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Gehaspel met straatnamen
Wie bewondert niet de grote schilder Vincent van Gogh? Hij heeft zelfs ruim vijf jaar in Den Haag gewoond
en gewerkt. Toch heeft hij hier geen straatnaam. Dat komt doordat er al een Van Goghstraat (1898)
bestaat, genoemd naar een houthandelaar. Een ‘Tweede Van Goghstraat’ kan toch niet?

Vincent van Gogh Tunnel richting Den Haag (boven) en richting Voorburg
(onder). 3 december 2015

genoemd naar de landshoofdstad en de rest naar
7 van de 9 provinciehoofdsteden. Waarom Bergen
(Henegouwen) en Aarlen (Luxemburg) ontbreken
is een raadsel. Dit heeft niets te maken met een
controverse tussen Vlaanderen en Wallonië. De
overige ‘Belgische’ straten zijn genoemd naar kleinere historische steden: de Ypersestraat (1917)
naar Ieper, dat tot ten minste 1912 nog als Yper
werd geschreven. Met Namensestraat (1928) heeft
de straatnaamcommissie geblunderd, want het
had moeten zijn Naamsestraat. De naam Deven
tersestraat (1916) is mal, want de bijvoeglijke
vorm van Deventer is ook Deventer! Zou de Hen
drik van Deventerstraat (1914) de motor van deze
dwaling zijn?
Dan hebben we de Vruchtenbuurt: de vruchtnamen komen 22 maal in enkelvoud en 9 maal in
meervoud voor. Er is geen peil op te trekken: Bos
besstraat naast Aalbessenstraat en Kruisbessen
straat; Aardbeistraat en Braamstraat naast Fram
bozenstraat; Perziklaan naast Abrikozenplein.

Pas in 2012 kwam er door particulier initiatief
een bescheiden eerherstel: de graffiti in de Vin
cent van Gogh Tunnel, de fietsverbinding tussen
Mariahoeve en Voorburg ’t Loo. Mooi, maar waarschijnlijk niet duurzaam.
Men had destijds ook een straat ‘Vincentstraat’
kunnen noemen. Van Gogh signeerde zijn schilderijen immers steevast met zijn voornaam, zoals
Van Rijn met ‘Rembrandt’ signeerde. En de Rijnstraat bestond al voordat de Rembrandtstraat haar
naam kreeg.
In het Belgisch Park zien we een baaierd van
straatnamen, Belgische, Nederlandse en zelfs
een Franse. Van de 8 ‘Belgische’ straten is er één

In de Vogelwijk vinden we 36x enkelvoud en 7x
meervoud: Eendenlaan, Hoenderlaan, Kraaien
laan, Mezenlaan, Pauwenlaan, Sijzenlaan,
Spreeuwenlaan en Zwanenlaan. De achtergrond
hiervan blijft in nevelen gehuld. De naam Hoen
derlaan is apart. Hoender is oorspronkelijk het
meervoud van hoen en bestaat alleen nog als
voorvoegsel. Zulke voorvoegsels, ook runder-,
kalver- en kinder-, geven een meervoud aan.
In de Bloemenbuurt zijn alle bloemnamen enkelvoud, behalve in Rozenstraat.
Het is beslist niet de wens straatnamen en andere
toponiemen te corrigeren. Het aardige is juist dat
dit ook historische sporen zijn. Er is geen dringende reden om die te wissen.
Er zullen vast nog wel veel meer anomalieën in
de Haagse toponiemen voorkomen. Opmerkelijke
anomalieën zijn welkom bij de redactie!
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