-50mtrent het boek van Pater Loffeld. over de Geschieden{.s van
Gemert is alleen te vermelden, dat hij in juni 1959 schreef,
d.at hij zijn vrije tijd. zou gaan besteden aan de I'Geschiedenis van de Kommand.erij Gemert'!, zoals het boek zal heten.
Zoals aan de regelmatige lezers v&n Gemerts Heen bekend is,
houden d.e gebroeders Wim en Piet, Vos zich aL lange tijd bezig
met het verzamelen van Gemertse gezegden en woorden. Van
aanbeveling
veel belang hierbij is de uitspraak;. het zou
verdienen in het programma v&n hetkomend.e jear op te nemen :
het vastleggen van het Gemerts tLialect op d.e band.. De tiid.
dringt hier, want het aantal personen, d.ie nog heL echte
Gemertse d.ialect'spreken, wordt steeds kleiner.
Ook een tentoonstolling van Gemertse schild.ers uit heden en \
verleden zou aanbeveling verd.icnen en zeker de moeite waard
zi jn.
Tot slot wil ik gaarne een hartelijk dankwoord. uitspreken
aan allen, d.ie op d"e een of andere manier hun medewerking
aan ons Heemkund.ewerk hebben gegeven.
1{. H.
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vER JER0EN BoSCE.

zich speciaal tot eni-ge vertegenwoordigels van onze zusterverenigingen uit Beek en Aarle-Rixtel, die op deze vergadering aanwezig waren. Daarna gaf hij I direct het woord aan
de spreker van deze avond.rpater Gerlachr0.F,llt.Cap. - utt
Den
Bosch, die een causerie zou houden over de Bossche schilder
Jeroen Bosch
fn zijn inleid.ing noemde Pater Gerl-ach enige fouten, d.ie genaakt zijn bij d.e stutlie v&n Bosch, o.a.het feit, d.at tot ile
helft van d.e vorige eeuw d.e stud.ie van Bosch uitsluitend
was overgelaten aan buitenland.ers, d.i-e noch onze taal, noch

onze gewoonten, onze spreekwoord.en of folkloris,fische'gebruiken kenden. 'Iengevolge van hun gebrek aan
taalkennis
konden ze ook niet d.e stukken en charters, waarin over Bosch
geschreven werd, bcstuderen. De raeesten van hen waren nietKatholieken, terwijl Bosch vele religieuze onderwerpen behande1t. Zo werd, d,e stud.ie van Bosch overgelaten aan dilettanten en beunhazen, die verspreid. in kranten en tijd.schriftjes artikelen aan Bosch wijd.d.en.
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Pater Gerlach wees verder op het belang van d,e Bossehe tentoonstelling in 1967, d.ie d.oor meer dan 200r000 personen
werd. bezocht. Nooit zijn er zoveel werken van Bosch, afthans
werken in zijn gecst op 66n tentoonstelling bii e1k:i.ar geweest. Er ziin 751000 catalogi vorkocht en het zoud.en er
veel meer geweest zijn, als er meer gedrukt waren.
Jeroen Bosch 1s niet uitsluitend een religieus schild.er gewecst, zoals misschien ult zijn vele moralj,serende werken en
heeft
afbeeld,ingen ven heiligen zou worden opgemaakt; hii
zich ook met andere onderwerpen bezig gehouden.
De familie Bosch heette eerst Van Aken, omd.at de grootvad.er
van onze Jeroen van de stad. Aken naar Den Sosch i.s gekoment
na eerst waarschijnlijk nog een tijd in Nijmegen te hebben
gewoond.. Deze had een zoon Antonius, die evenals zijn vader
schilder was. Diens zoon, onze Jeroen, noemt zich op een gegeven moment Hieronymus Bosch.Hij werd" in Den Bosch geboren,
heeft er op d"e Markt gewoond en is er gestorven.
Het is volgens Pater Gerlach moeilijk uit te maken, hoeveel
en welke schild.erijen Jeroen Bosch heeft gemaakt. Verschillende van de schlld"erstukken, die aan Sosch worden toegeschreven, kunnen ook van andere schild.ers uit dezelfde tijdzi-jn. Ook de signatuur levert geen afd.oende bewijs, omdat deze in Gotische letters is geschreven en gemakkelijk kon worden nagemaakt. Uit veel werken kunnen we niet uit;daaron is
d.e hulp van folkloristenrkennis van gebruiken en gewoonten ,
en van volkskunde nod"ig, om de bedoellngen van Bosch weer te
geven; ook d.e litteratuur-historici
kunnen hier een nuttige
bijdrage leveren.
Pater Gerlach vertoonde daarna een aantal kleuren-diars ,
waarbij hij zich vaak zeer critisch opsteld.e ten a:rnzien van
van d.e verschillende stukken,
d.e traditionele interpretatle
alsook van het auteurschap. VeIe schilderijen heeft hii
grond.ig bestud.eord.. Zo kwam hii tot d.e cnnelusie, d.at sommige schilderijen iets anders voorstellen, dah de naamrdie
eraan gegcven is.Zo is b.v. t'De bruiloft van Cana[ in werkelijkheid een huwelijksfeest van een dochter van een van de
Zwanenbroedcrs van de O.L.Vrouwe Sroed.erscha.p van Den Bosch;
trek door het leven vanaf de
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Blaat links Christus zien met Ad.am en Eva, die d.e opd.racht
krijgen: gaat en vermenigvuld.igt ui op het midd,engedeelte
laat hij zj-en, hoe het zou geweest zijn, als de mens niet
gezondigd had, hoe hij dan ook lichanelijk plezier zou hebben gehad.; rechts onder een klein tafereel_ met Eva en d,e appel als teken van d,e var en het rechterzijluik met afbeeld.ingen van d"e straffen van de verd.oemden. L[et verschillend.e
diats van d,etails trachtte Pater Gerlach ziTn stelling te

bewi j zen.
Tevoren had hij een aantal afbeeldingen van
vers chi11 ende
heillgen laten zien, als o.a. van St.Christoforus, d.ie het
kind. Jesus op zijn rug d.oor het water draagt, een legeirde,
d.ie in C.ie ti jd- sterk leefde, Verd.er afbeeld-ingen
van
Christusr geboorte, d.e aanbid.Cing der Driekoningen, ]i jd,en
en dood.. Oirca 11 uur had. hij zijn Lezing bccindigd..
IJaL eeii hartel-j-jh danl<woord- van de voorzitter
en een kortc
niLuze rnrercl ile vergad,;ring hervat. Dc Secretaris les d.e rrotuf cn vooz' van do vorj-g.: verEsccri.:3 cn- di.-a,.rna ce,'r uitvocli5l
i,ran cijrze i:t..:i.rk-irncl ckrinpr; grcruverslag' ovei' do activitciten

giif cr n ovcr':ric,tt r-eil d-c ittko,:,:;tCtt a, -r ultg.,-r,en in he t a,fge lopon jat:::, ,.'.i.lrrri j hi j ecn 1_1iig l-.:-'l-crc kcin t:,_:;cn. i:cr C5:
lodcn ir'iiil cle kascrrnn-i.ssltc r,,'at'cii cc r cc,.ren. in c;d-c bel,i,.:-id.(.7...
A1s '1 cricn vi'"n <ir: lras.;c.,nl:iissic .roo:c ir:.t ..ra ")Cltr_,-: jai;,r
rve;tl_Cn
opn.j i,uw d.e hcrc:-L L-.v, C.L_!_serr cn ,J. .i:_r i: La..,; Lengc,;oc}. t,
di r-, hct vcrzoek v.:,.ii cte Voot.z.L btcr :;an-;-aiLrdden.
De Yoorzitter sp::ak t: t de sedret:.ris,
ce ?on:...inqirccst-:T €r.r.
d-e l-eclen !ir- c'-o kascorlr-s.siq een hartel i jk rr-crri. r..i:rr cllrLk.
if?or1]1 cle ii,nrivriLes,rclgic. Hieri.ij vrjcC3 de hr.I,ict ycs nog
cens ui';rii ir':kr:l-i jk on Gcrier'csc wcorcier:. cn uitd,.rukl,-rjgcn o il
tc sciir-i; VCn tjjr cco:: 'c€ €iJ-;eir.vcrde:: li-,ri:l u-,.Lt ie r,;.g1'gi,.a1 c:rlir,3
hct verzocL;, r--,;l dit Jf',e,r c:l excursic.'i;; nal;err i)ar.r l:et Lras:teel- van Ilaesui jk e+n r--te A1,di j a.llela:," i{ct h.rs-Lcel. i"in Hec; r,;i jk is eol-iter op zetetua6; cn zond.ag nori.rar'r.l gt-,s1o beni
c.;
nogclijkheicl zrul bekeken v,orden, of c--1 voor orrs ecn uitzond.erin6,; kan word.er gernaakt.
lntussen was het bijna twaalf uur geword.en, toen Ce Voorzitter de vergad.ering s1oot.
I.H.J.Pcnnings.

