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Straatnamen in Nederland bestaat uit een inleiding (p. 7-31), een verantwoording en toelichting (p. 

33-35) en een beredeneerd bibliografisch overzicht over straten en straatnamen in het algemeen (p. 

37-48) en lokale en regionale straatnamen (p. 49-147). Ook bevat het boek een index op auteurs, 

medewerkers en overige personen (p. 149-156) en een index op plaatsnamen en enkele overige 

toponiemen (p. 157-161). Tussen de hoofdstukken door staan enkele zwart-wit-afbeeldingen van 

kaarten en titelpagina's van straatnamenboeken, die het boekje een wat luchtiger aanzien geven. In 

de inleiding wordt eerst de plaats van de 'straatnaamkunde' binnen de onomastiek geschetst en 

vervolgens ook de relatie van de onomastiek met wetenschappen als taalkunde, geografie, 

archeologie, geschiedenis en in mindere mate met sociologie, culturele antropologie en politicologie. 

Daarna komen allerhande aspecten van straatnaamkunde aan de orde. De inleiding wordt afgesloten 

met een lijst van gebruikte literatuur, die deels terugkomt in het bibliografisch overzicht. Omdat ook 

de voetnoten echter veel volledige titelbeschrijvingen van de aangehaalde literatuur bevatten is deze 

lijst eigenlijk overbodig. Het was beter geweest als hier een keuze gemaakt was; óf volledige 

titelbeschrijvingen in de noten en geen lijst van gebruikte literatuur óf korte verwijzingen in de noten 

en een lijst van gebruikte literatuur. 

 De inleiding is zonder meer boeiend. Helder en duidelijk behandelt de auteur 

achtereenvolgens straatnamen als object van studie, de herkomst van straatnamen, 

straatnaamgeving, straatnamencommissies, wijziging van straatnamen, verdwenen straatnamen, 

verminkte of verbasterde straatnamen, straatnaamborden, straatnaam en postcode en 

straatnaamboeken. Op de verzorging van de uitgave is nog wel het een en ander aan te merken. 

Vooral in de voetnoten en de bibliografie zelf zijn veel spaties, komma's, punten en haken 

weggevallen of verkeerd terechtgekomen. Soms begint een zin met een kleine letter in plaats van 

met een hoofdletter (voetnoot 44, p. 28). Het doet aan de inhoud verder niets af, maar een goede 

corrector had er wel voor kunnen zorgen, dat het er net wat verzorgder had uitgezien. 

 De bibliografie zelf wordt voorafgegaan door een verantwoording en toelichting, waarin 

wordt uiteengezet waar de auteur zijn informatie vandaan heeft gehaald en op welke wijze hij die 

heeft gerangschikt, beschreven en van commentaar voorzien. Zoals gezegd is de eigenlijke 

bibliografie onderverdeeld in een gedeelte over straten en straatnamen in het algemeen en een 

gedeelte met straatnaampublicaties per plaats of regio. Hierbinnen staan de publicaties in principe 

alfabetisch geordend op auteur. Een enkele keer is dat verkeerd gegaan, zoals bij de nrs. 513 en 514, 

waar Morreau voor Schrijnemakers had moeten staan. Alle titelbeschrijvingen worden voorafgegaan 

door een nummer en een trefwoord, meestal de naam van de auteur zonder voorvoegsels. Omdat de 

auteur in de titelbeschrijving zelf nogmaals wordt vermeld, is dat eigenlijk dubbelop. Hier had men 

best kunnen volstaan met de naam van de auteur en de rest van de titelbeschrijving. Dat scheelt een 

hoop ruimte en maakt het geheel overzichtelijker. 

Opvallend is ook, dat er enkele publicaties over straatnamen in het buitenland zijn 

opgenomen, zoals nr. 13 van Hoffmann en nr. 46 van Volckmann over Duitse straatnamen en nr. 36 



van Room over Engelse straatnamen. Dit wordt in de verantwoording en toelichting op p. 35 ook 

expliciet vermeld. Het opnemen van de stratenboeken van onder andere ANWB en Shell en het 

vermelden van het postcodeboek (nrs. 55 tot en met 59) wekt eveneens enige bevreemding, maar de 

auteur heeft natuurlijk gelijk, als hij stelt, dat deze werken erg handig/onmisbaar zijn als bron voor 

straatnamenonderzoek. 

Een aantal publicaties is voorzien van commentaar. Dit beperkt zich tot een objectieve 

beschrijving van de inhoud en onthoudt zich over het algemeen van waardeoordelen. In het 

commentaar wordt een enkele keer een publicatie genoemd die niet in de bibliografie zelf is 

opgenomen, bijvoorbeeld bij nr. 5 Bordewijk, waar vermeldt wordt dat het betreffende boek ook een 

straatnaamkundige publicatie van W. de Graaf bevat. Deze publicatie of een verwijzing ernaar had 

mijns inziens ook onder Graaf opgenomen moeten worden. Overigens is de publicatie van De Graaf 

wel via de index terug te vinden. 

Hoewel er dus nog wel een en ander aan deze uitgave mankeert, doet dat allemaal niets af 

aan het nut ervan. Zowel de wetenschapper als de geïnteresseerde leek kunnen aan deze uitgave 

veel plezier beleven. Het is een handzaam en overzichtelijk boekje, waarin een zeer compleet aanbod 

te vinden is van publicaties over straatnamen in Nederland. De inleiding is leuk, begrijpelijk en 

interessant voor iedereen en in de bibliografie kun je er met één oogopslag achterkomen of er al 

eens geschreven is over de straatnamen in een bepaalde plaats en zo ja, door wie. De beide indices 

zorgen ervoor dat elke in het boek voorkomende plaats- en/of persoonsnaam te vinden is, wat vooral 

bij auteurs die over straatnamen in verschillende plaatsen gepubliceerd hebben erg handig is. Het is 

een van die naslagwerken waarvan je hoopt, dat het digitaal beschikbaar komt, zodat het continu 

gecorrigeerd, aangevuld en up-to-date gehouden kan worden. 

 


