
geliquideerd door de Explosieven Opruimingsdienst EOD -, 
mag zich beroemen op een oude appelboom met een lauin 
van zo'n 12 à 15 meter die jaarlijks tussen de joo en 400 
kg. appelen produceert van een oud ras, de BelleJeur van 
Boskoop. Een prachtige beuk reikt intussen ook naar mo- 
numentale afmetingen. In de vroegere beerput wordt 
tegenwoordig het regenwater opgevangen. Ruim genoeg 
voor het doorspoelen van de W.C., maar niet altijd toerei- 
kend voor het sproeien van de tuin. Maar met ook nog 
een oude waterput is de capaciteit nadien gegroeid tot 
5.000 liter, waarvan een deel de tuin ten goede komt. 

Bijzonder 
Hoewel later het tweede gezin uit de Dorpsstraat is ver- 
trokken, telt nr. 69 nog altijd twee keukens, waarvan één 
onderdeel vormt van een appartement dat als zodanig ver- 
huurd is. Het gezin Zwinkels is echter zo verknocht aan 
deze locatie dat ze haar geluk daar wil blijven uitleven. 
Een eerste rimpeling in dat geluk deed zich voor in 
december 1993 tijdens een gemeentelijke informatiebij- 
eenlromst waarop de omwonenden te horen kregen dat 
de ontwikkeling van het komplan door een andere pro- 
jectontwikkelaar zou kunnen betekenen dat onder andere 
Dorpsstraat 69 zou moeten verdwijnen. Geschokt stelden 
Thea van der Wijst en Ton Zwinkels vast dat een van de 
lijnen dwars over hun huis was getekend. De schok van 
een telefoontje in november 1996 kwam nog veel harder 

aan. 'Zeg maar waar wij een replica van jullie huis neer 
kunnen zetten. Op een trailer verplaatsen kunnen we jul- 
lie huis helaas niet.' Het antwoord was ondubbelzinnig. 
'Doe maar geen moeite, we zitten hier goed.' Met de 
gemeentelijke Structuuwisie die vorig jaar het licht zag 
werd de kwestie wel erg actueel. 
In hun verzet tegen een eventuele sloop weten Thea van 
der Wijst en Ton Zwinkels zich gesteund door een enor- 
me respons. 'We weten dat we ook vijanden maken, maar 
de reacties zijn overwegend positief' Die reacties variëren 
van kopieën van hun bezwaarschrift tot autonome protes- 
ten. 'We hebben mensen gehad die zomaar aanbelden 
om te zeggen dat ze ons steunen.' iemand zei: 'Jullie ken- 
nen je burgerplicht om de gemeente te behoeden voor 
zulke grote misstappen'. 
In hun verzet gaat het 't duo Zwinkels-Van der Wijst niet 
alleen om Dorpsstraat 69. 'De structuurvisie is zo groot- 
schalig dat de karakteristiek van ons dorp om zeep wordt 
gebracht.' Voeg daarbij de emotionele binding die de 
bewoners, zoals gezegd, welhaast letterlijk hebben opge- 
bouwd. 'Alles wat we konden hebben we zelf gedaan. Dat 
heeft onze hechting aan dit huis alleen maar groter 
gemaakt.' Als anderen vragen of het ons 'al dit gedoe' wel 
waard is, is het antwoord volmondig: 'Ja, dat is het ons 
waard'. Voor zichzelf, maar ook voor het huis op zich. 
'Het is heel bijzonder omdat het een van de laatste oude 
panden is die in Rosmalen nog gespaard is gebleven.' 

r Dr. Jos Swanenberg* en Cor Swanenberg 

's-Hertogenbossche bollen 

De slogans 'Een echte Bosschenaar 
komt uit 's-Hertogenbosdi en 'Den 
Bosch bestaat niet, 's-Hertogenbosch 
wel' die gehanteerd worden door het 
Genootschap ter Bevordering van het 
Gebruik van de Naam 's-Hertogenbosch, 
illustreren dat het Genootschap zijn 
doel voorbijstreeft. Een Echte Bossche- 
naar komt uit Den Bosch en die naam 
bestaat wel degelijk. In de gemeente- 
raad werd besloten dat sinds I januari 
1996 de officiële stadsnaam 's-Herto- 
genbosch luidt. In formele situaties 
waarin men zich van de officiële naam 
hoort te bedienen, luidt dus het voor- 

schrift dat men 's-Hertogenbosch zou 
moeten schrijven of zeggen. Zo'n 
voorschrift past alleen in formele situ- 
aties en zo zal het besluit om 's-Herto- 
genbosch als officièle naam te gebrui- 
ken ook bedoeld zijn. In schrijftaal en 
ambtelijke taal 'Voortaan graag 's-Her- 
togenbosch', zoals een derde leus van 
het Genootschap luidt. Maar in infor- 
mele situaties, in gewone spreektaal, 
past een dergelijk voorschrift niet. 
Gewone spreektaal laat zich niet in 
een keurslijf dwingen, want ze ont- 
staat spontaan en laat zich niet zo 
maar een nieuwe norm opleggen. 

Daarom kan en zal Den Bosch als 
naam van de Noord-Brabantse hoofd- 
stad gewoon voortbestaan. Den Bosch 
behoort tot een ander stijlregister dan 
's-Hertogenbosch. Zoals men zich in 
brieven van het formele stijlregister 
bedient en een aangesprokene adres- 
seert met 'Geachte', zal men in de 
gewone omgangstaal met haar woor- 
denschat uit het informele stijlregister 
iemand nooit zo aanspreken. Zoals 
Den Bosch dus bij fnet, peperkoek en 
pilske hoort, hoort 's-Hertogenbosch 
bij patates frites, ontbijtkoek en glaasje 
bier. Roepen dat Den Bosch niet 
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bestaat, is beweren dat er geen ver- 
schil tussen formele en informele taal 
zou zijn en dat is onzin. Het Genoot- 
schap ter Bevordering van het Gebruik 
van de Naam 's-Hertogenbosch zou 
met deze nuancering rekening moeten 
houden. Een argument dat men wel 
eens hoort voor afschaffing van de 
naam Den Bosch, is dat men het in het 
buitenland verwarrend vindt dat de stad 
twee namen heeft. Het is echter zeer 
gebruikelijk dat een plaatsnaam een 
informele variant naast zich heeft. In 
de Verenigde Staten kennen we Los 
Angeles, Philadelphia en San Francisco 
naast L.A., Phdy en Frisco en in Bra- 
bantse dialecten komen Hilvarenbeek, 
Sint-Oedenrode, Geertruidenberg en 
Sint-Michielsgestel naast Beek, Rooi, 
Den Berg en Gestel voor. Zo kan de 
atlas h s t  's-Hertogenbosch op de kaart 
hebben, terwijl de plaatselijke voetbal- 
club FC Den Bosch heet. Ook in deze 
voorbeelden is er een duidelijk onder- 
scheid in stijlregister: Beek en Philly 
zijn informeel en Hilvarenbeek en 
Philadelphia behoren tot de formele 
taal. De slogan 'Den Bosch bestaat niet, 
%-Hertogenbosdi wel' is dan ook een 
vorm van intolerantie, die niet op de 
realiteit gebaseerd is. De naam 's-Her- 
togenbosch wordt gewoonlijk verklaard 
als 'het bos van de Hertog'. Moet de ver- 
korte versie Den Bosch dan niet eigen- 

Adres op een briefuit 1718 van de Raad van State 

aan hst stadsbestuur van "s Bosch'. 

lijk 'Het Bos& luiden? 
Nee, want vroeger is 
bos in de betekenis 
van geboomte een 
mannelijk woord ge- 
weest en mannelijke 
woorden beginnend 
met een [b] hadden als 
lidwoord den; in een 
aantal Brabantse dia- 
lecten komt 'den bos' 
in die zin nog steeds 
voor. Den Bosch is van 
oudsher dus helemaal 
juist. Welke gevolgen 
heeft het gebruik van 
de naam 's-Hertogen- 
bosch in formele situ- 
aties voor de Bossche- 
naar, de Bossche bol 
en 't Bossche broek? 
Gaan we ons in het 
vervolg verpozen in 
het 's-Hertogenbos- 
sche broek en laten we 
ons 's-Hertogenbos- 
sche bollen smaken? 
Nu spreekt een Bos- 
schenaar al eerder van 
chocoladebol dan dat 
hij de toenstentenn 
'Bossche bol' bezigt, de 
's-Hertogenbossche bol zal 
bespaard blijven. Zulke 1: 
ven die op de formele var 

ons zeker wel 2002: Den Bosch of's-Hertogenbosch? Eeuwen 

mge adjectie- geleden maalde niemand over een 'ojiciële' naam 

Iant van de voor de stad. Voorbeelden uit de 'Naszousche Lau- 

plaatsnaam zijn gebaseerd, worden ren-Kraanze voor den hoog-geboren ende Doorluch- 

gewoonlijk vermeden. Gelukkig bleef tigen Vorst Frederick-Heynrick' (Haerlem 1629). 

de naam van dit blad dan ook gewoon 
'Bossche Bladen'. Men hoort of leest 
meestal Haags, Gestels en Roois wan- Bos& Woordenboek ten onrechte doet, 
neer men het over iets uit Den Haag, maar dat werd al uiteengezet in Bos- 
Sint-Michielsgestel of Sint-Oedenrode sche bladen I, blz. 33) en Bosschenaar 
heeft. Voor die laatste plaats is het zelfs voor de inwoners van de hertogstad. 
al moeilijk om een langere, formele Den Bosch en 's-Hertogenbosch 
variant van het adjectief te gebruiken. komen beide sinds mensenheugenis 
In het groene boekje (de officiële Voor- voor en zullen dat tot in lengte van 
denlijst Nederlandse taal) zijn alleen dagen blijven doen, naar wij hopen en 
Haags en Bosch als adjectieven opgeno- verwachten. 
men, 'sSGravenhaags staat er niet in en 
's-Hertogenbosch vind je er 'ls Dr. Jas Swanenberg is "erbonden aan de 
plaatsnaam in, niet als adjectief. Het afdeling Algemene Taalwetenschap en 
ligt dus voor de hand om Bosch als Dialectolagie van de KW Nijmegen 
adjectief te blijven gebruiken (zonder 
apostrof erachter, zoals men bij het 




