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NL-HtSA Archiefnummer 1005 Vereniging Harmonie Glorieux te ’s-Hertogenbosch, (1930)1932-2018 

 

Aangepast 21 februari 2019 

 

Op 18 augustus 1932 werd “Harmonie Glorieux” opgericht als gelegenheidsorkest van de wezen van het Sint 

Jozefhuis te ’s-Hertogenbosch onder leiding van broeder Perpetuüs (Arnoldus E. Dankers). Het eerste optreden werd 

verzorgd op 27 oktober 1932, toen tevens bekend werd gemaakt dat er financiële steun kwam voor de harmonie. De 

naam Glorieux is ontleend aan die van de stichter van de congregatie der Broeders van Onze Lieve Vrouwe van 

Lourdes, Stephanus Modestus Glorieux, een Vlaams priester. Het eerste optreden verliep veelbelovend en er volgde 

al snel jaren van vele succesvolle optredens en deelnames aan concoursen.  

De groep werd bij notariële akte van 29 december 1975 een vereniging met de naam “Vereniging Harmonie Glorieux”. 

In 2016 ontstond er een samenwerkingsverband tussen harmonie Glorieux en een andere Bossche harmonie, Sint 

Cathrien. Per 1 januari 2018 zijn de twee opgegaan in de harmonie Cathrieux. 

 

Harmonie Glorieux heeft tijdens zijn bestaan acht dirigenten gekend. De eerste waren broeders van het Sint-Jozefhuis 

daarna kwamen er dirigenten van buiten het weeshuis.  

 Broeder Perpeet (Arnoldus E. Dankers, 1897-1985), 1932 - 1933 

 Broeder Samuel M(aria) (de Vrind), 1934-1949 (1951) 

 Broeder Ignatius (Disco), 1950-1955 

 Broeder Egbert, 1955 

 Broeder Bosco (Johannes Maria Arts, 1922-2017), 1956-1980 

 Jan de Laat, 1980-1983 

 Frank Floris van den Berg, 1983-2000 

 Henk Vissers, 2000-2002 

 Twan Stekelenburg, 2003-2015. 

 

Glorieux bestond uit een harmonie en een drumband, in het totaal zo’n 110 muzikanten. Steeds vaker hadden de 

leden van de drumband optredens zonder de leden van de harmonie. De drumband werd in 1983-1984 afgescheiden 

van de harmonie en ging zelfstandig verder als drumfanfare Amantius.  

De harmonie had een apart opleidingsensemble. De stap van individueel leerling naar het harmonieorkest was te 

groot. Het opleiden van leerlingen was daarom een van de kerntaken van de harmonie. De inventarisnummers 107-

117 Correspondentie, met name over absentie en opzegging, tussen bestuur, leden en ouders van leerlingen, 1951-

2008 bevat stukken over onder andere het opleiden van de leerlingen, de keuzes van muziekinstrumenten, 

correspondentie met ouders over de voortgang van de leerlingen. 

Onder “Uitvoeringen” bevinden zich per jaar de programmaboekjes, affiches, lijsten met gespeelde muziekstukken, 

activiteiten rondom diverse optredens en eventueel aanwezige foto’s en/of geluidsopnamen van deze optredens. 

In 2006 kende de vereniging het A-orkest en het Opleidingsensemble. Er waren toen vijf commissies actief, waarvan 

de archieven ten dele aanwezig zijn. Er was een presentatiecommissie voor onder andere de uniformen, 

opleidingscommissie, instrumentencommissie, activiteitencommissie en een muziekcommissie.1 

 

Er is in de jaren ’50 een archivaris werkzaam geweest voor en bij de harmonie. Wat het resultaat van zijn werk is 

geweest, is moeilijk uit het archief op te maken, of het moet zijn dat hij stukken bij elkaar heeft weten te brengen en te 

houden. Het archief is niet helemaal compleet. Een deel is in bewaring bij het Erfgoedcentrum Nederlands 

Kloosterleven, bij de archieven van de Broeders van Dongen. Daarin bevindt zich het archief van het Sint Jozefhuis 

en een deel van het archief van Harmonie Glorieux. Het archief is aldaar als volgt beschreven: “Archiefnummer AR-

B004 / Inventaris 14.3.13, ‘s-Hertogenbosch Sint Jozefhuis nr. 12333 Fotoalbum van Harmonie Glorieux  / 6.1.14 en 

‘s-Hertogenbosch Josefhuis nr. 903. stukken mbt Harmonie Glorieux”. In rubriek: 5 STUKKEN DIE NIET IN DIT 

ARCHIEF THUISHOREN, zijn enkele stukken te vinden die ook behoren tot het archief van het Sint-Jozefhuis. Gezien 

de geringe omvang is ervoor gekozen deze stukken alhier te laten - ze zaten bij die stukken die met ie van de 

harmonie meekwamen – en niet als afzonderlijk archief te beschrijven. 

 

Bijzonder is het register van de “kleermakerij” van het St. Jozefhuis, inv.nr. 198. In dit register wordt alle gemaakte 

kleding voor de broeders, wezen en leden van de harmonie tot in detail vermeld van 1935 tot 1944.   

 

                                                      
1 Zie het Vademecum opgesteld in 2006, inv.nr. 66 
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Het archief is in omvang teruggebracht tot ongeveer 2,5 meter. Dat komt door het verwijderen van dubbelen, facturen 

en verpakkingsmaterialen. 

 
Later in 2018 is een aanvulling naar het Stadsarchief gekomen. Deze stukken betreffen de bestuurlijke activiteiten 

vanaf 2009 tot de laatste vergaderingen in 2018, voordat de fusie startte. Ze stonden op CD’s en DVD’s. Deze digitale 

bescheiden, voor zover van belang, zijn omgezet naar pdf en geïntegreerd in de inventaris, indachtig het archivistieke 

uitgangspunt: ongeacht de vorm, dus ongeacht de soort drager. Dat betekent dat sommige inventarisnummers als 

aanduiding voor de uiterlijke vorm ‘x omslagen en 7 pdf/a’s’ hebben. De pdfs/a zijn te vinden op de website, mits ze 

niet van publicatie zijn uitgesloten vanwege de AVG. Dat geldt met name voor de ledenbestanden. Pdf/a staat voor 

een bepaald digitaal formaat dat niet kan worden gewijzigd, speciaal voor documenten, foto’s en excelbestanden. Avi 

betreft een filmbestand, dus bewegend beeld, net als wmv. Jpeg is het formaat van foto’s, net als mp3 of mp4. 

Soms staat er 1 pdf/a als uiterlijke vorm vermeld; die kan meerdere pdf’s bevatten. 

Foto’s die in het archief aanwezig waren zijn vrijwel alle opgenomen. Waar er sprake was van negatieven, zijn de 

aanwezige afdrukken toch bewaard. Er zijn foto’s van Glorieux in onze beeldbank aanwezig, die niet in het archief zijn 

aangetroffen. Waar daarvan wel sprake is, is bij het bewuste inventarisnummer aangegeven dat de foto in de 

beeldbank is te vinden en is er een relatie met die foto in de beeldbank gelegd. Zoek in beeldbank ook op “Jozefhuis” 

voor meer informatie over het weeshuis en de broeders. Het archief van deze wezenopvang ontbreekt. 

Let op:  

Op een archiefstuk kunnen de Auteurswet en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing zijn. Dat is waar van toepassing vermeld in de database waarin dit archief is opgenomen. Dit houdt in dat 

de openbaarheid van een stuk beperkt kan zijn. Denkt u bij de Auteurswet aan foto- en filmmateriaal en bij de AVG 

aan stukken met (bijzondere) persoonsgegevens. Stukken die vanuit de Auteurswet beschermd zijn, zijn wel 

opvraagbaar in de studiezaal. Mocht u een stuk willen bekijken waarop de AVG van toepassing is, neemt u dan 

contact op met de gemeentearchivaris.  

Sommige films, maar ook enkele foto’s, zijn niet altijd even goed van kwaliteit. Er zijn ook twee films die vanwege de 

grootte niet via de database kunnen worden geüpload. Deze zijn alleen op aan vraag bij de balie van de studiezaal te 

bekijken. 
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1 BELEID 

 

 

1.1 Ledenvergaderingen 

 

1  Jaarrekeningen en begrotingen, 1950-2017 met hiaten           1 omslag 

 

  NB: subsidieaanvragen, waarin informatie ver de Harmonie en financiële zaken zijn vastgelegd, zijn

  vaak aanwezig in de ingekomen en minuten van uitgaande stukken, inv.nrs. 27-34 

 

2-20  Agenda’s en notulen van de algemene ledenvergaderingen, 1951-2018 met hiaten 

                          5 omslagen en 14 pdf/a’s 

 

  NB: soms is in de oudere notulen het jaarverslag met een overzicht van activiteiten opgenomen. Zie  

  verder voor jaarverslagen inv.nrs. 21-23 

 

     2 1951-1967, omslag  

     3 1968-1975, omslag   

     4 1976-1984, omslag  

     5 1985-2000, omslag  

     6 2000, pdf/a 

     7 2001, pdf/a 

     8 2002, pdf/a 

     9 2003, pdf/a 

   10 2004, pdf/a 

   11 2005, pdf/a 

   12 2006, pdf/a 

   13 2007, pdf/a 

   14 2008, pdf/a 

   15 2009, pdf/a 

   16 2010, pdf/a 

   17 2011, pdf/a 

   18 2012, pdf/a 

   19 2013, pdf/a 

   20 2014-2018, omslag 

    

21-23  Jaar- en activiteitenverslagen over 1951-2018, 1952-2018 met hiaten                  2 omslag en 2 pdf/a’s 

 

  NB1: zie ook de NB bij inv.nrs. 1-18 

  NB2: jaar- of activiteitenprogramma’s zijn op jaar te vinden in de inv.nrs. in hoofdstuk 3  

  Uitvoeringen 

 

  21 over 1951-1998, omslag 

  22 over 2000-2004 en 2007-2012, pdf/a’s 

  23 over 2013-2018, omslag 

   

24  Presentielijsten van de algemene ledenvergaderingen, 1955, 1965-2018 met hiaten         1 omslag 

 

25  Verslagen van de controle door de kascommissies gepresenteerd aan de algemene  

  ledenvergadering, 1975-2018 met hiaten           1 omslag 

 

 

 

1.2 Bestuur 

 

26  Foto van de installatie van Jos Meijring als beschermheer van de harmonie, 1937  1 stuk 
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  NB1: zie de beeldbank nr. 0006362 en een andere foto van dezelfde gebeurtenis nr. 0028880 

  NB2: zie ook inv.nr. 199. Daarbij zijn beide foto’s gevoegd, omdat op de achterkant van een ervan ‘3 

  jan. 1937’ staat, de datum die ook is vermeld op het in inv.nr. 199 aanwezige ‘samenspraak’ bij de 

  overdracht van de nieuwe uniformen 

   

 

27-34  Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1949-2007 met hiaten       7 omslagen 

 

  NB: bevat stukken over subsidies, brieven aan het bestuur, BUMA-auteursrechten (soms zijn opgaven 

  te vinden in inv.nrs. 229-280 vanwege de opsomming van optredens), kennisgevingen, RK Bond van 

  Muziekgezelschappen in het Bisdom ’s-Hertogenbosch of ledenbrieven. Stukken over uniformen,  

  jubilea, leden, muziekpartituren en instrumenten zijn gevoegd bij de betreffende rubriek. Stukken die  

  over specifieke optredens gaan, in inv.nrs. 229-280 

 

  27 1949-1955  

  28 1956-1957  

  29 1958-1962   

  30 1963-1965 

  31 1966-1967   

  32 1968-1973   

  33 1974-1993  

  34 1994-2017 

 

   NB: In deze periode kwam het e-mailen op en die zijn niet bewaard    

 

35-58  Agenda’s en notulen van bestuursvergaderingen, 1950-2018 met hiaten  11 omslagen en 14 pdf/a’s 

 

   35 1950-1965, omslag 

   36 1966-1971, omslag 

   37 1972-1977, omslag 

   38 1978-1981, omslag 

   39 1982-1985, omslag 

   40 1986-1989, omslag 

   41 1990-1995, omslag 

   42 1996-1999, omslag 

   43 2000, pdf/a 

   44 2001, pdf/a 

   45 2002, pdf/a 

   46 2003, pdf/a 

   47 2004, pdf/a 

   48 2005, pdf/a 

   49 2006, pdf/a 

   50 2007, pdf/a 

   51 2008, pdf/a 

   52 2009, pdf/a 

   53 2010, pdf/a 

   54 2011, pdf/a 

   55 2012, pdf/a 

   56 2013, omslag en pdf/a 

   57 2014-2015, omslag 

   58 2016-2018, omslag 

 

59-60  Stukken betreffende de verdeling van taken onder de bestuursleden, 1952-2009 met hiaten 

                       1 stuk en 1 pdf/a 

  59 1952-1977, omslag 
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  60 2007, 2009, pdf/a 

 

61  Foto van het bestuur(?), 1953    1 stuk 

 

 

 

 

1.3 Nieuwsbrieven en historie 

 

62-64  Nieuwsbrieven, vanaf 2004 Harmonieuws, 1998-2012 met hiaten                        2 stukken en 2 pdf/a’s 

 

  62 1998 nrs. 1 en 2, 2 stukken 

  63 1998-2004 nrs. 3-18, pdf/a  

  64 2004-2012 met hiaten, pdf/a 

 
65  Stukken betreffende de geschiedenis van de harmonie, 1986, 1995               3 stukken 

  NB: zie ook de speeches gehouden bij jubilea en de herinneringen opgetekend door leden en  
  anderen voor het 75-jarig jubileum, zie inv.nr. 120 en de historische dia’s in inv.nr. 281  
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2 MIDDELEN 

 

 

 

2.1 Organisatie  

 

66  Oprichting, statuten, reglementen met wijzigingen, vademecum, 1950-2009           1 omslag 

 

  NB: het vademecum is een boekje met praktische informatie voor leden over het reilen en zeilen van 

  de organisatie 

 

67  Stukken betreffende de afsplitsing van de drumband, 1978-1987           1 omslag 

 

68  Registraties in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel, 1980-2004. Kopieën en  

  uittreksels           1 omslag 

 

69  Lijsten van leden die zitting hebben in commissies of bepaalde taken uitvoeren, [1981]        3 stukken 

 

70  Notitie van de voorzitter over de werking van de organisatie en mogelijke verbeterpunten, 2004 1 stuk 

 

71  Conceptbeleidsplan en visie, 2004 en 2008                 1 pdf/a 

 

72   Algemene folder, 2005                    1 pdf/a 

 

73  Organigrammen, 2006 en 2007              1 pdf/a 

 

 

 

2.2 Samenwerking 

 

74  Stukken betreffende de Federatie van ’s-Hertogenbossche Harmonieën waarvan Glorieux 

  in 1950 lid werd, 1950-1970                     1 omslag 

 

75   Stukken betreffende de Samenwerking Bossche Korpsen (BSK), 1999-2002           1 omslag 

 

 

  

2.3 Ledenadministratie 

 

76-80  Kaartsystemen met vermelding van onder andere naam, adres, in- en uitschrijvingsdatum, 

     bespeeld instrument, 1932-1994 met hiaten en deels overlappend               5 enveloppen

  

  76 1932-1960  

  77 1957-1969  

  78 1968-1975 

  79 1990-1995  

  80 1960-1994  

 

81-106   “Bezetting van de harmonie”. Leden- en leerlingenlijsten met vermelding van het instrument dat zij  

  bespelen, met presentie- en absentielijsten en mutatieformulieren, 1938-2017 met hiaten 

          24 omslagen en 2 pdf/a’s 

 

  NB: zie ook inv.nr. 119 

 

   --     1938-1940 
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           NB: zie inv.nr. 198  

  

  81 1950-1953, omslag  

  82 1954, omslag   

  83 1955, omslag   

  84 1956-1957, omslag  

  85 1958, omslag   

  86 1959-1960, omslag  

  87 1961-1963, omslag   

  88 1964, omslag   

  89 1965, omslag   

  90 1966, omslag   

  91 1967, omslag   

  92 1968, omslag   

  93 1969-1970, omslag   

  94 1971-1975, omslag   

  95 1976-1977, omslag  

  96 1978-1979, omslag   

  97 1980-1989, omslag   

  98 1990-1991, omslag  

  99 1992, omslag    

  100 1993-1994, omslag  

  101 1995-1997, omslag   

  102 1998-1999, omslag   

  103 2000-2003, omslag   

  104 2003, 2005, pdf/a 

  105 2012-2017 met hiaten, pdf/a  

  106 z.d., omslag 

 

107-117  Correspondentie, met name over absentie en opzegging, tussen bestuur, leden en ouders van  

  leerlingen, 1951-2008     11 omslagen  

  

  107 1951-1956  

  108 1957-1959   

  109 1960-1961   

  110 1962-1963   

  111 1964-1965   

  112 1966-1967   

  113 1968-1969   

  114 1970-1971   

  115 1972-1974   

  116 1975-1999   

  117 2000-2008   

 

118  Register van contributiebetalingen, 1960-1981               1 deel 

 

119  Wijzigings- en inschrijfformulieren van leden en leerlingen, 2001-2009           1 omslag 

 

 

 

2.4 Onderscheidingen voor en jubilea van leden 

 

 

120-122  Stukken betreffende onderscheidingen voor of jubilea van individuele leden, soms met foto’s, 1950- 

  2016                          1 omslag en 11 pdf/a’s 

  NB: vaak met speeches die terugblikken naar de eerste jaren van de harmonie 
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  120 Teksten van speeches en uitnodigingen voor jubilea van diverse leden, 1950-2014, omslag 

  121 Foto's, aanvragen voor onderscheidingen en oorkondes voor diverse jubilarissen, 2004-2016,  

         8 pdf/a’s  

  122 Lijsten van jubilarissen en ereleden, met foto, 2001-2010, 3 pdf/a’s 

 

123  Diploma’s van de RK Bond van Harmonie- en Fanfaregezelschappen in het Bisdom ’s-Hertogenbosch 

  voor diverse leden, 1957, 1966          4 stukken 

 

124  Speeches uitgesproken tijdens huwelijksfeesten of bij uitvaarten van leden, 1969-2003         1 omslag 

 

  NB: kennisgevingen van huwelijksfeesten of overlijdens zijn te vinden in inv.nrs. 27-34 

 

  

 

2.5 Jeugdactiviteiten              

 

125  Uitnodigingen aan ouders van leerlingen voor een gezellige activiteit voor de jeugd, 1970-1987 

             1 omslag 

 

126   Stukken betreffende het jeugdcomité, 1976          3 stukken 

 

 

 

2.6 Oorkonden voor en jubilea en feesten van de harmonie 

 

127   Diploma’s en oorkonden verstrekt aan de harmonie, met lijsten van behaalde successen tussen 1936 

  en 1948 onder leiding van Broeder Samuel en tussen 1962 en 1977 onder leiding van Broeder Bosco, 

  1948-2010                                   1 omslag en 2 pdf/a’s 

 

  NB: grotere formaten opgeborgen in inv.nr. 299 

 

128  Stukken betreffende het 20-jarig bestaan, 1952           1 omslag 

 

129  Stukken betreffende het 25-jarige bestaan, met een historisch overzicht, 1957                  1 omslag 

 

130   Stukken betreffende het 40-jarig bestaan, 1972           1 omslag 

   

  NB: groot formaat tekening en op groot formaat tekst van het jubileumlied door Sjef van Druenen in  

  inv.nr. 299 

 

 131        Fotoalbum met foto’s (afdrukken van de negatieven) van het 40-jarig bestaan   1 deel 

 

  NB: Negatieven van deze foto’s zie inv.nr. 300 

 

132  Programma van de viering van het 45-jarig jubileum, 1977    1 stuk 

 

133-139   Stukken betreffende het 50-jarig bestaan, 1982       7 omslagen 

 

  133 Draaiboek / begroting / taakverdeling, 1982   

  134 Aantekeningen en correspondentie, 1982  

  135 Stukken betreffende de optredende korpsen, 1982 

  136 Aantekeningen, plattegronden, affiches, 1982 

  137 “Freundschaft”, muziekstuk in opdracht van de harmonie geschreven door Jan de Laat,  

         waarschijnlijk voor het 50-jarig jubileum, 1982 

  138 Artikel over het jubileum in St-Caecilia, maandblad voor de FKM, 37-9 (1982), 385  
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  139 Fotoalbum met foto’s van het 50-jarig jubileum, 1982 

 

-------  Handtekeningenlijst vanwege het 55-jarig bestaan aangeboden door echtgenoten, verloofden  

  en moeders van leden en leerlingen, 1987               1 stuk 

 

  NB: groot formaat opgeborgen in in.nr. 299 

  

140           Brief van het bestuur om een financiële bijdrage te leveren voor het geschenk aan de leden  

  vanwege het 55-jarig bestaan, 1987    1 stuk 

 

------  Negatieven van het 55-jarig bestaan, 1987 

 

  NB: zie inv.nr. 300 

  

141    Stukken betreffende het 60-jarig bestaan, met negatieven en afdrukken daarvan, 1992          1 omslag 

 

142   Stukken betreffende het 70-jarig bestaan, met foto en embleem, 2002     1 omslag en 1 pdf/a 

 

143-146  Stukken betreffende het 75-jarig bestaan, 2002-2007                        3 omslagen, 4 pdf/a’s en 18 jpegs 

 

  NB: er is een film (.avi) van ca. 5 minuten van het jubileumconcert, op te vragen bij de balie 

 

  143 Jaarboek van aantekeningen, losse notities en foto’s per periode vanaf 1932 tot ca. 2002,  

          vermoedelijk verzameld voor het boekje ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan, ca. 2005,  

          omslag 

  144 “Harmonie Glorieux, 75-jarig jubileum”, boekje met losse aantekeningen van leden en  

         bestuur betreffende hun herinneringen aan de harmonie, 2007, met foto’s die daarin zijn  

         gepubliceerd, omslag en 3 pdf/a’s 

     145 Foto’s en programma’s betreffende het 75-jarig jubileum, 2007, pdf/a en 18 jpegs 

  146 Stukken betreffende het 75-jarige jubileum, 2006-2007, omslag 

 

 

           

 

2.7 Opleidingen 

 

147-148   Stukken betreffende het opleiden van de musici, 1954-2008 met hiaten               1 omslag en 2 pdf/a’s 

  

  147 Stukken en correspondentie van algemene opleidingsaard, 1954, 1974-2004, omslag 

  148 Opleidingsplannen, 2004-2008, 2 pdf/a’s 

 

149-151  Stukken betreffende de examinering, 1960-2008               2 omslagen en 1 pdf/a 

   

  149 Stukken betreffende de muziekexamens, 1961-2003, omslag 

  150 Composities en partituren gebruikt voor de examinering van leerlingen, 1960-1987, omslag 

  151 Stukken betreffende de muziek- en theorie-examens door enkele leden, 2006-2008, pdf/a 

 

152  Register van repetitiepartituren en repertoire, 1963-1966                1 deel 

 

153  Register van absentie van de theorielessen, 1963-1967                1 deel 

 

154  Notulen van besprekingen door opleiders en instructeurs, 1978-1988, 2008            1 omslag 

 

155   Brief waarin wordt opgeroepen om te doneren voor het feest van het 25-jarig jubileum van Jan van  

  Beek als instructeur, [1983]. Klad                1 stuk 
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156  Lijsten van instructeurs, leerlingen en het bespeelde instrument, 1978-1990           1 omslag 

 

157  Foto’s van les door een muziekdocent aan een leerling, z.d.          2 stukken 

  

158  Ledenwerving- en promotiefolders en blanco briefpapier, z.d.           1 omslag 

 

159  Stukken betreffende de voorspeelavonden, 1980-2002              1 omslag 

  

160  Folders waarin geïnteresseerde jongeren worden opgeroepen lid te worden, [1985]-2006      2 stukken 

 

161  Stukken betreffende de samenspelgroep en het jeugdorkest, 1987-1991          1 omslag 

 

162  Stukken betreffende het opleidingsensemble en -orkest, 2001-2008              1 pdf/a 

 

163-166 Stukken betreffende de Glorieuxdagen, tijdens welke (jeugdige) belangstellenden de gelegenheid 

  krijgen mee te doen met een ‘open repetitie’, 2005-2008     7 pdf/a’s, 10 jpegs en 5 avi’s 

   

  163 2005, 2 pdf/a’s 

  164 2006, 1 pdf/a en 3 avi’s 

  165 2007, 3 pdf/a’s en 2 avi’s 

  166 2008, 1 pdf/a en 10 jpegs 

 

167  Foto’s van repetities en samenspel, z.d.              1 envelop 

 

168  Foto’s van repeterende musici, buiten bij het Sint-Jozefshuis, z.d.                      3 stukken 

 

 

 

2.8 Dirigenten en directeur 

 

169  Foto’s van dirigenten, 1932-2018          1 omslag 

 

170   Stukken betreffende broeder Samuel M. (de Vrind), 1933-1951           1 omslag 

   

  NB: groot formaat oorkonde ter gelegenheid van zijn 12½-jarig jubileum bij de Harmonie in inv.nr. 

  299 

 

171  Stukken betreffende het afscheid van directeur Broeder Ignatius, 1955          2 stukken 

 

172  Stukken, waaronder diverse eerbetonen en jubilea, betreffende broeder Bosco Arts, 1959-2006      

             1 omslag 

  

  NB: oorkonde vanwege zijn afscheid in 1980 in inv.nr. 299; zie ook inv.nr. 120 

 

173  Stukken betreffende Frank Floris van den Berg, 1982-2015          1 omslag 

 

174  Brief door een kandidaat waarin hij meldt af te moeten zien van zijn dirigentschap, 2002  1 stuk 

 

175  “Dirigentenovereenkomst” met Twan Stekelenburg, 2009                1 stuk 

 

176  Programma van het afscheid van Twan Stekelenburg, 2015    1 stuk 

 

177  Foto’s van het afscheidsconcert van dirigent Twan Stekelenburg, 2015            30 jpegs
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2.9 Instrumenten 

 

  NB: onder instrumenten wordt verstaan uiteraard de muziekinstrumenten, maar ook rietjes, lampen,  

  standaarden, vaandelhouders, koorden  

 

178  Inventaris van instrumenten en benodigdheden, 1952-1995           1 omslag 

 

179-181  Correspondentie met enkele bedrijven en personen over de levering van instrumenten en/of  

  onderdelen, 1954-1996       3 omslagen 

 

  179 1954-1959 

  180 1960-1967 

  181 1968-1996 

 

182  Matrixtabel van instrumenten en de naam van muziekwerken, met aangetekend welk instrument in 

  welk stuk speelt, [1955]    1 stuk 

   

183  Stukken, waaronder een begroting, een overzicht van aangeschafte instrumenten en uniformen, en  

  correspondentie met geldschieters, betreffende de aanschaf van nieuw instrumentarium, 1956-1957

             1 omslag 

 

184  Stukken betreffende het inleveren van oude instrumenten en bruikleenovereenkomsten  met leden  

  voor de nieuwe instrumenten, 1956-1999           1 omslag 

 

185  Brieven waarin oud-leden wordt verzocht hun instrument in te leveren, 1958-1975         1 omslag 

 

186   Tabel van namen, type instrument, merk, nummer, waardering datum, [1975]   1 stuk 

 

187   Notulen van de instrumentencommissie, 1976-1995 met hiaten           1 omslag 

 

188   Overzichten van kosten van instrumenten, 1982-1988          4 stukken 

 
189   Bruikleenovereenkomst met het Congregatie van de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes van een 
  piano ten behoeve van broeder Johannes Bosco Arts, 1989, in tweevoud                1 stuk 
 
190  Investeringsplan voor instrumenten, 2003              1 pdf/a 
 
191  Overzichten van instrumenten, 2008, 2018                       5 pdf/a’s 
 
  
 
 
2.10 Partituren, muziek 
 
192-194 Correspondentie met diverse muziekuitgevers of -leveranciers over bestellingen van  
  muziekpartituren, 1947-1983 
   
  192 1947-1957 
  193 1958-1967 
  194 1968-1983 
   
195   Taakomschrijving voor de muziekcommissie, [1990]                 1 stuk 
 
196   Muziekstukken en oefenboekjes, z.d.                                        1 omslag 
 
196a  Glorieux mars, gecomponeerd door Piet Lammers, door Henk Baks en door Phillipp Cousoltsky;  
  uitvoering ervan tijdens Sint-Jansdag 2007, z.d.                        1 pdf/a en 1 wmv 
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2.11 Uniformen 
 
197  Correspondentie met diverse leveranciers van uniformen, hoofddeksels, schoenen en   
  benodigdheden, 1955-2002                1 omslag 
 
198  “Kleermakerij St. Jozefhuis”. Register van gemaakte en geleverde kleding aan broeders, wezen en 
  aan leden van de harmonie, met achterin lijst van leden van de harmonie, 1935-1944             1 deel 
 
199  “Korte samenspraak”. Tekst van een toespraak gehouden bij de overdracht van nieuwe uniformen,  
  met twee foto’s, 1937                1 stuk 
 
  NB: zie ook inv.nr. 26 
 
   

200  Schetsen voor uniformen, [1956]          4 stukken 
 
---------  Negatieven van nieuwe uniformen, 1957, 1969 
 
  NB: zie inv.nr. 300 
 

201  ‘Harmonie “Glorieux” in nieuwe uniformen’, in: Charitas 23-4 (1958), 85, met foto              1 stuk 

 

202   Notie betreffende het vernieuwen van het uniform, [1967]                 1 stuk 

 

  NB: er staat op dit stuk vermeld: ‘4. Vernieuwing uniformen’, dus maakt deel uit van een ander stuk,  

  maar welk is niet bekend 

 

203  Kledingnummers voor de leden, 1980        1 stuk 

 

204  Bruikleenovereenkomsten van uniformen (broek, jas, sjaal, kousen en kolbak) met leden, 1985-1992 

                     1 omslag 

 

205   Verslag van een overleg, 1999                     1 stuk 

 

206   Taakomschrijving uniformencommissie, 2008                 1 pdf/a 

 

 

 

2.12 Tamboerskorps 

 

207  Verslag van een bijeenkomst van het tamboerskorps/slagwerkgroep, 1993                1 stuk 

 

 

 

2.13  Activiteitencommissie 

 

208   Stukken betreffende het Glorieux OSPAFO (ontspanningsfonds), 1957          2 stukken 

 

209  Verslagen van de activiteitencommissie, 1978, 1998, 2001, 2004          4 stukken 

 

 

 

2.14 Huisvesting 

 

210  Tekst van de toespraak gehouden bij de opening van de lokaliteit voor de drumband, 1953 1 stuk 

 

211  Stukken betreffende het huren van repetitieruimten, 1977, 1992-1995           1 omslag 
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2.15 Financiën 

 

212  Facturen, 1933           1 omslag 

 

  NB: van latere jaren zijn de facturen niet aanwezig of vernietigd; deze zijn bewaard omdat die het  

  eerste jaar van het bestaan van de harmonie betreffen 

 

213-214   Kasboekjes, 1959-1976                                                               1 omslag en 1 deel 

 

  213 1959-1969 met ingelegd enkele facturen uit 1964, omslag 

  214 1971-1976, deel 

 

215  Brieven door het bestuur over het verhogen van het contributie- en lesgeld, 1967-2002         1 omslag 

 

216-221            Stukken betreffende de donateursconcerten met uitnodigingen, programma’s, foto’s, posters en  

                         films, 1952-2011                                         1 omslag, 12 pdf/a’s, 27 jpegs en 7 avi’s 

 

  216 1952-2004 en 2011, omslag   

  217 2003, 1 pdf/a 

  218 2004, 3 pdf/a’s 

  219 2006, 1 pdf/a, 6 jpegs en 3 avi’s 

  220 2007, 3 pdf/a’s, 16 jpegs en 3 avi’s 

  221 2008, 4 pdf/a’s, 5 jpegs en 1 avi 

 

222  Lijsten van donateurs en door hen betaalde bedragen, 1978, 1996          2 stukken 

 

223  Fondsenwervingsplan, 1997    1 stuk 

 

224  Stukken betreffende de Vrienden van Glorieux, 1999-2007           1 omslag 

  

 

225-227  Stukken, zoals tegenprestaties, contracten en correspondentie, programma’s betreffende sponsoring,  

  1987, 1996-2006 2 omslagen en 1 pdf/a 

 

  225 1987, 1996-2001, omslag 

  226 2001-2006, 1 pdf/a 

  227 Blanco sponsorformulieren, -brieven en -contracten, z.d., omslag 

 

228  Contributie en tarieven voor de opleiding, 2007              1 pdf/a 
  



 

14 
 

3 UITVOERING 

 

 

 

229-280  Jaar- en activiteitenprogramma’s, concoursen, uitvoeringen, (eindejaars-)concerten en optredens, 

  1937-2015                           48 omslagen 

 

  NB1: zie voor activiteitenverslagen inv.nrs. 21-23 

  NB2: zie voor meer foto’s van optredens de beeldbank van de afdeling Erfgoed, zoek op ‘Glorieux’ 

 

   229 1937, 1946-1949 met foto’s, omslag 

  230 1950-1951 met foto’s, omslag 

  231 1952 met foto’s, omslag 

 

         NB: zie ook beeldbank van de afdeling Erfgoed, nr. 0022947 

   

  232 1953 met foto’s, omslag en 2 jpegs   

  233 1954, omslag   

  234 1955 met foto’s, omslag   

  235 1956 met foto’s, omslag   

  236 1957 met foto’s, omslag    

  237 1958 met foto’s, omslag    

  238 1959 met foto’s, omslag    

  239 1960 met foto’s, omslag 

  240 1960 met opgeplakte foto’s, portefeuille 

 

          NB: zie ook NL-HtSA Archiefnummer 0824 Lucas (Luc) J.M. van Gent (1925-2013) en Agnes 

          van Gent-Van Geffen (1928-2018) te ‘s-Hertogenbosch als echtpaar en als onderzoekers  

          van de Tweede Wereldoorlog, 1944-2013, inv.nr. 124(voorlopig) 

 

   241 1961, omslag 

 

          NB: oorkonde van de Federatie Sportdagen 1961 in inv.nr. 299   

   

  242 1962 met foto’s, omslag 

 

          NB1: oorkonde 1e prijs Kerkrade in inv.nr. 299 

          NB2: zie ook voor negatieven inv.nr. 300   

   

  243 1963 met negatieven en daarvan afgedrukte foto’s van de carnavalsoptocht met Glorieux in  

         “Ivanhoe uniformen”, middeleeuws kostuum, instrumenten getooid met het logo van  

          Volkswagen en vergezeld van een ridder staand in een open Volkswagen Kever, omslag en 5  

          jpegs  

  244 1964 met foto’s, omslag   

  245 1965 met foto’s, onder andere van uniformen van sponsor VW van den Udenhout, omslag en 6  

          jpegs  

  246 1965 fotoalbum van de reis naar Heiloo op 22 mei, envelop   

  247 1966 met foto’s, omslag   

  248 1967 met foto’s, omslag    

  249 1968, omslag 

 

          NB: foto van het muziekconcours te Dongen in inv.nr. 299   

   

  250 1969 met foto’s en een langspeelplaat van het concours te Volkel, omslag  

  251 1970, omslag    

  252 1971 met geluidsopname van het Bondsconcours in Cuijk en met foto’s, omslag  
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  253 1972 met foto’s, omslag    

  254 1973 met foto’s, omslag   

  255 1974, omslag   

  256 1975 met foto’s, omslag   

  257 1976, omslag   

258 1977 met geluidsopname concours, omslag   

  259 1978, omslag   

  260 1979, omslag   

  261 1980-1982 met foto’s, omslag   

  262 1983-1985 met foto’s, omslag 

 

         NB: zie voor negatieven inv.nr. 300   

 

  263 1986-1989 met foto’s, omslag 

 

         NB: zie voor negatieven inv.nr. 300 

   

  264 1990-1992 met foto’s, omslag  

  265 1993 met foto’s, omslag    

  266 1994, omslag   

  267 1995, omslag   

  268 1996 met foto’s, omslag    

  269 1997-1998 met foto’s en negatieven, omslag   

  270 1999, omslag   

  271 2000, omslag en 1 pdf/a   

  272 2001 met foto’s, omslag   

  273 2002 met foto, omslag   

  274 2003, omslag en 1 pdf/a    

  275 2004-2006 

 

         NB: affiche voor een optreden in 2005 in inv.nr. 299 

 

  276 2004 Stukken, foto's en films betreffende concerten in 2004: Koninginnedag, Moederdag, 

         Concours, 3 pdf/a’s en 6 avi’s 

  277 2005 Stukken, foto's en films betreffende concerten in 2005: Glorieuxfeestavond met filmmuziek, 

         Winterconcert, Concert in Theater aan de Parade, Koninginnedag, Avondvierdaagse, Sint- 

         Jansdag, 180 jaar Oosterhout, het Rondeel, 8 pdf/a’s en 12 avi’s 

  278 2006 Stukken, foto's en films betreffende concerten in 2006: Koninginnedag, Sint-Jansdag,  

         Garage VAG Van den Udenhout, Concertfeest, 7 pdf/a’s en 13 avi’s   

  279 2007 Stukken, foto's en films betreffende concerten in 2007: 75 jaar Glorieux, Koninginnedag,  

         Sint-Jansdag, Winterconcert, Weekend Leuven, Eindejaarsconcert, 10 pdf/a’s, 4 avi’s en 1 wmv 

  280 2008 Stukken, foto's en films betreffende concerten in 2008: jeugd Muziek Dag, Latin night, 

         Leuven, 4 pdf/a’s 

 

281   540 dia’s van historische foto’s, van leden, dirigenten, en optredens, ca 1990-ca. 2005             1 doos 

  

282  Foto’s, van welk optreden is onbekend, ca. 1945-ca. 1960                     1 envelop

  

283  Fotoalbum van daarin nader beschreven optredens en dagjes uit, 1960-1978               1 deel 

 

284  Foto’s van een serenade verzorgd voor mgr. Bekkers, bisschop van ’s-Hertogenbosch, z.d.  2 stukken 

 

285  Foto’s van een kerstconcert begin 21e eeuw, z.d.          1 envelop 

 

286  Foto’s van een optreden bij een voetbalwedstrijd in de jaren ‘50, z.d.          1 envelop 
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287  Foto van een dirigerende broeder Samuel, tegenover het Sint-Jozefshuis?, met enkele muzikanten 

  met en zonder uniform en pet zonder pluim, [1938]    1 stuk 

 

288  Foto’s van de marcherende harmonie met gepluimde petten, gevolgd door verkenners (?) met lichte  

  overhemden aan begin jaren ‘50, z.d.          2 stukken 

 

289  Foto’s van een mars via het bordes van het stadhuis naar een aantal personen dat wordt gefêteerd 

  met een uitvoering door de harmonie, gedirigeerd door broeder Bosco, z.d.          1 envelop 

 

  NB: uit de collectie van Foto Farla Den Bosch, met achterop nummers van de negatieven 

 

290  Foto’s van een serenade aan Jan van Beek, z.d.          2 stukken 

 

291  Foto’s van marcherende musici, met boerenkiel, pet en nepbril/neus/snor, onder leiding van de  

  tambour-maître met een lange witte nepbaard, z.d.                      4 stukken 

    

292    Foto’s van een optreden voor het bordes van het Stadhuis, met gymnasiasten, ca. 1952 en ca. 1955 

            2 stukken 

 

293  Foto’s van een serenade gehouden te Huize Voorburg te Vught, z.d.          1 envelop 

 

294  Foto van de marcherende harmonie in zeventiende-eeuwse fantasiekledij, rode muts, groen tuniek  

  met rode pofmouwen, zwarte kniebroek met rode halve manen, z.d.                1 stuk
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4 DOCUMENTATIE 

 

 

 

295  Journaal bijgehouden in deels 1951, 1952 en 1954 van activiteiten van de harmonie, 1951-1956 

                      1 envelop 

 

296    Tekst voor een artikel in het Congregatie Nieuws waarschijnlijk naar aanleiding van het 25-jarig  

  jubileum, met een terugblik naar de beginjaren van de harmonie, 1957                1 stuk 

 

  NB: zie ook inv.nr. 65 

 

297  Jaarkalender met foto’s van optredens en leden, 1964                1 stuk 

 

298   Blanco drukwerk: briefpapier met brievenhoofd en bedrukte enveloppen, vriendenkaarten, 

   donateurskaarten, diplomaoproepkaarten, z.d.            1 omslag 

 

299  Groot formaat stukken en 6 ongedateerde foto’s op hardboard, een foto van de harmonie ter  

  gelegenheid van het bezoek van koningin Juliana aan ’s-Hertogenbosch in 1949, z.d.               1 doos 

 

  NB: zie ook inv.nr. 312 

 

300  Negatieven van diverse gelegenheden: nieuwe uniformen, 1957; serenade Oostakker, 1967; nieuwe  

  uniformen 1969; 40-jarig jubileum, 1972; concert Jeroen Bosch Huis 1985; nieuwjaarsconcert, 1986;  

  55-jarig bestaan, 1987, 1957-1987           1 omslag 

 

301  Ansichtkaart van de drumband, 1972    1 stuk 

 

  NB: de foto zelf is te vinden in de beeldbank, nr. 0084685 

 

302  Zinken stempel met de tekst ‘Kent U Harmonie “Glorieux” in ’s-Hertogenbosch?’, z.d.  1 stuk 

 

303  Foto’s van de eerste jaren, zowel twee staatsiefoto’s als van twee optredens, nog zonder uniform, en 

  van broeder Samuel de Vrind en broeder overste Pachomius, 1932-1938,            1 omslag 

 

  NB: zie ook de foto’s bij inv.nr. 144  

 

304  Foto van broeder Perpeet, oprichter van Glorieux, z.d.    1 stuk 

 

305  Foto’s van poserende trompetters en tambour-maître, zonder pluim op de pet, [1938]        3 stukken 
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5 STUKKEN DIE NIET IN DIT ARCHIEF THUISHOREN 

 

 

 

5.1. Archief van het Sint-Jozefhuis 

 

NB: van dit archief zijn de volgende stukken bewaard gebleven die deels in het archief van de harmonie Glorieux zijn 

aangetroffen. Zie ook de inleiding 

 

 

306  Foto van de viering in het Sint-Jozefhuis van de feestdag van broeder overste Simon, 1930  1 stuk 

  

  NB: volgens de gegevens op de achterzijde van deze foto 

 
---  “Kleermakerij St. Jozefhuis”. Register van gemaakte en geleverde kleding aan broeders, wezen en 
  aan leden van de harmonie, met achterin lijst van leden van de harmonie, 1935-1944             1 deel 
 
  NB: zie inv.nr. 198. Ook hier opgenomen omdat dit deel deel uitmaakt van het archief van het Sint- 
  Jozefhuis 

 

307  Foto’s van het bezoek van koningin Wilhelmina en prinses Juliana aan het Sint-Jozefhuis, 1936  

            2 stukken 

  NB: zie ook de beeldbank nrs. 0017836 en 0034362 

 

308  Feestprogramma’s van het patroonfeest van de overste van het Sint-Jozefhuis, van het zilveren  

  professiefeest van broeder Amantius en van het koperen priesterfeest van de rector van het Sint-

  Jozefhuis P. Klaasen, 1951          3 stukken 

 

309  Blanco toegangsbewijs voor een bijeenkomst van het Sint-Jozefhuis in het Casino, z.d.  1 stuk 

 

310  Uitnodigingen voor de viering van het 100-jarig jubileum van de betrokkenheid van de Broeders van  

  de Congregatie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes bij het Sint-Jozefhuis, 1969         2 stukken 

 

311  Foto’s van de voorgevel, voordeur en gevelsteen boven de voordeur van het Sint-Jozefshuis, 2003 

                               3 stukken 

 

 

5.2. Overige stukken     
 

312  Foto op karton van organist en componist Hendrik Andriessen (1892-1981) met zijn handtekening,  

  bestemd voor broeder Samuel, 1939                           1 stuk 

 

313  ‘De Jeugdcentrale’, een uitgave van de RK Jeugdcentrale van de parochie van het euch. Hart van 

  Jezus te Vught, 2-8 (1952)               1 deel 

 

314  Staatsloten uit 1957; 5 pentekeningen van L. (Louis) H. (?) Heesbeen, z.d.           1 omslag 

   

  NB: Opgeborgen vanwege grote formaat in inv.nr. 299 

 

 

 

 

 

 


