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Introductie

Onderzoekskader:
- doctoraat: Brussel, de ontwikkeling van een

middeleeuwse stedelijke ruimte
- actueel: middeleeuwse stedelijke  toponymie,

spiegel van ruimtelijke en maatschappelijke
fenomenen

Onderzoeksvragen:
- comparatief  stadstoponymisch onderzoek
- toponymie en stedelijke complexiteit
- toponymie als verklikker voor

stedenbouwkundige evolutie

Voorbeelden:
- middeleeuws Brussel
- Ridderstraat
- Hoogstraat



Onderzoekskader

Doctoraatsonderzoek (2003-2008):
- nieuwe visie op de middeleeuwse

stadsontwikkeling van Brussel
- multidisciplinair: geschiedenis, cartografie,

toponymie, huizenonderzoek, morfologie,
geografie, kunstgeschiedenis, archeologie, …



Onderzoekskader

Doctoraatsonderzoek (2003-2008):
- nieuwe visie op de middeleeuwse stadsontwikkeling

van Brussel
- multidisciplinair opgevat: geschiedenis, cartografie,

toponymie, huizenonderzoek, morfologie, geografie,
kunstgeschiedenis, archeologie, …

Toponymisch onderzoek:
- uitgegroeid tot het centrale basisdeel
- historische en multidisciplinaire benadering
- toponiemenlijst in online bijlage: ca. 750 toponiemen

van middeleeuws Brussel (publieke ruimte)
www.medievalhistory.ugent.be/bramvannieuwenhuyze



Onderzoekskader

Uitlopers:
- boekpublicatie
- toponiemenmonografie: middeleeuwse

stedelijke toponymie (publieke én private
ruimte)



Onderzoekskader

Postdoctoraal onderzoek (2008-2011):
- middeleeuwse stedelijke  toponymie, spiegel

van ruimtelijke en maatschappelijke
fenomenen

- kruispunt van twee disciplines: historische
toponymie – stadsgeschiedenis

- comparatief onderzoek: Brussel vergelijken
met andere steden

- lezingen en artikels



Onderzoeksvragen

Comparatief stadstoponymisch onderzoek:
- stadsmonografieën: veel basismateriaal, systematisch

gerangschikt

Bijvoorbeeld:
Geschiedenis van de Antwerpse Straatnamen van Robert vande
Weghe - Bergen op Zoom, een stad als een huis door Korneel
Slootmans - De Litteekens van Antwerpen door Floris Prims - Namen
der straten van Mechelen en Korte beschrijving hunner vorige of nog
bestaande oude gebouwen van W. van Caster



Onderzoeksvragen

Comparatief stadstoponymisch onderzoek:
- stadsmonografieën: veel basismateriaal, systematisch

gerangschikt
- op stadsniveau: weinig comparatief toponymisch

onderzoek
- uitzonderingen:

MEERTENS: Straatnaamgeving in de middeleeuwen
RENTENAAR: De oudste stedelijke toponymie in het

graafschap Holland



Onderzoeksvragen

Comparatief stadstoponymisch onderzoek:
- toponymische overeenkomsten en verschillen: creatie

databank
- ~ stedenbouwkundige en maatschappelijke

overeenkomsten en verschillen?



Onderzoeksvragen

Toponymie en stedelijke complexiteit:
- kwantitatief: massa toponymisch materiaal
- kwalitatief: zeer divers materiaal

* straten van uiteenlopende aard
* markten, stadspleinen
* restanten rurale toponymie
* stadsomwallingen
* huisnamen (private woningen, herbergen,  adellijke

residenties, …)
* publieke gebouwen (stadhuizen, hallen, paleizen,

kerken, kloosters, hospitalen, godshuizen, …)
* straatmeubilair (fonteinen, goten, afsluitingen,

trappen, poelen, …)
* …



Onderzoeksvragen

Toponymie en stedelijke complexiteit:
- boom van de stadsarcheologie en historische

(stads)geografie: heel wat nieuwe inzichten
- stadsgeschiedenis: grote focus op de stedelijke ruimte:

stedelijke ruimte aanzien als menselijke/
maatschappelijke (re)productie, die op allerhande
manieren geuit wordt (iconografie, processies,
discours, maar ook toponymie)



Onderzoeksvragen

Toponymie en stedelijke complexiteit:
- boom van de stadsarcheologie en historische

(stads)geografie: heel wat nieuwe inzichten
- stadsgeschiedenis: grote focus op de stedelijke ruimte:

stedelijke ruimte aanzien als menselijke/
maatschappelijke (re)productie, die op allerhande
manieren geuit wordt (iconografie, processies,
discours, maar ook toponymie)

- densiteit van stedelijke fenomenen
- heterogeniteit van stedelijke fenomenen
- stedenbouwkundige evolutie: continu proces



Onderzoeksvragen

Toponymie als verklikker:
- SMAIL: Imaginary cartographies
- BOUVIER: Les noms de rues disent la ville
- GLASNER:  Die Lesbarkeit des Stadt



Onderzoeksvragen

Toponymie als verklikker:
- SMAIL: Imaginary cartographies
- BOUVIER: Les noms de rues disent la ville
- GLASNER:  Die Lesbarkeit des Stadt

Voor:
- stedenbouwkundige evoluties
- topografie en ruimtelijk uitzicht (inrichting publieke

ruimte, reliëf, huizenbouw, …)
- socio-economische aspecten
- stedelijke identiteiten
- …



Onderzoeksvragen

SMAILs Imaginary cartographies:
- laatmiddeleeuws Marseille
- verscheidene linguïstische gemeenschappen
- gebruik van cartografisch lexicon en cartografische

grammatica
- spiegel van ≠ stedelijke identiteiten
- notarissen als cartografen bij uitstek: reproduceren de

stedelijke topografie in de notarisakten, vnl. als een
netwerk van straten



Onderzoeksvragen

Enkele opmerkingen:
- te weinig aandacht voor de andere linguïstische

gemeenschappen (o.a. de plaatselijke bevolking)
- te weinig aandacht voor de invloed van de topografie

op de vorming van toponiemen
- gebruik van toponiemen weerspiegelt effectief de

stedelijke identiteiten, maar niet enkel deze van de
notarissen/klerken

- plaatselijke socio-economische logica en
stedenbouwkundige ontwikkeling spelen een veel
grotere rol

- SMAILs werkterrein is zeer divers



Voorbeelden

Middeleeuws Brussel: toponymisch onderzoek
- middelnederlandse toponymie
- weinig wetenschappelijk bestudeerd
- verfransing van de stad: verfransing van de

plaatsnamen
- historici: hoofdzakelijk Franstalig
- ‘dictionnaires’: alfabetisch gerangschikte

straatnaamwoordenboeken, zeer anekdotisch en
folkloristisch



Voorbeelden

Middeleeuws Brussel: Schildknaapstraat
- in het kader van bouwhistorisch onderzoek
- holistische aanpak: evolutie van de straat en

bebouwing door de tijd heen
- reconstructie van het socio-economisch profiel
- bijzondere aandacht voor de straat- en plaatsnamen



Voorbeelden

Middeleeuws Brussel: Schildknaapstraat
- oudste middeleeuwse benaming = Ridderstraat (vicus

Militum)
- later ook Lange Ridderstraat en Grote Ridderstraat

- 16e eeuw: afsplitsing Bisschopstraat
- 18e eeuw: Grande rue des Dominicains
- 1775: Grande rue de l’Ecuyer
- Franse tijd: rue de la Réunion
- 19e eeuw: eerst terugkeer naar 18e-eeuwse benaming,

later kortweg rue de l’Ecuyer
- nu: rue de l’Ecuyer - Schildknaapstraat



Voorbeelden

Middeleeuws Brussel: Schildknaapstraat
- toponymische context: wegennet

 Ridderstraat: 1263
 Muntersbrug: 1268
 Vederstraat: 1270
 Grijpstraat: 1295
 Korte Ridderstraat: 1328
 Lange Ridderstraat: 1340
 Papenstraatje: 1356
 straatje van Moorsele: 1374
 Affligemstraatje: 1433
 Grote Ridderstraat: 1480
 Blaarstraatje: 1526
 Oud Kleerkopersstraat: 1530



Voorbeelden

Middeleeuws Brussel: Schildknaapstraat
- toponymische context: huizen

 het Kroontje: 1353
 de Olifant: 1356
 de Loeder: 1398
 de Munt: 1420
 de Rode Schotel: 1443
 …



(Lange) Ridderstraat

Muntersbrug

Predikherenklooster

Papenstraatje

de Munt

Voorbeelden

(C) Koninklijke Bibliotheek van België



Voorbeelden

Middeleeuws Brussel: Schildknaapstraat
- naamsverklaringen:

 Ridderstraat (10-tal)
 Muntersbrug

 Korte Ridderstraat
 Grote Ridderstraat
 Blaarstraatje
 Papenstraatje
 straatje van Affligem

 huisnamen



Voorbeelden

Middeleeuws Brussel: Schildknaapstraat
- middeleeuwse plaatsbepaling: via morfologische en

toponymische analyse van 150-tal schepenbrieven
(akten met goederen- en andere transacties)

- beschrijvingen worden uitgebreider door de tijd heen
- meerdere lokalisatieniveaus



prope pontem Monetarii1268

juxta pontem Monetarij et dictus Meinardus juxta Leonium dictum de Armertirs1268

in vico Militum1265

in parvo vico de Morsele iuxta mansionem monasterij hAffligen. ab opposito mansionis quondam
domini Egidij de Quaderebbe, militis

1348

in Magno vico Militum supra conum vici dicti Morseelstreetken1348

ante mansionem de hAfflighem in vico de Moersele retro mansionem quondam Margarite dicte
sWolfs

1347

bij sMunters  brugge in Bruessel tusschen de goede geheeten de Mande ter Swerter poerten
weerts in deen zijde ende de goede ter stont nabescreven in dandere, Comende achter aende
voirscreven goeden geheeten de Mande […] naest den goeden voirscreven tusschen de selve
goede ter voirs. Swerter poerten weerts in deen zijde ende thoechuys vander Langer
Scepstraten aldaer in dandere, Comende achter aende goede terstont nabescreven.

1515

in de Lange Ridderstrate tegen over den Predickeren cloostere aldaer, tusschen de goeden wijlen
Thomaes van Evere opweerts in deen zijde ende de goeden wijlen Jans Sueckers in dandere,
nu gelegen tusschen de goeden der weduwen wijlen Jans vanden Eechoute in deen zijde
ende de goede Godevaerts Mosselman in dandere zijde

1505

Voorbeelden



Voorbeelden

Middeleeuws Brussel: Schildknaapstraat
- middeleeuwse plaatsbepaling: via morfologische en

toponymische analyse van 150-tal schepenbrieven
(akten met goederen- en andere transacties)

- beschrijvingen worden uitgebreider door de tijd heen
- meerdere lokalisatieniveaus

- niet enkel het stratennetwerk is belangrijk, ook andere
aanknopingspunten

- grote aandacht voor de plaatselijke socio-ruimtelijke
structuur

- spiegel van stedenbouwkundige evolutie (verhoging
bebouwingsdensiteit, stedelijke complexiteit)



Voorbeelden

Ridderstraat
- comparatief onderzoek
- waarom wordt een straat in een aantal middeleeuwse

steden Ridderstraat genoemd?
- straatnaam stad per stad verklaard, geen enkele

omvattende verklaring



Voorbeelden

Ridderstraat
- Brussel
- Leuven
- Antwerpen
- Mechelen
- Breda
- Den Bosch
- Zoutleeuw

- Gent
- Brugge
- Bruchsahl
- Amsterdam

- Goetsenhoven
- Velzeke



Voorbeelden

Ridderstraat: verklaringen
1/ straat waar ridders wonen

(Brugge)

2/ straat genoemd naar een ridderhuis
(Breda, Antwerpen, Zoutleeuw, Den Bosch)

3/ straat met mooie, imposante gebouwen
(Brussel)



Voorbeelden

Ridderstraat: verklaringen
4/ straat van de familie de Ridder

(Ruddershof en Ruddersveld te Ronse)

5/ straat genoemd naar Rodger of Rogerus
(Ruddershove > Rogeri curtem, Ruddervoorde)



Voorbeelden

Ridderstraat: verklaringen
6/ drijfweg voor het vee (> hrunyhiz)

(Gent, Brussel)

7/ ironie
(Hasselt)



Voorbeelden

Ridderstraat: verklaringen
8/ rijderstraat, verkeersas

(Brussel, Velzeke-Ruddershove: Rijdersgat,
Neerglabeek)

9/ verkeersontdubbelaar
(Brussel)

10/ vroege systematische naamgeving
(Amsterdam)



Voorbeelden

Middeleeuws Brussel: Hoogstraat
- oudste vermelding in 1271
- Hoechstrate, Hogestrate, Houghestraete, Alta

strata, Alta platea
- belangrijke middeleeuwse straat



Voorbeelden

Middeleeuws Brussel: Hoogstraat
- oudste vermelding in 1271
- Hoechstrate, Hogestrate, Houghestraete, Alta

strata, Alta platea
- belangrijke middeleeuwse straat

- traditioneel bestempeld als oudste weg in Brussel,
belangrijke prestedelijke weg, van Romeinse of
Keltische oorsprong

- motor van de stadsontwikkeling
- naamsverklaring: hoog gelegen straat



Voorbeelden

Middeleeuws Brussel: Hoogstraat
- enkele interpretatieproblemen

* geen continu tracé
* niet vermeld in 12e-eeuwse documenten
* geen connectie met oudste stadskernen
* hoger gelegen straten
* geen archeologische aanwijzingen
* ambigue relatie met parcellering & gebouwen
* betiteld als ‘rechte straat’



Voorbeelden

Middeleeuws Brussel: Hoogstraat
- nieuwe interpretatie

* ‘rechte straten’ = kunstmatig aangelegde
uitvalsassen uit de 13e eeuw

* nauw aansluitend op stadspoorten
* geen rekening met voormalige landschap



Voorbeelden

Hoogstraat (en varianten)
- Brussel
- Leuven
- Antwerpen
- Mechelen
- Bergen-op-Zoom

- Gent
- Brugge
- Den Haag
- Rotterdam
- Keulen

- Sint-Pieters-Leeuw
- Asse



Voorbeelden

Hoogstraat (en varianten)
- uiteenlopende verklaringen en omschrijvingen:

* ‘hoog gelegen straat’
* ‘hoogst gelegen straat’
* ‘voormalige Romeinse baan’
* ‘oeroude weg’
* ‘hoofdas’
* ‘opgehoogde straat’
* ‘belangrijke straat’
* …



Voorbeelden

Hoogstraat (en varianten)
- uiteenlopende verklaringen en omschrijvingen
- toch enkele opmerkelijke overeenkomsten:

* oudste vermelding uit 13e eeuw of kort daarna
* uitvalsas of hoofdas
* buiten oudste stadskern
* connectie met graanmarkt
* in de richting van belangrijke politieke, kerkelijke

of economische centra



Voorbeelden

Hoogstraat:

• Antwerpen (1232)
• Mechelen (1317)
• Bergen-op-Zoom (1297)


