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Het kasteel van Meudon in Neder-Heembeek.
Olivier Le May, 1783 (Eferding, Schloss
Starhembereg, G 70).
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De namen van de verschillende wijken, straten, pleinen of groene
ruimten klinken ons misschien bekend in de oren, maar over hun
oorspronkelijke betekenis, weten we doorgaans weinig af. De plaatsnamen

die uit het ancien régime stammen, hebben de tand des tijds inderdaad vaak
opmerkelijk goed doorstaan. Maar zelfs al zijn deze namen in de loop der eeuwen
vaak vereenvoudigd of zelfs vervormd, ze leren ons toch veel over de geschiedenis van
onze dagelijkse omgeving, de evolutie van het landschap of de prille verstedelijking
van de Brusselse voorsteden.1 Het risico op foute interpretaties maakt dit bijzonder
ruime onderzoeksterrein tegelijk echter ook heel delicaat. De plaatsnamen, die uit het
Latijn of het Middelnederlands, het Germaans of het Frans stammen, weerspiegelen
een heel rijke geschiedenis.2 Dit zijn enkele voorbeelden die diverse aspecten
van deze geschiedenis illustreren, zoals het natuurlijke kader, de gehuchten, het
plattelandsleven, de landhuizen en de landelijke vestingwerken.3

Vanaf medio 19de eeuw heeft de verstedelijking het geografische kader
gedeeltelijk uitgewist of moeilijk te
interpreteren gemaakt. Dankzij de
toponymie slagen we er toch in er bepaalde onderdelen van te begrijpen en
kunnen we de heuvels (-berg), valleien
(-dal), bossen (-bosch), weiden (-weide) en velden (-veld) die het landschap
toen kenmerkten, desgevallend zelfs
op een kaart aanduiden. Voorbeelden
hiervan zijn de huidige Zavelenberg
(Sint-Agatha-Berchem), Kinsendaal
(Ukkel), Tenbosch (Elsene), Veeweide
(Anderlecht) of Kappeleveld (SintLambrechts-Woluwe).
Op dezelfde manier kunnen we
het thans grotendeels overwelfde
oude waterwegennet (meer bepaald
de namen die op -beek eindigen)
reconstrueren en zelfs interpreteren;
zo verwijzen zijrivieren van de Zenne
zoals de Molenbeek en de Maalbeek
expliciet naar de aanwezigheid van
molens. Ook de wadden hebben toponymische sporen achtergelaten, zoals
het gehucht Kalevoet in Ukkel (afb. 1).

Deze vervorming van Calevoert (of
Calevoort) verwijst naar de aanwezigheid van een voorde, een plaats waar
de waterloop – hier de Linkebeek – te
voet, op een rijdier of aan boord van
een voertuig kon worden doorwaad.
Een ander voorbeeld treffen we in
Sint-Jans-Molenbeek aan, waar de
hoeve van Ransvoorde dicht bij een
wad lag op een arm van de Zenne; de
naam van de Ransfortstraat herinnert
hier nog aan. Meteen ten noorden van
Brussel, aan de Zenne, spreekt ook
de naam Vilvoorde voor zich.
Sommige huidige plaatsnamen verraden het vroegere bestaan van bossen,
soms heel oude. Zo verwijst de Solboschwijk in Elsene, waar zich thans
de campus van de Université Libre
de Bruxelles bevindt, naar een bos
dat deel uitmaakte van de Heegde,
een uitloper van het Zoniënwoud. Tot
eind 18de eeuw had de nabijgelegen
Terkamerenabdij er uitgestrekte bezittingen. De Solbosch werd uiteindelijk ontbost en onderging een snelle
verstedelijking als gevolg van de
Wereldtentoonstelling van Brussel die
er in 1910 plaatsvond.

De gehuchten
De huidige plaatsnamen zijn vaak
directe afstammelingen van middeleeuwse of postmiddeleeuwse
gehuchten. Hun naam kan verwijzen naar een herberg, een hoeve of
een specifiek kenmerk van het landschap. De voorbeelden hiervan zijn
legio. De Groene Jagerswijk in Ukkel,
Waterloosesteenweg, nabij het kruispunt met de Groene Jagerslaan,
herinnert aan een herberg met een
tweetalig uithangbord (Vert Chasseur – Groene Jaeger) die daar in de
18de eeuw werd gevestigd en waarvan de naam in de volgende eeuw het
hele gehucht aanduidde. Dat geldt
ook voor de later aangelegde wijk Ma
Campagne, op de grens tussen SintGillis en Elsene, waarvan de naam afkomstig is van een afspanning uit de
jaren 1840 die zich op de kruising van
de huidige Charleroisesteenweg en
Waterloosesteenweg bevond. De wijk
Homborch in Ukkel, dicht bij de grens
met Linkebeek, heeft zijn naam dan
weer te danken aan hoeve Homborch,
die al vanaf 1462 wordt vermeld en
tijdens de 19de eeuw werd gesloopt.
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Afb. 1
Het gehucht Kalevoet in Ukkel, ca. 1900.
Prentkaart (verz. Belfius Bank-Académie
royale de Belgique © ARB-GOB).

Afb. 2
De hoeve van Ossegem in Laken. Uittreksel
uit Carte de Bruxelles et ses environs van
G. de Wautier, ca. 1810 (© KBR, Kaarten
en Plannen).

De Bareel van Sint-Gillis (Aan Den
Barier; 18de eeuw), op de samenkomst van de Waterloosesteenweg
en de Alsembergsesteenweg, herinnert aan een mobiele bareel die op
elk van de twee verkeerswegen was
geplaatst om de toegang te controleren; op de handelswaar werd een
‘bareelrecht’ geheven waarvan de
omvang werd bepaald door het gebruikte voertuig, het aantal paarden
en de getransporteerde koopwaren
of voedingsmiddelen. Vermelden we
ook nog de wijk Zwarte Vijvers in
Sint-Jans-Molenbeek, rond de Gentse Steenweg (Zwarte Vijversplein).
De naam verwijst naar een krans van
door de Molenbeek gevoede vijvers
die vanaf de middeleeuwen voor de
visteelt werden gebruikt maar in de
19de eeuw werden gedempt.

Het plattelandsleven
De landbouw heeft het landschap
rond Brussel in grote mate bepaald.
Tal van wijknamen zijn toponiemen
die met de landbouw verband houden.
Nemen we als voorbeelden Ossegem
en Fond’Roy. Het park van Ossegem
(afb. 2), aan de voet van het Atomium
(Laken), dankt zijn naam aan een oude
hoeve. Ze bevond zich op de plaats van
het huidige Koning Boudewijnstadion,
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op de kruising van de Marathonlaan
en Kampioenschapslaan, en wordt al
in 1298 vermeld. De naam lijkt erop
te wijzen dat hier aanvankelijk de
runderteelt werd beoefend, zelfs al
produceerde de hoeve vooral graan
tijdens de middeleeuwen en de postmiddeleeuwse periode. Ze werd
gesloopt met het oog op de Wereldtentoonstelling van Brussel van 1935,
en haar naam verdween geleidelijk uit
het collectieve geheugen ten voordele
van het toponiem ‘Heizel’.
Fond’Roy, in Ukkel, is nog een ander
interessant geval. Aanvankelijk verwees Vronerode (‘gerooid land afhankelijk van de landsheer’) naar een deel
van het Zoniënwoud tussen de valleien
van de Geleytsbeek en de Linkebeek.
Nadien werd de naam verbonden aan
een landbouwbedrijf. De middeleeuwse teksten vermelden Vronerode, later
Fronerode. Maar vanaf de 18de eeuw
verschijnt de vervorming Frondroy, die
uiteindelijk Fond’Roy werd en die nog
altijd de naam van een openbaar park
en een ziekenhuis is.

De landhuizen
De kastelen en landhuizen in de omgeving van Brussel hebben hun naam
vaak te danken aan de familie aan wie

ze toebehoorden (de familie de Rivieren in Ganshoren), aan een opmerkelijke plaats (Schoonenberg – het
latere koninklijke domein van Laken),
aan een devies (Monplaisir in Schaarbeek), enz. Het voorbeeld van het
Meudonpark, in Neder-Over-Heembeek, is interessant in deze context.
Het gaat om het overblijfsel van het
domein van het gelijknamige kasteel
dat in het laatste kwart van de 18de
eeuw werd gebouwd en in de jaren
1930 werd gesloopt. Vanaf de tweede
helft van de 17de eeuw werden verscheidene landhuizen nabij het kanaal van Willebroek naar koninklijke
residenties rond Parijs genoemd:
Meudon, Marly, Versailles, … De
faam van deze kastelen verspreidde
zich inderdaad snel in Europa, en
met name in Brussel, waar tal van
eigenaars van landhuizen, of zelfs
herbergen, hun eigendom een dergelijke naam gaven. Dat is het geval
in Neder-Over-Heembeek, aan de
oevers van het kanaal, een wandelen woonplaats die toen erg in trek
was bij de Brusselse adel en burgerij,
maar we treffen het fenomeen ook
aan in Laken, rond de Groendreef. De
oude benamingen moesten wijken
voor nieuwe: zo werd de herberg en
het latere landhuis De Moriaen (‘De
Moor’) omgedoopt tot Marly; herberg Schallienhuys (‘huis met een

blijkt dat het in feite om een bescheiden verdedigingswerk ging, gemaakt
van aarden wallen en zonder vast
garnizoen. De laatste overblijfselen
ervan verdwenen rond 1830, maar de
naam leeft wel degelijk voort.

De landelijke
vestingwerken

Conclusie

Ook sommige versterkte elementen
die lang geleden rond Brussel werden opgetrokken, zijn als toponiemen blijven bestaan. Het opmerkelijkste voorbeeld hiervan is de Fort
Jacowijk in Ukkel. Deze wijk dankt
zijn naam aan een vestingwerk dat
de Oostenrijkse generaal Verboom
bouwde rond 1705, aan het begin van
de Spaanse Successieoorlog (17011714). Het fort lag op de top van de
Keyenberg, op de heuvels boven de
Diesdelle, en moest deze strategische zone van het Zoniënwoud verdedigen. Het bevond zich aan de rand
van de Waterloosesteenweg, tussen
de Jacques Pasturlaan, de Carloodreef en Vronerodelaan. Zijn naam
is afgeleid van Jacques Pastur, bij
genaamd ‘Jaco’, die zich naar verluidt
een tijdlang in het fort vestigde aan
het hoofd van een korps van fuseliers belast met de bewaking van de
bossen. De benaming ‘fort’ was misschien wat overdreven, want uit alles

De hier aangehaalde voorbeelden illustreren hoe vruchtbaar het
toponymische onderzoek wel is. We
kunnen hier nog de namen vermelden die verband houden met het wegennet (zoals de Dieweg in Ukkel en
de Romeinsesteenweg in Laken, die
vaak met de Romeinse tijd worden geassocieerd), of plaatsnamen die naar
oude kloosterinstellingen verwijzen
(Dielegembos, kasteel van Hertoginnedal, …), enz. En dan vergeten
we de toponiemen die aan nog veel
oudere plaatsen herinneren, zoals
de Tomberg, in Sint-LambrechtsWoluwe, die waarschijnlijk verwijst
naar een graf onder een tumulus.
Allemaal vormen ze bijzonder nuttige aanwijzingen voor archeologen
en historici. Tot slot moet dit onderzoek worden gekoppeld aan dat
naar de namen van straten, pleinen
en andere verkeerswegen. Een heel
arsenaal van a posteriori gegeven
straatnamen herinnert immers aan

thans verdwenen plaatsen: Fortstraat, Tiendenschuurdreef, Wachttorenstraat, Castrumpad, … Kortom,
kijk naar de toponymie, en je (her)
ontdekt onze dagelijkse omgeving!

Vertaald uit het Frans
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leiendak’) werd Versailles, terwijl
het kasteel van de heren van NederHeembeek, zoals we hebben gezien,
de naam Meudon kreeg (zie afb.
pagina 38).
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