
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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