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Ten Geleide

Aartsbroederschap van de H. Familie in de Sint Jozefkerk, 's-Hertogenbosch (1856-1949)
De Aartsbroederschap van de H. Familie in de Sint Jozefkerk te 's Hertogenbosch, werd opgericht op 21 januari 1856
door de Paters Redemptoristen, en wel door Pater Koemans, Rector van de Sint Jozefkerk, met verlof van Mgr. J.
Zwiijsen, Aartsbisschop van Utrecht en Apostolisch Administrateur van het Bisdom 's Hertogenbosch. Ongeveer twee
weken na de officiële oprichting sloot de broederschap zich aan bij de H. Familie te Luik (België) de bakermat van de
Aartsbroederschap. De Aartsbroederschap was daar gesticht in 1844 door kapitein Henri Belletable, geboren te Venlo in
1813 en overleden te Huy (België) in 1855. Zie ook het KDC-archief van H.H. Belletable.
Onder de goede leiding van de paters der Redemptoristen kwam de broederschap tot hoge bloei, en telde 600-10.000
leden. Men hield trouw tridua en retraites, bedevaarten, aanbiddingen enz. . De Aartsbroederschap drukte een stempel
op het parochieleven van de Sint Jozefkerk te 's Hertogenbosch.
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1.Stukken over de feestelijkheden bij het 75-jarig bestaan van de broederschap in de
Sint Jozefparochie te 's-Hertogenbosch. 1931
2.Verslagen van de prefectenvergaderingen. 1931-1940
3.Aankondigingen voor bijeenkomsten. 1943-1947
4.Stukken over de aanbieding van de zilveren monstrans en andere geschenken aan
de Sint Jozefkerk te 's-Hertogenbosch. 1862, 1866, 1868
5.Stukken over de propagandavergadering in de Sint Janskerk te 's-Hertogenbosch.
1914
6.Stukken over de missie, o.a. brieven en foto's van geadopteerde priesterstudenten
uit Noord Korea, Belgisch Kongo, e.a. 1933-1949
7.Wederszijdse overeenkomst tussen de twee mannenafdelingen van de H. Familie
Sint Jacob en Sint Jozef te 's-Hertogenbosch. 1915
8.Brieven van serg.maj. G. van Ooyen te Surabaia (Indonesië) aan pater J. Kluyskens
SCCR te 's-Hertogenbosch. 1946-1947
9.Brief aan ZH de Paus, Pius XII, houdende een protest tegen de dwangarbeid,
opgelegd aan mgr Stepinac van Zagreb (Joegoslavië) door de regering. 1946
10.Brief van een anonieme schrijver te 's-Hertogenbosch aan de directeur, houdende
een kritiek op de prefect. 1946
11.Brief van A.C. Hoedelmans te 's-Hertogenbosch aan "Rev. Pater" (onbekend)
houdende een uiteenzetting over het proces Stepinac (bisschop te Joegoslavië).
[1946]
12.Stukken over propaganda en activiteiten van de leden. 1916-1917, 1924-1944, z.j
13.Programma voor de plechtige feestviering t.g.v. het 75-jarig bestaan van de
aartsbroederschap van de H. Familie door de gezamenlijke Bossche Mannen- en
Vrouwenafdelingen. 1919
14.Programma voor de feestviering van het gouden priesterfeest van ZH Paus Pius IX
in de Sint Jozefkerk te 's-Hertogenbosch. 1869
15.Programma van het 25-jarig bestaan van de broederschap van de H. Familie in de
Sint Jozefkerk te 's-Hertogenbosch. 1881
16.Stukken over het 50-jarig bestaan van de broederschap van de H. Familie in de Sint
Jozefkerk te 's-Hertogenbosch. 1906
17.Stukken over het 60-jarig bestaan van de broederschap van de H. Familie in de Sint
Jozefkerk te 's-Hertogenbosch. 1916
18.Programma van het 70-jarig bestaan van de broederschap van de H. Familie in de
Sint Jozefkerk te 's-Hertogenbosch. 1926
19.Programma van de feestvergadering ter ere van pater A.W. de Groot, directeur van
de aartsbroederschap der H. Familie (afdeling mannen) in de Sint Jozefkerk te 'sHertogenbosch. 1906
20.Stukken over de feestvergadering bij gelegenheid van het 25-jarig professiefeest
van pater A. van Dam CSSR, directeur van de aartsbroederschap van de H. Familie,
afdeling mannen, Sint Jozefkerk te 's-Hertogenbosch. 1920
21.Brief van pater C. Eykmans CSSR te Amsterdam aan "Rev. et Car. Confrator" te
(onbekend). 1947
22.Stukken over de nachtelijke aanbidding, die vooral gehouden werd tijdens de
vastenavonddagen. 1928-1933, z.j.
23.Stukken over bedevaarten. Veel programma's. 1881, 1908, 1911, 1913, 1921,
1925-1936
24.Brief van de directeur (onleesbaar) van het Noordbrabantse Dagblad (NBD) te 'sHertogenbosch aan pater J. v.d. Velden CSSR, directeur van de H. Familie in de Sint
Jozefkerk. 1924
25.Brief van mgr A.F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch, aan pater L. Diesch
CSSR te 's-Hertogenbosch. 1941
26.Brief van pater C. Boomaars CSSR te 's-Hertogenbosch aan mgr W. v.d. Ven,
bisschop van 's-Hertogenbosch. 1909
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27.Feestgedichten opgedragen aan W. Keyzer door zijn genegen medebroeder in
J.M.J. P.S.B. te (onbekend). 1868
28.Brief van J. Delmee, prefect te 's-Hertogenbosch aan de directeur te 'sHertogenbosch houdende een kwestie over de arbeider. 1940
29.Brief van pater J. Cleary te Dublin (Ierland) aan "Reverende et carissime pater"
(onbekend) te (onbekend). 1924
30.Brief van de aartsbroederschappen van de H. Familie te Amsterdam, 'sHertogenbosch, Wittem en Roosendaal aan Paus Pius IX. 19e eeuw
31.Brieven van J.M. Determans pr te Rome aan "Zeereerwaarde en dierbare Pater"
(onbekend) te 's-Hertogenbosch. 1915
32.Artikelen over de aartsbroederschap van de H. Familie in Heilige Familie,
zondagsblad voor het katholiek huisgezin. 1882
33.Stukken over de financiën. 1890, 1915-1916, 1923
34.Brief van Bossche-Priester-Kruisverbond "Sint Jan de Doper" te Helmond w.g.
pater Ildefons, secretaris, aan Zeereerwaarde Heer. 1926
35.Artikel over benoeming van M.A. Eliens, raadslid van de aartsbroederschap van de
H. Familie te 's-Hertogenbosch, tot burgemeester van Erp. Uit het Noord-Brabants
Dagblad. 1932
36.Stukken over het 50-jarig jubileum van A. Krekel als lid van de H. Familie te 'sHertogenbosch. 1921
37.Reglement voor het Sint Caeciliakoor van de H. Familie, afdeling mannen, in de Sint
Jozefkerk te 's-Hertogenbosch. z.j.
38.Concept reglement van de orde commissarissen van de H. Familie "Petrus
Donders" te 's-Hertogenbosch. z.j.
39.Stukken over retraites. 1878, 1882, 1902, 1923, 1942
40.Circulaires van het secretariaat van de H. Familie te 's-Hertogenbosch, w.g. N.
Govers CSSR, directeur van het secretariaat Sint Jozefkerk te 's-Hertogenbosch.
1933, z.j.
41.Concessie van de H. Stoel tot aankoop van huis en tuin van E. v.d. Mortel voor
Govers CSSR, directeur van het secretariaat Sint Jozefkerk te 's-Hertogenbosch.
1910
42.Artikelen over uitvaarten van leden. Uit Noord-Brabants Dagblad. 1932, z.j.
43.Artikel "Z.Em. Wilhelmus Kardinaal van Rossum overleden. Oud-directeur van de H.
Familie". Uit: Heilige Familie, officieel orgaan van de aartsbroederschap der Heilige
Familie. 1932
44.Stukken over de samensmelting van twee afdelingen in verband met
oorlogssituatie. 1940
45.Namenlijsten van de directeuren. 1856-1930
46.Stukken over activiteiten van de aartsbroederschap van de H. Familie in andere
plaatsen van Nederland. 1882, 1918-1930, z.j
47.Programma bij het 60-jarig bestaan van de H. Familie, afdeling vrouwen en meisjes,
zondagse vergadering, Sint Jozefkerk te 's-Hertogenbosch. 1932
48.Programma plechtige huldiging ter gelegenheid van het 50-jarig priesterfeest van
pater A.W. de Groot CSSR, vroegere directeur van aartsbroederschap H. Familie te
's-Hertogenbosch. 1931
49.Artikel over de feestavond, aangeboden door pater A.W. de Groot CSSR, directeur,
aan de leden van de H. Familie, uit: Provinciale Noordbrabantse Courant. 1907
50.Circulaires van het huldigings-comité aan de leden van de H. Familie, afdeling Sint
Jozefkerk. 1932
51.Artikel "Traduction fidèle d'un article intéressant, inserré dans la Feuille
Hebdomadaire, dite Zondagsblad de l'archiconfrérie de la Sainte Famile en
Neerlande. 1869
52.Verslag van een dialoog over de petitie tegen de onderwijswet tussen Steenbergen,
bestuurslid, en hoogstwaarschijnlijk de directeur. 19e eeuw
53.Aantekeningen over de zienswijzen van de bisschoppen van 's-Hertogenbosch met
betrekking tot de H. Familie. z.j.
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54.Brief van M. van Hövell, W.S.J. aalmoezenier te Vught aan "Heer Pastoor" te 'sHertogenbosch. 1946
55.Uittreksel uit mijn brief aan de secretaris over de kwestie der ereleden van
(onbekend). 1868
56.Stuk van De Volkskrant, dagblad voor het katholieke volk, te 's-Hertogenbosch aan
L. Saut, directeur van de H. Familie te 's-Hertogenbosch. 1932
57.Brieven van N. Govers CSSR, directeur algemeen secretariaat der H. Familie, aan
directeur (onbekend). 1932, z.j.
58.Brief van J. van Genabeek, prefect van de Bossche H. Familie van Sint Jacob, aan
de redactie (onbekend). 1931
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