voor leden van de broederschap, ca.
1840 – ca. 1952

266.

267.

Blanco ‘diploma’s’, modellen voor diploma’s en formulieren van
benoemingen in functies van de broederschap, 19e en 20e eeuw
N.B.: ligt deels op de kast

1 omslag
1 omslag

Blanco-formulieren, door de broederschap te richten aan de pastoor van de
parochie van overleden leden van de broederschap, waarin verzocht wordt
twee missen te lezen voor het overleden lid, ca. 1900;

1 omslag

Blanco-kwitanties voor de ontvangst van de jaarlijkse contributie, ca. 1900 –
ca. 1950

1 omslag

269.

Liederen afkomstig van pastoor Sprangers, 1915

3 stukken

270.

Bundel liederen, te zingen bij gelegenheid van het gouden jubileum van de
Mannenomgang, 1916
N.B.: in tweevoud aanwezig

268.

271.

272.

Uittreksel uit het reglement voor de kapelmeesters van de Mariakapel in de
O.L. Vrouwekerk te Antwerpen, met inliggend twee prentjes, ca. 1925

1 stuk

1 deeltje
2 stukken

Modellen van ‘diploma’s’ van benoemingen tot zelatrice van de
broederschap, met rekening en offertes, 1921, 1925, 1934 en 1935

1 omslag

Blanco- en voorbeeld-uitnodigingen voor de processie in de Sint-Jan en
vergaderingen, 1930, 1941, 1945 en ongedateerd

1 omslag

274.

Blanco briefpapier en enveloppen van de broederschap, ca 1930 – ca. 1960

1 omslag

275.

Blanco-briefkaart van de griffier betreffende de opneming van nieuwe leden
in het ledenbestand, ca. 1935
N.B.: in drievoud aanwezig

1 stuk

276.

Onuitgegeven betalingsbewijzen van de contributie voor 1953

1 stuk

277.

Onze ouwe St. Jan, carnavalslied over de Sint-Jan door Pupke Blauw, 1975

273.

1 single

VOORWERPEN
278.

279.

Cassette met medailles, geslagen ter gelegenheid van de terugkeer van het
Mariabeeld in ’s-Hertogenbosch, een Mariabroche en –speld, 1953 en
ongedateerd
Ingelijste medailles, geslagen ter gelegenheid van de terugkeer van het
Mariabeeld in ’s-Hertogenbosch, en Mariaspeld, 1853 en ongedateerd
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1 stuk

280.

281.
282.

283.

Cassette met (scapulier?)medailles van O.L. Vrouw van Den Bosch en met
een speldje ter herinnering aan het 750-jarig bestaan van ’s-Hertogenbosch,
19e en 20e eeuw

1 stuk

Cassette met broches, speldjes en andere voorwerpen waarop het
Mariabeeld staat afgebeeld, 19e en 20e eeuw

1 stuk

Cassette met insignes, vermoedelijk ten behoeve van functionarissen van de
broederschap, 19e en 20e eeuw
N.B.: zie inv.nr. 283
Mal van een of twee van de insignes, beschreven in inv.nr. 282,
ongedateerd

284.

Twee gipsen afgietsels van de hoofden van Maria en Jezus van het
wonderbeeld, ca. 1930?

285.

Doosje met tien schilden en een dekenschild (ten behoeve van de
broederschap?), ongedateerd
N.B.: Het schild met de afbeelding van Sint-Crispijn was in bezit van de
heer V.d. Schoor in de Kerkstraat

286.
287.

288.

Afbeelding van het Maria-altaar in de Sint-Jan, uitgevoerd in metaal,
ongedateerd
Dekplaat van de brievenbus van het gebouw in de Torenstraat waar het
secretariaat van de broederschap gevestigd was, 20e eeuw
N.B.: ligt op de kast
Afgietsel van het zegel van het kapittel van Sint-Rombouts te Mechelen, 20e
eeuw

29

1 stuk

1 stuk

1 stuk

1 stuk
1 stuk

1 stuk

30

AANVULLING OP HET ARCHIEF VAN DE ONZE-LIEVEVROUWENBROEDERSCHAP TE ’S-HERTOGENBOSCH TOT 1995
425.

Speldjes, (20e eeuw)

1 omslag

426.

Overzichten van de kostuums van de plechtige omgang en hun
bergplaats, (midden 20e eeuw)

1 omslag

Stukken met betrekking tot de broederschap, afkomstig van mevrouw
Helen v.d. Eerenbeemt, (c. 1930-c. 1960)

1 omslag

“Regina in coelo assumpta”, mars opgedragen aan de broederschap en
gecomponeerd door Joh. Wierts, met aanbiedingsbrief, 1951

2 stukken

427.
428.
429.
430.

Draaiboek van “Brabants Halfuur”, met als onderwerp het wonderbeeld
van Maria, 1953
Reserve-fietsvaantjes, (midden 20e eeuw)

31

1 stuk
1 omslag

Aanvulling op het archief van de onze Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s-Hertogenbosch,
1995 - circa 2005
1.

Bestuur

467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.

Notulen van het bestuur, met bijlagen en correspondentie, 1996
Notulen van het bestuur, met bijlagen en correspondentie, 1997
Notulen van het bestuur, met bijlagen en correspondentie, 1998
Notulen van het bestuur, met bijlagen en correspondentie, 1999
Notulen van het bestuur, met bijlagen en correspondentie, 2000-2001
Notulen van het bestuur, met bijlagen en correspondentie, 2001-2002
Notulen van het bestuur, met bijlagen en correspondentie, 2003
Notulen van het bestuur, met bijlagen en correspondentie, 2004
Notulen van het bestuur, met bijlagen en correspondentie, 2005-2006
Overige correspondentie, 2004-2006

2.

Commissies

2.1.

Mariakapelcommissie

462.-464.

Notulen met bijlagen van de Mariakapelcommissie, 1984-2006
462. Notulen met bijlagen van de Mariakapelcommissie, 1984-1994
463. Notulen met bijlagen van de Mariakapelcommissie, 1999-2002
464. Notulen met bijlagen van de Mariakapelcommissie, 2004-2006

2.2.

Commissie Spiritualiteit

477.

Stukken betreffende de werkgroep/commissie Spiritualiteit, 1997-2005

3.

Taken

3.1.

Onderhoud en inrichting kapel en Mariabeeld

490.

Stukken betreffende de herinrichting van de Mariakapel en de nieuwe
opstelling van het Mariabeeld, 1993-1997

482.

1 pak
1 pak
1 pak
1 pak
1 pak
1 pak
1 pak
1 pak
1 pak
1 omslag

3 omslagen

1 omslag

1 pak

Stukken betreffende het onderzoek van griffier W. van Oostveen naar de
Mariakroon van landsvoogdes Isabella en die van koningin Louise Marie
van België, 1996

1 omslag

481.

Stukken betreffende de nieuwe opstelling van de Mariatroon, 1999

1 omslag

483.

Stukken betreffende de vervaardiging van een hefmechanisme voor de
Mariatroon, 2001

1 omslag

Brief met bijlagen over de bezichtiging van de kroon van Maria door
nakomelingen van de maker, Reinier de Bruijn, 2001

1 omslag

Stukken betreffende het onderzoek naar het branden van kaarsen en
waxinelichtjes in de Mariakapel, 2001

1 omslag

510.
484.

32

491.
486.

Rapporten over de staat van het Mariabeeld, met offertes voor
restauratie, 2003-2004

3 stukken

Stukken betreffende het verhaal over de ring, geschonken door de
Bossche burgerij aan Jan Dirks wegens zijn aandeel in de terugkeer van
het Mariabeeld naar Den Bosch, 2005-2006

1 omslag

3.2.

Meimaandviering

465.

Stukken betreffende de organisatie van de meimaandvieringen, 19952000

450.-459.

Intentieboeken, 1996-2005
450. 1996
451. 1997
452. 1998
453. 1999
454. 2000
455. 2001
456. 2002
457. 2003
458. 2004
459. 2005

1 omslag

2 delen
2 delen
3 delen
2 delen
2 delen
3 delen
2 delen
2 delen
2 delen
1 deel

460.

Boekjes ten behoeve van de meimaandvieringen, 1995-2005

1 omslag

466.

Stukken betreffende lezingen en inleidingen tijdens de
meimaandvieringen, 2004-2006

1 omslag

3.3.

Jubeljaar 2003

493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.

Vergaderingen van de jubelcommissie, 2003
Versieringen, 2003
Publiciteit, 2003
Opening op 30 april, 2003
Lesbrief voor het onderwijs, 2003
Tentoonstelling in het Noord Brabants Museum, 2003
Tentoonstelling in de kooromgang van de Sint-Jan, 2003
Mariavespers, bidtocht en ontvangst broederschappen op 11 mei, 2003
Opvoering van “De 7e bliscap van Maria”, door Moyses Bosch, met
videoband, 2003
Vigillie (6 juli) en hoogfeest (7 juli) van de Zoete Lieve Vrouw, 2003
Feest van 15 augustus, 2003
Mariaconcert op 5 oktober, 2003
Rozenkrans als aandenken aan het jubeljaar, 2003
Bezoeken van het Mariabeeld aan diverse plaatsen in het bisdom, 2003
Afsluiting 27-28 december, 2003
Verslaglegging, vooral in kranten en tijdschriften, 2003
Fotoreportages, 2003

502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
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1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 pak
1 omslag
1 pak
1 pak

4.

Overige

480.

Stukken betreffende het nieuwe Marialied en het Magnificat, 1999-2000

1 omslag

487.

Stukken betreffende contacten met de Vereniging Stille Omgang, 20012002

1 omslag

Stukken betreffende de in bruikleengeving door de broederschap aan het
verpleeghuis Bosrijk te Vught van een Mariabeeld, 2002-2003

1 omslag

479.

Stukken betreffende de problemen rond plebaan Bodar, 2003

1 omslag

488.

Stukken betreffende de legaten van mevrouw Maria Pijnenburg (gouden
medaillon), 1996, en van mevrouw Carolina van den Heuvel
(schilderijtje), 2003-2004

1 omslag

Stukken betreffende relaties met andere Mariagenootschappen, 20032004

1 omslag

485.

Stukken betreffende de ledenadministratie en de zelatrices, 2004-2006

1 omslag

511.

Foto’s en ansichtkaarten

1 omslag

512.

Literatuur en documentatie

1 omslag

489.

492.
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Aanvulling op het archief van de onze Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s-Hertogenbosch,
(1985-2003) 2006-2012)
Deze aanvulling is in de periode 2010-2012 door het bestuur van de Broederschap in
beheer gegeven aan het stadsarchief.
De beschrijvingen zijn door het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch gemaakt conform de
bestaande beschrijvingen gemaakt door dr. J. Sanders.
De omvang van de aanvulling is 1 m1 en bestrijkt de periode (1985-2003) 2006-2012).
De condities voor het raadplegen zijn conform het genoemde onder ‘gebruik van
archief en inventaris’ in de algemene inleiding van deze inventaris.
Mevr. Drs. M. Ruzius-Brummans
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch
Januari 2013
1.

Bestuur

513.

Notulen van het bestuur, met bijlagen en correspondentie, 2008-2009

514.

Stukken afkomstig van voormalig proost mevrouw J. Vaessen-Lambermont,
1985-2003.

2.1.

Onderhoud en inrichting kapel en Mariabeeld

515.

Stukken betreffende de nieuwe mantel voor het Mariabeeld, 2005-2007.

516.

“Een nieuwe mantel voor onze Zoete Lieve Vrouw” (’s-Hertogenbosch 2008).
NB De dvd gemaakt door H. Zwanenberg over de totstandkoming van de
nieuwe mantel ontbreekt. Deze zou er volgens de inliggende folder bijhoren.

3.2.

Meimaandviering

1 pak
1 omslag

1 omslag
1 deel

517-522. Intentieboeken, 2006-2012.
NB De intentieboeken van 2011 zijn niet meegekomen met deze aanvulling.
517.
Eerste helft 2006.
518.
Mei 2008.
519.
Mei 2009.
520.
Mei 2010.
521.
2010 exclusief de maand mei.
522.
Mei 2012.
523.
2012 exclusief de maand mei.

13 delen

524.

Boekjes ten behoeve van de meimaandvieringen, 2006-2009.

1 omslag

3.3.

Jubeljaar 2003

525.

Stukken betreffende het ontwerpen van de tentoonstelling in de
kooromgang, 2002-2003.
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1 deel
1 deel
2 delen
1 deel
2 delen
4 delen
2 delen

1 omslag

4.

Overige

526.

C.J.M. Free, ‘De bedevaart naar de Zoete Lieve Vrouw van ’sHertogenbosch’ (’s-Hertogenbosch 1984)

527.
528.

Brochures ‘de aanvang van de Zoete Lieve Vrouw’ (’s-Hertogenbosch z.j.)
en ‘de Beeweg’ (’s-Hertogenbosch 1977).
Plaquette met beeldmerken van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw en
de Stille Omgang betreffende het jubeljaar 2003.

36

1 deel
2 stukken
1 stuk

Gedeponeerde Archieven
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1.

ARCHIEF VAN HET COMITE VAN DE PLECHTIGE OMGANG

1.

Vergaderstukken en correspondentie

289.-291.

Notulen, 1917-1948
289.
1917-1922
290.
1922-1948
291.
1949-1971

2 delen en 1 omslag

292.

Uitnodigingen, deels met agenda, van het Comité aan de leden voor een
vergadering, 1930, 1932 en ongedateerd

293.

Correspondentie, 1930-1938, 1946-1947, 1963, 1966-1973
N.B.:
zie ook inv.nr. 18 en 19.

2.

Inrichting
N.B.:
zie ook inv.nr. 129

294.

Concepten van het reglement voor het Comité van de Plechtige Omgang,
1947 en ongedateerd
N.B.:
zie ook inv.nr. 23

295.
296.

1 omslag
1 omslag

2 stukken

Stukken betreffende de Stichting Vernieuwing Plechtige Omgang 1953,
voornamelijk de oprichting, 1952-1955

1 omslag

Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Plechtige Omgang ter
ere van O.L. Vrouw van Den Bosch, 1966-1967

1 omslag

3.

Organisatie van de Plechtige Omgang

3.1.

Programma’s, affiches, speldjes, vaantjes en prentjes
Programma’s

297.-299.

Programmaboekjes van de Plechtige Omgang, 1916-1967
297.
1916-1930
298.
1916, 1917, 1920, 1922-1934
299.
1935-1939, 1945-1956, 1959, 1962, 1967

300.

Afbeeldingen, gebruikt in programmaboekjes van de Plechtige Omgang,
ca. 1920-1950

301.

Album met tekeningen van Leo van Grinsven ten behoeve van het
programmaboekje van de Plechtige Omgang, 1934-1936

2 banden en 1 pak

1 band
1 deel

Affiches
302.-304.

Affiches van de plechtige omgang, met ontwerpen, 1926-1966 en
ongedateerd
38

3 omslagen

302.
303.
304.
N.B.:

1926-1934
1935-1948
1949-1966 en ongedateerd
De omgang van 1966 is niet gehouden wegens gebrek aan
deelnemers.

Speldjes
305.

Stukken betreffende de in de Plechtige Omgang te verkopen speldjes,
met voorbeelden van speldjes, 1923-1951

1 omslag

Vaantjes
306.
307.

Processievaantjes van Den Bosch, aangevuld met vaantjes en
documentatie van elders, 1925-1948 en (meest) ongedateerd
Stukken betreffende de vervaardiging en verkoop van vaantjes voor de
Plechtige Omgang en correspondentie erover met een verzamelaar,
1930-1932

1 pak

1 omslag

Prentjes
308.

Rekening voor ten behoeve van de Plechtige Omgang geleverde
prentjes, met enkele prentjes als bijlage, 1926

1 omslag

3.2.

Kleding en attributen

309.

Inventarissen van kledingstukken en attributen ten behoeve van de
Plechtige Omgang, 1923-1935

1 omslag

Stukken betreffende de brandverzekering voor kleding en attributen voor
de Plechtige Omgang, 1924, 1931 en 1984

1 omslag

Knippatronen van een koningsmantel en een misdinaarstoog voor de
Plechtige Omgang, ca. 1930

2 stukken

Ingekleurde tekeningen van historische en religieuze, gemaakt door
Marius de Leeuw ten behoeve van de Plechtige Omgang, met foto’s van
de tekeningen, 1953

3 pakken

Ingekleurde tekeningen van historische en religieuze figuren, gemaakt
vermoedelijk door Luc van Hoek ten behoeve van de Plechtige Omgang,
met foto’s van de tekeningen, 1953

2 pakken

Stukken betreffende de opslag van attributen van de Plechtige Omgang,
1964-1990

1 omslag

310.
311.
312.-314.

315.-316.

317.

3.3.

Financiën

318

Kasboekjes van het Comité, 1925-1954

1 omslag

319.-321.

(Bijlagen bij de) rekeningen van de Plechtige Omgang, 1918-1949

3 pakken

39

319.
320.
321.
322.

323.

324.
325.
326.
327.

328.
329.

1918-1927
1928-1937
1938-1949

Omroep aan de katholieke Bosschenaren geld te schenken ten behoeve
van een nieuwe hoofdgroep in de Plechtige Omgang 1919
N.B.:
in slechte toestand
Overzichten van de inkomsten en uitgaven van de plechtige omgang
betreffende de programma’s de collecte, de bruidjes en engelen en de
speldjes, 1923-1945
Intekenlijsten voor de collecte ter bestrijding van de onkosten van
Plechtige Omgangen met bijlage, 1929-1936

1 stuk

1 band
1 omslag

Vergunning van het gemeentebestuur van ’s-Hertogenbosch voor een
collecte ten behoeve van de Plechtige Omgang, 1934

1 stuk

Stukken betreffende de financiële en artistieke organisatie van de in 1953
te houden Plechtige Omgang, 1952-1953

1 pak

Stukken betreffende de oprichting, de werkzaamheden en de ontbinding
van de Stichting Financieel Comité Nieuwe Plechtige Omgang, 19521955

1 omslag

Register van schenkers van geldelijke bijdragen voor de nieuwe
Plechtige Omgang, 1953

1 deel

Financiële verslagen van het comité, 1954-1956, 1959, 1962-1965 deels
met bijlagen

1 pak

330.

Bankbescheiden van het comité, 1957-1966

4 deeltjes

331.

Financieel verslag van de Plechtige Omgang van 1966 met bijlagen

1 pak

332.

Rekeningen en betalingsbewijzen van de Plechtige Omgang van 1967

1 pak

333.

Rekeningen, betalingsbewijzen en bankafschriften van de Plechtige
Omgang, 1967-1974

1 omslag

334.

Kasboek van het comité, 1967-1986

3.4.

Organisatie en inrichting

335.

Stukken betreffende geschillen tussen het Comité en de Vereeniging
Mannenomgang, 1916, 1922, 1926 en 1930-1931

1 omslag

Correspondentie tussen de broederschap en prof. Mr. A.A.H. Struycken
te Den Haag over het processieverbod en krantenknipsels hierover,
1917-1919, 1931 en 1963

1 omslag

Afgegeven vergunningen voor het houden van de Plechtige Omgang,
1919-1930, 3 en van een speldjesdag, 1929-1930

1 omslag

336.

337.

1 deel
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338.
339.
340.

340A.

Plattegrond van de opstelling van de verschillende groepen in de
Plechtige Omgang, 1922, 1924, 1925

3 stukken

Stukken betreffende titels en intenties van de Plechtige Omgang, 19231934 en 1949

1 omslag

Circulaire van het Comité aan de R.K. verenigingen van ’sHertogenbosch deel te nemen aan de in 1926 te houden Plechtige
Omgang, 1925

1 stuk

Partituren en gezangen, gebruikt tijdens de Plechtige Omgang, 19251950 en ongedateerd

1 omslag

341.

Aantekeningen over ideeën voor de Plechtige Omgang, ca. 1927

1 omslag

342.

Stukken betreffende de plaatsing in de Plechtige Omgang van het
tintinabulum en het conopeum, 1929 en ongedateerd
N.B.:
Het tintinabulum (een staf met een rijk versierd klokje) en het
conopeum (een baldekijn in de vorm van een half geopende
parasol) zijn symbolen van de basiliek. De Sint-Jan had die
status in 1929 gekregen.

1 omslag

343.

Concept-groepsindeling van de Plechtige Omgang, 1939 en 1945

1 omslag

344.

Pianomuziek ‘Klaagvrouwen’ en ‘Magnificat’, afkomstig van of ten
behoeve van de Plechtige Omgang, 1951

1 78-toeren plaat

345.

Ontwerp door kapelaan J. Hoes en rector H. Beex voor vernieuwing van
de Plechtige Omgang, 1953
N.B.:
in tweevoud aanwezig

1 stuk

346.

Groepsindeling en –volgorde van de Plechtige Omgang, 1953
N.B.:
in tweevoud aanwezig

347.

Geluidsband ten behoeve van
1. dans Maris-ten-hemelopneming
2. dans Magnificat
3. dans Zondeval
1953

1 geluidsband

348.

Geluidsband met onbekende muziek, 1953

1 geluidsband

349.

Stukken betreffende de organisatie en inrichting van de Plechtige
Omgang, 1955-1956

350.
351.
352.

1 stuk

Draaiboek van en correspondentie betreffende de Plechtige Omgang van
1959
Alfabetisch geordende inschrijf- en toegangskaarten voor deelnemers
aan de Plechtige Omgang, 1959
Brieven betreffende de organisatie van de Plechtige Omgang van 1962
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1 pak
1 omslag
1 kaartenbak
2 stukken

353.-354.

Stukken betreffende de organisatie en inrichting van de Plechtige
Omgangen van 1966 en 1967
N.B.:
De omgang van 1966 is afgelast wegens gebrek aan
belangstelling

355.

Film (origineel en kopie) en geluidsband van de Plechtige Omgang van
1967, gemaakt door de BoFa in opdracht van de broederschap, 1967 +
videobanden

356.

Aanwijzingen aan de religieuzen en leken die deel uitmaken van de
Rituele Processie, voor het gadeslaan van de Plechtige Omgang bij de
uitgang van de Sint Jan, ongedateerd
N.B.:
in drievoud aanwezig

3.5.

Verzorging van de route

357.

Spreuken die in de straten langs de route van de Plechtige Omgang
opgehangen kunnen worden, 1916

358.
359.

Circulaire waarin de inwoners van ’s-Hertogenbosch bedankt worden
voor hun medewerking aan de Plechtige Omgang, c 1930
Circulaires waarin de Bosschenaren die de huizen langs de bidweg
bewonen verzocht wordt de huizen de straten te versieren en schoon te
maken, 1945 en ongedateerd

3.6.

Overige

360.

Stukken betreffende de plannen van het Comité tot het laten
vervaardigen van een gedenkpenning, 1923-1931 en ongedateerd

533.

361.

Katern met een stripverhaal gemaakt ter gelegenheid van ’sHertogenbosch Mariastad, 1953.
NB Zie voor informatie over schenking memoriaal 2018-117.
Geschenk van de broederschap aan de deelnemers aan de Plechtige
Omgang van 1959, inhoudende een boekje, geschreven door H. Beex en
getiteld De aanvang van de Zoete Lieve Vrouw, 1959

362.

Uiteenzetting voor alle deelnemers aan de Plechtige Omgang door rector
Beex over de geschiedenis van de Plechtige Omgang, ongedateerd (ca.
1960?) 1 stuk
N.B.:
in tweevoud aanwezig

363.

Tekeningen van Marius de Leeuw (onder meer ten behoeve van de
Omgang?), ca 1950

4.

Vertegenwoordiging bij andere evenementen

364.

Brieven en verslag over de plechtige processie in Brugge, 1926, 1929
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2 pakken

1 stuk

1 omslag
1 stuk

1 omslag

1 omslag
1 katern

1 stuk

1 omslag

1 omslag

365.
366.
367.

Stukken betreffende contacten met de Maria-Omdracht in Nijmegen,
1926, 1930, 1932

1 omslag

Stukken betreffende de deelname van het Comité aan de viering van het
750-jarig bestaan van ’s-Hertogenbosch, 1934-1935

1 omslag

Stukken betreffende deelneming vanuit de stichting Plechtige Omgang,
later de broederschap, aan de Heiligdomsvaart in Maastricht, 1969-1983

1 omslag

5.

Overige Taken

368

Stukken betreffende de plaatsing van een Mariabeeld in de door de
gemeente te restaureren Ruissche Poort, betaald door een actie van het
Comité, 1924-1925

1 omslag

DOCUMENTATIE
1.

Documentatie betreffende in ‘s-Hertogenbosch gehouden
omgangen en processies

369.

Krantenartikelen, hoofdzakelijk met betrekking tot de Plechtige
Omgangen, de stille omgangen, de grote processie en bijzondere
gebeurtenissen aangaande het beeld van O.L. Vrouw van Den Bosch,
1903-1932

1 pak

Krantenartikelen, hoofdzakelijk met betrekking tot de Plechtige
Omgangen, de stille omgangen, de grote processie en bijzondere
gebeurtenissen aangaande Maria, in het bijzonder O.L. Vrouw van Den
Bosch, 1903-1932

1 pak

370.

371.

Feestalbum van de Plechtige Omgang, gehouden bij het gouden jubileum
van de herleving van de omgang door de Vereeniging ‘Mannenomgang’,
1916
N.B.:
in tweevoud aanwezig

372.

Foto van een groep getiteld ‘Oorzaak onzer blijdschap’, ca 1920(?)

373.

Krantenknipsel, 1924

374.

Teksten van tijdens de Plechtige Omgang door het Jongenskoor van de
St.-Jansschool te zingen liederen, 1924

375.

Extra-nummer van het Noordbrabantsch Dagblad – Het Huisgezin ter
gelegenheid van het Tweede Lustrum van de Plechtige Omgang, 1926
N.B.:
in viervoud

376.

‘Hoe ze in den Bosch Maria eeren’, De Engelbewaarder 42 (1926) 4-10
en Tante Jo, ‘Woorden wekken, voorbeelden trekken’, De
Engelbewaarder 45 (1929) 3-11 en 33-43

377.

De R.K. Radiogids 2 (1927) nr. 56 en 70; 3 (1927) nr. 78
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1 stuk
1 stuk

1 stuk
1 stuk

3 stukken

378.

Brabantsche Illustratie 2 (1928) nr. 16, p. 272-273

1 stuk

379.

Album, meest van foto’s en fotokaarten van de Plechtige Omgangen, ca
1928?-1935

1 deel

380.

Fotoboekje met foto’s van de Plechtige Omgang, (c. 1930)

1 stuk

381.

Foto’s van de Plechtige Omgang, afkomstig van F. Smit, ca. 1930

382.

Foto van de Plechtige Omgang, voorstellende een schaapskudde bij de
Sint-Jan, ca. 1930?
N.B.:
ligt op de kast

17 stukken
1 stuk

383.

Foto’s van de Plechtige Omgang, 1932

3 stuks

384.

Album van foto’s van de Plechtige Omgang, 1932 en 1939 en
ongedateerd

1 deel

385.

Katholieke Radiogids 11 (1935) nr. 18

1 stuk

386.

Krantenknipsels, 1935

1 omslag

387.

Teksten van tijdens Plechtige Omgangen gezongen Marialiederen, 1935
en ongedateerd

2 stukken

388.

Christus Koning 8 (1936) 482-484 en 498-500

389.

Album, meest van foto’s en fotokaarten van de Plechtige Omgangen en
van de Boetetocht, 1936-1940

1 deel

P. Eilardus, ‘Ommegang’, Jong Leven, maandblad voor de Bossche
jeugd J.D.O. 2 (1946), fotokopie

1 stuk

390.

1 band

391.-392.

Foto’s van de omgang, 1947
391.
nr. 1-40
392.
nr. 41-99

2 pakken

393.

Krantenknipsels hoofdzakelijk betreffende de Plechtige Omgang van
1953 en het in dat jaar in ’s-Hertogenbosch gehouden Maria-Congres,
1948-1956

1 omslag

394.

Krantenknipsels, 1952

1 omslag

395.

Krantenknipsels betreffende de inzamelingen en de plannen voor de
vernieuwing van de Plechtige Omgang, 1952-1953

1 pak

396.

Krantenknipsels, 1953

1 omslag

397.

Foto’s uit de Plechtige Omgang van de ark van Noë en een toren, 1956
met aantekening uit 1959

2 stukken

398.

Foto’s van de Plechtige Omgang, 1967(?)
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53 stukken

399.

Foto’s van de Plechtige Omgang, vermoedelijk afkomstig van J. van
Dongen-Wegman uit Dreumel, 1967(?)

11 stukken

400.

Krantenknipsels betreffende de omgangen in ’s-Hertogenbosch, 1968

1 omslag

401.

Foto’s en fotokaarten van de Plechtige Omgang, ongedateerd

1 omslag

2.

Documentatie betreffende processies en feesten elders

402.

Programmaboekje van de oprocht ter gelegenheid van de viering van de
300ste verjaring van de geboorte van Antoon van Dijck, 1899

403.
404.-405.

406.
407.
408.

409.
410.

Krantenknipsels over optochten en processies elders, 1918, 1930-1935
en ongedateerd
Verzamelde en ingekomen affiches en programma’s, meest van
processies en katholieke manifestaties, 1926-1953 en ongedateerd
N.B.:
liggen op de kast
Programma, boekje prentbriefkaarten en publicatie betreffende de H.Bloed-processie te Brugge, 1929 en ongedateerd
Boekje met ansichtkaarten van de springprocessie in Echternach, circa
1930
Artikel van W. Kea, waarin hij adviezen geeft over religieuze optochten
aan de hand van de Maria-omdracht in Tongeren, De Heraut van het
Heilig Hart, oktober 1932
Prentbriefkaarten van de feesten van het zevende jaar van O.L. Vrouw
Virga Jesse te Hasselt, met programma, 1933

1 stuk
1 omslag
2 omslagen

3 stukken
1 stuk
1 stuk
1 omslag

Programma van het openluchtspel “Die sevenste bliscap onser vrouwen’
in het kader van de mariafeesten ter ere van O.L. Vrouw ter Linde te
Oisterwijk, 1935

1 stuk

411.

Programma van de Maria-ommegang in Boom, 1935

1 stuk

412.

Stukken betreffende contacten tussen de broederschap enerzijds en de
processie van Sint-Rumoldus te Mechelen en de er in de jaren zestig
mee verenigde processie van O.L. Vrouw van Hanswijk en de
sacramentsprocessie anderzijds, 1935-1989

413.

Programma’s en publicaties van de Heiligdomsvaart en de Mariafeesten
in Maastricht, 1937, 1948
N.B.:
programma in tweevoud

414.

Programma van de Bloedprocessie te Hoogstraten, 1949

415.

Programma’s van de Lieve-Vrouwe-omgang in Bergen op Zoom, 1950 en
ongedateerd

416.

Boekje prentbriefkaarten van de Maria-omgang in Hal, ongedateerd
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1 omslag
5 stukken
1 stuk
2 stukken
1 stuk

VOORWERPEN
417.-419.

Clichés, hoofdzakelijk voor programmaboekjes, 1920-1953

420.

Cassette met speldjes verkocht en gebruikt bij de Plechtige Omgangen,
1923-1967(?)

46

3 pakken

2.

ARCHIEF VAN HET SCHOOLACTIE-COMITÉ DIOCESAAN
MARIACONGRES 1953

421.

Album met ingeplakte archiefstukken van het schoolactie-comité, 19521953
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1 stuk

Stukken waarvan het verband met de voorgaande archieven niet blijkt
422.

423.

Foto van een processie in de Paterskerk (redemptoristen) ter
gelegenheid van het Triduum van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand,
1917

1 stuk

Lijst met foto van bruidjes rondom een beeld van Maria met Kind (eerste
helft 19e eeuw)

1 stuk

De inventarisnummers 528 - 532 zijn afkomstig uit het Bisschoppelijk Archief en in
2014 aan het Stadsarchief overgedragen door het BHIC.
528.

529-531.
532.

Diverse stukken betreffende de Zoete Lieve Vrouw, 1878, 1900, 1903 en
z.j.
NB Bevat onder andere stukken over de kroning van het beeld in 1878,
de genezing van Zuster Materna, 1900, de Mis en Officie van de Zoete
Lieve Vrouw, goedkeuring 1903, de Votiefmis van de Zoete Lieve Vrouw
en diverse aflaten.

1 pak

Stukken betreffende het beeld van de Zoete Lieve Vrouw, circa 1847 –
circa 1990.

3 pakken

Diverse stukken betreffende de Plechtige Omgang en de Zoete Lieve
Vrouw, 1916 – 1980.

1 omslag

48

