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Historische ervaring
Zes jaar terug drukt een archeoloog me een Romeinse
voorhoofdsband in handen die krap tweeduizend
jaar eerder door een veteraan ritueel in een put werd
gegooid. Daar sta ik dan met een broze band in mijn
handen. Plots dringt de onbevattelijke ouderdom tot
me door. Een verpletterend besef hoe relatief je eigen
tijd eigenlijk is. Mijn hartslag schiet omhoog en ik
krijg kippenvel tot mijn kruin: een onvervalste
historische ervaring!
Geschiedfilosofen zoals Johan Huizinga en later
ook Frank Ankersmit noemen de historische ervaring een ‘confrontatie met het verleden’. Je raakt
in een soort extase omdat de barrière van tijd heel
even wegvalt. Voor een moment verlaat je je eigen
tijd. Zo’n sensatie overkomt je niet zo gauw. Natuurlijk, niet iedereen krijgt zomaar de kans om eeuwenoude objecten vast te houden. Hoewel… in Den Bosch
zijn we toch dagelijks omringd door eeuwenoude
gebouwen? Dat klopt, maar het vraagt wel veel verbeelding en concentratie om deze bouwwerken los
van onze moderne tijd te zien.
De vraag is natuurlijk: levert een historische ervaring
ook daadwerkelijk iets op, afgezien van de persoonlijke sensatie? Ik denk van wel. Een historische
binnenstad heeft een grote aantrekkingskracht,
wekt verwondering en bewondering. Toch is dat
wat anders. Ik durf de stelling wel aan dat de Bossche
binnenstad bij het gros van de mensen vooral een
verlangen naar het verleden oproept. En die nostalgie is heel wat anders dan een historische ervaring.
Nostalgie bestaat juist bij de gratie van de onoverbrugbaarheid tussen heden en verleden. Het is
eigenlijk een soort heimwee naar het verleden. Op
zich is daar niets mis mee, maar het is statisch en
eenkennig. Nostalgie is vooral een beleving waarbij
je genoeg hebt aan wat je al weet.
Anders gezegd, om de nostalgie van onze binnenstadbewonderaars te voeden is historisch onderzoek
nodig. Juist de vragen die opduiken tijdens een spontane historische ervaring geven historisch onderzoek
de impuls naar nieuwe inzichten. Dat geldt voor elke
onderzoeker van onze geschiedenis. Amateur of
professional. Beschouw dat als een aanmoediging!
Pascal Viskil

3d-Reconstructie van de put op de Markt, vervaardigd door de
bam, 2012. Nostalgie gevoed door historisch onderzoek.

Wat is een Bosch?
Verge li j ki ngen op m ic r o s co pis c h n iv e a u

M at t h ijs I l s i n k *

Wat is een Jheronimus Bosch? Het lijkt een eenvoudige,
wellicht zelfs wat kinderachtige vraag. En toch is het
antwoord daarop niet zo eenvoudig, bovendien aan
verandering onderhevig. Dat laatste komt doordat
iedere generatie opnieuw een antwoord formuleert
op die vraag. Tenminste, voor zover die vraag wordt
gesteld, want niet iedere generatie heeft zich met
die vraag even uitvoerig beziggehouden.

Het is wel een kwestie die al sinds het midden van
de zestiende eeuw speelt. De Spanjaard Felipe de
Guevara namelijk, schrijft omstreeks 1560 het volgende in zijn Comentarios de la pintura:
... pero es justo dar aviso que entre estos imitadores de Hyerónimo Bosco, hay uno que fué
su discipulo, el qual por devocion de su maestro, ó por acreditar sus obras, inscribió en sus
pinturas el nombre de Bosch, y no el suyo.1
... maar het is correct om er de aandacht op te
vestigen dat er onder de navolgers van Jheronimus Bosch een was die zijn leerling was en
die uit verering voor zijn meester, of om zijn
werk krediet te geven, signeerde met de naam
Bosch en niet met zijn eigen naam.

Fig. 1. Groep Bosch, ‘De boommens’, ca. 1500, pen en bruine inkt,
27,7 x 21,1 cm., Wenen, Albertina.

Felipe de Guevara (1500-1563) was de zoon van
Diego de Guevara (?-1520) die deel uitmaakte van
de hofhouding van Filips de Schone en later Karel
V. Diego was buitenlid van de Bossche Lieve-VrouweBroederschap en bezocht ’s-Hertogenbosch verschillende malen. Het lijkt waarschijnlijk dat Felipe
(een deel van) de kunstcollectie van zijn vader
erfde, waaronder mogelijk schilderijen van Bosch.
Bekend is dat Felipe zes aan Bosch toegeschreven

werken bezat, die hij in 1574 aan de Spaanse koning
Filips ii verkocht. Felipe moet dus aardig op de hoogte
zijn geweest van het werk van Bosch. Kennelijk
zodanig dat hij verschillen zag tussen schilderijen
in de ‘groep Bosch’ en daar dus over schreef in zijn
boek over schilderkunst.
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Steeds zeldzamer
De systematische en beredeneerde afbakening van
kunstenaarsoeuvres en schildersscholen en -stijlen
kennen we pas echt sinds de negentiende eeuw. De
opkomst van de kunstenaarscultus van de Romantiek heeft hierbij een sleutelrol gespeeld. En hoewel
het kunsthistorisch bedrijf zich in de afgelopen
anderhalve eeuw enorm heeft ontwikkeld, is het
kunstenaarsgenie nog altijd springlevend. De prijzen
die worden betaald voor moderne kunst zijn enorm;
in mei 2012 wisselden bijvoorbeeld schilderijen van
Mark Rothko en Francis Bacon van eigenaar voor
een slordige 65 miljoen euro per stuk. Dit is veel
meer dan er gewoonlijk voor oude meesters wordt
betaald. Ter vergelijking: het Prado kocht recent een
groot doek van Pieter Bruegel de Oude, wiens schilderijen al sinds de zeventiende eeuw notoir zeldzaam zijn, voor ‘slechts’ 7 miljoen euro. Spectaculair
is de aankoop door de Schotse National Gallery en de
National Gallery Londen van een Titiaan voor om en
nabij 56 miljoen euro. Voor een oude meester is dit
een astronomisch en zeer uitzonderlijk bedrag. Werk
van Jheronimus Bosch is al sinds meer dan een halve eeuw niet meer op de markt geweest dus eigenlijk
weet niemand wat een ‘echte’ Bosch waard is.
Sinds de eerste pogingen van onderzoekers als Lafond
(1914), Friedländer (1927, 1969), Tolnay (1937, 1967)
en Baldass (1917, 1943, 1959) om het oeuvre van
Bosch af te bakenen, is de omvang ervan alleen
maar afgenomen.2 Je kunt dus zeggen dat Bosch
steeds zeldzamer wordt. Friedländers Early Netherlandish Painting telde nog ruim 50 schilderijen,
terwijl Marijnissens standaardwerk van 1987 er nog
24 bevatte.3 Daarvan zijn er inmiddels ook weer
twee afgevallen, omdat jaarringonderzoek heeft uitgewezen dat de planken waarop de Doornenkroning
uit het Escorial en de Bruiloft te Kana uit Rotterdam
werden geschilderd te jong zijn om door Bosch beschilderd te kunnen zijn. 4

Bosch: linkshandig of rechtshandig?
Dit jaar verscheen van de hand van de Weense
tekeningenkenner Fritz Koreny een monografie
over de tekeningen van Bosch.5 Het is bij uitstek
een boek dat gaat over toe- en afschrijven, over de
afbakening van een kunstenaarspersoonlijkheid en
dus over de vraag wat een Bosch is. Aan Koreny’s
boek is een aantal zaken opmerkelijk. In de eerste

Fig. 2. Groep Bosch, ‘De Dood en de vrek’, ca. 1495 (?), olieverf op
paneel, 93 x 31 cm., Washington, The National Gallery of Art. (Foto:
Rik Klein Gotink voor het Bosch Research and Conservation Project)
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plaats het feit dat het de allereerste keer is dat een
poging wordt gedaan om de tekeningen van Bosch
systematisch en kritisch in kaart te brengen. Dat is
rijkelijk laat voor een kunstenaar van de statuur van
Bosch, die bovendien een heel bijzondere bijdrage
heeft geleverd aan de ontwikkeling van de Westerse
tekenkunst (Bosch gebruikte als een van de eerste
Nederlandse kunstenaars papier en inkt om voltooide, op zichzelf staande kunstwerken te maken).
In de tweede plaats is het opvallend hoeveel plaats
Koreny inruimt voor een beschouwing over de
schilderijen van Bosch. In een 150 pagina’s lange
inleiding gaat de auteur uitvoerig in op de toeschrijving van schilderijen aan Bosch en zijn medewerkers.
Dat resulteert in een serieuze waterscheiding. Van de
24 schilderijen die tot op heden werden toegeschreven
aan Bosch blijven er bij Koreny nog 12 over (zie kader).
De reden voor Koreny om een dergelijke scheiding
aan te brengen in het werk van Bosch is het feit
dat er, naar het zich laat aanzien, twee handen te
onderscheiden zijn in de groep Bosch: een linker
en een rechter. Het is Patrik Reuterswärd geweest
die in 1970 dit fenomeen als eerste beschreef in de
groep schilderijen die aan Bosch werd toegeschreven.6 Vervolgens speelt links- en rechtshandigheid
een sleutelrol in de dissertatie van Jetske Sybesma
Ironside uit 1973.7 Zij analyseert daarin de infraroodfoto’s van veel van de schilderijen van Bosch
waarop de ondertekening – de voorbereidende

Fig. 3. Leonardo da Vinci, ‘Kop van een oude man’, ca. 1490, pen
en bruine inkt, 12,6 x 10,4 cm., Milaan, Ambrosiana.

De schilderijen van Jheronimus Bosch volgens Fritz Koreny
eigenhandig Bosch
Aanbidding der Koningen, New York
Calvarie, Brussel
Ecce Homo, Frankfurt
Tuin der Lusten, Madrid
Christoffel, Rotterdam
Laatste Oordeel, Wenen
Kruisdraging, Gent
Doornenkroning, Londen
Aanbidding der Koningen, Madrid
Kruisdraging, Escorial
Johannes de Doper, Madrid
Johannes op Patmos, Berlijn

linkshandige meester van de Hooiwagentriptiek;
een ateliermedewerker van Bosch
Hiëronymus, Gent
Aanbidding der Koningen (de opdrachtgevers op de
buitenluiken), Madrid
Johannes de Doper (de plant op de voorgrond), Madrid
Dood van de vrek, Washington
Narrenschip, Parijs
Marskramer, Rotterdam
fragment Narrenschip, New Haven
Verzoeking van Antonius, Lissabon
Hiernamaalspanelen, Venetië
Gekruisigde martelares, Venetië
Kruisdraging, Wenen
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Fig. 4 en 5. Detail (in daglicht en infrarood) uit ‘De Dood en de vrek’, waarbij niet alleen is te zien dat de vrek oorspronkelijk een bokaal
in zijn handen had, maar ook dat de voorkeursarcering aan de zijkanten van linksboven naar rechtsonder loopt, het kenmerk van een linkshandige tekenaar. (Foto’s: Rik Klein Gotink voor het Bosch Research and Conservation Project)

tekening waarmee de schilder
zijn eerste gedachten op het
paneel zette – zichtbaar is. Bij
beide onderzoekers speelt de
vooronderstelling over wat een
Bosch is een cruciale rol in de
uitkomst van hun onderzoek.
Koreny gaat uit van de tekeningen en beschouwt er daar drie
van als absoluut eigenhandig:
Het veld heeft ogen en het bos
heeft oren, Het uilennest en De
boommens (fig. 1.).8 Ironside gaat
uit van een aantal schilderijen
als kerngroep: De hooiwagen en

Fig. 6. Detail uit ‘De boommens’, waarin de
arceringsrichting van rechtsboven naar linksonder goed is te zien.

De marskramer, De Dood en de
vrek (fig. 2.), Het narrenschip en
het fragment daarvan (samen
de vier fragmenten van het
Marskramertriptiek).9 Ironside
beweerde dat Bosch linkshandig
was en Koreny denkt dat Bosch
rechtshandig was.
Of iemand links- of rechtshandig is, kan met enige zekerheid
worden vastgesteld aan de hand
van de richting waarin een tekenaar arceert. Een linkshandige
arceert over het algemeen van
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deze indeling te beoordelen. Komen we hiermee
alsmaar dichter bij de echte Bosch of zien we straks
door het bomen het bos niet meer en verdwalen
we in een woud van handen en meesters? Wat is
een Bosch en hoe kom je daar achter? Kunnen we
er voor zorgen dat we weg blijven van een wellesnietesverhaal waarin ieder vasthoudt aan zijn eigen
gelijk?

De atelierpraktijk rond 1500
Zonder hier uitputtend op deze vragen te kunnen
ingaan, valt er wel het een en ander over op te
merken. Allereerst is het van belang om ons te
realiseren wat iemand als Koreny doet wanneer hij
de helft van het werk van Bosch afschrijft. Dat er
iemand met een linkerhand aan een aantal schilderijen uit de Bosch-groep heeft getekend staat wel
vast. Het Marskramertriptiek is hier het duidelijkste
voorbeeld van. De conclusie dat dat Bosch zelf niet
is geweest, omdat je aanneemt dat de kunstenaar,
op basis van een aantal tekeningen, rechtshandig
was, is ook te volgen. Wat vanuit historisch perspectief veel moeilijker is te volgen – ik zou zeggen zelfs
onbegrijpelijk is – is de gevolgtrekking dat daarmee
die schilderijen als geheel niet van de hand van
Bosch zijn. Daarmee wordt namelijk voorbij gegaan
aan de atelierpraktijk zoals die rond 1500 gangbaar
was, waarbij een meester aan het hoofd stond van
een werkplaats waarin verschillende medewerkers
actief waren. Het concept van een geniale schilder
die alles met zijn eigen handen deed (rechts of links of
beide) is nauwelijks van toepassing op een laatmiddeleeuwse kunstenaar. In dat opzicht waren meesterschilders uit die tijd veel moderner dan dit romantisch ideaal, want net als nu waren zij vooral ook bedrijfsleiders.
Vergelijk bijvoorbeeld de studio van Damien Hirst,
waar met een webcam te volgen is hoe medewerkers
van Hirst diens kunst tot stand brengen.12

Fig. 7 en 8. Links: de aartsengel op het linkerluik van ‘De hooiwagen’ (daglichtfoto). Rechts: dezelfde engel zichtbaar gemaakt
met infraroodreflectografie waardoor de ondertekening zichtbaar
is. (Foto: Rik Klein Gotink voor het Bosch Research and Conservation Project)

linksboven naar rechtsonder, terwijl een rechtshandige dat van rechtsboven naar linksonder doet.10
Bij Leonardo da Vinci, een tijdgenoot van Bosch en
gedocumenteerd linkshandig, loopt de parallelarcering altijd keurig van linksboven naar rechtsonder
(fig. 3). In De boommens loopt de voorkeursarcering
van rechtsboven naar linksonder (rechtshandig
dus) en in de ondertekening van De Dood en de
vrek loopt deze van linksboven naar rechtsonder
(linkshandig dus) (fig. 4, 5, 6). Dit heeft tot gevolg
dat Ironside concludeerde dat Bosch linkshandig
was en dat is tevens haar reden om De boommens
en andere (aantoonbaar) rechtshandige tekeningen
af te schrijven. Koreny op zijn beurt concludeert
dat Bosch, aangezien De boommens eigenhandig
is, rechtshandig was. Voor hem betekent dit ook
dat De Dood en de vrek niet van Bosch kan zijn,
aangezien er bij dit schilderij een linkshandige aan
het werk is geweest.11 Deze linkshandige meester
beschouwt Koreny als een geniale ateliermedewerker
van Bosch. Aangezien hij deze ‘meester’ ook verantwoordelijk houdt voor De hooiwagen in het Prado
doopt hij deze De (linkshandige) Meester van de
Hooiwagentriptiek. Zoals het kader hierboven duidelijk maakt, heeft deze Hooiwagenmeester nogal
wat geschilderd. De vraag die nu voorligt is hoe

Een hand maakt nog geen Bosch
In het geval van Bosch komt hier nog bij dat bekend
is dat het om een familieatelier ging.13 Jheronimus
heeft het vak dus geleerd in dat atelier, zal op een
gegeven ogenblik aan het hoofd van dat atelier zijn
komen te staan en heeft zijn schildersnaam op zeker
ogenblik gewijzigd van Van Aken in Bosch.14 Het
is dus volkomen anachronistisch om een schilderij,
in dit geval De hooiwagen in het Prado, waarvan je
aanneemt dat het uit het atelier van Bosch komt en
dat bovendien gesigneerd is met (of: het logo draagt
van) Jheronimus Bosch, toe te schrijven aan De
(linkshandige) Meester van de Hooiwagentriptiek.
Dit wil overigens helemaal niet zeggen dat er geen
linkshandige medewerker in het atelier van Bosch

118

heeft rondgelopen die verantwoordelijk is geweest
voor de uitvoering van een deel van dit schilderij.
Inderdaad, de ondertekening van de aartsengel op
het linkerluik van De hooiwagen lijkt inderdaad door
een linkshandige te zijn vervaardigd (fig. 7, 8).15

schilderijen van Bosch verheugen in ruime aandacht
van de kunsthistorici. Sinds vast is komen staan dat
het schilderij niet van Bosch kan zijn, omdat het
hout daarvoor te jong is, is de stroom aan publicaties
over het stuk zo goed als opgedroogd. Vergetelheid
lijkt het lot te zijn van een afgeschreven Bosch.

Het probleem is echter dat de wijze waarop de ondertekening in dit deel van De hooiwagen is uitgevoerd,
nogal verschilt van de manier waarop andere delen
van de luiken in ondertekening zijn uitgevoerd.
Bovendien is op dit moment alleen documentatie
met infraroodreflectografie beschikbaar van de
binnenkant van de luiken. De buitenkant met
daarop de schildering van een marskramer is nog
niet gedocumenteerd, het gehele middenpaneel
evenmin. En zelfs als de ondertekening van het
gehele drieluik homogeen blijkt te zijn en is uitgevoerd door een (linker)hand, dan nog is het te snel
geconcludeerd dat het hele schilderij door die ene
hand is vervaardigd. Juist tegen de achtergrond van
een familieatelier én de laatmiddeleeuwse werkplaatspraktijk is het eerder regel dan uitzondering
dat er verschillende mensen aan een schilderij en
zeker aan een drieluik werken. Een schilderij is een
driedimensionaal object, waar verschillende lagen
(paneel, grondering, ondertekening, onderschildering, verflaag, vernis) in opeenvolgende stadia over
elkaar zijn aangebracht (fig. 9).16

Bosch Research and Conservation Project
Nu is het zo laat nog niet voor de groep werken die
door Koreny aan De (linkshandige) Meester van de
Hooiwagentriptiek worden toegeschreven. Zoals hierboven beschreven, kleeft er een aantal grote bezwaren
aan een dergelijke toeschrijvingspraktijk. Het Bosch
Research and Conservation Project (brcp) bestudeert
en documenteert sinds 2010 de schilderijen uit de
groep Bosch minutieus, onder andere met als doel
een bijdrage te leveren aan het debat over de vraag wat
een Bosch is en vooral ook: om anderen straks in staat
te stellen die bijdrage te kunnen leveren.
De leden van het onderzoeksteam van het brcp reizen
in een vaste opstelling, werkend volgens gestandaardiseerde methoden, langs de schilderijen van
Bosch.17 Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het
volkomen vanzelfsprekend dat standaarden en
protocollen vaststaan in een onderzoek; dat zorgt er
immers voor dat het onderzoek verifieerbaar en herhaalbaar is en dat is weer een van de fundamenten
van het wetenschappelijk bedrijf. Toch is het voor
het eerst dat een monografisch onderzoek naar een
schilder op deze manier wordt uitgevoerd en dat
maakt dit Bossche initiatief uniek in de wereld. Door
heel nauwkeurig en in detail te kijken, kunnen we
veel meer te weten komen over de techniek waarmee
de schilderijen zijn geschilderd. In tegenstelling
tot de symboliek en iconografie bij Bosch is dat iets
waarover nog maar weinig is geschreven. In de overtuiging dat in kunst vorm en inhoud niet van elkaar
te scheiden zijn, acht het brcp het dus van belang
ook aan die techniek en stijl aandacht te besteden.
Een van de hulpmiddelen hierbij is een omvangrijke
fotografische documentatie. Met een Osiriscamera
voor infraroodreflectografie (900-1700 nanometer)
worden de ondertekening en onderschildering zichtbaar gemaakt, zodat meer inzicht wordt verkregen in
het ontstaansproces van een schilderij.18 Inzicht in
wat de schilder op welk moment veranderde in een
compositie kan leiden tot een beter begrip van de
betekenis van een schilderij. Met infraroodfotografie worden beelden gemaakt uit een ander deel van
het spectrum (700-1100 nanometer) zodat hiermee
aanvullende informatie wordt verkregen. Maar het
belangrijkste verschil met de infraroodreflectografie
is dat de resolutie heel erg veel hoger is, zodat veel
verder kan worden ingezoomd en dus tot in veel klei-

Dit alles betekent dat, als we meer te weten willen
komen over Bosch als schilder, we ons moeten
afvragen wat we verstaan onder een Bosch. Dit is
niet louter een gezelschapsspel voor connaisseurs,
maar is van belang voor een historisch gefundeerde
blik op Jheronimus Bosch. Het antwoord op de
vraag ‘Wat is een Bosch?’ doet er toe, dat is wel duidelijk geworden bij De bruiloft te Kana in Museum
Boijmans Van Beuningen. Toen dat schilderij nog
‘canoniek’ was mocht het zich samen met andere
Fig.9. Opbouw van een vroegnederlands schilderij.
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Fig. 10 en 11. Links: detailopname in zichtbaar licht van het oor van
de heilige Christoffel in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Rechts: detailopname in zichtbaar licht van het oor van de heilige Hiëronymus in het Museum voor Schone Kunst in Gent. (Foto’s:
Rik Klein Gotink voor het Bosch Research and Conservation Project)

ner detail kan worden gekeken. Uniek aan het brcp
is dat het project werkt met een camera die gemodificeerd is, zodanig dat met een en dezelfde camera
in infrarood en in daglicht kan worden gefotografeerd (zie fig. 4, 5).19 Dat levert beelden op die in een
zeer hoge resolutie met elkaar vergeleken kunnen
worden. Aangezien dezelfde fotograaf alle beelden
maakt met dezelfde apparatuur en volgens dezelfde
richtlijnen, is het straks echt mogelijk om schilderijen met elkaar te vergelijken en niet alleen de foto’s
van die schilderijen.20

Details ‘verraden’ de maker

Fig. 12. Illustratie uit Morelli’s methodische inleiding op zijn
‘Kunstkritische Studien’ uit 1890, waarin hij betoogt dat iedere
schilder een detail als een oor op een idiosyncratische manier
weergeeft. Dit betekent volgens Morelli dat door middel van vergelijkingen van bijvoorbeeld oren op schilderijen ordening in de
oeuvres van schilders kan worden aangebracht. De studie van oren
op schilderijen kan dus volgens Morelli een hulpmiddel zijn bij de
toeschrijving van schilderijen aan individuele kunstenaars.

Tot op welk niveau dat kan wordt hier geïllustreerd
met behulp van twee oren uit schilderijen van de
Bosch-groep (fig. 10, 11). Het linkeroor komt uit het
schilderij met De heilige Christoffel in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Het rechter
behoort toe aan De heilige Hiëronymus, een schilderij in het museum voor Schone Kunst in Gent. Het
gaat om details die in werkelijkheid niet groter zijn
dan een paar centimeter, maar die kunnen nu worden uitvergroot tot een paar decimeter.21 Hierdoor
is heel goed te zien op welke manier de schilder
dat oor heeft vormgegeven. Hij schildert pasteus
en modelleert de verf op een manier die ons bijna
doet denken aan Vincent van Gogh, zo dik smeert
hij het op het paneel. Heel anders dan de generatie Vlaamse Primitieven vóór hem. Ook is goed te
zien dat de schilder in beide gevallen op een heel
eigenaardige (in de letterlijke betekenis van het
woord) manier de tragus schildert. Het kan haast
niet anders dan dat hier dezelfde hand aan het werk
is geweest. En het is in dit geval dus wel heel lastig om mee te gaan in de gedachte dat het oor van
Hiëronymus door De (linkshandige) Meester van
de Hooiwagentriptiek is geschilderd terwijl het oor
van Christoffel door de rechtshandige Bosch werd
gepenseeld.22

Fra Filippo

Filippino

Signorelli
Bramantino

Paradoxaal genoeg voert dit voorbeeld, tot stand gebracht met de modernste techniek, ons terug tot de
negentiende-eeuwer Giovanni Morelli (1816-1891).
Een van de grondleggers van de kunstgeschiedenis
en onder kunsthistorici bekend vanwege de zogenoemde Morelli-methode. Opgeleid als arts raakte
Morelli geïnteresseerd in het onderscheiden van

Mantegna
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Giambollino

Bonifazio

Botticelli

schildersscholen en kunstenaarsoeuvres, en ontwikkelde een naar eigen zeggen wetenschappelijke
methode om dat te doen. Kort gezegd is Morelli’s
methode gestoeld op de gedachte dat de individuele
stijl van een kunstenaar zich het best laat ontdekken in de details op een schilderij die de kunstenaar zonder al teveel nadenken schildert. Daar
waar een kunstenaar in de grote beeldelementen
als compositie en houding van figuren gebonden is
aan traditie en mode, zal hij in details als handen,
vingernagels, oren en oorlellen zijn eigen ‘handschrift’ tonen en zich aldus als auteur ‘verraden’.23
Het is in dezelfde periode, aan het einde van de
negentiende eeuw, dat de forensische wetenschappen opkomen en men aandacht krijgt voor de verzameling van vingerafdrukken als manier om de
dader van een misdrijf te identificeren. In het geval
van Morelli leidde die methodiek tot een taxonomie
met nagetekende oren (fig. 12). Gewapend met deze
illustratie kan men vervolgens naar een schilderij
kijken en in het geval van een match vaststellen
aan wie dat schilderij zou moeten worden toegeschreven. Al heel snel vonden Morelli’s ideeën hun
weg in de misdaadliteratuur. Niemand minder dan
Sherlock Holmes refereert eraan in The Adventure
of the Cardboard Box (1892).24

Fig. 13. Joel Peter Witkin, ‘The Kiss’, 1982, foto.

Dat maakt ons beeld van Bosch als kunstenaar, als
schilder aan het hoofd van een werkplaats en dus
als verantwoordelijke voor de schilderijen en tekeningen die het atelier aan de markt in ’s-Hertogenbosch verlieten, er niet eenvoudiger op. Wel levert
het ons een genuanceerder antwoord op de vraag
‘wat is een Bosch?’. Voor een vollediger antwoord
op die vraag zullen we moeten wachten tot 2016,
wanneer alle resultaten van het Bosch Research and
Conservation Project worden gepresenteerd. nnnnnnnnn

Er valt van alles af te dingen op Morelli’s methode.
Onder andere dat deze, net als Koreny’s toeschrijvingen, geen rekening houdt met een ateliersituatie
waarin verschillende mensen aan een en hetzelfde
schilderij werken en waarbij aan leerlingen wordt geleerd en van gezellen wordt verwacht dat zij exact in
de stijl van de meester werken.25 En is het inderdaad
zo dat een schilder een oor altijd op dezelfde manier
schildert? De natuur zelf varieert daarin zelfs in een
en hetzelfde hoofd, zoals blijkt uit The Kiss van Joel
Peter Witkin (fig. 13). Dit enigszins morbide, bijna
‘Bosschiaanse’ beeld, toont ons het gespleten hoofd
van een overleden oude man. Opvallend is dat, hoewel behorend bij het hoofd van een en dezelfde man,
het linker- en het rechteroor zeer verschillend zijn.

* Dr. Matthijs Ilsink is coördinator van het Bosch Research
and Conservation Project (brcp). Hij is tevens als docent
verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
milsink@noordbrabantsmuseum.nl

Noten
1 Felipe de Guevara, Comentarios de la pintura que escribio don
Felipe de Guevara, Gentil-hombre de boca del Señor Emperador
Carlos Quinto, rey de España. Se publican por la primera vez
con un discurso preliminar y algunas notas de Don Antonio Ponz
quien ofrece su trabajo al excelentisimo señor conde de FloridaBlanca, Protector de las nobles Artes (Madrid 1788) p. 43-45.
2 P. Lafond, Hieronymus Bosch: son art, son influence, ses
disciples, (Brussel-Paris 1914); M.J. Friedländer, Die altniederländische Malerei. Geertgen van Haarlem und Hieronymus
Bosch (Berlin 1927); M.J. Friedländer, Early Netherlandish
Painting. Geertgen tot Sint Jans and Jerome Bosch (Leiden
1969); Ch. de Tolnay, Hieronymus Bosch (Basel 1937) (tweede
herziene en vermeerderde druk in 1967); L. von Baldass,
‘Die Chronologie des Gemaelde des Hieronymus Bosch’,

Conclusie
Het is een dooddoener te zeggen dat hoe beter je
kijkt hoe meer je ziet. Maar het is natuurlijk wel zo.
Met de documentatie van het brcp zijn de schilderijen van Bosch – of neutraler: uit de groep Bosch –
op microscopisch niveau met elkaar te vergelijken.
Daarbij zijn we niet meer gebonden aan nagetekende beeldelementen zoals bij Morelli. Bovendien
kunnen de schilderijen op verschillende niveaus
met elkaar worden vergeleken, zodat de driedimensionale laagopbouw in acht kan worden genomen.
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Moers taal

Fr a n k Fi n k e r s

Moeleke
Het Bossche dialect valt vaak op door stevig, plat
en daardoor markant taalgebruik. Zo spreekt de
weinig vleiende benadering van gesprekspartners
via Bossche krachtterminologie – met woorden als
braoierd (stoethaspel), koekwaus (sufferd) of hèrreketèk (manwijf) – wat dat betreft erg tot de verbeelding. Bosschenaren ervaren dergelijke taal, meestal
met een schaterlach erbij, blijkbaar als kenmerkend
voor hun eigen dialect. Hoogste tijd voor enige
nuance. Diezelfde Bosschenaren kunnen zich
namelijk ook erg minzaam uitdrukken. Wat is nu
eigenlijk het allerliefste Bossche woord?

Burgemeester Van de Ven krijgt hier een ‘moeleke’ van de ‘aftredende’ Zoete Lieve Gerritje (Mieke Meuwissen), 1969. Zij werd bij
deze gelegenheid namelijk opgevolgd door Marianne van Leeuwen
als nieuwe Zoete Lieve Gerritje. (Foto: Stadsarchief, collectie Het
Zuiden)

Onbescheidenheid
In ’s-Hertogenbosch en omstreken vertaalt de
bijna spreekwoordelijke onbescheidenheid van de
gemiddelde Bosschenaar zich vooral in grappen
en grollen over diens grote mond, z’nne grôten bèk.
Synoniemen voor die grote Bossche mondopening
zijn er volop en de benamingen ervoor zijn vrijwel
altijd negatief: moel, smoel, bakkes, bèk, klep, kop,
kwèèk, meule, mik, mundje, munje, muil, rèbbel, murf,
snaoter en snèbbel.1 In de zoektocht naar het allerliefste Bossche woordje vormt juist deze lelijkheid,
deze negatieve connotatie van het basiswoord mond,
de grondslag. Het negatieve moel is het opstapje
naar mijn nominatie van het allerliefste Bossche
dialectwoord.

Verkleining
Je komt veel liever over in je taal als je woorden
verkleint, zoals bij moeleke. In Zuid-Nederlandse en
Vlaamse dialecten herken je diminuering, verkleining, aan de uitgangen -ke, -ske of -eke.3 Wie herinnert zich nog Guido Gezelles prachtige gedicht,
met verkleinwoord, Het schrijverke? Dit soort diminutieven zien we volop terug in het Bosch, zoals in:
hèpke (hapje), bèkske (kopje) koffie en lèkker prulleke
(lief dreumesje). Zelfs van oorsprong niet-Nederlandse woorden ondergaan deze zuidelijke verkleining,
óók in ’s-Hertogenbosch: Vat oew mobieleke ’s! Of,
nóg actueler, geleend van het Engelse Whatsapp,
in het Bosch: stuurt mijn mar ’n appke. De gevoelswaarde van het verkleinsuffix -eke, in woorden als
botterhammeke en buileke (builtje), ervaar ik als
nóg liever dan die van de suffixen -ke en -ske. De
uitgang -eke is natuurlijk nodig voor de uitspraak,
maar het lijkt ook alsof woorden, die ermee verkleind worden, nóg kleiner en liever worden dan bij
de twee andere suffixen, -ke en -ske. Nóg een reden
om het zich zo aandoenlijk ontpopte moeleke uit te
roepen tot het allerliefste Bossche dialectwoordje. nnn

Moeleke
Moeleke, een liever Bosch woord bestaat er mijns inziens niet. Moeleke betekent kusje, zoals in Gif opoe
’s ’n moeleke: Geef opoe eens ’n kusje. Het verzoek
tot het geven van een moeleke is hier gericht aan
een kind. Het moeleke is het kusje dat je verwacht te
ontvangen van een lief, klein kindje. En dat vertedert. Opvallend bij dit moeleke is dat de basis ervan
gezocht moet worden bij een van de grofste dialectvarianten voor mond. Het Bosch Woordenboek
baseert moeleke namelijk op moel en muil, in de zin
van mond, alleen in zeer gemeenzame of in platte
taal.2 Dit is zeer opvallend: de oerlelijke rups muil
ontpopt zich uiteindelijk tot het lieve vlindertje moeleke. Woordsemantisch is dit een bijzonder interessant verschijnsel: de transformatie van het uiterst
platte, ruwe en negatieve moel naar het positieve en
lieve moeleke. Een grote tegenstelling, een enorme
omkering van de oorspronkelijke betekenis.

Noten
1 Cor Swanenberg, Wiej we bewaort… (Delft 1986) 202.
2 Lex Reelick e.a., Bosch Woordenboek (’s-Hertogenbosch 2002) 72.
3 Peter Bakema, ‘Het onvoltooid verleden verkleinwoord’, in:
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jrg. 13 (1997) 201.
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Jac . J. L u y c k x

Vincent Verstappen
voorzitter Boschboom
Eigentijdsheid en samenwerking

Geboren en getogen in ’s-Hertogenbosch weet Vincent
Verstappen zich ‘een echt binnenstadskind’. Iets
om trots op te zijn, want ‘het begint een uitstervend
ras te worden. Binnenstadskinderen zijn zeldzaam
aan het worden.’ Vanzelfsprekend ging hij als binnenstadskind naar de Aloysiusschool. Als middenstadskind – zoon van bloemenwinkelier Jan Verstappen
op het pleintje bij de Nederlands Hervormde kerk
– werd het daarna de mulo. Voldoende vooropleiding
om nadien bosbouw en cultuurtechniek te gaan studeren, een keuze die hij maakte nadat hij met zijn
vader een bezoek had gebracht aan de Stadskwekerij.
Later leek de journalistiek hem leuker. Een redacteur
van het Brabants Dagblad gaf hem te verstaan dat
daarvoor minimaal een middelbare schoolopleiding
is vereist. Reden voor hem om naar het Avondlyceum
te gaan om er zijn atheneumdiploma te gaan halen.
Overdag studeerde hij Nederlands. ‘Het grappige
was dat ik mijn lesbevoegdheid m.o.a eerder had
dan mijn atheneum.’
Inmiddels had hij vastgesteld dat hij ‘onderwijs ook
leuk’ vond. Zo werd hij leraar op de Detailhandelsschool aan de Weidonklaan in Den Bosch-West.
Nadien kon hij een baan krijgen op het Jeroen Boschcollege, de eigentijdse voortzetting van het vroegere
Marialyceum. Dat was in 1975, waar hij leraar Nederlands en later conrector werd. ‘Dat wil zeggen dat
ik na verloop van tijd vrijwel geen les meer hoefde
te geven. Dat heb ik niet echt gemist, mede omdat
ik altijd nog wel een paar klassen heb gehad.’ Leuk
om te doen, want het waren wat hij noemt ‘luxe
klasjes, 5 en 6 vwo. Jong volwassenen. Intelligent.
Ik vond het belangrijk een prettige sfeer te scheppen in de klas. Daar deed ik echt mijn best voor.
Dan valt het lesgeven je ook gemakkelijk. Ik heb
altijd geprobeerd een goede band met de leerlingen
op te bouwen. Als je daarin investeert krijg je veel
warmte terug.’
De omstandigheden droegen daartoe bij. ‘Samen
met een vriend heb ik de band The Kingbees opgericht. Daarmee verwierf je een bevoorrechte positie
in de jongerenwereld. Want je zat in een band, en
nog wel in een band die populair was.’

Als voorzitter van De Boschboom kiest Vincent Verstappen voor
het maken van een foto op de toren van de Sint-Jacobskerk. Met
fraai uitzicht op de achterkant van de Sint-Jan. ‘Voor de Bosschenaar is de Sint-Jan toch alles. En ik zie mezelf terug in mijn jeugd
toen ik vanuit mijn slaapkamerraam altijd weer de toren van de
Sint-Jan zag.’ (Foto: Olaf Smit)

Eigentijdsheid en samenwerking. Dat is in een paar
woorden het credo van Vincent Verstappen, de nieuwe
voorzitter van de cultuurhistorische vereniging De
Boschboom. Met eigentijdsheid vraagt hij De Boschboom, als bewaker van het aloude cultureel erfgoed
nieuwe middelen niet te schuwen. In samenwerking
ziet hij ‘het perspectief om ons werk te verbreden’.
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Toneel
Al vrij snel, begin jaren ’80, ben ik bij de rederijkerskamer Moyses’ Bosch terechtgekomen. ‘Ik deed
op het Jeroen Boschcollege schooltoneel. Dat had
je toen nog. Tegenwoordig is het allemaal musical.
Enige opleiding om het schooltoneel te begeleiden
had ik niet. Je deed het puur intuïtief. Ik wilde op
een gegeven moment voor mezelf ook wel eens
weten hoe het is om op toneel te staan. Daarom heb
ik me aangemeld bij Moyses’ Bosch. Het bleek al
gauw dat ik geen echt goede toneelspeler was. Het
organiseren en besturen zat echter in mij. Zodoende kwam ik al snel in het bestuur. Op een bepaald
moment ben ik Jan Ehren opgevolgd als voorzitter.
Dat heb ik zeven of acht jaar gedaan.’
‘Een andere draad die door mijn leven liep was
kunst, met name het organiseren van exposities.
Daar ben ik op school mee begonnen. Een jubileum
van de school werd de aanleiding voor een tentoonstelling van Bossche stadsgezichten. Daarvoor heb
ik samenwerking gezocht met de Kunstacademie.
Uit de plannen die op tafel kwamen, kozen we voor
het ontwerp met een grote plattegrond van Den
Bosch op de vloer, om vervolgens de stadsgezichten
op te hangen op de plekken waar ze van oorsprong
thuis hoorden.’
Van het een kwam het ander: een expositie van
werken van Herman Moerkerk in het Bossche

The Kingbees met Vincent Verstappen als tweede van links. Hij was
in 1964 een van de oprichters van deze popgroep. De band speelde
nog een rol bij de toenmalige ruzies tussen de ‘vetkuiven’ en de
‘artistiekelingen’. (Uit: ‘Wereldberoemd in Den Bosch’, 2003)

Als winnaar van een wedstrijd voor Rederijkerskamers nemen (v.l.n.r.)
Vincent Verstappen, Jan Ehren en Jaap Bernsen van Moyses’ Bosch
het gewonnen blazoen in ontvangst, 1989. (Foto: Stadsarchief,
negatievenarchief Felix Janssens)
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Het ‘management’ van het Jeroen Boschcollege anno 1994. Op deze tekening van Guus Ong zit Vincent Verstappen helemaal links.
(Uit: ‘Van Maria tot Jeroen, 75 jaar’)

Boschboom

prentenmuseum, dat indertijd in de Verwersstraat
was gevestigd. Vincent Verstappen weet nog dat
een gesprek met Guus Ong, de tekenleraar, de
aanleiding was. ‘Gezien de karikaturale aard van
zijn werk was Ong een bewonderaar van Herman
Moerkerk. Het thema voor een Moerkerk-expositie
‘Meesters en leerlingen’ ontstond spontaan. Moerkerk als meester van Ong, Ong als meester voor
zijn leerlingen op het Jeroen Boschcollege.’
Samen met Frans van Gaal – ‘die met het schrijven
van boeken veel ervaring had’ – heeft Vincent Verstappen later ook een boek gemaakt over Herman
Moerkerk. Bij de presentatie daarvan was er opnieuw
een Moerkerk-tentoonstelling, nu in een leegstaande
winkel in de Verwersstraat. De laatste tentoonstelling
vóór de recente verbouwing van Museum Slager was
eveneens een weerzien met Moerkerk. ‘Die tentoonstelling heb ik ook georganiseerd.’
Aardige bijzonderheid: ‘Voor mijn eerste tentoonstelling heb ik audiëntie aangevraagd bij Margriet
van Boven, de toenmalige directeur van het Noordbrabants Museum. ‘Die heeft me van alles verteld
waar ik op moest letten bij het maken van een
expositie. Een verkorte cursus tentoonstellingsinrichting. Heel aardig van haar om dat te doen.
Ik denk dat ze getroffen was door mijn naïeve enthousiasme of zoiets.’

‘En op een gegeven moment was daar Ed Hoffman,
geschiedenisleraar van het Jeroen Boschcollege, die
mij polste voor het bestuur van De Boschboom. Ik
heb hem gezegd: als ik met pensioen ga, wil ik er
wel eens over denken.’
Op 1 september van dit jaar is Vincent Verstappen
met pensioen gegaan en nu is hij voorzitter. Maar
pas nadat hij eerst een tijdje heeft meegelopen
in het bestuur om te kijken of hij die functie wel
wilde.
De uitkomst was positief. ‘Het is een leuke vereniging met mooie activiteiten. Daar wilde ik mijn
talent wel aan verbinden.’ Wat de mooie activiteiten
betreft is de Maand van de Geschiedenis afgelopen
oktober – in samenwerking met het Stadsarchief
– misschien wel het beste voorbeeld. ‘Een groot
succes.’ Maar ook verder is de nieuwe voorzitter
tot de conclusie gekomen dat De Boschboom ‘een
factor van belang is in het cultuurhistorische leven van de stad. Want je wilt het culturele leven
onder de aandacht van de mensen brengen, als het
ware verankeren in de hart van elke rechtgeaarde
Bosschenaar.’ Samenvattend spreekt Vincent Verstappen van ‘een eerbiedwaardige vereniging, die
geëvolueerd is van heemkundekring tot een alles
omvattende cultuurhistorische vereniging.’
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Een van de leuke dingen is in de ogen van Vincent
Verstappen het jaarlijks Groot Bosch’ dictee, het kroonjuweel van de folkloristische vereniging ‘Janus en
Bet’, die een aantal jaren geleden gefuseerd is met
De Boschboom. ‘Ontzettend leuk. Ik zou dan ook
willen dat meer mensen eraan deelnemen. Door
hun angst om veel fouten te maken te overwinnen.’
Overigens wil Vincent Verstappen wel bekennen
dat hij ’niet echt wat heeft met dialect. Maar als
ik in gezelschap verkeer met mensen die dialect
spreken, pas ik mijn tongval wel aan. Ik kan echter
niet Bosch praten zoals je dat op de Bossche markt
hoort. We spraken thuis ook niet echt dialect. Maar
ik kan het wel verstaan.’
‘Als je vraagt waar mijn voorkeur ligt, dan zeg ik
literatuur. Maar dat is niet zo verwonderlijk met
mijn Neerlandistieke achtergrond.’

Mensen willen weten wat daar achter steekt. Dat
leidt tot interessante gesprekken. Neem bijvoorbeeld een thema als De Zeven Hoofdzonden. Dan
is de link naar hedendaagse agressie gemakkelijk
te leggen. Maar als je het over zonden hebt, kun
je daar deugden tegenoverstellen. Dan krijg je een
soort ethische discussie. Daarover kun je praten
met vwo-leerlingen, maar ook met basisschoolleerlingen.’

Leuke dingen
Terug echter naar de nieuwe voorzitter van de
Boschboom. Om hem te vragen naar zijn visie op
de toekomst van de cultuurhistorische vereniging.
‘Wat je ziet is een leuk programma met lezingen,
excursies, af en toe een mooi boek uitgeven, en wat
dies meer zij. Ik ben trots op de substantiële bijdrage die we leveren aan Bossche Bladen. Verder willen
wij op zoek naar jongeren die geïnteresseerd zijn in
de Bossche cultuurhistorie. Anderzijds denken wij
aan mensen die tegen hun pensioen aanzitten en
tijd krijgen om zich ook (meer) te verdiepen op dit
gebied.’
‘Wat ik van mezelf weet is dat ik heel graag samenwerk met anderen. En dan denk ik in dit verband
natuurlijk aan het Stadsarchief, de gemeentelijke
dienst Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten
(bam), de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch.
We hebben allemaal een verhaal te vertellen. Door
samenwerking kun je dingen met elkaar verbinden.
Je kunt bijvoorbeeld stadswandelingen organiseren waarbij je stilstaat bij objecten, monumenten
en dergelijke die in een lezing zijn behandeld. Zo
zijn we naar aanleiding van een lezing over Pierre
Cuypers, de architect, met een bus naar Roermond
geweest om te kijken naar een aantal kerken van
zijn hand. Op deze manier krijg je een extra perspectief, een bredere kijk op je cultuurhistorisch
erfgoed.’
‘Ook loop ik met het idee om de moraliteit van Jeroen
Bosch te koppelen met het gedachtegoed van Erasmus. Een verhandeling hiervan zou je kunnen
afsluiten met de alleraardigste eenakter, waarin een
drietal leden van Moyses’ Bosch een aantal jaren
geleden Jeroen Bosch, Erasmus en Thomas More
persifleerden. Naar zulke dingen ben ik op zoek.’
Anderzijds realiseert Vincent Verstappen zich ‘dat
wij op de een of andere manier met de tijd mee
moeten gaan’.
De Boschboom kan niet om eigentijdsheid heen,
concludeert Vincent Verstappen. Daarnaast heeft
hij samenwerking hoog in het vaandel staan. ‘Om
ons werk te verbreden.’ nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Jeroen Bosch
‘Mijn liefde voor literatuur beperkte zich niet tot
school. Mijn belangstelling voor de late Middeleeuwen
verenigde zich als vanzelfsprekend met mijn interesse
voor de Rederijkerij. Ik heb het allemaal uitgezocht
op dit gebied en de kennis die ik daarbij heb vergaard,
heb ik vertaald naar de cursus Boschlogie 3.’
Hoe alles met elkaar verweven is, is Vincent Verstappen eens te meer gebleken in zijn werk bij het
Jheronimus Bosch Art Center, waar hij educatieve
vorming van jongeren aanstuurt. ‘Er is wel een lijn
te leggen tussen Jeroen Bosch en de Rederijkerij.
Al is het alleen al omdat schilders vroeger meehielpen de decors te maken waarin de rederijkers speelden. Misschien Jeroen Bosch ook wel.’
‘Ik heb mij ooit in het Jheronimus Bosch Art Center
laten ontvallen dat ik, als ik tijd had, wel wilde komen
helpen. Die tijd heb ik nu en daarom werk ik hier
nu sinds 1 september twee dagen per week om de
educatieve poot van het geheel wat meer body te
geven. Dat ligt me wel. Ik zie het een beetje als
voortzetting van mijn werk op school, zij het op een
ander terrein.’
Het Jheronimus Bosch Art Center krijgt jaarlijks zo’n
vierduizend scholieren op bezoek, zelfs uit België.
Het zullen er waarschijnlijk (veel) meer worden
want Vincent Verstappen is intussen ook actief
gaan werven bij scholen. En wel ‘door docenten uit
te nodigen om te laten zien wat we hier hebben. We
hebben aparte programma’s voor basisscholen, voor
zowel onder- als bovenbouw van middelbare scholen,
enzovoort.’
De nieuwe educatief medewerker van het Jheronimus
Bosch Art Center ziet mogelijkheden te over. Want:
‘De schilderijen van Bosch werken als een magneet.
Dat komt, denk ik, door de raadselachtigheid.
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Met een ‘bitter paaps gemoed’
Het pr oc es tegen n o t a r is J o h a n v a n A a ffo ir d e n
Na de verovering van Den Bosch in 1629 waren de

B e at r i x Jacob s*

Een criminele notaris?
Johan van Aefferden of Aaffoirden was in de zeventiende eeuw in ’s-Hertogenbosch werkzaam als
notaris. Een functie die je niet onmiddellijk met
criminaliteit in verband brengt. Natuurlijk zijn
notarissen ook mensen en begaan ook zij delicten,
maar hun percentage in de criminaliteitscijfers ligt
in het algemeen toch niet zo heel hoog. En als ze
al voor de rechter verschijnen, is dat vaak voor valsheid in geschrifte of een ander delict dat in verband
valt te brengen met hun werkzaamheden. Daarvan
was bij Van Aaffoirden echter geen sprake. Toch
werd hij voor de Raad van Brabant in Den Haag
gedaagd in een criminele procedure. Wie was deze
man en wat voor crimineel gedrag had hij vertoond
dat de Officier Fiscaal het nodig vond om hem voor
het gerecht te brengen?

beledigingen over en weer tussen het katholieke
bevolkingsdeel en de gereformeerde minderheid
niet van de lucht. De katholieke notaris Johan van
Aaffoirden liet zich hierbij niet onbetuigd – met als
gevolg een strafvervolging door het Officie Fiscaal
bij de Raad van Brabant in Den Haag.1

Het kantoor van de notaris. Schilderij van Jan Woutersz. Stap uit
1629 in het Rijksmuseum.
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Levensloop Johan van Aaffoirden
Johan van Aaffoirden werd op 2 juli 1631 door de
Raad van Brabant in Den Haag toegelaten als notaris.2 Hij legde er op diezelfde dag nog de eed af
ten overstaan van Jacques van Aerssen, de Eerste
Presiderende van de Raad.3 Van Aaffoirden woonde
en werkte vervolgens in ’s-Hertogenbosch tot zijn
overlijden op 12 april 1666. Hij werd in de Sint-Jan
begraven, waar zijn grafsteen nog te vinden is (in
de noordelijke kooromgang). 4 Op 26 maart 1630
trouwde hij in ’s-Hertogenbosch met Joanna van
Tuyl. Hij had rechten gestudeerd, al weten we niet
waar. Wel is bekend dat hij, bijna twintig jaar na
zijn aantreden als notaris, zich op 9 januari 1651
nog eens liet inschrijven aan de universiteit van
Leiden om er een week later te promoveren tot
doctor in de beide rechten, zoals dat heette. Ook
twee van zijn zonen, Jacobus en Wilhelmus, gingen
studeren. Een derde zoon, Wouter, werd bierbrouwer. Een aantal kinderen stierf al op jonge leeftijd.5
Uit het feit dat vader Johan zijn zonen roomskatholiek liet dopen, Jacobus op 24 maart 1634 en
Wilhelmus op 21 november 1636, en hen om te
beginnen aan een katholieke universiteit liet studeren blijkt dat de familie behoorde tot het katholieke
bevolkingsdeel van de stad.6 Toch vond Johans
aanstelling als notaris plaats na de overgang van
de stad in Staatse, noordelijke, handen. De gereformeerde religie was toen de heersende godsdienst
en functionarissen moesten deze zijn toegedaan.
Het notariaat was echter nog niet gesloten voor
katholieken, al probeerden gereformeerde notarissen in de praktijk katholieke collega’s te weren. Pas
in 1665 besloot de Raad van Brabant dat notarissen
de gereformeerde geloofsovertuiging moesten aanhangen.7
Ook uit andere bronnen blijkt dat de familie Van
Aaffoirden actief katholiek was. Dircxken, de vrouw
van zoon Jacobus, hoewel een dochter van de gereformeerde Anthonis van Oudheusden, bezocht
bijvoorbeeld op 26 december 1652 een zogenaamd
‘paaps conventicul’ of bijeenkomst van katholieken
in het buurhuis van de notaris aan de Oude Dieze,
waar op dat moment de kwezel Maria Scheffers
woonde.8

Plattegrond van het Binnenhof en omgeving in Den Haag.
Het gebouw waar de Raad van Brabant was gevestigd is aangegeven met nummer 19 (rechtsonder). Getekend door C. Elandts
en gedrukt bij Nicolaus Visscher te Amsterdam in 1681. (Foto:
F. Broekhuizen, Gemeentearchief ’s-Gravenhage)

augustus de deurwaarder bij het huis van de notaris. Johan van Aaffoirden had volgens de Officier
Fiscaal enkel uit bittere haat tegenover degenen die
de gereformeerde religie aanhingen diverse schandelijke, lasterlijke, beledigende (‘injurieuse’) en
blasfemische teksten en gedichten uitgesproken en
geschreven. Onder andere dat de Geusen (daarmee
bedoelde hij de gereformeerden) erger waren dan
een duivel, dat men behoorde te spugen (‘spouwen’)
als men over hen hoorde spreken, en soortgelijke
beledigingen.9 Dat alles deed hij als inwoner van
’s-Hertogenbosch. Terwijl hij wist dat hij ‘vuyt sijn
gepassioneert bitter paeps gemoet’ de Republiek
der Verenigde Nederlanden geen kwaad mocht
wensen en nog minder onheus en tot nadeel van
de Republiek en het gereformeerde geloof mocht
schrijven. Dat hoorde niet en dergelijke uitingen
waren zaken ‘van quaeden gevolge’ die bijtijds geweerd dienden te worden en tot voorbeeld van anderen dienden te worden gestraft. De deurwaarder
overhandigde Van Aaffoirden een kopie van de dagvaarding en meldde hem de datum van de rechtszitting waar hij zich tegen de beschuldiging zou
kunnen verweren, te weten 19 september 1631.10
Inderdaad stond de zaak op 19 september op de
rol van de Raad van Brabant. Er verscheen echter
niemand namens de gedaagde, zodat de indiening
van de eis tegen hem een week werd uitgesteld.
Maar ook op 26 september was er niemand voor de
gedaagde aanwezig. De eiser verzocht toen verstek
tegen hem te verlenen en vroeg toestemming om
hem nu te mogen verplichten om in persoon te
verschijnen.11 Het werd dus ernst. En toch stond de

Het proces
Van Aaffoirden was nog maar nauwelijks beëdigd,
of hij kreeg een crimineel proces aan zijn broek.
De Officier Fiscaal, de toenmalige officier van justitie, bij de Raad van Brabant in Den Haag verzocht
namelijk nog in diezelfde maand toestemming om
hem te mogen dagvaarden. Het rechtscollege stemde daar op 30 juli 1631 mee in. Zo verscheen op 15
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woorden ingetrokken en spijt betuigd? Of had hij
een schikking getroffen? We weten het niet.

De kerkenraad vraagt om wetgeving

zaak in de daaropvolgende maanden ineens niet
meer op de procesagenda.

Het intrekken van de vervolging zat de protestanten
in de stad waarschijnlijk toch niet lekker. Kort na
het besluit van de gerechtsofficier, op 25 november
1631, stuurde de kerkenraad van ’s-Hertogenbosch
namelijk een rekest aan het stadsbestuur over de
beledigingen door geestelijken en andere burgers
van de stad. Als beledigingen komen in dit rekest
soortgelijke uitdrukkingen voor als die waarvan
Van Aaffoirden werd beschuldigd. Zo stelde de kerkenraad dat geestelijken in hun preken zich er niet
voor schaamden de Staten-Generaal aan te vallen
en hen ‘hoogmoedigen, die Lucifer gelijck zijn’ te
noemen, en ‘den rechten Antichrist, die de godsdienst verbieden’. Burgers zeiden hen dit na, aldus
de kerkenraad. Voor een deel betrof dat weliswaar
mensen die niet wisten wat ze geloofden, maar ze
noemden de regering, net als de geestelijken, een
‘eeuwighe slavernij, een uijtpersinge van goet en
bloet, een roede van de Christenheijt’ en een ergere
regering dan de hertog van Alva was geweest. Ook
zeiden de katholieken dat het beter was naar een
bordeel te gaan dan naar de (protestantse) kerk. En
ze bezigden uitdrukkingen als ‘Wij sijn geraeckt
uijt den vrijdom van Spanghien ende ghecomen onder de tirannie van Orangien’. De kerkenraad vroeg
het stadsbestuur daarom een plakkaat uit te vaardigen om dergelijke lasteraars de mond te snoeren.
Omdat de kamers van retorica en andere gezelschappen de kweekplaatsen waren van allerlei ‘bitterheid
en vilein’, vooral deze groepen in de gaten te houden
en de rust in de stad te doen terugkeren.13

De vervolging stopt

Tolerantie of doofpot?

Waarom werd het proces niet doorgezet? De Officier
Fiscaal en Van Aaffoirden blijken in die maanden
met elkaar ‘in communicatie’ getreden te zijn. Dit
contact gaf het proces een andere wending. De gerechtsofficier zag namelijk op 10 november 1631, na
kennisneming door en instemming van de Raad, af
van verdere vervolging. Hij verklaarde uitdrukkelijk
dat hij de notaris niet meer wegens de omstreden
uitlatingen voor het gerecht zou dagen en dat hij
hem ook niet lastig zou vallen over de kosten van de
procedure.12 Kortom: een snelle en volledige aftocht
van het Openbaar Ministerie.
Werden de uitlatingen van de notaris bij nader inzien
minder erg gevonden? Had de notaris ingebonden
omwille van den brode – hij was per slot van rekening een jong gehuwde man, die in een politiek
protestantse stad de kost moest verdienen – zijn

Aart Vos toonde in zijn proefschrift over het maatschappelijk middenveld in Den Bosch hoe katholieken en protestanten er na 1629 op den duur in
slaagden met elkaar samen te leven. Maar in de
beginperiode na de val van de vesting waren de
verhoudingen nog zeer problematisch. Toen werd
de katholieke meerderheid van de bevolking geconfronteerd met een grote instroom van gereformeerden. Bovendien mochten zij hun godsdienst
niet meer in het openbaar belijden, en stonden de
dominees een harde lijn voor.14 Ook de vermeende
uitingen van notaris Van Aaffoirden zijn daar ongetwijfeld een voorbeeld van. Toch is het opvallend
dat allereerst in Den Haag stappen werden ondernomen om hem strafrechtelijk te vervolgen en dat
daarna de zaak – zo lijkt het, ondanks protesten van
de kerkenraad – in de doofpot ging. Crimineel gedrag

Ten tijde van het proces tegen Johan van Aaffoirden speelden
meer zaken tussen katholieken en gereformeerden in de stad. De
pas aangestelde predikanten daagden de Bossche katholieke geestelijken uit voor een openbaar debat. Dat kwam er niet, maar er
ontwikkelde zich in 1630-1631 wel een fel dispuut op papier tussen
deze predikanten en twee Leuvense hoogleraren. Als voorbeeld
van de gewisselde traktaten hier een pamflet van katholieke zijde
uit 1630. (Stadsarchief, bibliotheek)
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dat bij nader inzien door de politiek en de rechterlijke macht dus niet zo zwaar werd opgenomen.
Dat past in Vos’ conclusies over omgangsoecumene
en tolerantie in de stad. Men wist zo een weg te vinden om beledigingen tegenover de andere geloofsgemeenschap te dempen en buiten de criminele
sfeer te houden. Ook al zijn er uit later jaren nog
wel voorbeelden dat er wel degelijk werd vervolgd
en veroordeeld wegens wangedrag tegenover de gereformeerden. Zo moest een zekere Peter Swusten
uit Leende nog in de jaren 1649-1650 terechtstaan
omdat hij op 6 mei 1649 een kerkdienst had verstoord en ‘insolentien’ had gepleegd tegenover de
protestantse gemeenschap in Leende. Deze zaak
startte in ’s-Hertogenbosch, waar de hoogschout de
man aanvankelijk vervolgde. Het Officie Fiscaal in
Den Haag nam de procedure echter over. Swusten
werd van de gevangenpoort in ’s-Hertogenbosch
pede ligato (geboeid) naar de voorpoort in Den Haag
overgebracht en door de Raad van Brabant op 3
november 1650 veroordeeld tot het betalen van een
boete van 400 gulden.15 Tolerantie of oecumene
tussen de aanhangers van de oude en de nieuwe
godsdienst was dus ook halverwege de zeventiende
eeuw soms nog ver te zoeken en intolerant gedrag
of uitingen van een ‘bitter paaps gemoed’ werden
als criminaliteit afgestraft. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

5

6

7

8

* Beatrix van Erp-Jacobs is hoogleraar Oud-Vaderlands Recht
aan de Universiteit van Tilburg. Haar proefschrift uit 1986
had als onderwerp Justitie en Politie in ’s-Hertogenbosch.
9

Noten
1 Deze bijdrage is een bewerking van een voordracht gehouden
tijdens de studiedag ’s-Hertogenbosch: Aarts paradijs? op 20
september 2012 ter gelegenheid van het afscheid van Aart
Vos bij het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch.
2 Notarissen in Brabant werden aanvankelijk toegelaten door
de Soevereine Raad van Brabant in Brussel. Nadat in het noordelijk deel van het hertogdom Brabant de Staten-Generaal
aan de macht waren gekomen was er voor dit gebied in Den
Haag een nieuwe, Staatse, Raad van Brabant gevestigd. Aanvankelijk kwam het voor dat notarissen zich tot beide colleges
wendden om toelating te krijgen. Daarna trachtten de StatenGeneraal het notariaat in Staats-Brabant volledig in hun greep
te krijgen. Voor notarissen in ’s-Hertogenbosch was na 1629
de situatie al duidelijk. Zij moesten voortaan naar de Staatse
Raad van Brabant voor hun toelating. H. Bots, I. Matthey,
M. Meyer, Noordbrabantse studenten 1550-1750 [Bijdragen tot
de geschiedenis van het zuiden van Nederland 44] (Tilburg
1979) 129-131. J.A. ten Cate, De notariële archieven in NoordBrabant (’s-Gravenhage 1967) 10-13.
3 Brabants Historisch Informatie Centrum (bhic), Archief
Raad van Brabant, inv.nr. 1058, fol. 27. De Bossche schepenen Robbrecht van Voorn en Johan Pelgrom hadden op 26
juni 1631 zijn toelating gecertificeerd.
4 J. v. Oudheusden en H. Tummers (red.), De grafzerken van
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de Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch (4 dln., ’s-Hertogenbosch
2010) dl. 4, 124-125.
Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken a.w., 125.
A.F.O. v. Sasse v. Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van
’s-Hertogenbosch, alsmede hun eigenaars of bewoners in vroeger
eeuwen (3 dln., ’s-Hertogenbosch 1910-1914) dl. 2, 254-260,
vermeldt drie kinderen: een dochter Catharina en de zonen
Jacob en Johan. Catharina erfde de huizen van haar ouders
en van haar gingen deze volgens Van Sasse van Ysselt weer
over op de broers Jacob en Johan. Wilhelmus wordt door
hem niet vermeld.
De latere inschrijvingen in Leiden doen daar niet aan af.
Leiden werd door veel katholieke studenten bezocht ondanks kerkelijke en wereldlijke verboden. Bots, Matthey,
Meyer, Noordbrabantse studenten a.w., 30-31.
Ook na 1665 werden echter nog wel katholieken toegelaten.
R.M. Sprenger, ‘Het notariaat in Staats-Brabant’, in: A.Fl.
Gehlen en P. L. Nève (red.), Het notariaat in de Lage Landen
(±1250-1842). Opstellen over de geschiedenis van het notariaat
in de Lage Landen vanaf de oorsprong tot in de negentiende eeuw
(Deventer 2005) [Ars Notariatus cxvii] 117-135, i.h.b. 120-121.
P. Nève, ‘Geschiedenis van het notariaat in (Staats-)Brabant
tot aan de Franse wetgeving’, in: C. Meijer en C. Vanweesenbeeck (red.), Het staat ‘zwart op wit’. Bijdragen over indicering
notariële archieven (Bergen op Zoom 1998) 11-30. M.W. v.
Boven, ‘Bestuur, rechtspraak en notariaat’, in: W.A. v. Ham,
J.G.M. Sanders, J. Vriens (red.), Noord-Brabant tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1572-1795. Een institutionele
handleiding (’s-Hertogenbosch-Hilversum 1996) 117-120.
Van Aaffoirden had op 28 februari 1642 het huis ‘De drie
sterren’ gekocht. Het naastgelegen huis ‘De twee sterren’
kocht hij er op 11 mei 1654 nog bij (samen nu Oude Dieze 5).
Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen a.w.,
dl. 2, 254, 257-260. Kwezels, geestelijke dochters of devotae,
waren leden van een derde orde. Hun leefwijze kwam overeen met die van begijnen, maar zij legden geen begijnengelofte af, alleen een gelofte van zuiverheid.
Geus was het scheldwoord voor protestanten. Omgekeerd
scholden de protestanten de katholieken uit voor papisten.
Zie: A.C.M. Kappelhof, ‘Niets menselijks was hen vreemd.
Conflicten over het bestuur van het Geef huis (1629-1652)’,
in: ’s-Hertogenbosch. Driemaandelijks tijdschrift over de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch 2 (1994), nr. 1, p. 13.
bhic, Archief Raad van Brabant, inv.nr. 447.0026, crimineel
dossier Van Aaffoirden.
bhic, Archief Raad van Brabant, inv.nr. 621, rol 1631.
bhic, Archief Raad van Brabant, inv.nr. 447.0026, crimineel
dossier Van Aaffoirden.
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, Oud Stadsarchief inv.nr.270,
resoluties 1629-1634, pensionaris Johan Gans, d.d. 25 november 1631.
A. Vos, Burgers, broeders en bazen. Het maatschappelijk middenveld van ’s-Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende
eeuw (Hilversum 2007). Over de plakkaten van de StatenGeneraal tegen de uitoefening van de katholieke godsdienst
en de tolerantie van de protestantse overheid, zie ook L.P.L.
Pirenne en H.Th.M. Roosenboom, ‘De betekenis van het
archief van de Raad van Brabant voor de Noordbrabantse en
Limburgse geschiedschrijving’, in: Noordbrabants Historisch
Jaarboek 2 (1985) 95-111 en L.J. Rogier, Geschiedenis van het
Katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw (2 dln.
Amsterdam 1946-1948).
bhic, Archief Raad van Brabant, inv.nr. 447.0056, crimineel
dossier Swusten; inv.nr. 829, vonnis nr. 7437.

Aanzienlijke huizen

J ac. J . Luyckx

Willem ii-fabriek
E e n k u n s t s t u k 		
In de naastgelegen conciërgewoning – waarin tot
aan de ontruiming van het gebouw een kunstenaar
woonde die in de fabriek atelier hield – herinnert
nu alleen nog het Grafisch Atelier aan het recente
verleden. Het Centrum voor Beeldende Kunst en
de vele individuele ateliers van evenzovele kunstenaars hebben echter tijdelijk hun heil elders moeten
zoeken. Nadat de slopershamer heeft huisgehouden
resteren slechts de kolommen die het gebouw schragen. Om de huidige toestand te beschrijven volstaat
één woord: desolaat. Schreeuwend om renovatie.

Traptoren
Het monumentale fabriekspand werd in de jaren
1897-1898 gebouwd door de bekende Bossche sigarenfabrikanten Goulmy en Baar. Dat was in de tijd dat
de sigarenindustrie nog volop bloeide, met name
ook in ’s-Hertogenbosch. Het was een voor die tijd
zeer efficiënt en modern gebouw, dat de 400 sigarenmakers de ‘heldere, frisse werkomgeving’ bood die
de vooruitstrevende Goulmy voor ogen stond. Mede
door de royale lichtinval, dankzij het grote aantal
boogramen dat illustratief is voor het gebouw met
zijn markante achthoekige traptoren op de hoek van
de Boschdijkstraat en de Boschveldweg. Centrale
verwarming en een modern ventilatiesysteem, en
zelfs een lift, bewijzen volgens Peter Koene eens te
meer dat Goulmy een vooruitstrevende man was,
die het goed met zijn personeel voorhad. ‘In die tijd
moesten arbeiders hun werk in veel gevallen onder
deplorabele condities verrichten. Dat was hier veel
beter.’ De cv-koleninstallatie bevond zich in de kelder
onder het gebouw.
Peter Koene, ‘vroeger beheerder, nu oppasser’, weet
verder te vertellen dat de arbeiders door de traptoren
naar binnen gingen. De hoofdingang was een tiental meters verder in de Boschdijkstraat, alleen nog
te herkennen aan de hand van een boograam dat
breder is dan al die andere boogramen. De nieuwe
hoofdingang kwam nog weer een tiental meters
verder de Boschdijkstraat in. Weinig monumentaal
overigens, zomin als het trapportaal met zijn betonnen trappen die, uitgesleten als de treden zijn,

(Foto: Olaf Smit, 2012)

Het staat er nog steeds met grote letters op: ‘Koninklijke
Sigarenfabrieken Willem ii’, op de hoek Boschdijkstraat/
Boschveldweg. Een waar kunststuk, dat het predicaat
Rijksmonument met ere draagt. Maar dan hebben we
het over de imposante buitengevel, de schil die een
veelzijdig patroon van beeldende kunst omvat. Nu even
niet, want nadat de buitenkant is opgeknapt wordt nu
het interieur onderhanden genomen.
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Jongens en mannen aan het werk in de sigarenfabriek van Goulmy en Baar, ca. 1920. De tekst op de muur luidde in zijn geheel: ‘Iedereen
is steeds onderworpen aan visitatie’. Hoewel Goulmy doorging voor een sociaal werkgever vertrouwde hij zijn arbeiders blijkbaar toch niet
helemaal. (Uit: Jacobs en Oosterkamp, ‘Aardrijkskundige atlas van het Vaderland’, 1925)

gang geven tot deze vleugels herinneren er aan dat
daar voordien ook boogramen zaten in wat toen de
achtergevel was. Qua vorm pasten deze bogen min
of meer bij het gebruik van de tweede verdieping
als (Turkse) moskee gedurende een aantal jaren.
Compleet met theehuis. ‘Op het voorplein wemelde
het tijdens de ramadan van de mensen,’ weet Peter
Koene nog. Nadat de moskee was verhuisd werden
de vrijgekomen ruimten benut om er ateliers te
maken, in de ene vleugel zes, in de andere vier.

ontelbare voetstappen naar boven hebben gedragen.
Tot drie verdiepingen hoog aan toe, waar sheddaken
een passende bekroning zijn van een indrukwekkend gebouw, dat naast de vele boogramen ook nog
een aantal kruisramen telt.

Kisten
Op de begane grond bevonden zich de magazijnen,
met langs de kant van de Boschdijkstraat kantoren.
De grondstoffen werden het gebouw, dat groot
genoeg was, binnengereden. ‘Eerst zal dat met de
paardenwagen zijn gebeurd, later met vrachtauto’s,’
veronderstelt Koene. Op de binnenplaats werd de
vracht omhoog getakeld naar de derde etage, waar
zich de sorteerderij en de droogkamer bevonden.
Op de eerste verdieping zaten de sigarenmakers,
‘jongens en mannen aan lange tafels, gezeten op
kisten, waarin hun dagvoorraad zat voor de hoeveelheid sigaren die ze geacht werden te maken.’

Merk
Overigens is goed te zien dat de vleugels later zijn
bijgebouwd, want leeg als het gebouw nu is, is het
onmiskenbaar een betonskelet. Het oudste gedeelte
van de fabriek, ontworpen door de architect P.Th.
Stornebrink, is een ijzeren constructie. Met mooie
‘gewalste stalen kolommen, vakwerk onderslagliggers en stalen vloerbalken met gemetselde bakstenen troggewelfjes.’ Peter Koene wijst er daarbij
op dat de stalen kolommen per verdieping dunner
worden. ‘Omdat ze steeds minder te dragen hebben,’ verduidelijkt hij. Zowel de aanbouw als het
oude gedeelte kent fraaie bakstenen gevels die, voorzien van de vele boogramen en ‘uitkragende, geprofileerde bakstenen gootlijst’, het rijzige gebouw een
fraai aanzien geven.

De sigarenmakerij liep klaarblijkelijk zo goed dat
de fabriek al in 1907 aan de achterzijde werd uitgebreid met twee vleugels, elk zo’n honderd meter lang en drie verdiepingen hoog. Een enorme
uitbreiding dus van het totale vloeroppervlak. En
ook van het personeel dat groeide naar zo’n 500
medewerkers. De bogen van de ‘poorten’ die toe-
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Gevel langs de Boschdijkstraat. Rechts op de hoek met de Boschveldweg bevindt zich de traptoren. (Foto: Olaf Smit, 2012)

komen. Een stuk of dertig, vijfendertig. Sommige
kunstenaars deelden hun atelierruimte met anderen, zodat het aantal kunstenaars dat hier actief
was nog hoger lag.’

Naar Peter Koene, bewaker van het erfgoed dat Willem
ii heet, meent te weten bestond het merk Goulmy en
Baar later nog lange tijd in Denemarken.
In 1927 werd Goulmy en Baar overgenomen door
Willem ii-sigarenfabrieken uit Valkenswaard.
Die zijn daar tot halverwege jaren ’50 in bedrijf
geweest. Daarna hebben de Domeinen er nog in
gezeten, die de ruimte ter beschikking stelde aan
de Koninklijke Landmacht. ‘Met op de tweede verdieping een munitiemagazijn,’ wijst Peter Koene op
de ‘ventielen’ in een tussenmuur: ventilatiegaten,
‘die bedoeld waren als expansieopeningen voor het
geval de boel zou ontploffen.’
‘In 1979 of zo heeft de gemeente het complex
gekocht om ruimte te creëren voor ateliers ten behoeve van kunstenaars.’ Koene veronderstelt dat dat
idee is ingegeven doordat eerder een kunstenaar
er zijn intrek had genomen. ‘Hij zat in een van de
kantoorruimten en de verder lege fabriekshal fungeerde als een immens voorplein.’
‘Dat eerste atelier bracht natuurlijk anderen op een
idee en zo zijn er gaandeweg heel veel ateliers bijge-

Lelijk
Op de open dag die begin november is gehouden
kwamen velen zich vergapen aan het gebouw, dat
daardoor nog één keer vol leven was. De meningen
waren verdeeld. ‘Natuurlijk is het een mooi gebouw
maar nu is het ook een leeg en kaal gebouw. Een
skelet is alles wat er over is,’ vat Peter Koene samen.
Hij ziet dan ook uit naar de renovatie, die spoedig
zal beginnen. De streefdatum voor oplevering is 1
januari 2014. Maar intussen kan hij nog niet vertellen hoe het er allemaal uit komt te zien. ‘Wel weet
ik dat er op de bovenste verdieping 34 ateliers komen. Op de eerste verdieping komen het cbk (Centrum voor Beeldende Kunst) en het Grafisch Atelier. De begane grond is bestemd voor vele publieke
functies. Een van de vleugels is voor de Koninklijke
Harmonie ’s-Hertogenbosch, die zich als voormalige
Goulmy en Baar-harmonie – toen al met predicaat
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Huidig interieur van de voormalige sigarenfabriek. De grote boogramen en stalen kolommen zitten er nog steeds in. (Foto: Olaf Smit)

koninklijk – zo’n beetje ziet als rechtmatige erfgenaam.’ ‘Behalve de Koninklijke Harmonie is alles
hier gerelateerd aan beeldende kunst, met heel veel
dingen op het gebied van beeldende kunst bij elkaar, inclusief digitale toepassingen.’ Als werktitel
is wel eens gesproken van ‘kunstfabriek’. Niet zo
goed gekozen, ‘want je mag hopen dat wat kunstenaars maken nu juist iets is dat niet fabrieksmatig
ontstaat!’

opgeschrikt door een ongelofelijke pokkenherrie.
Men bleek de ruimte op de begane grond, precies
onder mijn atelier, te hebben verhuurd aan het
Popcollectief. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds
laat vonden er repetities plaats met het volume van
een straaljager. Ik had geen leven meer. Op mijn
verzoeken om te matigen kreeg ik bij de gemeente
als antwoord dat ik een beetje toleranter moest zijn.
Het kon niet anders of dit werd de eerste en enige
keer in mijn leven dat ik een advocaat in de arm
nam. Toen ik er een gevonden had en mijn verhaal
had gedaan, bleek hij komisch genoeg ook de advocaat van het Popcollectief te zijn. Hij verwees me
overigens naar een heel bekwame collega: na een
dag of veertien was het weer stil.’ nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Nabuurschap
‘De Willem ii’ weet al 25 jaar naast zich het vroegere Popcollectief of Poppodium, aanvankelijk officieel ‘Willem ii Concertzaal’ geheten, maar intussen
sinds jaren kortweg W2. Het zit in het linkergedeelte van het gebouw langs de Boschdijkstraat en
behoeft geen verbouwing. De bestaande ruimten
voor popgroepen om te oefenen en op te treden zijn
toereikend als ‘plaats waar popmuzikanten zich
ontwikkelen.’ Er is sprake van goede nabuurschap,
maar daar zag het in het begin niet naar uit. Peter
Koene: ‘Op een ochtend, halverwege de jaren ’80,
werd ik in mijn atelier op de tweede verdieping

In oktober verscheen een jubileumboek over het
Poppodium: T. Stassen, S. Tonino en B. v. d. Kamp,
Dossier W2, 1987-2012 (’s-Hertogenbosch 2012).
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Bossche schilders

Ne l v a n d e r He ijd e n R o g i e r*

Piet Slager (1871-1938)
Piet Slager was – samen met zijn vader – het meest
‘Bosch’ van de schildersfamilie. Hij is er geboren,
getogen en gestorven. Hij woonde zijn hele leven in
Den Bosch, op enkele leerjaren in Antwerpen na. En
hij gaf ongeveer 40 jaar les aan de Koninklijke School.

atelier ligt toch op het noorden? We weten zeker dat
dit ook in huize Slager het geval was. Frans, Piets
jongere broer, vertelt dat er boven, aan de achterzijde van het huis, drie ateliers naast elkaar waren.
Vergist Suze zich? Dat is niks voor haar. Ze woonde
toch in dat huis en poseerde zelf voor het schilderij?

Portretschilder

Kijken

Net als zijn vader was Piet portretschilder. Toch was dat
niet zijn grootste talent. Dat vind je in zijn fijne, soms
geestige tekeningen en aquarellen. Alleen daarmee je
brood verdienen was moeilijk, maar van enkele lessen
geven aan de Koninklijke School plus wat privélessen
aan huis kon je ook niet leven. Piet Slager verdiende
zijn broodbeleg met opdrachten voor het kopiëren en
vervaardigen van portretten van belangrijke functionarissen. In zijn jonge jaren dienden familieleden nog als
model, want inhuren van modellen was te duur.

Op het schilderij is veel te zien. Het is voorjaar,
meldt Suze. Toch moet het nog koud geweest zijn:
de zwarte glimmend gepoetste haard, midden in de
even zwarte marmeren schoorsteenmantel, brandt
nog volop: het vuur schijnt rood door de micaruitjes.
Suze is nog winters gekleed: lange mouwen en grijze
lange wollen kousen. Ze poseert meer dan dat ze ontspannen leest in het grote boek dat op de leuning van
de leren fauteuil rust. Door een hoog raam valt het
voorjaarszonlicht naar binnen. Je ziet het effect op
Suzes blonde haar, op de rand van het schilderij van
haar grootmoeder, op elk voorwerp. Elke oneffenheid
van de achterwand van de kamer waar de zon op valt:
op de stoelleuning, de koperen bak, de blauwe fles
et cetera. Maar wat zijn de gele vlakken op de muur?
Suze spreekt van ‘een geel doek, gespannen op de
wand’, maar dat zie ik er niet in.
Door een onzichtbaar tweede raam, voorbij het
ondefinieerbare ovale schilderij en het gordijn, valt
licht op de schilderspullen en het tinnen bord met
dunne, titelloze boekjes.
Piet Slager schilderde vanuit een tamelijk laag perspectief. Daardoor kijk je tussen de rode lap, die
over een stoel hangt, en de tafel door naar achteren.
Je blik wordt de diepte ingetrokken, naar de achterwand, naar de schilderijen van de grootouders, naar
het keurige meisje in de fauteuil, zijn dochter Suze.

Waterstraat 33
Het schilderij Bij grootmoeder en grootvader stamt uit
voorjaar 1933, toen Piet Slager 62 jaar was. Vanaf
zijn zestiende tot zijn dood woonde hij in de Waterstraat. De afgebeelde ruimte bevond zich in het grote
pand dat boven de andere, toch ook niet geringe
huizen, uitstak. Het stond waar nu de zijkant is van
parkeergarage de Wolvenhoek. Het monumentale
huis is in de jaren zestig afgebroken, omdat daar
een nieuw Provinciehuis zou moeten komen. Hein
Bergé protesteerde fel tegen dat plan waardoor ook
het geboortehuis van zijn vrouw verloren zou gaan.
Het is deze vrouw, Suze Bergé-Slager, die als vijftienjarige op dit schilderij staat afgebeeld.

‘Bij grootmoeder en grootvader’
Als Suze bij de opening van de tentoonstelling Piet
Slager 1871-1938. Aspecten uit het Bossche verleden
bezoekers rondleidt en bij dit werk arriveert, vertelt
ze: ‘En hier: Het interieur, het atelier van de schilder,
genaamd Bij grootmoeder en grootvader uit 1933. Dit
is een geheel ander verhaal: van de straling van de
voorjaarszon, de activiteit, van vertrouwdheid, gezelligheid en zijn liefde voor dit atelier.’
Maar, is dit interieur een atelier? Is het niet eerder
een huiskamer, waar voor de gelegenheid wat schildersbenodigdheden op de tafel staan? Bovendien,
áls het om het atelier van de schilder gaat, hoe kan
de zon dan zo royaal binnenschijnen? Een schilders-

Voorstudie
Het lijkt er inderdaad op dat Suze zich tijdens de rondleiding vergiste. Als ze later een beredeneerde inventaris van Museum Slager maakt, komt het woord ‘atelier’ in haar beschrijving van het schilderij niet meer
voor. Het museum bezit ook een potloodtekening van
16 bij 12 cm, een voorstudie van dit schilderij. Zou Piet
misschien de huiskamer even geschetst hebben en toen
boven, in zijn atelier, het schilderwerk gedaan hebben?
Misschien heeft Suze dáár geposeerd in haar jeugd
en speelde dat haar parten tijdens de rondleiding. nnn
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Piet Slager, ‘Bij de portretten van grootmoeder en grootvader’,
voorjaar 1933. Olieverf op doek, 80 x 101 cm. (Museum Slager,
foto: Hans Westerink)

* Nel van der Heijden Rogier is de auteur van het gezaghebbende
boek Slager. Acht Bossche kunstenaars en een museum (2007) 		
over de Slager-dynastie.
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De kunst van het herdenken
S truike l s ten en i n D e n B o s ch

Pa s c a l V i s k i l*

Op 28 augustus 1942 werden de eerste joodse
Brabanders in ’s-Hertogenbosch verzameld om per
trein naar Kamp Westerbork te gaan – voor verder
transport naar Auschwitz. Exact 70 jaar later legde
de Duitse kunstenaar Gunter Demnig twee
Stolpersteine bij de voormalige Bossche synagoge.

Stolpersteine, of struikelstenen, zijn kleine koperkleurige steentjes waarop de namen staan van
joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht door het naziregime. In aanwezigheid van de
nabestaanden installeerde Demnig de struikelsteen
van Herman Isidor de Lieme, voormalig oppervoorzanger in de synagoge, en die van Betty de LiemePolak. Met deze legging volgt Den Bosch andere
Europese plaatsen. Ook elders in Brabant liggen
al Stolpersteine, onder andere in Oss, Eindhoven,
Goirle, Werkendam en Tilburg.

De twee op 28 augustus 2012 voor de voormalige Bossche synagoge
geplaatste Stolpersteine. (Foto: Gemeente ’s-Hertogenbosch,
Henk van Esch)

plaats in de grond krijgt. Niet op een anonieme
locatie, maar op de plaats waar het slachtoffer heeft
gewoond.
Zo bezien lijkt het Stolpersteine-project een individueel herdenkingsconcept. Maar Demnigs intenties gaan veel verder. Het project is veel meer dan
alleen de fysieke legging van een struikelsteen. In
principe is deze handeling het sluitstuk van een
voorgaand onderzoek – of juist het startsein. Overal
in Europa pakt dat weer anders uit. Arnoud-Jan
Bijsterveld die in Tilburg het initiatief nam tot het
leggen van een Stolperstein voor de deur van zijn
woonhuis zegt daarover: ‘Tijdens mijn speurtocht
naar Bertram Polak en zijn familie besefte ik dat
zo’n klein gedenkteken veel meer is dan een herinnering aan een slachtoffer. Een struikelsteen verwijst ook naar de indrukwekkende ervaringen van
overlevenden van de Holocaust.’
Gunter Demnig probeert met zijn project te voorkomen dat de sporen van de Joodse geschiedenis in

Struikelstenen
‘Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name
vergessen ist.’ Vanuit die gedachte plaatst initiatiefnemer Demnig struikelstenen voor de deur van het
laatste vrijwillige woonadres van joodse oorlogsslachtoffers. De kunstenaar gebruikt de term Stolperstein omdat voorbijgangers in zijn ogen haast
struikelen over de steen. Zij moeten zich vervolgens buigen om de tekst te kunnen lezen.
Het is een krachtig symbool, want de struikelsteen
herinnert aan hen die nooit een graf kregen. En
dat niet alleen: met de steen krijgen de vermoorde
joden symbolisch hun naam weer terug, nadat de
nazi’s die eerder symbolisch hadden afgenomen
door hen een nummer op de onderarm te tatoeëren. Het is een ritueel waarbij de naam een eigen
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Europa verloren gaan. De kunstenaar slaagt daar
behoorlijk in, want zijn initiatief krijgt massaal
gehoor. De cijfers liegen er in ieder geval niet om:
door heel Europa liggen inmiddels al zo’n 32.000
struikelstenen. De kunstenaar moet zijn activiteiten zelfs noodgedwongen inperken – hij legt alleen
nog stenen in nieuwe plaatsen en de productie
verzorgt hij samen met een bevriend kunstenaar.
Wat begon als kunstproject veranderde in een levenswerk.
Voor nabestaanden is het Stolpersteine-project
emotioneel. Bijsterveld ontdekte ‘een grote behoefte
om herinneringen te delen zelfs met wildvreemden, zoals ik.’ Voor de lokale initiatiefnemers is de
symbolische steen een krachtig gebaar. Maar hoe
zit het met de struikelende voorbijganger? Hij ziet
de naam van een onbekende met bijbehorende jaartallen. Een minigrafsteen in het trottoir die alleen
het aangrenzende woonhuis als context heeft. Komt
deze voorbijganger vervolgens wel in aanraking
met het achterliggende verhaal? En welk verhaal
heeft Den Bosch te vertellen?

Joods ’s-Hertogenbosch
Het verhaal van de joodse Bosschenaren is een
verhaal van aanpassing. niod-onderzoeker Ruud
Weissmann vertelt: ‘In oktober 1941 telde Den
Bosch 480 joden op een inwonertal van 50.000.
Dat is bijna een procent van de bevolking.’ De joden
vormden een minderheid in een zeer katholieke
omgeving. Anders dan in Amsterdam woonde de
joodse gemeenschap verspreid over heel de stad.
Er was geen getto. En dat is een belangrijk gegeven
als het gaat om het Stolpersteine-project, waarin
elke steen zijn eigen coördinaten heeft. ‘Juist die
spreiding maakt de overige Bosschenaren tot omstander’, stelt Weissmann die vervolgens wijst op
de extra dimensie die ‘dit beladen aspect geeft aan
herdenking van de Jodenvervolging.’
De rol van de stad liep tijdens het onderzoek van
Weissmann toch al een flinke deuk op. Hij vergeleek de deportatiecijfers van joden in ’s-Hertogenbosch met omringende steden. ‘Tweederde van de
Bossche joden keerde niet terug uit de kampen. Dat
is het dubbele van steden als Eindhoven, Tilburg en
Oss.’ In totaal gaat het om minstens 290 slachtoffers en nog altijd wordt deze lijst langer.
En dan is er nog een naoorlogs onderwerp dat
gevoelig ligt. In het Bossche stadhuis staat een
klein monument ter nagedachtenis van alle Bossche oorlogsslachtoffers: het Schrijn. In 2008 is dit
kistje voor onderzoek geopend. Naast allerlei voorwerpen zat daar ook een uitgebreide namenlijst in.
Weissmann ontdekte dat de namen van de joodse

Het in 1947 aangebrachte epitaaf in het stadhuis voor de Bossche
gevallenen in de Tweede Wereldoorlog, met het Schrijn. De foto is
in augustus 1947 genomen na een kranslegging door oud-militairen. (Foto: Stadsarchief, Gerard van Kessel)

slachtoffers allemaal ontbreken, op twee na. Een
mogelijke verklaring hiervoor is dat er in 1948 een
gedenkplaat met 267 namen werd aangebracht in
de Bossche synagoge. Het ontbreken van de namen
van joodse slachtoffers bevestigt eens temeer hoe
lang het duurde voordat de omvang van de Jodenvervolging werkelijk doordrong.

Individu lost op in statistiek
De omvang van de Jodenvervolging is niet te
bevatten. Alleen in Nederland gaat het al om
104.000 vermoorde joden. In Den Bosch zijn het
290 mensen. ‘In lijsten hebben individuen de neiging om op te lossen’, meent uitgever en kunstenaar Marc Verbeek. ‘De lijsten worden afstandelijke statistiek en maken vatbaar voor vergetelheid.’
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van de Bossche joden weer op de agenda, waarbij
de gemeente nadrukkelijk de rol op zich neemt om
groepen met elkaar te binden. ‘Momenteel worden
daarover op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd,’
zegt Jan de Wit.

Per stuk of tegelijk?
Het blijft een beladen onderwerp en niet alle nabestaanden of bewoners willen er aan meewerken,
blijkt uit de ervaringen in andere steden. Toch zijn
de reacties van de nabestaanden op het leggen van
struikelstenen hoofdzakelijk positief. Arnoud-Jan
Bijsterveld ziet twee duidelijke functies: ‘In de
eerste plaats als herinnering aan de slachtoffers
van vervolging en oorlog.’ Daarnaast ziet hij er de
concrete mogelijkheid in om ‘verhalen, ervaringen
en emoties van overlevenden en nabestaanden een
tastbare plek te geven in onze dagelijkse omgeving’.
Hoe dat vervolgens in elke plaats handen en voeten
krijgt, verschilt behoorlijk. Zo vatte de vereniging
Struikelstenen Eindhoven het plan op om in twee
jaar tijd 240 Stolpersteine te plaatsen, nadat in 2009
bij het voormalige Rijks Krankzinnigen Gesticht
24 stenen waren gelegd. Bijsterveld vreest alleen
dat dan de kern van het project gemist wordt: ‘Als
je alle stenen in een keer legt, bestaat het risico dat
nabestaanden niet op de hoogte zijn. Dat is niet alleen pijnlijk, je mist ook veel verhalen.’ De Tilburgse professor is er dan ook duidelijk over dat hij een
andere weg prefereert. Bijsterveld baarde opzien
met zijn onderzoek naar Bertram Polak die met
zijn familie tot de oorlog hetzelfde huis bewoonde.
Een fraai staaltje micro histoire dat niet alleen resulteerde in een struikelsteen, maar ook in een artikel
en een film.
Inmiddels spant Bijsterveld zich in voor een overkoepelend initiatief voor Brabant. Maar hij hamert
erop dat er eerst kennis en draagvlak moet zijn
voordat de steen wordt gelegd. ‘Alleen zo geeft een
Stolperstein tastbaar vorm aan dat verhaal.’

Kunstenaar Gunter Demnig legt de eerste Bossche Stolpersteine.
(Foto: Gemeente ’s-Hertogenbosch , Henk van Esch)

Dilemma’s
Het is een heikel punt dat de gemeente zelf nooit
een monument voor de Bossche joden heeft opgericht. Er is het Joods Scholieren Monument in
de Casinotuin, maar ook dat was een particulier
initiatief. ‘Toen het verzoek van de nabestaanden
om twee struikelstenen te leggen bij de gemeente
aankwam, wilde de gemeente daar dankbaar gehoor aan geven,’ zegt Jan de Wit van Kabinetszaken. Zeker omdat de gedenkplaat die in 1948 in de
synagoge is aangebracht, inmiddels met de joodse
gemeente is verhuisd naar Eindhoven. Op de vraag
hoe de gemeente aankijkt tegen de huidige situatie
is De Wit duidelijk: ‘we koesteren een diepe wens
om de joodse slachtoffers in deze stad collectief
te herinneren.’ De vraag is alleen: in welke vorm?
Daarom nodigde De Wit bewust partijen uit om
naar de legging van de eerste twee Bossche Stolpersteine te komen. Hierdoor staat de herdenking

Monument van de stad
De groep joodse Bosschenaren is zo omvangrijk
dat ze een monument verdient waarop iedereen een
gezicht krijgt. De Wit is daar heel duidelijk over:
‘De stad staat op en geeft een helder signaal aan
de gemeente. Daar moet je dan ook iets mee doen.’
Alleen met draagvlak kun je als gemeente overgaan
tot het plaatsen van een monument. De situatie dit
najaar rondom het oorlogsmonument in Geffen
onderstreepte dat op pijnlijke wijze.
Hoe het resultaat er uit komt te zien, is niet duidelijk. De aanpak is totaal anders dan bij een traditioneel monument. Want er is het toenemende besef
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Op 28 augustus deelde loco-burgemeester Jan Hoskam
tijdens de bijeenkomst het standpunt van de gemeente
met de aanwezigen:
‘De gevoeligheid om het bespreekbaar te maken heeft het destijds gewonnen van de diepe wens elke collectieve herinnering
aan de slachtoffers in deze stad te koesteren. Die collectieve
herinnering zou voor wat betreft de joodse slachtoffers verder
vorm en inhoud mogen krijgen. Daarvoor is het waardevolle
Joods Scholieren Monument dat onderdeel vormt van onze jaarlijkse Dodenherdenking niet voldoende. Het bijzondere initiatief
rond het nationaal Joods Digitaal Monument is een handreiking
die we ook in ’s-Hertogenbosch moeten aannemen.’

parool voor het Stolpersteine-project: ‘Ein Stein.
Ein Name. Ein Mensch’. De struikelsteen veroorzaakt een kettingreactie. Het initiatief van de nabestaanden van Herman Isidor de Lieme en Betty
de Lieme-Polak gaf de stad een nieuwe impuls. De
gesprekken met de gemeente zijn er. ‘En dat niet
alleen,’ verklapt De Wit, ‘op dit moment liggen er
twee nieuwe verzoeken om struikelstenen te plaatsen.’ Ook dit keer afkomstig van nabestaanden die
hun grootouders willen herdenken. Als het aan de
gemeente ligt, volgen daarna de andere 284 struikelstenen. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Het Joods Scholieren Monument in de Casinotuin aan de Hekellaan, ontworpen door Marijke Theunissen in 1995. Herinnering
aan de omgekomen scholieren van de joodse lagere school en
het nabijgelegen Joodsch Lyceum. Een opname uit 2001. (Foto:
Stadsarchief, Albert Schreurs)

dat bijna 70 jaar na de bevrijding herdenken een
nieuwe benadering vraagt. Marc Verbeek, een van
de gesprekspartners van de gemeente, zegt: ‘Als we
de herinnering in leven willen houden, is er meer
nodig dan een grote steen waar de namen van individuele slachtoffers of groepen in staan gebeiteld.
De behoefte aan aanvullende informatie neemt
alleen maar toe. Er is een verhaal nodig om een
monument – Stolpersteine of anders – goed tot zijn
recht te laten komen.’
En dat is precies waar iedereen het over eens is.
Landelijk, Brabant-breed en ook in Den Bosch.
Neem bijvoorbeeld het Digitaal Monument – www.
joodsmonument.nl – waarop alle namen staan van
de personen die tijdens de Duitse bezetting in
Nederland als joden zijn vervolgd en de Holocaust
niet hebben overleefd. Elk slachtoffer heeft op het
Digitaal Monument een eigen persoonspagina. Het
is een centraal initiatief dat bestaat bij de gratie van
lokale input. Juist door lokale en particuliere onderzoekers nadrukkelijk uit te nodigen om informatie
toe te voegen, functioneert dit platform als aanmoediging voor lokaal initiatief.

* Dit artikel ontstond naar aanleiding van gesprekken met 		
		 Arnoud-Jan Bijsterveld, Ruud Weissmann, Jan de Wit,
		 Marc Verbeek en René Kok.

Op de site www.stolpersteine.eu staat meer uitleg over het
kunstenaarsproject, compleet met lijst van steden waar
struikelstenen liggen en komen. Voor een knap staaltje micro
histoire leest u het artikel ‘Een ‘struikelsteen’ voor Bertram
Polak (1918-1942)’ van Arnoud-Jan Bijsterveld in het tijdschrift
In Brabant 2011-2. Voor meer informatie over de film Hier was
Bertram kijkt u op www. verhalis.nl. De bundel ‘Wegens bijzondere
omstandigheden…’, ’s-Hertogenbosch in bezettingstijd 19401944 uit 2008 onder redactie van René Kok bevat uitgebreide
artikelen over Joods ’s-Hertogenbosch evenals uitgebreide
namenlijsten van oorlogsslachtoffers. Op de site www.joodsmonument.nl staat uitgelegd op welke manier onderzoekers
succesvol kunnen bijdragen aan dit platform.

Ook de Stolpersteine passen dus naadloos in de
wens van de gemeente. Demnig zegt het niet met
zoveel woorden, maar je kunt het afleiden uit zijn
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Bampraat

St e f a n Mol e n a a r

Decor
Elk jaar komen honderdduizenden toeristen naar
Den Bosch. Ze komen speciaal voor het beste dat
onze stad te bieden heeft. Natuurlijk gaat iedereen
eerst naar die speciale plek, uniek in Nederland,
om in stilte te genieten van dat indrukwekkende,
monumentale bouwwerk – gevuld met slagroom en
bedekt met chocolade. Ook de Sint-Jan, de Binnendieze en de vestingwerken staan vaak hoog op het
verlanglijstje van de bezoekers. Maar het mooiste is
toch die knusse binnenstad met die gezellige straatjes, de statige markt en de talloze winkeltjes en
cafeetjes, verborgen achter rijen prachtige gevels.
Het is moeilijk in cijfers te vatten maar we mogen
wel vaststellen dat die oude Bossche binnenstad
een ongelooflijke magneet is waar bezoekers graag
naar toe komen om in een historisch verantwoord
decor veel geld uit te geven. Resultaat: een tevreden
Bossche middenstand met in zijn kielzog de vvv en
het stadsbestuur.
Toch wordt er in de coulissen ook weleens flink
gemopperd, want wonen en werken in een monumentale binnenstad vereist nogal wat flexibiliteit
en incasseringsvermogen. Op zoek naar woon- en
werkruimte is het ronduit lastig dat die middeleeuwse tussenmuur er niet uit mag of die authentieke balklaag behouden moet blijven. Er gaan zelfs
gedempte stemmen op dat het veel handiger zou
zijn als die prachtige gevels blijven staan met daarachter rechthoekige betonnen dozen waarin we praktisch en comfortabel kunnen wonen of winkelen. Op
deze manier hoeven we ook niet elke keer de discussie aan te gaan met de gemeentelijke archeoloog
en bouwhistoricus die koste wat kost dat unieke
maar onrendabele hoekje, die vijftiende-eeuwse
maar onpraktische kapconstructie of die zeldzame
maar veel te lage kelder willen onderzoeken én behouden.
Hoe aantrekkelijk het ook mag lijken, een dergelijke
aanpak zou de doodsteek zijn voor de stad en is
vergelijkbaar met het dempen van de Binnendieze,
het slechten van de vestingmuren of het verkopen
van het oksaal van de Sint-Jan. In tegenstelling tot
wat je zou verwachten, vormen die prachtige gevels
misschien wel de minst interessante delen van de
binnenstad. Natuurlijk, er zitten juweeltjes tussen
maar de meeste zijn vrijwel zonder uitzondering al
honderd keer verbouwd. De laatste decennia vooral
om zoveel mogelijk broodjes, brillen en broeken te

In het pand van SuitSupply aan de Verwersstraat nr. 7 bevindt
zich direct achter de gevel een uiterst zeldzame (en voor Den
Bosch unieke) beschilderde balklaag uit de periode 1550-1600.
(Foto: bam, Stefan Molenaar)

kunnen verkopen. Het etalageglas heeft de authentieke baksteen al lang en breed verdrongen.
Zoals een etalage maar een deel laat zien van wat er
in de winkel te koop is, zo toont de gevel maar een
fractie van wat er achter (en onder) verborgen ligt.
Bijna maandelijks komen bij onderzoek achter die
gevels spannende en unieke vondsten tevoorschijn.
Maar ook de minder spectaculaire vondsten stellen
ons in staat om het verhaal van de stad te vertellen.
Het is juist dit verhaal dat de Bossche binnenstad
haar eigen identiteit en onweerstaanbare aantrekkingskracht geeft waar mensen op af komen, en
blijven komen. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Berichten
Nieuws van de bam
Het Sint-Jansbolwerk
E d d ie Nij hof

In 2008 en 2009 verscheen in
Bossche Bladen een tweetal berichten over het archeologisch onderzoek op en nabij het Sint-Jansbolwerk. Deze onderzoeken zijn
indertijd uitgevoerd in het kader
van de restauratie van de westelijke stadsmuur en beperkten zich
tot het tracé van de oorspronkelijke muur. In het kader van de aanleg van een bezoekerscentrum bij
het voormalige Sint-Jansbolwerk
is nu voor het eerst binnen het
bolwerk archeologisch onderzoek
uitgevoerd. Hierdoor hebben we
nog meer zicht gekregen op de
geschiedenis van dit vestingwerk.
Het onderzoek van 2009 was met
name gericht op de stadsmuur bij
het bolwerk. In Bossche Bladen is
verslag gedaan van het onderzoek
naar de restanten van de Koepoort
(midden veertiende eeuw) en van
de zuidelijker gelegen (tweede) SintJanspoort (1597). Ook het poortwachtershuis dat behoorde bij de
tweede Sint-Janspoort kwam aan de
orde. Dit huis lag binnen de stadsmuur, waarbij een muurtoren van
de stadsmuur in dat pand opgenomen was. In dit bericht zal hier
niet meer op in worden gegaan.
Bij het recent uitgevoerd onderzoek op het Sint-Jansbolwerk
werd over een grote oppervlakte
de originele natuurstenen bestrating aangetroffen (Afb. 1 en
tek. 1). Deze dateert uit de periode
van de aanleg van het bolwerk in
1528. Aan de noordzijde bevonden
zich bakstenen kolommen in de
bestrating die aanvankelijk nogal
raadselachtig voorkwamen. Op
basis van de onderlinge afstanden
en de afstand ten opzichte van de
stadsmuur en de flankmuur gaat

Tek. 1. Toelichting 1: tweede stadsmuur, eind dertiende eeuw; 2: Sint-Jansbolwerk, lichtgroen:
1528; donkergroen Sint-Jansbolwerk, voorzetmuur, na 1614; 3: bestrating binnen het SintJansbolwerk; 4: kolommen galerij; 5: natuurstenen bekleding aarden wal ter plaatse van
goot. (Tekening: I.J. Cleijne, baac ’s-Hertogenbosch)

het waarschijnlijk om basementen
van een houten galerij die tegen de
muur van het bolwerk stond.
Dwars door deze galerij liep een
goot, uitgevoerd in natuurstenen
keitjes: een zogenaamde molgoot.
Deze had zijn oorsprong binnen
de oorspronkelijke stadsmuur
en liep daar doorheen via een
doorgang. Vervolgens liep de goot
over het terrein van het bolwerk
om daarna via een doorgang door
de flankmuur in de stadsgracht
af te wateren. Aan de zuidzijde
van het bolwerk bevond zich een
tweede goot die daar uitkwam in
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de gracht. Deze natuurstenen goot
werd op een afstand van circa 8
meter vanaf de buitenmuur van
het bolwerk overwelfd door bakstenen. De ingang van dit overwelfde deel, dat door de hier vermoedelijk in 1542 aangelegde wal
liep, had een front van grote hardstenen blokken (Afb. 2 en tek. 1).
Om deze aarden wal te kunnen
aanleggen werden grote hoeveelheden aarde en stadsafval aangevoerd. Opvallend is de hoeveelheid
beenafval van rozenkransmakers
in deze wal. Mogelijk had een rozenkransmaker zijn werkplaats in

Afb 1. Natuurstenen bestrating binnen het
bolwerk. Uiterst links is nog net de tweede
stadsmuur, daterend uit het einde van de dertiende eeuw, te zien. Evenwijdig aan de flankmuur (rechts) bevindt zich een drietal bakstenen kolommen die deel uitmaakten van een
galerij langs de flankmuur. (Foto: baac)

de nabijheid van deze locatie.
In het nieuwe, op het bolwerk
te realiseren bezoekerscentrum
nemen de tweede stadsmuur en
de daarbij behorende muurtoren
straks een prominente plaats in.

Afb. 3. Op de voorgrond het gebouwtje dat
zich pal naast de Sint-Jans-poort (op de
achtergrond) bevond. (Foto: baac)

De natuurstenen bestrating wordt
voor een groot deel teruggebracht
in het bezoekerscentrum. Daarom
is de bestrating, na nauwkeurig
te zijn opgemeten, in zijn geheel
opgenomen en in speciale kratten
tijdelijk opgeslagen.
Nadat in 1597 de nieuwe SintJanspoort in de zuidflank van het
bolwerk was gebouwd, verrees
pal ernaast een klein gebouwtje,
met afmetingen van 6.40 x 4.60
meter, op de aarden wal (Afb. 3).
Dit gebouwtje had ongetwijfeld
een directe relatie met de poort en
stond vrijwel zeker in dienst van
de poortwachter. Hoe de relatie
is met het poortwachtershuis, dat
voor de Koepoort stond, is niet
helemaal duidelijk. Het lijkt er
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Afb. 2. De natuurstenen goot met op de
overgang naar de bakstenen overwelfde goot
het hardstenen front van de doorgang van de
goot door de aarden wal. (Foto: baac)

sterk op dat beide gebouwen tegelijkertijd functioneerden.
Bij het verder ontgraven van de
locatie werd in het water van de
Stadsdommel een rij palen van
een houten beschoeiing gevonden.
Deze palen hoorden bij een houten

Afb. 4 Uitsnede uit het aanzicht van Braun
en Hogenberg op de stad vanaf de noordwestzijde. Voor de Dijkpoort, direct gelegen
naast de Boompoort, bevond zich ook een
losplatform boven de gracht.

platform dat voor de muur lag.
Het moet een soort loskade zijn
geweest, vergelijkbaar met de loskade ter hoogte van de Dijkpoort
die zich aan de westzijde van de
Boompoort bevond. Dit platform
is afgebeeld op de gravure van
Braun en Hogenberg uit 1573
(Afb. 4).
Het lijkt er op dat de loskade bij
de Koepoort relatief laag boven
het water was gelegen, in tegenstelling tot de loskade bij de Dijkpoort. In de stadsmuur bevinden
zich namelijk de sporen van een
trap die vanaf de Koepoort naar
het platform liep. Het betrof hier
een zogenaamde ‘luie’ trap met
treden van ca. 2 meter lengte.
Helaas heeft een jaarringonderzoek geen resultaat opgeleverd
voor de datering van deze loskade.
Op basis van de datering van de
oudste fase van de Koepoort (ca.
1350) lijkt het waarschijnlijk dat de
loskade uit de tweede helft van de
veertiende eeuw stamt, maar een
oudere datering is ook mogelijk.
Ter plekke stond vermoedelijk een
loskraan die goederen naar boven
kon transporteren. Een losplaats
voor goederen op deze plaats in
de stad is goed voorstelbaar aangezien in de buurt vele markten
werden gehouden.

Nieuws van het Stadsarchief
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Archief Stichting Herdenkingen
1940-1945 ’s-Hertogenbosch en
omgeving, ca. 1990-2010, ca.
0,5 m
Archief van fa. Berg Electronica,
ca. 1970-2012, ca. 0,75 m
Aanvulling archief parochie
Bokhoven, ca. 1700-2008, ca. 1 m
Aanvulling archief kerkvoogdij
Nederlands Hervormde Ge-

meente: 135 foto’s van de restauratie uit 1987 en kopieën van
bouwtekeningen van de kerk
uit 1819-1821, 0,1 m
Archiefjes van diverse woningbouwverenigingen en -stichtingen alhier, 1904-1962, 0.3 m,
ontvangen van dhr. R. v.d. Vaart
Register van verhuur van land
te Rosmalen en Vinkel, 18891931, en van verkoop van hout,
1890-1954, door Lambertus van
den Dungen te Rosmalen,
1 deeltje, ontvangen van mevr.
M. Kitslaar-v.d. Doelen
Geboortekaartjes van Bossche
kinderen, ca. 1940-1990, 1 omslag, ontvangen van mevr. M.
Venrooy-v.d. Vaart uit Helvoirt
Knipsels over Den Bosch uit de
Katholieke Illustratie en De Prins,
ca. 1910-1940, 0,1 m, ontvangen
van dhr. L. van Gent
Documentatie betreffende
muziekhandel Goosen en Swagerman, hoofdzakelijk beeldmateriaal, 20e eeuw, 0,3 m, ontvangen van dhr. R. Kok
Aquarel van het pand van Luxor
door A.J. Hekker, 1919, aankoop
dvd ‘Knooppunt Hintham’ over
ontwikkelingen aldaar, 2012,
ontvangen van de auteur mevr.
E. van Raaij
Film ‘De klokkenluider van de
Notre Jan’, 2012, ontvangen van
dhr. H. v. Hoften
Ca. 100 foto’s van Bossche
scholen en fraters, 20e eeuw,
ontvangen van de Fraters van
Tilburg (dhr. R. Visser)
Granaathuls afkomstig uit het
klooster van de Zusters van
de Zoete Lieve Vrouw aan de
Nemiusstraat, met inhoud
(verslag gebeurtenissen aldaar
in de Tweede Wereldoorlog; lijst
bijdragen aan de kosten van
de gedenkramen; en knipsels;
1945-1946), met toegevoegd
een film over de opening van
de granaathuls, stukken over
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het klooster in de oorlog en
bijdragen van de zusters aan de
tentoonstelling over de Muntel,
2002, alles ontvangen van zuster Arnoldi Duijnhoven.

Openstelling
Het archief is op donderdag 20
december vanaf 15.30 uur gesloten
vanwege de kerstbijeenkomst van
het personeel. Vanwege Kerstmis
is het Stadsarchief gesloten op
maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 december. Op donderdag 27
en vrijdag 28 december bent u van
harte welkom. In verband met de
jaarwisseling is het Stadsarchief
gesloten op maandag 31 december
2012 en dinsdag 1 januari 2013.
Het archief is gesloten op maandag 11 en dinsdag 12 februari 2013
(Carnaval) en vanwege Pasen op
maandag 1 april 2013.
Het Stadsarchief is in de eerste
helft van 2013 geopend op de
zaterdagen 5 januari, 2 februari,
2 maart, 6 april, 4 mei en 1 juni,
telkens van 09.30-17.00 uur.

Historische foto’s te koop
De foto’s die het Stadsarchief in de
Maand van de Geschiedenis in de
expositie ‘Van hoeden en petten,
arm en rijk in ’s-Hertogenbosch’
tentoonstelde, zijn nu te koop.
Het gaat om moderne afdrukken
van historische opnamen van
’s-Hertogenbosch tussen ongeveer
1890 en 1950. De afdrukken zijn
op groot formaat (30 x 40 cm. en
groter) vervaardigd. De beelden
zijn opgeplakt op karton of dibond
(een soort aluminium). De exacte
afbeeldingen en prijzen kunt u
terugvinden in onze webwinkel op
www.stadsarchief.nl

Berichten
Hoe kan ik zonder
kwaliteitsverlies toch
tijd, geld en het milieu
(be)sparen?

Smart thinking,
Creative printing.

Hoe kunnen we efficiënter drukken? Het milieu sparen?
De kwaliteit en creativiteit van onze communicatiemiddelen
verhogen? De massa persoonlijk benaderen, zonder daar
meer voor te betalen? Welkom bij Dekkers van Gerwen. Dé
partij die verder denkt en werkt dan het reguliere drukwerk.
Dé partner die vloeiend ‘digitaal’ spreekt en drukt. Het
resultaat: creatieve en kwalitatief hoogwaardige printoplossingen waarmee tijd, geld, het milieu en heel veel onnodige
moeite bespaard wordt. Smart Thinking. Creative printing
noemen wij dat!

Drukwerk
Printing on Demand
Variable Data Printing
Mail, Voorraad & Logistiek

Zegt u het maar: wat zijn uw wensen? Wij denken graag op slimme en creatieve wijze met u mee.
Bel 073 - 594 47 44 of kijk op www.dekkersvangerwen.nl

interesse ?

In Brabant toont u het Brabantse erfgoed in al zijn rijkdom én rijkheid. Zes keer per jaar,
volledig in kleur en op een wijze die beeldenpracht koppelt aan inhoudelijke verdieping.

Vul dan snel onderstaande bon in.

ik neem tot wederopzegging een abonnement op In Brabant
en betaal na ontvangst van de factuur

voor slechts

€ 10

Bent u nieuwsgierig naar meer In Brabant?

Ja,

3x

Naam

€ 27,- voor een jaargang van zes nummers
€ 22,50 voor een jaargang van zes nummers, want ik ben lid
van de volgende bij Brabants Heem aangesloten heemkunde

Adres

kring:

Ja,

Postcode en woonplaats
ik neem een proefabonnement op In Brabant en betaal na
ontvangst van de factuur
€ 10,- voor drie nummers

Abonnementen kunnen ingaan in het lopende of eerstvolgende
kalenderjaar. Berekening geschiedt per kalenderjaar. Wanneer
opzegging de uitgever niet uiterlijk 1 december bereikt, wordt het
abonnement automatisch voor het nieuwe kalenderjaar verlengd.
Wilt u een abonnement cadeau geven? Neem dan contact op met
Erfgoed Brabant via tel. 073 – 615 62 62. Of kijk op www.erfgoed
brabant.nl voor meer informatie.

Telefoon

Handtekening

Stuur deze bon (of een kopie ervan) in een envelop naar Erfgoed Brabant, antwoordnummer 10032, 5200 VB ’s-Hertogenbosch,
o.v.v. Tijdschrift In Brabant (een postzegel is niet nodig)

Colofon
Bossche Bladen is een driemaandelijkse uitgave
van het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, Afdeling
Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (bam)
van de Gemeente ’s-Hertogenbosch, de Cultuurhistorische vereniging ‘De Boschboom’ en het
Noordbrabants Museum.
Redactie
Alies Baan
Jan Buiks (eind- en beeldredactie)
Ronald Glaudemans
Ed Hoffman
René Kok
Marianne Sturm
Pascal Viskil (hoofdredactie)
Vaste medewerkers
Frank Finkers
Jac.J. Luyckx
Stefan Molenaar
Jos Swanenberg

Abonnementen
€ 18,- per jaar
Alle correspondentie over abonnementen:
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch
Antwoordnummer 31
52oo wb ’s-Hertogenbosch
telefoon: (073) 615 52 75
Beëindiging van het abonnement:
Schriftelijk, 1 maand voor het nieuwe kalenderjaar
Losse nummers
Via de boekhandel of Stadsarchief:
€ 5,- (excl. portokosten)
Advertenties
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch
Anne-Marie Aarts-Frederix,
telefoon: (073) 615 52 95

Foto omslag voorzijde
Detail uit het schilderij ‘De Dood en de vrek’ (National Gallery of Art, Washington). Valt uit dit werk de
vermeende linkshandigheid van Jheronimus Bosch
af te leiden? Zie voor deze kwestie het artikel van
Matthijs Ilsink in dit nummer.

Foto omslag achterzijde
De molen van Van Esch bij de Vughteruitgang.
Ernaast de ‘knuppeltjesbrug’ over de Dommel en
op de achtergrond het Wilhelminapark. De foto is
afkomstig uit de collectie glasnegatieven die het
Stadsarchief deze zomer heeft verworven van de
familie Van der Vaart.

Vormgeving en opmaak
Nika grafische vormgeving, Vught
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