
 

 
 
Artikel 38-vragen over de wenselijkheid om beladen straatnamen in Haarlem te handhaven. 
 
In de maand juni ontstond er in Nederland, maar eerst in de VS en Groot-Brittannië, grote 
maatschappelijke opwinding over de wenselijkheid om helden met een dubieus koloniaalverleden 
dan wel een vooraanstaande rol bij misdaden tegen de menselijkheid of als profiteurs van de 
slavernij(handel) van hun voetstuk te trekken. Een deel van het ongenoegen vond zijn oorsprong in 
de acties rond Black Lives Matter. In Haarlem wordt vergelijkenderwijs geageerd tegen de 
naamgeving van straten in de Transvaalbuurt. Zo zijn nogal wat Zuid-Afrikaanse 'vrijheidsstrijders' uit 
het begin van de twintigste eeuw en wegbereiders van de Apartheid, in Haarlem vernoemd. 
Daarnaast wordt elders in Noord de Nederlandse Generaal Spoor, verdacht van verantwoordelijkheid 
bij talloze vormen van standrechtelijke executies ten tijde van de Indonesische 
onafhankelijkheidstrijd (1945-1949), geëerd met een vernoeming. 

1. Vindt het college het wenselijk om dergelijke uitingen van verheerlijking van Nederlandse 
koloniale geschiedenis in stand te houden? Welke vernoemingen acht u controversieel, en 
om welke reden? 

2. Vaak worden naamswijzigingen van straten niet doorgevoerd met een beroep op directe en 
indirecte kosten voor bewoners. Kunt u een schatting geven van de bijkomende kosten? 
Hoeveel tijd is naar schatting gemoeid met het verwijderen van bijvoorbeeld de namen van 
Generaal Cronjé en Paul Kruger uit het straatbeeld. Omdat postbezorging is gebaseerd op 
postcode + huisnummer valt het directe effect voor postbezorging toch mee? 

3. Bij gemeentelijke herindeling zijn de laatste drie decennia veel straatnaamwijzigingen in 
Nederland doorgevoerd, zonder dat daarvoor financiële redenen om het wel of niet te doen, 
een belemmering vormden. Zou het college bereid informatie over deze gang van zaken in te 
winnen bij de provinciale straatnamencommissie? 

4. Mocht een snelle naamsverandering niet mogelijk zijn, wilt u dan zorgdragen voor heldere en 
snel aangebrachte omschrijvingen bij straatnamenbordjes (dus inclusief iemands misdaden 
tegen de menselijkheid)? 

5. Ziet het college kansen de stad te betrekken bij het bedenken van nieuwe straatnamen?  
6. Is het college het met de PvdA eens dat de vernoeming Transvaalbuurt (inclusief 

verklaring) kan blijven bestaan? 
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