
Bossche dialectverschille 

een proces dat veel stank veroorzaakte. 
Daarom vond het meestal plaats op 
achterterreinen, liefst zo ver mogelijk 
van de huizen. Tijdens de opgraving 
zijn de resten van enkele kuipen terug- 
gevonden. Iets verderop, aan het Peter 
de Gekstraatje lag in de ~ g d e  eeuw een 
ijzergieterij. Het productieafval: grote 
ijzerslakken, werd daar op verschillen- 
de plaatsen aangetroffen. Werknemers 
van deze ijzergieterij woonden in de 
kameren daar tegenover, aan het Peter 
de Gekstraatje, waarvan er nu nog 
enkele overeind staan. Hopelijk wor- 
den deze karakteristieke woningen 
gerestaureerd. Het patroon van de 
straatjes Achter de Roskam en het Peter 
de Gekstraatje, waaraan vroeger de 
bedrijfjes en fabriekjes lagen, zal terug 
komen in de nieuwe bebouwing van 
het Water- en Vuurplein. 

Noten 
I 1.L.F. van den Hurk en E. Nijhof, 

'Pijpen', ui: H.L. Janssen (red.),Van Bos 
tot Stad. Opgravingen in 's-Hertogenbosch 
('s-Hertogenbosdi 1983) 229-235. 

z N.H.L. van den Heuvel, De arnbachts- 
gilden van 's-Hertogenbosch voor 1629 I 

(Utrecht 1g4G) 389-394. 

Het Bossche dialect heeft veel boeien- 
de aspecten. De stad als ontmoetings- 
phats van de Meierij, is een smelt- 
kroes waarin vele taalvariëteiten elkaar 
beïnvloed hebben. 
Men beweert dat het Bossche dialect 
minstens drie dialectvarianten kent, 
die ruwweg benoemd kunnen worden 
naar 'de Vughterendijk, het Orthen- 
eind en het Hintummereind'. 
Wanneer je nu op zoek gaat naar 
onderlinge verschillen binnen Bos- 
sche dialecten kom je bedrogen uit. 
Alle pogingen ten spijt, heb ik althans 
geen echt duidelijke voorbeelden van 
deze dialectverschillen boven water 
kunnen halen. 
De onderlinge verschillen in twee Bos- 
sche lijsten van het Aardrijkskundig 
Genootschap van 1879 geven wel aan- 
wijzingen voor Bossche dialectvarië- 
teit: een invder (G. Bosch) geeft voor 
'lieve kinderen' aonge jong, een ander 
( J .  Timmerman) schrijft lieue 
kijnder/keinder. De een geeft vaojer 
voor 'vader', de ander vaoder; de een 
vermeldt ik gce, hai geet, we gaon, de 
ander ik gaoi, hij gaot, wij gaon; de een 
vervolgt met d'n dieje hee gezeed, de 
ander met die hê gezeed. 'Veel meisjes' 
is bij de een veul durskes en bij de 
ander veul meskes; 'koeien en schapen' 
is bij de een koges en schaop, bij de 
ander koeien en schaopen, *veulens en 
geiten' geeft de een als vullens en guite, 
terwijl de ander zegt dat die woorden 
"nagenoeg onveranderd klinken als 
het Nederlands. 'In zeven dagen' is bij 
Bosch i n  zeuven daag, bij Timmerman 
i n  zeuve daoge; 'tegen Kerstmis' heeft 
als invulresultaat: teugen Karsmis en 
teugen Karstijd; 'gijlieden kreegt wei- 
nig, en gij hadt reeds niet veel' wordt 
gullie kreegt wennig en ge hadt al nie 
veul en gellie kreeg 'n  bietje en ge haad 
allevd nie veul; 'laten we eens keuve- 
len' wordt la wies kletsen en lao we-n-es 
praote; 'dinsdag' is Deinsdag en Die- 
send (Deinsd.). 
We komen vloeken naast vluuke tegen; 
'nen drooge zommer naast ' n  dreuge 

zeumer, nen rouwen baard naast 'n 
ruige baord en letste naast laoste; voor 
'hoen, hoenders' geeft de een kep, 
keppes, de ander kiep, kiepen. 
Het is jammer dat Timmerman erg 
veel hiaten heeft gelaten, anders had 
deze opsomming veel uitgebreider 
kunnen zijn. 
G. Bos& spreekt misschien een lan- 
delijker, 'Meierijser Bosch', Timmer- 
man lijkt meer het Bosch van de jaren 
negentig van de vorige eeuw te spre- 
ken. 
In de lijst van G. Bosch vonden we 
een aantal interessante, maar helaas 
onvergelijkbare gegevens: aar voor 
'anders', d'n hofafter 't huus voor 'de 
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tuin achter het huis', hai skudde mee 't 
heut, as dat ie 't nie geleufde voor 'hij 
schudde ongeloovig het hoofd' en 
kunjes en zeuge voor 'biggen en zeu- 
gen'; 'eene bloozende deern' is 'n 
deurske mee ' n  kleur ( 'n  deurske d2 
'srooid). Bosch geeft voor 'welk een 
kleed had de bruid aan?': wa veur kleed 
ke druug de bruid? Meer dan een eeuw 
later kent Reelick het kleedje nog voor 
'jurk' blijkens zijn opgave in het 
Bosch woordenboek. 
Een heel enkele keer geeft Reelick 
woorden met verschillende uitspraak: 
toen ie  me zag naast toen ie me zaag; 
jus naast juske en jungske (allemaal 
voor jongetje), maar daaraan vallen 
geen conclusies voor gebiedsindeling 
te koppelen. Dat is ook nauwelijks te 
doen op basis van de lijsten van het 
Aardrijkskundig Genootschap. 
Er zijn drie Bossche invullers van de 
Dialectvragenlijst No. I uit ~ g G o  die 
wij opdoken in de Universiteit van 
Nijmegen en ook daar vmden we wel 
verschillen: 'blind' is bleend, blint o f  
bleint. (Een zekere B. van den Eeren- 
beemt uit Den Bosch ga f  in 1930 in 
een handgeschreven cahier: blijnd en 
Lex Reeliclr (van het Bosch woorden- 
boek dus) schrijft in 1993 nog bleind. 
W e  kunnen er helaas weer geen loca- 
ties aan koppelen, omdat die niet 
gegeven zijn.) 
Op de vraag welke verschillende werk- 
woorden voor 'schreien' in het Bos- 
sche dialect bestaan, krijgen we bij de 
eerste de antwoorden: janke, simme en 
bléére; bij de tweede: janke, jengele, sim* 
me, bléére en schreeuwe en bij de derde: 
schreewe, simme en grijnze met de toe- 
voeging: 'janke wordt ook gehoord, 
maar is vulgair'. 
Rozenkrans (het bidsnoer) wordt ach- 
tereenvolgens: roozekrans, patternoster 
en patternoster of  roozekrans. 

Conclusie: er zijn zeker verscheidene 
verschillen in het Bossche dialect 
voorhanden geweest, maar het is vrij- 
wel ondoenlijk ze achteraf nog precies 
te lokaliseren. 

TieR ik nog in Amsterdam werkte, 
er minstens een paar dagen per jaar, w 

Inspanningen niets tegen vermochten. 
Want de vooroordelen van een hoofds 

dragen, ook als ze helemaal nergens op slaan. 

is van Amsterdam. Ik zou wel gek zlin geweest als ik, met een kaart en een spoor- 

gadering dre mij niet beviel, voortijdig te verlaten, omdat ik nog 'helemaal 
Den Bosch' moest 
De andere en zo mogelijk nog primitievere zekerheid was dat alle Brabanders 
Bourgondisch leven en vooral met Carnaval uitbundig, zo niet beestachtig, te 

daar moest af  en toe toch minstens een verneukeratieve twinkeling van de ca 

in verband met /ets gezelligs, lijken een hardnekkig bestaan te leiden en als ze in 
het intellectuele centrum van de wereld worden bedacht, gaan ze zelfs als voor- 

ze inderdaad ergens op slaan en de enig juiste visie vertegenwoordigen. Dat is oo 
het gemakkelijkste; /k  geloof althans niet dat er op dit terrein ooit een vooroordee 
uit de wereld geholpen is. 

gedrag op en dansen voor denkbeeldige camera's /n  hun grasrokles, als0 
de VVV zijn ingehuurd om de toeans uit het Noorden te behagen en de 

dagen meedogenloos gezellig in de stad. 
n toch al weke hart wordt dan soms vervuld van een verwaand soort van mede 
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