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Bosch in ons moers taal 

Wanneer men in onze Meíerijse 
omgeving zei dat iemand naar 
Den Bosch moest, kon dat meer- 
dere betekenissen hebben. De 
algemene uitleg was natuurlijk dat 
men naar Brabants hoofdstad 
moest om daar naar de markt te 
gaan of te gaan winkelen, Voor dat 
laalste zei men zelfs dat men ging 
bosse. Naar Den Bosch moeten kon 
echter oolc betekenen dat men 
naar de gevangenis ging. Hij hi 
horuur  nog nQr D% Brrschgcimóae 
zei men van iemand uit onze 
buurt die ervan verdacht werd 
betrokken te zijn geweest bij een 
overval. Naderhand zei men: hij hi 
daowur nag in D'n B o s h  gezeete. 
De uitdrukking In de vrèijrnònd gòn 
we alk waeke nor D'n Bosch verwijst 
naar de Maria bedevaart in de mei- 
maand. Er zijn nog altijd duizen- 
den mensen die de aloude traditie 
van mei in ere houden en te voet 
naar de zondagsmis gaan. Het is 
dan ook werkelijk de moeite waard 
om Brabants glorie te zien opdra- 
ven in de volheid van het voorjaar. 
De gilden, de koren en de Dungen- 
ge volksdansgroep Brabants Bont 
verschijnen er in vol ornaat en tus- 
sen al die markante koppen kun je 
je in de Middeleeuwen wanen. 
Wij waren zelf vanouds vanuit 
Rosmalen en later ook Berlicum 
gericht op Den Bosch. We gingen 
er naar school en de plaats was in 
beperkte zin ook onze uitgaans- 
stad. Den Bos& was mijn eerste 
werkterrein; via de BisschoppeIijke 
kweekschool liep ik stage op lagere 
scholen in de binnenstad. Via de 
'Sint Jansslichting' kreeg ik mijn 
eerste benoeming aan de school in 
de Vogelwijk (de Skb), waar fiater 
Emiliaan in die dagen nog de scep- 
ter zwaaide. Na militaire dienst 
kwam ik terecht op de woonwa- 
genkampschool aan de Vlijmense- 

weg om voor de 'grote groep jon- 
gens' in het hoofdelijke onderwijs 
te werken. Onuitwisbare herinnee 
ringen heb ik aan dat jaar overge- 
houden. De kinderen voerden een 
eigen toneelspel op tijdens de 
ouderavond, onder de titel Pas 
getrouwd m mee geschaje. De Uit- 
spraak Hij komt vaa D% Bosch, hij 
heet unne grootan bek hesinner ik 
me als typering van een medeleer- 
ling door een juist ~t het Balkurn- 
se woonwagenkampje gearriveerde 
nieuwkomer in onze klas. Ik werd 
in die dagen mij consequent met 
uwes aangesproken. Het was het 
tijdperk van altijd te laat komende 
leerlingen die meestal als excuus 
daarvoor 'de handel' aanvoerden. 
Ze bedoelden dan dat ze met moe- 
der h ~ g s  d~ deur waren geweest om 
tz schooien. Toen ik aan de Pius x 
school op Oost les gaf, hoorde ik 
soms meer het Bosch van de Bar- 
ìjes, 
Na jaren in het Mulo-onderwijs 
keerde ik terug naar Den Bosch 
om er les te geven aan de kweek- 
school waar ik zelf nog als leerling 
vertoefd had. Het was een heel 
merkwaardige gewaarnording dat 
in een tijdsbestek van amper tien 
jaar de fraters hun kloosternaam 
hadden ingeruild voor hun wereld- 
lijke achternaam. Marius was 
Mars geworden, Vinrenzo gewoon 
De Kok, Edelberto Van der Linden 
en Andreo Vink. Het was toch 
wennen, want er waren nog maar 
weinig fraters en die er nog les 
gaven, mijn oude leermeesters, 
waren nu mijn collega's geworden. 
Ik had in die dagen een collega die 
elke dag van Zaltbommel naar 
Den Bosch kwam m dat deed mij 
meteen denken aan de oude uit- 
drukking d'r zen  d r  van Bommel tot 
D% Bosch, hetgeen d zeggen dat 
er iets in overvloed is. Bijvoor- 

Een vw;fd&r ui6 kt begin van dt. jarm zestig, 
Em aap~reWta&k~ 'c:& mor de- Franst toerist 
om te k a m  'bosse', 
(StGMEsamhkj documtn,tie in bilrliotheek) 

beeld: blomme? D'r zen d'r van 
Bommel tot D'n Bosch! 
In die dagen was de w-laeet van 
Brabants hoofdstad nog 'Den 
Bosch heeft weer wat'. Er stonden 
borden aan de invalswegen met 
dat adagium erop. Zo'n dertig jaar 
geleden stond er zo'n bord te pron- 
ken met de tekst: 'Den Bosch heeft 
weer wat: kermis in Vught!' 
Dat brengt mij naar Jos van Lijssel 
roemrucht melkboer uit Balkum. 
Van hem werd ooit gezegd dat hij 
m i  de romme gonk bosse in  Vught. 
Zoals we eerder zagen kan het 
werkwoord bosse winkelen beteke- 
nen, maar in de laatste dialectzin 
betekent het 'uitventen, verkopen'; 
het wil dus zeggen dat Jos met de 
melkwagen langs de deur ging in 
Vught, 
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Een oud plaagversje dat we al in 
onze prille jeugd leerden, luidt: 
wurrum, wurrum, um de wumm, 
umdùrrum, um D'n Bosch um, 
umdè de Graaf te wijd is. Deze af- 
jacht werd gebezigd wanneer je als 
kind 'waarom' vroeg. Zoals zo vaak 
gaf men geen antwoord, maar 
stuurde men ons met een niets- 
zeggend rijmpje het riet in. Over 
de afkeer van het eindeloze waar- 
om heeft Cornelis Verhoeven een 
prachtig boekje geschreven met de 
titel De Duivelsvraag. Eerder schreef 
hij over vraag en antwoord al in 
Herinneringen aan mgn moedertaal. 
Hij geeft daarin op de kinderwaag 
wörrum het schertsantwoord umdè 
unne wörrum ginne pier is. Dat ant- 
woord ken ik ook, maar voor dit 
stuk moest ik aan de uitdrukking 
met Den Bosch de voorkeur geven. 
Wat ik niet kende is de uitdruk- 
king die Lex Reelick geeft in zijn 
Bosch Woordenboek: Oui Breda, 
Den Bosch is Bèls. Dit zou gezegd 
worden als antwoord op een on- 
zinnige waag. 
Interessant is de vermelding van 
den helen Bosch voor heel Den 
Bosch. Driek van Grètte, alias Ros- 
malenaar Henk de Werd, schreef 
in 1991 nog: Rosmalen voedt z'n 
eige en den halven Bosch. Hieruit 
moge blijken dat de wisselwerking 
tussen stad en buurdorp vanouds 
wederzijds is. Dat moet natuurlijk 
ook wel zijn gevolgen hebben ge- 
had voor het lokale taalgebruik. 
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Nieuws van de BAM 

Vughterstraat 43 
Na het uitbranden van de achter- 
bouw van de in het pand gevestig- 
de stomerij was het mogelijk dit, 
recent aangewezen, gemeentelijke 
monument grondig te onderzoe- 
ken. De opbouw van het pand is 
typisch voor 's-Hertogenbosch. 
Het voorhuis heeft een hoge bega- 
ne grond, verdieping en kap. Het 
vaste achterhuis heeft drie bouwla- 
gen en een kap. De bouwlagen ver- 
springen ten opzichte van elkaar 
in het voor- en achterhuis. Uit 
archiefonderzoek bleek dat in 
~ g G o  de kelder in het achterhuis 
was gesloopt. Voor de nieuwe 
functie, een zelfbedieningswinkel, 
was het toen noodzakelijk de 
brandmuur op de begane grond te 
slopen en een vlakke vloer van 
voor naar achter te maken. Rechts 
naast de kelder liep op gelijk 
niveau met het voorhuis de gang 
naar achter, terwijl de kelder met 
tongewelf slechts 45 cm dieper lag. 
Het pand heeft in beide zijmuren 
nog muurwerk uit de 14e eeuw. 
Het pand, dat toen waarschijnlijk 
één bouwlaag had met kap, is eind 
rge of in de 1Ge eeuw opgehoogd 
en voorzien van een houtskelet op 
de verdiepingen. Op de verdieping 
in het achterhuis is duidelijk te 
zien dat de korbelen en muurstij- 
len zijn verwijderd. In één van de, 
zeer fraai bewerkte, peerkraal- 
sleutelstuliken was zelfs de pen 
van het korbeel nog aanwezig. 
Dit geeft ons de mogelijkheid om 
het houtskelet (zonder booronder- 
zoek) dendrochronologisch te 
laten dateren. 
Eveneens bijzonder is het interi- 
eur op de eerste verdieping. De 
kamer aan de voorzijde is geheel 
intact met stucplafond, kasten- 
wand en vensteromtimmering uit 

de eerste helft van de Ige eeuw. 
Op de tussenverdieping (boven de 
kelder) in het achterhuis is nog 
een gestuukte kachelnis uit dezelf- 
de periode bewaard gebleven. Tus- 
sen vloer en stucplafond waren 
restanten papier gestopt als isola- 
tie. Omdat daar een aantal data op 
vermeld stonden kunnen we deze 
modernisering van het interieur 
vlak na 1840 dateren. De stilisti- 
sche kenmerken van de interieur- 
onderdelen bevestigen deze date- 
ring. Twee moerbalken van de eer- 
ste verdiepingsvloer in het voor- 
huis waren behangen. Fragmen- 
ten van het behang zijn afgeno- 
men voor nader onderzoek. 
Uit de 18e eeuw zijn ook een aan- 
tal interieurfragmenten bewaard 
gebleven. Op de eerste verdieping 
in het voorhuis waren langs de lin- 
ker zijmuur een bedstee en kast 
getimmerd. Door de  ge-eeuwse 
veranderingen bevinden deze zich 
n u  in de gang. De bedstee heeft 
prachtige dubbele paneeldeuren 
met korf3oog. Ook de grenen spil- 

Bedstee en kast bevinden zich in  & gang van 
Vughterstraat 43 (Foto: BAM)  
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