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Zoals de ondertitel al aangeeft worden in Tussen straat en weg achtervoegsels en simplicia in de 

straatnaamgeving behandeld. Het boekje bestaat uit een inleiding met literatuuropgave, een 

alfabetische lijst van achtervoegsels en simplicia met hun betekenis en een drietal indices, een 

alfabetische, een op aflopende frequentie en een op de in het boekje genoemde straatnamen. In de 

inleiding wordt uiteengezet dat er enkelvoudige straatnamen (simplicia) bestaan als Markt, Brink en 

Schans en samengestelde (composita) als Groenmarkt, Stadsbrink en Weteringschans. Het tweede 

deel van deze samengestelde namen beschouwt de auteur als achtervoegsels. Taalkundig gezien is 

dat niet correct; een achtervoegsel of suffix is geen zelfstandig woord, maar een element waarmee je 

een woord kunt maken, zoals -heid in schoonheid en -ing in wording. Eigenlijk zou je hier dus niet van 

achtervoegsels, maar gewoon van het tweede lid of tweede deel van de samenstelling moeten 

spreken. Voor de duidelijkheid zal ik hier echter toch maar de terminologie van de auteur blijven 

gebruiken, maar dan wel tussen aanhalingstekens. 

Voor een deel is de informatie in de inleiding van Tussen straat en weg gelijk aan die in het 

hiervoor besproken Straatnamen in Nederland. Dat is natuurlijk niet zo gek, want het betreft twee 

boeken van dezelfde auteur over hetzelfde onderwerp en de informatie is voor beide boeken 

relevant. Aan de hand van enkele voorbeelden wordt duidelijk, dat lang niet elke straatnaam 

eenvoudig te verklaren is en dat er vaak een - niet altijd door iedereen onderkend - verband met het 

verleden van de locatie is. Een aparte paragraaf is gewijd aan 'achtervoegsels' als oriënteringsmiddel. 

Hierin wordt de aandacht gevestigd op het verschijnsel van thematisch ingerichte wijken 

(kleurenbuurt, muziekbuurt, schilderswijk, componistenwijk), maar ook op wijken waar 

'achtervoegsels' uit de straatnaamgeving zijn weggelaten en uitsluitend de naam van de plant of het 

dier als straatnaam fungeert (Anemoon, Hyacint; Arend, Bosuil). Daarnaast zijn er plaatsen in 

Nederland waar in sommige wijken specifieke 'achtervoegsels' worden gebruikt, bijvoorbeeld -dreef, 

-gaarde of -rode. Hierbij worden soms ook woorden als 'achtervoegsel' gebruikt waarvan de 

betekenis eigenlijk geen enkel verband heeft met straatnamen, bijvoorbeeld -bloem, -forel of -

vlinder. Ook zijn er een aantal experimenten geweest met de nummering van straten, naar 

Amerikaans voorbeeld. 

Op basis van het electronische bestand van het postcodeboek van medio 1997 heeft de 

auteur alle 'achtervoegsels' van straatnamen in Nederland verzameld, die ten minste vijfmaal in zijn 

bestand voorkwamen. Deze 'achtervoegsels' zijn vervolgens voorzien van een betekenis en 

opgenomen in een alfabetische lijst. Daarin worden telkens een of meer voorbeelden gegeven van 

het gebruik ervan, waarbij ook wordt aangegeven hoe vaak het 'achtervoegsel' in totaal is 

aangetroffen en of het in bepaalde plaatsen relatief veel voorkomt. Ik vraag me hierbij af hoe het 

komt dat sommige achtervoegsels buiten de boot lijken te zijn gevallen. 

Het is jammer dat de auteur niet een samenvattende paragraaf over zijn bevindingen heeft 

geschreven. Je zou best willen weten hoeveel 'achtervoegsels' er nu uiteindelijk zijn geselecteerd en 

wat daarvan bijvoorbeeld de meest voorkomende zijn, zonder dat allemaal zelf te moeten 



uitpuzzelen en optellen. Ook zou het interessant zijn te weten, of er iets van regionale spreiding is te 

vinden in het bestand, of de na-oorlogse bouwwoede ertoe heeft geleid, dat we in heel Nederland 

met dezelfde 'achtervoegsels' in straatnamen zitten opgescheept. 

De 'lijst van achtervoegsels en simplicia in straat- en wegnamen, met vermelding van 

mogelijke betekenissen, voorbeelden en aantallen voorkomens' is alfabetisch opgezet, waarbij 

geprobeerd is om verschillende varianten van een woord onder één noemer samen te brengen. Dat 

is op zich een mooi streven, maar helaas is in de uitvoering ervan het nodige misgegaan. Het gebruik 

van verwijzingen had bijvoorbeeld wel wat consequenter gemogen. Zo staan mars en mors onder 

hetzelfde lemma, maar ontbreekt er een verwijzing van mors naar mars. Dat geldt onder andere ook 

voor de varianten goorn(s) bij gaard(e), voor koel(e)(n) bij kuil, voor rade bij rode en voor stins bij 

stein. Waarom braak en breek wel twee aparte ingangen krijgen met een verwijzing van breek naar 

braak is niet duidelijk en dat geldt ook voor go(o) en gouw, hoef en hof met varianten, holt en hout 

en steen en stein. Van buorren en buren wordt wel naar buurt verwezen, maar van dreef niet naar 

drift. Het is niet duidelijk waarom de bijvoorbeeld in Leidschendam voorkomende vorm bleik niet 

voorkomt als variant bij bleek? En zijn er geen voorbeelden van belk of bilk bij het lemma blok? Ook 

kan ik me nauwelijks voorstellen dat een woord als boulevard, etymologisch gezien hetzelfde als 

bolwerk, niet meer dan vijfmaal in het bestand voorkomt. 

Hoewel in de inleiding duidelijk wordt gesteld dat alleen de mogelijke betekenis van de 

'achtervoegsels' wordt gegeven, en dat zich daarbij vaak meer mogelijkheden voordoen (blz. 11), is 

deze informatie soms wel erg mechanisch overgenomen uit de literatuur, zonder in het 

straatnamenbestand zelf eens na te gaan wat nu eigenlijk waarschijnlijk is. Zo wordt bij slot (blz. 44) 

ook de betekenis 'deel van een sierraad' vermeld. Ik zou wel eens willen weten in welke straatnamen 

dit een mogelijke betekenis kan zijn. Bij het element hond (blz. 29) wordt uitsluitend opgegeven dat 

het hier een oude landmaat betreft, maar mij lijkt dat op het voorbeeld (De) Windhond toch gewoon 

de betekenis 'jachthond' van toepassing is, vgl. WNT s.v. windhond. Bij spel (blz. 45) wordt geen 

betekenis gegeven, alleen vermeld dat het woord sterk uiteenlopende betekenissen heeft. Dat is dus 

weinig verhelderend. Op grond van de straatnamen die dit element bevatten zou het toch mogelijk 

moeten zijn om in elk geval de meest voorkomende betekenis van spel te geven (volgens mij Mnl. 

spel 'rechtsgebied, rechtsdistrict'). Ik kan alvast verklappen dat de straatnamen op kerspel 'kerkelijk 

rechtsgebied' hier niet thuishoren en een eigen lemma hadden moeten krijgen. Ook de straatnaam 

(De) Haspel lijkt me geen element spel te bevatten, maar eerder in een wijk met straatnamen die 

naar de lakenindustrie verwijzen thuis te horen. In sommige gevallen was een kleine etymologische 

uitweiding best leuk geweest. Zo wordt bijvoorbeeld bij ruwe (blz. 42) gezegd, dat het de 

'Maastrichtse naam voor straat' is. Het betreft hier ten eerste natuurlijk geen naam, maar een 

woord, bovendien wordt het een stuk duidelijker, als je hieraan toevoegt, dat het een ontlening 

betreft aan Frans rue 'straat'. Ditzelfde geldt voor het element gas (blz. 24), dat niet de Gelderse 

naam voor straat is, maar het aan het Nederrijns ontleende woord ervoor. 

In een aantal gevallen is de auteur wat al te zeer gefixeerd geweest op het begrip 

'achtervoegsel', waarbij dit tot ongewenste resultaten heeft geleid. Zo horen de straatnamen Hofje 

de Hoop en Kaap de Goede Hoop natuurlijk niet bij het achtervoegsel hoop (blz. 29), maar betreft het 

hier een afwijkend straatnaamtype, waarin het hoofdwoord (in dit geval hof(je) en kaap) vooraan 

i.p.v. achteraan staat. Deze straatnamen horen dus eigenlijk in dit overzicht niet thuis. Ook is de 

afbakening van de achtervoegsels niet altijd bevredigend verlopen. Zo is op blz. 45 in straatnamen als 



(oude) hofstad en ridderhofstad het 'achtervoegsel' niet stad maar hofstad en kun je ook toom in 

Overtoom op blz. 49 niet als een apart achtervoegsel zien. De locatie is een overtoom 'plaats waar 

men vaartuigen over een dam die twee wateren scheidt van het ene water naar het andere water 

overtrekt' en de benaming is dus in zijn geheel een simplex; pas als het Overtoomsgracht zou heten 

zou het een samengestelde straatnaam zijn. Dit geldt ook voor bij staart (blz. 45) genoemde 

straatnamen als Kwikstaart, Pijlstaart en Zwaluwstaart. Op blz. 40 wordt de straatnaam (Het) 

Gerecht bij recht opgenomen, terwijl het uiteraard onder het gelijkbetekenende gerecht zou moeten 

vallen. In een aantal gevallen rijst het vermoeden, dat het zogenaamde achtervoegsel in 

werkelijkheid deel uitmaakt van een toponiem dat als straatnaam wordt gebruikt, bijv. Bernisse bij 

nis (blz. 37), Tongelreep bij reep (blz. 41), Frankrijk bij rijk (blz. 41), Haringvliet bij vliet (blz. 51) en 

Almsvoet bij voet (blz. 52). 

De conclusie met betrekking tot deze publicatie is dat je er weinig mee kunt. De inleiding is 

aardig, maar voegt ten opzichte van de vorige publicatie niets nieuws toe. Het gedeelte over de 

achtervoegsels, waar het hier eigenlijk om gaat, is door zijn minder geslaagde opzet en invulling als 

zodanig niet bruikbaar als naslagwerk en ook niet als startpunt voor verder onderzoek. Het is jammer 

dat er met zo'n mooi basisbestand niet wat meer werk van gemaakt is om hier een echt nuttig boekje 

van te maken. 

 


