De Oude Dieze, met het Raamstraatje
De auteur bevindt zich nog steeds
in het zuidelijk gedeeelte van de
binnenstad. Ook nu treft hij sporen
van de middeleeuwse textielnijverheid aan, maar de oeroude waterstromen intrigeren hem het meest.

Het Raamstraatje, om daar maar
mee te beginnen, is een smalle
steeg tussen de huizen nummer 7
en g van de Oude Dieze. Het had
eigenlijk thuisgehoord in een van
de vorige straatvegerswandelingen, door de straten die te maken
hebben met de vroegere wolnijverheid. Het herinnert aan de houten
stellages of ramen bij de Dieze in
die buurt, waarin de pas gevolde of
geverfde wollen lappen gespannen
werden. In de bronnen en oudere
literatuur heet het ook wel Ramenstraatje of Rarnerstraatje. Jammer
genoeg hangt er, zoals in wel meer
Bossche stegen, geen straatnaambordje. Het steegje is met een hek
afges1oten.I
Het is duidelijk dat de straatnaam
Oude Dieze eigenlijk de naam is
van het stuk Binnendieze, dat daar
achter de huizen aan de zuidkant
van de straat loopt en verder stadwaarts Venversstroom heet. Als
langs een stroom huizen komen te
staan en er zich een straat vormt,
dan is het niet vreemd dat die straat
dezelfde naam krijgt. Overspringing van een waternaam naar land
dat grenst aan dat water, is in de toponymie oftewel plaatsnaamkunde
trouwens een bekend verschijnsel.
De oudste vermelding die ik vond
van een straat in connectie met de
Dieze, staat in een schepenoorkonde van 11 augustus 1302: een huis
en erf in de straat die van de Kol-

perstraat naar de Dieze ('versus
Disam') 10opt.~IColperstraat is de
oude naam van het grootste deel
van de Verwersstraat. Het kan zijn
dat de straat in de schepenalzte de
rest van de Verwersstraat is, het is
ook mogelijk dat de Oude Dieze
wordt bedoeld. In de Bossche
schepenprotocollen worden vanaf
13Gg-1370vermeldingen van de
Oude Dieze aangetroffen, maar
vaak is het, zeker in het begin, niet
duidelijk of de stroom of de straat
bedoeld is.
De voor de hand liggende waag,
waarom de stroom hier de naam
Oude Dieze gekregen heeft, is niet
met zekerheid te beantwoorden,
maar een aannemelijke veronderstelling is de volgende. Er zijn aan-

ûcsttmd en verdwenea Dieze-lopen,
(U&:jan van Ouúhcusden, Binnendieze.

De stadsrivier wan 's-H@ogcnbosch,ZWO&/
S-Hert.aganboscía~1996)

wijzingen dat de Oude Dieze (de
stroom) en de voortzetting daarvan
(de Venversstroom tot bij het
Noordbrabants Museum) een
natuurlijke waterloop is, die zich
verder, via een scherpe knik (het
Hellegat), voortzet in de Kleine
Vughter Stroom. Het is mogelijk
dat de naam Oude Dieze is ontstaan na het graven van de rest van
de Venversstroom, die vanaf het
Museum rechtdoor loopt, evenwijdig aan de Verwersstraat.3 In
ieder geval moet de Oude Dieze

(de stroom) zo wel genoemd zijn
ter onderscheiding van een of
ander nieuw stuk Dieze.
Anders dan soms wel wordt gedacht is de naam Dieze niet exclusief Bosch. Zo is er in Zwolle ook
een water dat zo heet. Het riviertje
de Reusel, dat langs Diessen loopt,
droeg in vroeger eeuwen ook de
naam Dieze. Het dorp is hiernaar
genoemd, al vóór de tijd van Sint
Willibrord.4 Bij Oisterwijk heette
deze rivier Achterste Stroom (dat
is nu nog zo) en verder weer Dieze
(nu Essche Stroom). Bij Halder
(gemeente Sint-Michielsgestel)
mondt ze uit in de Dommel, die
dan langs Vught naar de stad
stroomt. Zo zien wij dit tegenwoordig tenminste, maar toentertijd bleef de Dieze de Dieze heten,
ook waar zij langs Vught naar Den
Bosch stroomde5
Voordat we toekomen aan de hamwaag: wat betekent het woord Die-

ze nu eigenlijk, eerst nog even het
volgende. Bosschenaren zeggen
vaak Diest in plaats van Dieze. Ik
zie hierin alleen maar een uitspraakvariant, met een betekenisloze -t op het eind van het woord,
zoals in Meierijse dialecten ook
bijvoorbeeld pent, kenent, wegt
gezegd wordt in plaats van pijn,
konijn, weg6 En wat betekent
Dieze dan? Ik moet de lezer teleurstellen, want er is niets met zekerheid over te zeggen. Veel waternamen, ook buiten Nederland, zijn
zeer oud, deels zelfs nog vóórGermaans. Gezaghebbende historisch-taalkundigen hebben op goede gronden aangenomen, dat onder andere de naam Dieze van Keltische oorsprong moet zijn, dus
enkele duizenden jaren oud. Volgens sommigen van deze geleerden zou Dieze zoiets betekenen
als 'heilige beek.7 Nou ja, het kon
slechter, dunkt m
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