Wie rekende de commissie nu tot de eerste categorie van
'beroemde' persoonlijkheden ?
In alfabetische volgorde volgen hier hun namen met de
plaats waar een plaquette kan worden aangebracht:
Wilhelmus Marinus Bekkers (1908-1g66),bisschop.
Plaquette op de Parade;
Jheronymus Bosch (ca 1450-I~IG),
schilder. Plaquette
Markt GI;
Desiderius Erasmus (1469-1536).humanistisch geleerde. Plaquette Hinthamerstraat 164;
Napoleon Bonaparte (1769-1821),keizer. Plaquette nabij
de Sint-Jan;
Johannes C.B. Sluijters (1881-1g57),schilder en lithograaf. Plaquette Verwersstraat 89;
Theodoor van Thulden (1Go6-166g),kunstschilder.
Plaquette Minderbroedersstraat28/30.
Een volgende keer de zeven bekende persoonlijkheden
van bovenlokaal belang, de tien interessante mensen en
tenslotte de zeven personen die de aandacht van Bosschenaren en bezoekers verdienen.

* Zie voor deel I: Bossche Bladen jrg. 4 (2002) nr. 3.

Erasmus werd van Deventer naar 's-Hertogenboschgestuurd. Hij verbleefhier korte tijd en had het niet naar zijn zin. Erasmus woonde in
het Bosscht: Frat.erhuis en volgde misschien lessen op de Latijnse
school.

Een oud probleem
Mensen maken rommel en produceren veel afval. Waar
laat je je troep? Er zijn mensen -iedereen is er tegen,
maar het gebeurt - die lege bierblikjes verzamelen om ze
en masse in de berm te mikken. Anderen smijten hun
oude koelkast of TV in de bosjes of spugen hun uitgekauwde kauwgom op de stoep. Bah.
Rond 1530 brachten Bosschenaren - men sprak toen ook
over 'van oudts gewoenlijcken' - hun vuiligheid achter
'dat oude raedthuys ofte Achter dat Wilt Vercken' om het
daar neer te gooien. De stedelijke overheid drukte de
inwoners op het hart dat het de bedoeling was 'vuylnisse'
in de 'backen' die daar stonden achter te laten en niet
'daer buyten te stortten'.

De overheid wenste - voorzover dat toen mogelijk was een schone stad. Op zaterdag, de dag voor een heiligendag en de dagen voor de hoge feestdagen, zoals Pasen,
moest de stad schoon zijn. Iedere inwoner was verplicht
zijn straatje schoon te vegen. Het slijk en de andere troep
moest op een hoop worden geveegd en 's avonds kwam
de slijkveger de vuilnis ophalen.
A.V.

Bron: Zgn. Placcaet ende Geboeiboek, 1541, in: Oud Stadsarchief,
inv. Hoek nr. 136.

