
Wie is wat 
In het afgelopen jaar schreef Theo 
Hoogbergen enige malen over zoge- 
noemde Beroemde Bosschenaren. Toen 
Hoogbergen Jan Heijmans opvoerde 
als Bosschenaar ontstond er bij enige 
lezers commotie (Zie Bossche Bladen 
2003-3). Mocht Den Bosch deze Ros- 
malenaar zo maar claimen? 
De redactie boog zich over het pro- 
bleem wie nu Bosschenaar is en wie 
Rosmalenaar. De redactie is van me- 
ning dat een Bosschenaar iemand is 
die in Den Bosch is geboren, die daar 
woont, maar bovenal die zich Bossche- 
naar voelt. Dat zelfde geldt voor een 
Rosmalenaar. 
Ik ken iemand die in Zaltbommel 
woont, al jaren in Den Bosch werkt, 
maar die zich noch een Bommelaar, 
noch een Bosschenaar voelt. Hij is ge- 
boren in Utrecht en voelt zich eigen- 
lijk nog het meest met Utrecht verbon- 
den. Hij is een Utrechter. (Geen 
Utrechtenaar - zie Van Dale -want 
dat kan ook een Rosmalenaar of een 
Bosschenaar zijn!) 
Moeilijker wordt het als iemand is 
overleden. Want dan krijg je te maken 
met souvenirjagers, mensen die hun 
collectie beroemdheden uit eigen dorp 
of stad willen aanvullen. 
Stel, iemand is in Rosmalen geboren, 
maar op +jarige leeftijd verhuisde hij 
naar Den Bosch. Hij woonde en werkte 
in die stad tot hij pakweg 75 jaar was 

en verhuisde toen naar een 'aanleun- 
woning' in Rosmalen en overlijdt daar 
vijf jaar later. Moeten we dan spreken 
van een Rosmalenaar die dood is ge- 
gaan of van een Bosschenaar? U ziet 
hoe vreemd het is en hoe moeilijk 
iemands identiteit te claimen is. Daar- 
mee willen wij de discussie beëindigen. 

i april 
Een lezer berichtte de redactie dat het 
verhaal over de in 1954 gevonden mid- 
deleeuwse ridder, waarover Bossche 
Bladen in het vorige nummer berichtte, 
wellicht een I april-grap was. 
De auteur van deze korte bijdrage ver- 
meldde immers dat het bericht op 31 

Grenssteen van het Bossche 'VrijdowS in 
Hintham. Ervóór 'Bosschenaar', daarachter 
'Rosmalenaar'??? (0j erachter resp. ervoor, 
het is maar hoejc het bekijkt.) 
(Foto: StadsarchieJ; collectie Roelands) 

maart in de krant verscheen en op de 
eerste april konden de mensen de 
opgebaarde ridder in de oude Sint- 
Jacob een laatste groet brengen. 
Het zou kunnen. De krant van 2 april 
en de daaropvolgende dagen maakt 
echter geen melding van drommen 
Bosschenaren die met bloemen, knuf- 

Spionnen 

's-Hertogenbosch ronselde in de jaren 
zeventig en tachtig van de zestiende 
eeuw tientallen malen spionnen die 
inlichtingen moesten verschaffen over 
de troepenbewegingen van de Staat- 
sen, maar in sommige perioden ook 

informatie moesten inwinnen over het 
leger van Koning Filips 11. In 1576 
waren de Spanjaarden uit Antwerpen 
op weg naar Den Bosch en in februari 
lagen zij voor de stad. Jan Willems, 
een kuiper, moest te weten komen 
waar de soldaten zich precies bevon- 
den. Buiten de Hinthamerpoort snap- 
ten ze Jan en brachten hem naar Veg- 
hel 'alwaer hy henluyden met liste ont- 
liep'. Zes jaar later lagen de kaarten 
anders. Toen bedreigden de Staatsen 

de stad. Cornelis Gielis, zeer actief, 
kreeg toen de opdracht met een schuit 
'overmits het groote waeter' in Ros- 
malen en omstreken te speuren naar 
soldaten van de Graaf van Hohenlohe. 
Op 21 november kon hij melden dat 
Hohenlohe met maar liefst 2400 paar- 
den de Maas was overgestoken. 
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