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gemaakt buiten het Meierijse dialect. Zo wordt de
taalgrens tussen Oost- en West-Brabant bepaald
door de rivier De Donge. Je realiseert je weer dat
dialecten veel ouder zijn dan ons afgesproken abn.
De Swanenbergs pleiten duidelijk voor een Alge-
meen Beschaafd Meierijs, het abm.
Even verdwalen we als op pagina 71 de term ‘velari-
sering’ opduikt. Een beetje googlen en het Meer-
tensinstituut leren ons dat dit echt voor de liefheb-
bers is die hebben doorgeleerd.
Door het boek heen wandelen is genieten. Al heten
de hoofdstukken: Zelfstandige naamwoorden, Lid-
woorden, Bijvoeglijke naamwoorden, en noemmaar
op van werkwoorden tot voorzetsels en zijn de uit-
eenzettingen helder, het onderwerp blijft het ge-
sproken dialect.
Natuurlijk probeer je dan zelf het geslacht van een

Jan Bogaerts (’s-Hertogenbosch
1878-1962 Wassenaar)
De stadswal van ’s-Hertogenbosch,
1925
Olieverf op doek, 50,2 x 70,3 cm

’s-Hertogenbosch werkte. Een twee-
de belangrijke invloed op zijn werk
was de geestelijke verwantschap die
Bogaerts voelde met zijn nicht, de
schrijfster Marie Koenen en haar
liefde voor de Limburgse kastelen.�

woord te bepalen door er unne of ’n voor te zetten.
In het eerste geval mannelijk en ’n voor het vrouwe-
lijke woord. En zeker laten we in het meervoud de
laatste -n weg. We eten toch ‘bòtramme’. De auteurs
zijn ook druk bezig geweest met de persoonlijke
voornaamwoorden. Hullie en gullie en zo. En dat
alleen in het Bosch ‘uwes’ voorkomt.
Al lezende ervaar je dat dialect meer beeldend,
meer persoonlijk en soms krachtiger is. Wordt het
daardoor warmer als je Brabant binnenkomt? Ach
met prinses Máxima zeg ik dè Nederlander bestaat
niet, evenmin als d’n Brabander. Maar Cor en Jos
Swanenberg laten wel weer zien waar we trots op
mogen zijn: onze moedertaal. ���������������������

Jos en Cor Swanenberg, Op goei gevuul. Vormleer van de Meierijse
dialecten (Enschede 2007)

Nieuws van het
Noordbrabants Museum

Aanwinst schilderij Bogaerts
Jan Bogaerts was een Bossche schil-
der die, hoewel hij veertig jaar van
zijn leven in Wassenaar heeft door-
gebracht, nauw met zijn geboorte-
stad verbonden bleef. Hij is vooral
bekend geworden door zijn verfijn-
de stillevens met alledaagse of exo-
tische voorwerpen. Ook maakte hij
deftige portretten van de gezeten
Bossche burgerij. In zijn afkeer van
de moderne kunststromingen en
zijn keuze voor een fijnzinnig
realisme ademt zijn werk een intie-
me, nostalgische sfeer. Voor dit
schilderij liet Bogaerts zich inspire-
ren door het Oranjebolwerk aan de
Zuidwal van ’s-Hertogenbosch. De
rest van het landschap met kasteel
is gefingeerd. Het schilderij doet
met zijn serene en weemoedige
sfeer denken aan Bogaerts’ droom-
landschappen uit zijn vroege perio-
de. Toen werd hij beïnvloed door
het symbolistische werk van zijn
leermeester Antoon van Welie, die
omstreeks 1900 in Vught en
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schillende tritsen gecombineerd:
twee Joodse heldinnen met één
Romeinse.
Onduidelijk blijft vooralsnog of dit
gebeurd is met een diepere bedoe-
ling. Die vraag dringt zich temeer
op, omdat er meer kannen bekend
zijn die precies dezelfde combina-
tie tonen. De parallellen in het
Rijksmuseum, in het Louvre en in
het Hetjens-Museum te Düssel-
dorf zijn zelfs allemaal toe te
schrijven aan de werkplaats van
Jan Emens. De afbeeldingen erop
verschillen weliswaar in detail en
jaartal, maar zullen toch steeds
gemaakt zijn met dezelfde gravu-
res als voorbeeld. Blijft het waar-
om van de combinatie onbekend,
geliefd was ze zeker. Men kan zich
goed voorstellen dat deze kan – die
waarschijnlijk op tafel heeft gestaan
om de bekers van de gasten te vul-
len – een duidelijke boodschap
heeft uitgedragen. Een boodschap
die in dit geval gericht was aan
burgerman en vooral vrouw. Want
een laatste facet van deze afbeel-
dingen is, dat ze blijkbaar in de
loop van de 16e eeuw toepassing
vonden in het burgermilieu, waar
aan het begin van de eeuw afbeel-
dingen van deugdzame vrouwen
nog vooral in de vorm van schilde-
rijen voorbehouden waren aan
hofkringen en de aristocratie. De
verspreiding van het cultuurgoed
over ook andere lagen van de
bevolking kan direct worden ver-
klaard uit de toepassing van de
drukkunst. Door middel van de
eerder genoemde gravures werden
de beelden op grote schaal ver-
spreid. In zekere zin kan men zeg-
gen dat de beeldcultuur van onze
tijd daar begonnen is! ������������

Nieuws van het Stadsarchief

Aanwinsten
� Stichting Kunstzinnige Vorming,
fotoalbums en lesmateriaal, ca.
1970–2007, 2,5 m

� Archief van het rooms katholiek
armenweeshuis, aanvulling,
1940–2000, 0,1 m

� Collectie Hulshof (documentatie
over o.a. politiebond Sint-
Michaël en de klaproosdag),
1940-1980, 0,05 m

� Archief afdeling ’s-Hertogen-
bosch van de Gereformeerde
Bond in de Protestantse kerk in
Nederland, 1902-2000, 0,25 m
(Openbaarheid beperkt)

� Collectie Dobbelsteen, metaal-
fabriek Rouppe van der Voort
(mrv), 1956–1979, 0,35 m

� Een duizendtal ansichten en
negatieven gemaakt voor de fir-
ma Jospé, 20e eeuw (Den Bosch
en Rosmalen)

� dvdmet kleurenfilms van be-
jaardencentrum Zuiderschans
met onder andere de viering van
het tienjarig bestaan, diploma-
uitreiking, dansavonden en
kienwedstrijden (geschenk
van mevrouw Sierig uit
’s-Hertogenbosch)

� Een prent van Kropp: ‘In de
Boerenmouw’ met het gezicht
op de Sint-Janskathedraal (ont-
vangen van de heer M. v. Vroon-
hoven uit Rheden)

� dvd van de Stadsbibliotheek
met zo’n vijfhonderd interieur-
foto’s van mei/juli 2005

� Een serie foto’s van de Groote
Wielen in Rosmalen van perso-
neel van het Stadsarchief ge-
maakt tijdens hun personeels-
dag, 2007

� Diverse materialen ontvangen
in het kader van ‘DeWijkreiziger’

Kwartetspel De Tijdreiziger
Tijdens de Avond van de Geschiede-
nis is het Bossche geschiedenis-
kwartetspel met als thema ‘straten
en pleinen’ gepresenteerd. De uit-
gave was een groot succes want al
snel moest er een tweede druk
worden vervaardigd. Het kwartet-
spel is voor €4,50 verkrijgbaar bij
het Stadsarchief, boekhandels
Heinen en Van Rooij-Krijnen
(Helftheuvel), alsmede bij het
Kringhuis van de Kring Vrienden
(Lombardje) en het vvv-kantoor.
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Het kwartet ‘Dorpskerken’.



Promotie Aart Vos
Op vrijdag 14 december heeft Aart
Vos, medewerker van het Stads-
archief en hoofdredacteur van Bos-
sche Bladen, zijn proefschrift Bur-
gers, broeders en bazen. Het maat-
schappelijk middenveld van ’s-Herto-
genbosch in de zeventiende en acht-
tiende eeuw verdedigd en is hij ge-
promoveerd tot doctor in de lette-
ren. Promotor was prof.dr. Maar-
ten Prak. Het proefschrift is uitge-
geven door Verloren te Hilversum
en voor €29,95 verkrijgbaar bij het
Stadsarchief en in de boekhandel.

Oogst
In 2007 verschenen diverse stu-
dies over de geschiedenis van
’s-Hertogenbosch of studies waar-
in ’s-Hertogenbosch een belangrij-
ke rol vervult. Het leek de Brabant-
se Regionale Geschiedbeoefening
en het Stadsarchief ’s-Hertogen-
bosch goed daar extra aandacht
aan te schenken. 2007 was een
uitzonderlijk vruchtbaar jaar. Peter
de Cauwer, Leo Adriaenssen, Elise
van Nederveen Meerkerk en Aart
Vos hebben inmiddels toegezegd
op vrijddag 18 januari over hun
studie (het beleg van 1629, gewo-

ne mensen tijdens de Opstand,
werken in de textiel in de 17e en
18e eeuw, en het maatschappelijk
middenveld in die zelfde periode)
te komen vertellen. Over het exac-
te programma, plaats en tijdstip
wordt u via de pers en www.stads-
archief.nl op de hoogte gehouden.

Openingstijden
Het Stadsarchief is gesloten voor
publiek en/of telefonisch niet
bereikbaar:
� maandag 24 t/m woensdag
26 december (Kerstmis)

� maandag 31 december en dins-
dag 1 januari (Nieuwjaar)

� maandag 4 en dinsdag 5 februari
(Carnaval)

� maandag 24 maart (Pasen)

Nieuws van De Boschboom

Ook voor het jaar 2008 heeft De
Boschboom weer een gevarieerd
programma in voorbereiding. We
starten in januari met de traditio-
nele boerenkoolmaaltijd.
2008 is het jaar waarin De Bosch-
boom veertig jaar bestaat. Vanzelf-
sprekend zal hieraan de nodige
aandacht worden besteed. Om dit
jubileum luister bij te zetten heeft
De Boschboom een boek in voor-
bereiding. In het laatste kwartaal
van het jaar zal dit in een feestelij-
ke bijeenkomst gepresenteerd
worden.
Ook in Bossche Bladen zal in de loop
van het jaar extra aandacht aan het
jubileum worden geschonken.

Voor meer informatie:
Cultuurhistorische vereniging
De Boschboom,
Secretariaat:
Postbus 1360,
5200 bk ’s-Hertogenbosch of
www.Boschboom.nl.
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Een van de foto’s die in het kader van ‘De

Wijkreiziger’ gereproduceerd kon worden.

Van Anneke Heimeriks uit Engelen: kermis

op het dorpsplein aldaar, augustus 1964.

Van links naar rechts: Ansje Hoeymans, Petra

(op de zwaan) en Jan-Willem Heimeriks.




