CALL FOR PAPERS
23 november 2017
KANTL
Koningstraat 18, Gent

Voelt u zich geroepen om uw
onderzoeksresultaten te delen
of als discussant deel te
nemen aan de workshop, mail
dan vóór 1 september naar
Mathijs.Speecke@UGent.be.
Wie een lezing wenst te
geven, vragen wij om een titel
en een korte abstract (ca. 200
woorden) door te sturen.
Het definitieve programma
wordt in de loop van
september bekendgemaakt.

TOPONYMIE EN SOCIALE TOPOGRAFIE
VAN DE PRE-INDUSTRIËLE STEDEN IN
VLAANDEREN EN BRABANT
De
onderzoeksalliantie
UGent-VUB
organiseert,
in
samenwerking met het Henri Pirenne Instituut voor
Middeleeuwse Studies, op 23 november 2017 in Gent een
ééndaagse workshop over (stedelijke) toponymie in functie
van of gerelateerd aan stadshistorisch en –archeologisch
onderzoek. De bedoeling van deze bijeenkomst is dat
onderzoekers -zowel historici, taalkundigen als archeologenvanuit hun eigen onderzoek vragen in verband met
plaatsnamen en/of sociale topografie in de steden van
middeleeuws en vroegmodern Vlaanderen en Brabant
voorleggen aan een groep van experten, of zelf expertise ter
beschikking stellen.
Plaatsnamen zijn niet banaal en arbitrair, maar dragers van
historische informatie. Enerzijds zeggen ze iets over de
manier waarop mensen zich in de ruimte situeren via
gedeelde taaltekens. Anderzijds omvatten ze doorgaans
kenmerken van een achterliggende ruimtelijke realiteit die
onderhevig is aan verandering doorheen de tijd. Dat geldt a
fortiori
voor
stedelijke samenlevingen,
waar
de
omstandigheden snel veranderen en sociale relaties complex
zijn. De betekenis en wijzigingen van (micro)toponiemen
kunnen in dat opzicht verklikkers zijn, niet alleen van de
fysieke geografische ruimte, maar ook van bredere
veranderingsprocessen in het sociale en culturele domein. Bij
de interpretatie van een (micro)toponiem moeten bovendien
het reliëf, de bodemgesteldheid en andere fysische factoren
in rekening worden gebracht, en dit in samenhang met zowel
archeologische als historische kennis.
Hoewel er vanuit het brede publiek duidelijk interesse is voor
historische stedelijke plaatsnamen en de wijze waarop sociale
groepen en economische acviteiten in het verleden ruimtelijk
georganiseerd waren, zijn deze onderzoeksvelden in de
verdrukking geraakt. Deze studiedag beoogt dan ook om alle
specialisten ter zake bijeen te brengen, expertise te delen en
methodologieën uit te werken die kunnen dienen als
vertrekpunt en stimulans voor toekomstig onderzoek.
De organisatoren zoeken voor deze studiedag bijdragen in
de vorm van casestudies (ca. 20 min.) waarbij telkens
specifieke
toponymische
en/of
sociaal-topografische
problemen worden voorgesteld en vervolgens ter discussie
voorgelegd aan de groep van experten. De focus ligt op de
steden van middeleeuws en vroegmodern Vlaanderen en
Brabant, al worden bijdragen uit omliggende regio’s niet a
priori geweigerd.

