
  

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
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Uitnodiging voor onze volgende lezing op dinsdag 14 februari 2012 om 20.00 uur in zaal 
de Adelaar, Baroniestraat 75 te Boxtel.  
Wij Brabanders wisten het eigenlijk al maar nu is ook de rest van Nederland overtuigd. 
Ons Brabants taaltje is namelijk gekozen tot het meest sexy accent. Ook de New Kids uit 
het Maaskantje zetten ons Brabants flink op de kaart. Daarom hebben we voor deze 
lezing iemand uitgenodigd die ons alles over ons taaltje kan vertellen, namelijk prof. dr. 
Jos Swanenberg. Hij is streektaalfunctionaris voor de provincie Noord-Brabant en 
hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. 
 

Dialecten in Noord-Brabant 
 
De lezing vangt aan met enkele algemene verschillen en overeenkomsten tussen taal en 
dialect. Vervolgens wordt ingegaan op het Brabantse dialectlandschap. Brabantse 
dialecten zijn immers niet allemaal hetzelfde, in Boxtel en omgeving spreekt men heel 
anders dan in Tilburg, Budel of Boxmeer. Wat zijn het precies voor kenmerken die 
dialecten verschillend maken en waar komen die verschillen eigenlijk vandaan?  
Al meer dan honderd jaar constateren onderzoekers dat onze dialecten met uitsterven 
worden bedreigd. Al die tijd al waarschuwt men voor dialectverlies en taalschaamte. 
Anderzijds is er nog nooit zoveel in het dialect geschreven en gezongen dan in de laatste 
decennia. In hoeverre is onze moedertaal in gevaar?  
 
Jos Swanenberg schreef het onlangs verschenen Brabants - Nederlands 
Nederlands - Brabants Handwoordenboek. Dit woordenboek behandelt de 
woordenschat van de dialecten van de provincie Noord-Brabant en bevat 
een selectie van de ruim 4.300 meest interessante, opmerkelijke, 

herkenbare of grappige woorden. Het wil lezers 
graag laten proeven van de bijzondere Brabantse 
woordenschat, van akkedeere, belaoitoffeld en 
dwalkschaop tot sliesele, temtaosie en 
zwetsmienwas Het boek is tijdens de lezing te 
koop.  
 

 
Jos Swanenberg: Het is stoer om een wannabe-Brabander te zijn. De film ‘ 
New Kids Turbo’ onderstreept nog eens het vooroordeel over de zachte ‘g’. 
Dom provinciaals. Moeten Brabanders daar blij mee zijn? Ja, want het 
gebeurt met zo’n vette knipoog, dat het onverwachte gebeurt: Brabants 
spreken is stoer - ook al doe je maar alsof. 
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MEDEDELINGEN  
 
Lezingen in 2012: De lezingen zijn op dinsdag 20 maart, 24 april, 2 oktober, 6 november en 11 
december.  
 
Website: onze website is in januari overgegaan naar een andere en betere hosting-provider. 
Onze webmaster heeft er flink wat werk aan gehad om alles weer naar wens te laten werken, 
maar het is nu helemaal in orde. Kijk maar eens op www.heemkundeboxtel.nl en probeer het maar 
eens uit. Schilderijen van Pierre Janssen; verhalen van Ruud van Nooijen; kaarten met onze 
monumenten en bomen, en nog veel meer. Kunt u het niet vinden, vindt u de website niet handig 
in gebruik of bent u gewoon nog niet zo handig met digitaal zoeken, kom gerust met op- en 
aanmerkingen, dan proberen we u te helpen. We kunnen eventueel een ‘websitebijeenkomst’ 
beleggen om u wegwijs te maken.  
 
Schepenbank Boxtel 1393-1810: Kijk op onze website www.heemkundeboxtel.nl ook eens bij de 
transcripties van het oud rechterlijk archief/schepenbank Boxtel. Het eerste boek inv. 96 (1646-
1649) is klaar en er volgen er nog veel meer.  
Op de website www.vpnd.nl staan de scans van de schepenbankboeken 53 tot 56 (1393-1493) en 
van het laatste boek is al een transcriptie beschikbaar. Verder zijn er scans te vinden van het 
Boxtelse leenhof (1416-1790) uit het archief van de Heren van Stapelen.  
 
Burgerlijke stand: in de vorige nieuwsbrief staat het al, maar na de uitleg van Dik Bol bent u 
natuurlijk dubbel enthousiast. Op www.genver.nl staan de scans van de burgerlijke stand van 
onder meer Boxtel. De index vindt u op www.bhic.nl > stamboom 
 
Familie Von Hartitzsch van Duinendaal: tijdens de jaarvergadering werden de eerste 
exemplaren van het mooie boekje van Christ van Eekelen uitgereikt aan Henri Bertens 
(buurtvereniging onder de toren) en Martijn Vlamings (koster). Ook onze leden kregen het fraaie 
boekje mee naar huis. Wie het gemist heeft kan het nog tot 31 januari gratis ophalen bij de 
penningmeester. Het is daar ook te koop voor 9,95.  
 
Station Boxtel: in de Volkskrant van 28 jan staat een groot artikel over mooie afgebroken 
stations, waarin Jos Mandos uitgebreid aan het woord komt over ons Boxtelse station. Lees op 
http://www.heemkundeboxtel.nl/2_paginas.png ; http://www.heemkundeboxtel.nl/tekst_deel_1.png 
en http://www.heemkundeboxtel.nl/tekst_deel_2.png  
 
Boxtelse musea: oud-burgemeester Jan van Homelen gaat leiding geven aan de samensmelting 
van de verschillende Boxtelse musea in Sint-Ursula.  
 
Penningmeester: Frans van Susante, 0411-678103 penningmeester@heemkundeboxtel.nl  
Wie de contributie van 20 euro nog niet voldaan heeft ontvangt bij deze 
nieuwsbrief een verzoek om het contributiebedrag over te maken op 
rekeningnummer Rabo 1287.12880 tnv Penningmeester Heemkundigekring, 
Hendrik Verheeslaan 29, 5283CP Boxtel of contant 
Secretaris en ledenadministratie: Hanneke van der Eerden, Liempdseweg 
3, 5283RB Boxtel, 0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl  
Website: www.heemkundeboxtel.nl  
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Verslag Jaarvergadering 17 januari 2012  
 
 Welkom en opening van de jaarvergadering. We hebben 143 leden. 54 leden (en 9 partners) 

zijn aanwezig op de jaarvergadering.  
 Notulen jaarvergadering van 11 januari 2011.  

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris.  
 Financieel verslag over 2011. De penningmeester licht de diverse posten toe.  
 De kascommissie bestaande uit Boudewijn Nieuwkoop en Meindert Jorna hebben de boeken 

in orde bevonden en dechargeren de penningmeester. Volgend jaar bestaat de kascommissie 
uit Meindert Jorna en Evert van Gelder.  

 Begroting voor 2012: de contributie wordt gecontinueerd op 20 euro per jaar. U krijgt een nota 
om het bedrag over te maken op rek.nr. 1287.12880. Of contant betalen aan de 
penningmeester.  

 Bestuursaangelegenheden: de statutair aftredende bestuursleden Hanneke van der Eerden 
en Gerard Buiks worden door de ledenvergadering herkozen.  

 Overzicht bestuur in 2011.  
Het bestuur bestaat uit: voorzitter Dik Bol; secretaris Hanneke van der Eerden; penningmeester 
Frans van Susante; leden Frans Tillie, Martien Dijstelbloem, Gerard Buiks en Joop Schuller. We 
zoeken in de loop van het jaar twee nieuwe bestuursleden, omdat Frans van Susante en 
Martien Dijstelbloem het bestuur verlaten.  

 Overzicht activiteiten in 2011. Er waren in 2011 lezingen (over de Kerkheuvel, het oudste 
Brabant door René Fraaije, Moresnet, Slag bij Boxtel, Zusters van Liefde te Schijndel door 
Henk Beijers, Brabantse boeren door Frans Abrahams) en excursies (Oirschot, Moresnet en de 
Voerstreek). We maakten exposities op Open Monumentendag over 100 jaar Sint-Ursula en 
stalden kerststallen uit in een leegstaande winkel. De heemkundekring was betrokken bij 
plannen van de gemeente en het waterschap (WUBBB, BP, Toeristisch Platform, TALK, 
Dommel door Boxtel, Redoute, fietsroute Romeinen, Romeinse boerderij, processiepark, 
samengaan musea, Duits Lijntje).  

 Overzicht van de werkgroep activiteiten in 2011.  
- Website: webmaster Jos Mandos verzorgde onze website www.heemkundeboxtel.nl en 
plaatste daar telkens al onze nieuwe berichten en foto’s op. De voorzitter laat voorbeelden zien 
van de kaarten met Boxtelse monumenten, bomen en straten.  
- Fotowerkgroep: Christ van Eekelen en Rini van Oirschot scanden al ruim 4400 foto’s die via 
www.filmenfotobank-nb.nl te bekijken zijn. In het Brabants Centrum staan regelmatig onze 
foto’s met het verhaal achter de foto en een stuk Boxtelse historie. 
- Werkgroep Pierre Janssen: Joop Schuller, Christ van Eekelen en Rini van Oirschot 
fotografeerden en inventariseerden ruim 400 schilderijen van Pierre Janssen. We zijn op zoek 
naar een schrijver voor de publicatie.  
- Archeologische werkgroep: (samen met Kek Liemt) Romeinse boerderij en fietsroute.  
- Studiegroep archief: het toegankelijk maken van bronnen, volkstellingen, bevolkingsregisters, 
oud rechterlijk archief van Boxtel (Jan Toirkens), huizengeschiedenis. De voorzitter laat zijn 
transcripties zien en ook de scans van de genealogische bronnen via www.genver.nl  
- Periodiek: (vrijwel) jaarlijks geven we een boek uit, zoals nu over Duinendaal.  

 Rondvraag.  
 Sluiting van de jaarvergadering. 
 


