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WOORD VOORAF 

De Stichting Achiel De Vos en het project 
"Meetjeslandse Toponiemen tot 1600" 

Deze aflevering over de Bellemse plaatsnamen mar keert een belangri jkmoment in het nog pril
le bestaan van de Stichting Achiel De Vos en van het project over Meetjeslandse Toponiemen 
dat door deze stichting uitgevoerd wordt. Er is niet alleen het nieuwe vormelijke kleedje dat we 
ons geesteskind aangemeten hebben, maar ook - en vooral - het feit dat dat kind voortaan door 
vele zorgzame handen gekoesterd wordt. Het is o.a. een gelegenheid voor een korte uitweiding 
over de achtergrond( en), de opzet en de perspectieven van de hele onderneming. 

In de loop van hun jarenlange archiefonderzoek hadden Achiel De Vos en Luc Stockman 
systematisch en diplomatisch alle oude Meetjeslandse plaatsnamen opgetekend. Naar het einde 
van de jaren 1980 toe hadden zij er zo bijna 20.000 bijeengezant. Overeenkomstig hun en onze 
wens om deze cultuurhistorisch en taalkundig bijzonder waardevolle verzameling voor een 
breder publiek van zowel 'professionele' als 'amateuristische' belangstellenden toegankelijk 
te maken, hebben wij in 1988 het initiatief genomen die oude Meetjeslandse toponiemen per 
(deel)gemeente te publiceren. Daarbij hebben wij ons ook heel vermetel geëngageerd om de 
interessantste plaatsnamen te (proberen) verklaren. Die (poging tot) verklaring is niet bedoeld 
om de aandacht van het toponymisch materiaal af te leiden, noch om ook maar een schijn van 
volledigheid en voltooidheid te wekken. De opzet was en is om per (deel)gemeente een 
substantiële materiaalverzameling en een eerste grote verkenning van dat materiaal aan te bie
den. Die verkenningen kunnen voor de belangstellende leek een intrinsieke waarde hebben. 
Voor wie mikt op een volledige toponymische monografie op professionele leest kunnen ze een 
eerste stap zijn, maar het is evident dat ze geen enkele fundamentele onderzoeksfaze overbodig 
maken: voor zo 'nintegrale toponymische studie zalmen ( 1) nog wel meer oudere bronnen kun
nen/moeten aanboren en (2) die aangeboorde bronnen vollediger moeten verkennen om meer 
inzicht te krijgen in de achterliggende realiteit (o.a. met het oog op een precieze lokalisering). 

Ondanks de feitelijke onvolledigheid en de methodologische onvolkomenheden kunnen we de 
laatste jaren echter in toenemende mate constateren dat deze becommentarieerde materiaal
verzamelingen hun doel niet missen: er is niet alleen het groeiende aantal belangstellende leken 
(vooral Meetjeslanders) dat zich deze 'saaie' boekdelen aanschaft, maar ook een verhoogde 
professionele interesse voor de studie van de Meetjeslandse plaatsnamen. Wat dat laatste 
betreft verwijs ik uiteraard heel verheugd naar het feit dat er sedert een paar jaar weer jonge 
Meetjeslandse germanisten bereid gevonden worden om voor hun licentiaatsverhandeling de 
toponiemen van hun geboortedorp te bestuderen: onder de vaardige leiding van ons medelid 
Magda Devos studeerden aan de Gentse universiteit onze jonge vrienden Geert Andries en Kris 
Mattheeuws af met een prachtige 'thesis" over de oude plaatsnamen van (resp.) Lovendegem 
en Zomergem. Er is echter ook het fenomeen van de Stichting zelf. Die dreigde aanvankelijk 
een driemansondememing te worden van twee "zanters" en één "verklaarder'', maar is nu 
uitgegroeid tot een heus team van 12(!) geëngageerde medewerkers: naast Luc Stockman en 
Hugo Noteboom (wetenschappelijke begeleiders op streekhistorisch vlak), Kristien De Vos en 
Walter Noteboom (logistieke en administratieve begeleiding) zijn er acht germanisten die zich 
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ertoe verbonden hebben om de toelichting bij de toponiemen van één of meer Meetjeslandse 
( deel)gemeenten te verzorgen: Jozef V andeveire, de dynamische nestor van de Meetjeslandse 
plaatsnamenstudie (engagement voor Ursel en Knesselare), JanLuyssaert (idem voor Hansbeke 
en Merendree), Magda Devos (zal na Aalter en Bellem nog wel een paar andere plaatsen voor 
haar rekening nemen), Paul van de Woestijne (vast medewerker voor Eeklo en Lembeke), 
Lieve De Vos (die al over de Sleidingse toponiemen haar eindverhandeling maakte), Geert 
Andries (idem voor Lovendegem), Kris Mattheeuws (idem voor Zomergem) en ondergete
kende (die na Adegem, Maldegem en Sint-Laureins, eerlang ook de polderdorpen Middelburg, 
Sint-Margriete, Sint-Jan-in-Eremo, Waterland-Oudeman en Watervliet voor z'n rekening zal 
nemen). De hierboven niet genoemde Meetjeslandse plaatsen (Assenede, Bassevelde, Boekhoute, 
Ertvelde, Evergem, Kaprijke, Kluizen, Mariakerke, Oosteeklo, Oostwinkel, Ronsele, Sint
Kruis-Winkel, Vinderhoute, Waarschoot, Wachtebeke, Wondelgem en Zelzate) hoeven niet te 
treuren of te juichen: ook zij vallen eerder vroeg dan laat binnen het bereik van dit enthousiaste 
werkzame team. Het is immers de bedoeling dit project in de eerste jaren van de 2le eeuw te 
voltooien. 

De verruiming van de werkgroep ging ook gepaard met een fel toegenomen aandacht voor een 
betere technische uitwerking/verzorging. De gevolgen daarvan komen pas duidelijk aan het 
licht in deze aflevering over de Bellemse plaatsnamen: het 'cursus-formaat' is ingeruild voor 
dat van een normaal boek, er is recto-verso gedrukt, de opmaak is heel wat keuriger door het 
gebruik van gesofistikeerde tekstverwerkingsprogramma's (vooral de verdienste van Jozef 
V andeveire) en terwille van de herkenbaarheid dragen onze publikaties voortaan het logo van 
de Stichting Achiel De Vos. 

Er zijn verder ook een paar redactionele wijzigingen te signaleren: per toponiem zijn (in het 
glossarium) nu alle citaten absoluut chronologisch gerangschikt, het deel 'verklaring' wordt 
afgesloten met een alfabetische index van alle behandelde toponiemen en de overzichtskaart 
met de belangrijkste plaatsnamen komt helemaal achteraan. 
Het is de bedoeling om de eerste drie delen (over Adegem, Maldegem+ Sint-Laureins en 
Aalter) over enkele jaren volgens het nieuwe procédé opnieuw uit te geven. 

Dit deel over de Bellemse toponiemen is opgebouwd volgens een stramien dat we voortaan in 
elke aflevering zullen volgen. Er is allereerst een korte historische schets van de landname in 
Bellem; hiervoor konden we een beroep doen op lic. Dirk De Reuck, een geboren en getogen 
Bellemnaar en medewerker aan het project 'Geschiedenis van Bellem'. Daarop volgt de 
verklaring van de voornaamste/interessantste plaatsnamen; die is (weer) van de hand van 
Or.Magda Devos, medewerkster bij het Seminarie voor Nederlandse taalkunde (Uni v. Gent). 
Het derde deel .is het alfabetisch ingerichte glossarium van Bellemse plaatsnamen, dat 
minutieus voorbereid werd door lic. Jozef Vandeveire. Het geheel wordt afgesloten met een 
overzichtskaart, waarvoor een schetskaart van wijlen Arthur V erhoustraete als uitgangspunt 
diende. Roger Defruyt en André De Groote zorgden hier voor de nodige technische verbete
ringen en aanpassingen. Alle medewerkers zeg ik hartelijk dank en onze lezers wens ik veel 
leesgenoegen en wetenschappelijke bevrediging toe. 
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IDSTORISCHE SCHETS VAN DE LANDNAME 

In vergelijking met de andere dorpen uit de omgeving is de ontginning van Bellem laat op gang 
gekomen. Dat heeft te maken met het reliëf en de bodemgesteldheid. Bellem ligt namelijk 
tussen de hoogteruggen van Aalter, Ursel en Zomergem. In de omgeving van Sint-Joris-ten
Distel ontsprong het riviertje de Kale, ook wel Durme genoemd, dat zich een weg zocht in de 
richting van Gent. Aan beide kanten van die Kale ontbrak het niet aan moerassige gronden, wat 
blijkt uit de talrijke meers- en gavemamen in Bellem. In dat laaggelegen gebied doken maar 
enkele verhevenheden op, die we terugvinden in de hulle-, donk- en bergtoponiemen. In de 
noordwestelijke hoek van Bellem treffen we ook nog een uitloper van de woestijne van Aalter 
aan, namelijk in deAaltervelden enhetAuboterse Veld. Een nog groter heidegebied strekte zich 
uit ten zuiden van de huidige Bellemdorpweg-Mariahovelaan tot aan de grens met Hansbeke. 
Dat was de meest oostelijke uitloper van het Bulskampveld met talrijke vijvers op Bellems 
grondgebied. 

Deze uitgesproken 'marginale' gronden werdenaanvankelijkgemeden door de middeleeuwers. 
Met de beperkte landbouwtechnische middelen waarover ze beschikten, vestigden ze zich eerst 
op hoger gelegen plaatsen, zoals Aalter, Ursel en Zomergem. De grond was er droger en 
gemakkelijker te bewerken. In Bellem vinden we enkel het toponiem Lovenzele dat kan wijzen 
op een beginnende ontginning in de 8e eeuw. Na verloop van tijd werd op de primitieve 
nederzettingen een parochiale structuur geënt. In de loop van de 12e eeuw zijn alle parochies 
in de omgeving tot stand gekomen, maar van Bellem was toen nog geen sprake, wat de geringe 
graad van ontginning bewijst. Daar kwam verandering in, toen Filips van de Woestijne van uit 
Aalter aan beide kanten van de Kale gronden in cijns gaf met het oog op ontginning. Door de 
toenemende bevolkingsdruk in het graafschap Vlaanderen moesten voortaan ook de marginale 
gronden in cultuur gebracht worden. Het was vooral ten noorden van de Kale dat de beste 
landbouwgronden gelegen waren, zodat daar - rondom Lovenzele - een woonkern groeide. 

Het toponiem Lovenzele wordt ook gebruikt in de omschrijving van de tienden die op de nieuw 
ontgonnen gronden moesten betaald worden. Een oorkonde uit 1237 vermeldt de wijken 
lmeneveld, Bredebroek en Hasselt. Zij vormden de grens met de twee tiendengebieden van de 
Sint-Medardusparochie van Ursel. Het gebied ten zuiden van die wijken was volledig in handen 
van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel van Doornik. Het strekte zich uit aan beide kanten van de 
Kale tot Kromeke, waar de Oude Gentweg en de Diksmuidse Boterweg samenkwamen. 

Filips van de Woestijne bleef zich in die jaren als een promotor van ontginningen opwerpen. 
In 1242 kocht hij van het Höpital Comtesse te Rijsel 317 bunder woeste grond. Dat uitgestrekte 
gebied lag ten noorden en ten zuiden van de Kale op het grondgebied van Aalter, Bellem, 
Hansbeke en Zomergem. De wijk Lovenzele vormde de kern ervan. Naar het voorbeeld van 
gravin Johanna van Constantinopel, die in de streek van Eeklo, Kaprijke, Lembeke, Oosteeklo 
en Bassevelde een grote oppervlakte woeste grond vercijnsde, heeft de heer van de Woestijne 
hetzelfde gedaan in die 317 bunder rondom Lovezele. 

Die toenemende ontginningsactiviteit op het grondgebied van de bestaande parochies trok de 
aandacht van de bisschop van Doornik, Walter de Marvis. In 1242 maakte hij een rondreis in 
het Bulskampveld, dat tot zijn bisdom behoorde, om de grenzen van de bestaande parochies te 
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inspecteren en eventueel nieuwe parochies in het leven te roepen. Op de wijkAssert had Walter 
van Latem, deken van de Kristenheid Gent (waaronder Bellem ressorteerde), al eerder een 
grenskruis geplaatst tussen de parochies Ursel en Zomergem. Daar besloot bisschop Walter de 
Marvis de wijken Assert en Menevelt van hun moederparochie Ursel af te splitsen en er een 
nieuwe parochie op te richten. Die stichting werd 'Bethleem' gedoopt. De naam evolueerde 
later tot Bellem, zoals bewezen wordt door de tekst 'de prochie van Bellem wijlen gheheeten 
Bethleem' uit 1496. 

De ontginning in Bellem ontwikkelde zich van uit de dorpskern ten noorden van de Kale en van 
uit enkele verspreide hofsteden ten zuiden van dat riviertje. Toch zou het nog tot de 17 e eeuw 
duren, vooraleer de Bellemse vijvers aangepakt werden. Maar de Franse veroveringsoorlogen 
vertraagden dat proces in belangrijke mate. Pas in de 18e eeuw werd die fase van de Bellemse 
ontginningsgeschiedenis ten slotte voltooid. 

Dirk De Reuck 

Bibliografie 

L. STOCKMAN, Geschiedenis van Aalter, Aalter, 1979. 
L. STOCKMAN, Het domein van de heer van de Woestijne in de 14e eeuw, in Appeltjes van 

het Meetjesland, Jaarboek 30 (1979), p. 146-156. 
L. STOCKMAN, De prochie van Bellem wijlen geheeten Bethleem, in Appeltjes van het 

Meetjesland, Jaarboek 31 (1980), p. 188-207. 
L. STOCKMAN, De verdwenen wijknaam Lovenzele te Bellem, in Land van de Woestijne, 

Jaargang 4 (1981), nr. 1, p. 14-15. 
L. STOCKMAN, Kerkelijk en parochiaal leven in het Meetjesland, in Appeltjes van het 

Meetjesland, Jaarboek 33 (1982), p. 5-85. 

8 



VERKLARING VAN 
DE BELANGRIJKSTE PLAATSNAMEN 

O. TER INLEIDING 

Toponiemen verklaren is een complexe opdracht. Wie zich eraan wil zetten, wordt 
geconfronteerd met meer dan één vraag waarop een bevredigend antwoord moet worden 
gezocht. 

In de eerste plaats is er het probleem van de betekenis. Als we zeggen dat plaatsnamen een 
betekenis hebben, dan bedoelen we daarmee dat ze in laatste instantie teruggaan op woorden 
uit de gewone taalschat, soortnamen meestal, waarmee een welbepaalde inhoud verbonden is 
of was. Als we nagaan welke betekenisdragende woordvormen uit de vroegere taal aan een 
toponiem ten grondslag liggen, dan doen we aan taalkundige of etymologische verklaring. 

Een tweede belangrijke kwestie is het waarom van de benoeming voor een bepaalde plaats, 
m.a.w. welke materiële kenmerken van het gebied hebben ertoe geleid dat de naamgevers een 
verband zagen tussen naam en plaats? Bij dit deel van de opdracht moet de toponymist zich 
begeven aan de historische verklaring, d.w.z. de interpretatie van de naam in een bredere 
historische context. 

Beide soorten vraagstelling zijn innig met elkaar verweven. Voor de etymologische 
verklaring, vooral wanneer het erop aankomt de juiste betekenis vast te stellen van een tot 
toponiem verstard taalelement, is zakelijke en historische kennis vaak een welkome, soms 
onontbeerlijke hulp. Omgekeerd kan de etymologie van een plaatsnaam licht werpen op het 
materiële uitzicht van de betreffende lokaliteit in vroeger tijd. Daarin juist ligt het uitzonderlijke 
belang van plaatsnamen voor de historicus, een belang dat toeneemt naarmate men dieper in 
het verleden gaat graven. 

De belangrijkste hulpbronnen voor de etymologische reconstructie van toponiemen 
vormen de historische en etymologische woordenboeken van de eigen taal en verwante talen. 
Daarondernoemen we vooral het Middelnederlands Woordenboek (MWB) enhet Woordenboek 
der Nederlandsche Taal (WNT). Behalve uit deze woordenboeken heb ik ook vele waardevolle 
inlichtingen gehaald uit de bestaande naamkundige literatuur, waarvan ik met name het 
toponymisch werk noem van M. Gysseling, J. Lindemans, J. Helsen en L. Van Durme. 

Toen ik mij aan de opdracht zette een toponymie van Bellem te schrijven, wist ik maar 
weinig af van het Bellemse landschap en zijn geschiedenis, afkomstig als ik ben uit een heel 
andere streek van Vlaanderen. Ik moest dus beginnen met de leemtes in mijn kennis zo goed 
mogelijk op te vullen. Dat kon ik dankzij de artikelen van A. Verhoustraete en Luc Stockman, 
waarvan de meeste verschenen zijn in Appeltjes van het Meetjesland. Bij de lokalisering van 
de toponiemen heb ik zeer veel gehad aan een kaart van Bellem die door Verhoustraete werd 
getekend aan de hand van een aantal archivalische bronnen, waaronder ook het landboek uit de 
17 e eeuw. Dat laatste is weliswaar jonger dan de materiaalverzameling die ikheb bewerkt, maar 
het is toch zeer bruikbaar om de ligging van vele percelen te weten te komen. In mijn tekst zijn 
dan ook talrijke verwijzingen naar deze kaart te vinden. Aanvullende informatie kreeg ik van 
Luc Stockman, die mij met zijn brede kennis van het Bellemse landschap vooruithielp, en van 
Jozef V andeveire, die tal van excerpten ging nakijken en aanvullen in het archief. 
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Ondanks al die bronnen van informatie, blijft nog heel wat van de achtergronden voor de 
plaatsnaamgeving in de nevelen gehuld. Het zou dan ook een grote voldoening geven als deze 
publikatie de aanleiding zou vormen voor een plaatselijke vorser om nog meer van de Bellemse 
toponymie te ontsluieren. 

1. DE NAAM BELLEM 

Magda Devos 
St.-Denijs-Westrem, 18 mei 1992 

Bellem is genoemd naar de geboorteplaats van Christus, het stadje Bethlehem in Palestina. 
Hoewel de oudste vermelding pas van 1295 dateert, mogen we aannemen dat de parochie 

in 1242 werd gesticht door de Doornikse bisschop Walter de Marvis, die in dat jaar een tocht 
ondernam door het gebied van het Bulskampveld om er een aantal parochiegrenzen vast te 
leggen. 

In het verslag over die reis is er sprake van twee gehuchten, Assert en Meneveld genaamd, 
die door Walter van hun oude parochies werden afgescheiden. Deze passus wordt door de 
geschiedschrijvers geïnterpreteerd als een verwijzing naar de oorsprong van de parochie 
Bellem. Het valt inderdaad moeilijk in te zien wat de bisschop met deze gebiedsherverkaveling 
anders op het oog kan hebben gehad dan de oprichting van een nieuwe parochie. 

Het reisverslag vermeldt niet uit welke parochies de genoemde wijken werden losgemaakt, 
en over hun ligging wordt niet méér gezegd dan dat «Assert» zich bevindt nabij de plaats waar 
de deken van Gent, Walter van Laetem, al eerder de parochies Zomergem en Ursel van elkaar 
hadafgegrensd(Stockman1980:195).Dezemededeling,hoesummierook,verschaftvoldoende 
grond om «Assert» te lokaliseren bezuiden Ursel, dus ergens in het noordelijke deel van Bellem. 
Dat wordt bevestigd door een oorkonde uit 1237 -vijf jaar vóór de bisschoppelijke reis - waaruit 
we bovendien kunnen afleiden dat het andere verzelfstandigde gehucht, «Meneveld», naast of 
nabij «Assert» lag, want beide plaatsen worden er genoemd onder de gehuchten waardoor het 
tiende van Ursel in het zuiden wordt begrensd. Wel verschijnen de twee namen inhet document 
van 1237 onder een enigszins andere gedaante, nl. Hasselt/ Asseltb en Imeneveld, maar die 
twee vormen zijn zonder moeite te vereenzelvigen met resp. Assert en Meneveld, op hun beurt 
ongetwijfeld vervormingen door de Nederlandsonkundige scribent van het reisverslag uit 
1242. Op die twee gehuchtnamen komen we verder nog terug. 

De toekenning van bijbelse namen aan nieuwe parochies blijkt in de 13e eeuw geen 
zeldzaamheid te zijn: in Oost-Vlaanderen alleen al vinden we een «Sinaai» en een «Nazareth». 
Wellicht getuigt dat soort naamgeving ervan dat de parochie niet organisch is gegroeid rond de 
een of andere oude bewoningskern, maar min of meer kunstmatig tot stand kwam, door een 
initiatief van hogerhand. In het geval van Bellem bestaan er sterke vermoedens dat de huidige 
dorpskern anno 1242 nog geen collectieve nederzetting was; de bewoningsconcentratie zou er 
van jongere datum zijn. 

De huidige vorm bellem ontwikkelde zich uit bethlehem door verdoffing en vervolgens 
teloorgang van de onbeklemtoonde lettergreep, waarna de moeilijk uit te spreken verbinding 
tl tot Il werd geassimileerd (vgl. pollepel uit ouder pollepel). De klankevolutie, waarvan de 
verschillende stadia trouwens blijken uit de geattesteerde spellingvormen, kende dus het 
volgende verloop: betlehem ~ betle(e)m ~ bellem. 
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2. WIJKEN EN GEHUCHTEN 

ASSERT, alias HASSELT 

De naamsvorm assert kennen we uit slechts één historisch document: het Latijnse verslag 
over de tocht van Walter de Marvis door de streek van het Bulskampveld in het jaar 1242. 

In die tekst verwijst Assert naar een van de twee gehuchten bezuiden Ursel, die de 
bisschop uit hun oorspronkelijke parochies losmaakte om, naar de geschiedschrijvers aanne
men, te worden samengevoegd tot een nieuwe parochie, Bellem. Het andere gehucht wordt in 
de bewuste tekst Meneveld geheten. 

Zoals hierboven al gezegd naar aanleiding van de naam Bellem, hebben we goede redenen 
om Assert en Meneveld te identificeren met de twee gehuchten die in een vijf jaar oudere, 
eveneens in het Latijn gestelde oorkonde Hasselt (of ook Bernetb) en Imeneveld worden 
genoemd. Voor deze interpretatie zijn twee argumenten aan te voeren. 

In de eerste plaats komen er in het reisverlag van 1242 nog meer plaatsnamen voor in 
vervormde gedaante, b.v. Karschoot i.p.v. Kaatschoot (=plaats op Hansbeke nabij de grens 
met Bellem). Meer toelichting daarover vindt men in de artikelen van Verhoustraete ( 1961: 228 
e.v.) en Stockman (1980: 188 e.v.). Een en ander laat vermoeden dat ook Assert en Meneveld 
vervormingen zijn, ontsproten aan de pen van een Waalse klerk die niet vertrouwd was met de 
plaatselijke tongval. Klaarblijkelijk heeft de man zich weinig bekommerd om de juiste 
inheemse vorm van de lokale toponiemen, en noteerde hij gewoon wat zijn ongeoefende oor 
opving. We kunnen ons dan ook zeer wel voorstellen dat hij in de dialectische (b-loze) uitspraak 
asselt (= basselt) de 1 van de onbeklemtoonde lettergreep als een r hoorde. Even aannemelijk 
isdathij hetzwakbeklemtoondeeerstesegmentvandenaamlmeneveldnietzouhebbengehoord, 
waardoor hij Meneveld schreef. 

In de tweede plaats blijkt de benaderende situering van het duo Assert- Meneveld op basis 
van de tekst van 1242 overeen te komen met de - weliswaar vage - informatie die de oorkonde 
van 1237 prijsgeeft over de ligging van Hasselt en Imeneveld (zie ook de naam Bellem). 

Met de identificatie 1242 Assert = 1237 Hasselt, alias Berneth, zijn echter nog niet alle 
problemen in verband met dit toponiem van de baan. Als de hierboven voorgestelde reconstructie 
klopt, dan heeft de etymologische verklaring van de naam weinig voeten in de aarde: assert gaat 
terug op basselt, een vaak voorkomend toponymisch bestanddeel (vgl. de gemeentenamen 
Hasselt, Op-, Nederhasselt; ook in het Meetjesland is het woord meermaals als plaatsnaam 
geattesteerd, o.m. te Aalter), dat gevormd werd uit Germ. hasla 'hazelaar' en een achtervoegsel 
-t, waarmee plantnamen werden omgevormd tot verzamelnamen die op de begroeide opper
vlakte werden toegepast en daardoor tot terreinnamen werden. Zo betekent basselt etymolo
gisch 'veelheid van hazelaars', wat concreet neerkomt op 'hazelbos'. Op een gelijkaardige 
manier ontstonden b.v. biest ('veelheid van biezen' -+ 'biesbos'), eist ('veelheid van elzebomen' 
-+ 'elzebos'), varent ('veelheid van varens' -+ 'varenbos'). 

We mogen echter niet uit het oog verliezen dat de zojuist voorgestelde verklaring slechts 
op een smalle basis van controleerbare feiten berust, meer bepaald op twee archiefstukken uit 
het midden van de 13e eeuw. Uit de vergelijking van die twee bronnen trokken we twee 
conclusies, t.w. 
1. de plaatsen «Assert» en «Meneveld» (1242) zijn te vereenzelvigen met de plaatsen 

<<Hasselt» en «lmeneveld» (1237); 
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2. de naamsvormen Hasselt en Imeneveld zijn etymologisch oorspronkelijker dan Assert 
en Meneveld. 
Deze gedachtengang, hoe sluitend ook op zichzelf, biedt nog geen antwoord op een andere 

vraag, die zich automatisch opdringt wanneer we Assert/Hasselt beschouwen in een wat breder 
geografisch perspectief, namelijk: hoe verhoudt dit Bellemse Assert/Hasselt zich etymologisch 
en topografisch tot de gehuchtnaam Hasselt in de Aalterse wijk Oostmolen, alsook tot de 
asse(n)-namen aan weerskanten van de grens Aalter-Bellem? Was Hasselt aanvankelijk een 
uitgestrekt gehucht van Aalter, waaruit in 1242 een stuk aan Bellem werd toegewezen ? 
A. Verhoustraete achtte dit scenario niet uitgesloten, L. Stock.man daarentegen ziet er weinig 
heil in: "Het Aalterse Hasselt lijkt me aan de verkeerde kant van de .. . Brugse vaart te liggen 
om vereenzelvigd te kunnen worden met het Hasselt sive Berneth." (Stockman 1980: 192). Zelf 
voelt hij meer voor een situering in denoordoosthoekvanBellem, waar er immers een toponiem 
Berrendonk voorkomt, waarvan het eerste deel aan Bemeth lijkt te herinneren. De ware 
toedracht hieromtrent zal verborgen blijven, zolang de nodige bronnen voor een nauwkeuriger 
plaatsbepaling van het Bellemse Assert/Hasselt ontbreken. 

Door die leemte in onze historische documentatie behoort voorlopig ook elke veronder
stelling over een mogelijk verband tussen AssertfHasselt en de asse(n)-toponiemen tot het 
domein van de speculatie. Is het toeval dat we uitgerekend in het grensgebied van Aalter en 
Bellem verschillende namen met asse(n) aantreffen, of moeten we dat bestanddeel etymolo
gisch gelijkstellen met het grondwoord in hasselt, assert? En indien dat laatste klopt, wat was 
dan de etymologische basisvorm: hasselt, het collectief uit de naam voor de hazelaar, of 
as(sen), dat we in de toponymie van Aalter (Aalter, blz. 58) verklaarden als een afleiding uit 
as 'esboom' ? 

De hasselt-hypothese heeft als consequentie dat we as(sen) anders moeten opvatten als 
eerder voorgesteld, nl. als een klankvariant van hasselt, waarin de 1 tot n werd en de t verdween. 
Fonetisch lijkt zo'n overgang asselt ---+ assent ---+ assen best plausibel. Gaan we daarentegen 
uit van assent, dan moeten we besluiten dat niet alleen de secretaris van bisschop de Marvis de 
naam foutief heeft genoteerd, maar ook de scribent van de oorkonde uit 1237, waar immers 
hasselt staat. Bovendien noopt deze hypothese ons evenzeer als de vorige om de etymologische 
interpretatie van asse(n), assent opnieuw ter discussie te stellen. De t in de gehuchtnaam kan 
moeilijk iets anders zijn dan het al genoemde collectief-suffix; dat suffix werd echter in de regel 
alleen aan enkelvouden toegevoegd, zodat we als collectief-afleiding van as niet assent, maar 
ast zouden verwachten ! 

Aangezien het ons op dit ogenblik niet mogelijk is dat hele toponymische en etymologische 
kluwen te ontwarren, zien we af van verdere uitweidingen. Hopelijk zal nieuw historisch 
materiaal ooit de oplossing brengen. Intussen kunnen we enkel betreuren dat W alters secretaris 
verzuimd heeft te vermelden uit welke parochies «Assert» en «Meneveld» werden losgemaakt. 

BERNETH 

De enige historische bron voor dit toponiem is een Latijnse oorkonde uit 1237, waarin 
bepaald wordt dat het kapittel van Doornik een deel van de tienden binnen de parochie Ursel 
in cijns geeft aan de abdij van Drongen. Volgens dat document is Bemeth een andere naam voor 
Hasselt ("Hasselt sive Berneth "), een gehucht aan de zuidelijke grens van het vercijnsde 
gebied. 
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Zoals eerder betoogd, gaat het hier in alle waarschijnlijkheid om de plaats die vijf jaar later, 
in het verslag over de tocht van Walter de Marvis, onder de vorm Assert genoemd wordt als 
een van de twee gehuchten die uit hun oude parochies worden losgemaakt, wat ongetwijfeld 
gebeurde met het oog op de stichting van Bellem. Over de problemen i.v.m. de lokalisering van 
deze <<jegenode» hebben we al gehandeld naar aanleiding van de naam Assert. 

De vorm bemeth toont aan dat het om een erg oud toponiem gaat. Het is een afleiding van 
het oude werkwoord hemen 'branden' (vgl. Duits brennen) door middel van het al bekende 
collectief-suffix -t, dat hier nog zijn Oudnederlandse vorm (e)th bewaard heeft (uit Germ. oth, 
uth). De etymologische betekenis van het geheel moet omschreven worden als 'plaats waar 
gebrand wordt of waar gebrand is'. Zoals er in het Middelnederlands een werkwoordsvorm 
branden ontstond naast bernen, kwam er ook een jonger substantief brand in gebruik. 

De bestanddelen berrent, hemt en brand zijn overvloedig aanwezig in de toponymie: te 
Bellem vinden we ook Berrendonk en Brande; misschien hoort ook Berrenden Bos tot 
diezelfde woordgroep. Elders in het Meetjesland attesteerden we o.m. Berrent, Berrentakker 
en Berrenmeers te Aalter, Berrent, Berrentbos, Berrendelare e.a. te Zomergem, Brand te 
Lovendegem, enz. 

De materiële achtergrond van deze namen kan van tweeërlei aard zijn. Mogelijk verwijzen 
ze naar een eertijds veel gebruikte rooiingstechniek voor heide en bos, waarbij men boomstronken 
en natuurlijke vegetatie afbrandde alvorens de grond om te ploegen. Daarnaast kunnen ze 
betrekking hebben op heide-achtige stukken grond waar het opschietend kreupelhout geregeld 
werd afgebrand om beweiding mogelijk te maken. 

Bij gebrek aan nauwkeuriger informatie over de ligging van Berneth alias Hasselt, valt 
voorlopig niet uit te maken hoe dit toponiem zich geografisch verhoudt tot de overige namen 
die met hetzelfde woord gevormd zijn. Als Stockman (1980: 192) de mogelijkheid oppert dat 
Bemeth en Berrendonk zich op dezelfde plaats of toch in elkaars nabijheid bevinden - t.w. in 
het noordoosten van Bellem, waar men Berrendonk heeft kunnen lokaliseren - dan steunt hij 
daarvoor alleen op de vormgelijkenis tussen beide namen. Theoretisch is het natuurlijk niet 
onmogelijk dat de twee toponiemen dezelfde plaats aanduidden, maar gezien de courante 
toepassing destijds van heidebrand als ontginningsmethode, komt het mij niet minder aannemelijk 
voor dat (het bestanddeel) berrent en consoorten op meer dan één plaats tot eigennaam 
versteenden. Zo vinden we op het grondgebied van Bellem ook verschillende «gavers», 
«donken», «heien», enz. 

BERRENDONK 

Het eerste deel in Berrendonk, ooit de naam voor een landelijk gehucht inhet noordoosten 
van Bellem, laat zich op een aanvaardbare manier verklaren als een verdere fonetische 
ontwikkeling van het hierboven besproken berneth 'plaats waar gebrand wordt (of is)': door 
klankomzetting ontstond berrent (vgl. varent uit Oudndl. famoth), waarvan de slot-t 
versmolt met de beginklank van het tweede deel (vgl. plaatsnamen als Varendonk < varent
donk, Varendries < varent-dries ). Het grondwoord donk heeft in de toponymie doorgaans 
de betekenis 'zandige hoogte in drassig terrein'. 

Als benoemingsmotief gold mogelijk de ligging van de bewuste «donk>>, t.w. op of nabij 
een «berrent», ofwel zinspeelt de naam op de wijze van ontginning. 

Voor het mogelijke verband met Bemeth alias Hasselt, "lie hierboven. 
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BREEBROEK 

Deze naam verwijst naar een oostelijk gelegen gehucht, in het lage gebied ten zuiden van 
de Brugse vaart aan weerszijden van de grens tussen Bellem en Hansbeke. Het toponiem is een 
samenstelling van broek, eertijds een gewoon woord voor vochtig laagland bij beken en 
rivieren (zie ook verder blz. 29), met het adjectief breed 'ruim, wijd, groot, uitgestrekt'. Het 
«brede broek>> was dus een uitgestrekt complex laaggelegen, waterziek land. 

Dat in ons materiaal varianten van het type bredebroek, breebroek afwisselen met 
vormen als breenbroek, breembroek en brembroek, valt gemakkelijk te verklaren uit het 
dubbele genus van het grondwoord, waardoor het adjectief breed zowel de onzijdige als de 
mannelijke verbuiging kon vertonen. In dat laatste geval evolueerde de verbinding breden broek 
tot breenbroek of, met assimilatie van de n aan de volgende b, tot breembroek, wat bij 
vocaalverkorting brembroek oplevert. 

Het is niet zeker of al onze historische attestaties van deze naam betrekking hebben op één 
en dezelfde plaats, nl. het Breebroek aan de grens Bellem-Hansbeke. L. Stockman vermoedt 
dat de oudste bewijsplaatsen, afkomstig uit de al meermaals vermelde oorkonde van 1237, een 
andere, gelijknamige plaats aanduiden, die een stuk noordelijker gesitueerd moet worden, en 
wel geheel of gedeeltelijk op het grondgebied van Ursel, ten zuiden van de weg die Berken 
(Ursel) met Hoetsel (Zomergem) verbindt (Stockman 1980: 191). Aan een voormalig 
Bre(d)ebroek in die omgeving herinnert het toponiem Breebroekmeersen in het zuiden van 
Ursel, dicht bij de grens met Zomergem. 

GAVER(S) 

De naam Gaver(s) wordt in de oude Bellemse toponymie voor twee verschillende 
plaatsen geattesteerd. Eén daarvan bevindt zich in het noordoosten, ten zuiden van Berrendonk 
aan de grens met Zomergem. Volgens de kaart van V erhoustraete bestrijkt het toponiem daar 
een aanzienlijke oppervlakte, zodat we de aangeduide werkelijkheid als een landelijk gehucht 
mogen beschouwen. Het andere «Gaver(s)» wordt door Verhoustraete gelokaliseerd in het 
noordwestelijke deel van Bellem, onmiddellijk ten noorden van het kanaal en palend aan het 
Aalterveld. Hier lijkt het toponiem een complex van bescheiden omvang aan te duiden, dat 
mogelijk nog tot het Aalterveld werd gerekend. 

Het woord gaver, dat in de toponymie van Noord-Oost-Vlaanderen vrij veel voorkomt, 
zou een voor-Germaanse benaming zijn voor moeras. Qua achterliggende werkelijkheid 
verschilt gaver dan ook weinig van het Germaanse woord broek. 

GEMENE VEW alias MENEVELD 

Deze erg oude gehuchtnaam wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde van 1237, die 
handelt over de afbakening van de tiendegebieden van Ursel. Het toponiem verschijnt er onder 
de Middelnederlandse gedaante imenevelt, met i in plaats van ge als voorvoegsel, een ver
schijnsel dat ooit typisch was voor de Nederlandse en de Vlaamse kustdialecten, en waarvan 
we in middeleeuwse teksten uit westelijk Vlaanderen tal van voorbeelden vinden, o.m. imet 
(i.p.v. gemet, landmaat), igaen (i.p.v. gegaan). 
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Vijf jaar later wordt de naam onnauwkeurig als Meneveld genoteerd in het verslag over 
de reis van bisschop de Marvis; de weglating van het voorvoegsel valt zonder twijfel op 
rekening te schrijven van de Waalse verslaggever. 

Aangenomen wordt dat «Meneveld» tesamen met «Assert» het oorspronkelijke gebied 
van Bellem uitmaakt, want volgens het reisverlag werden beide gehuchten in 1242 uit hun oude 
parochies afgezonderd. Doordat we niet weten welke van de belendende parochies «Meneveld» 
aan Bellem heeft afgestaan, en bij gebrek aan andere bewijsplaatsen dan de twee genoemde 
Latijnse documenten, blijft de exacte ligging van het bewuste gehucht even duister als in het 
geval van «Assert». 

Volgens V erhoustraete is «Meneveld» mogelijk identiekmet het later (vanaf de 16e eeuw) 
vermelde Neerveld, dat hij ten zuidwesten van Bellem-Dorp situeert. In zijn opvatting viel het 
bewuste gehucht oorspronkelijk onder Lotenhulle. 

Fonetisch kunnen we een overgang imeneveld --+ meneveld --+ neerveld niet uitsluiten, 
temeer daar ons materiaal laat uitschijnen dat de vorm neerveld vooraf is gegaan door een ouder 
meerveld, een vorm dus die dichter bij meneveld staat. We moeten evenwel opmerken dat voor 
Verhoustraetes visie elk positief historisch bewijs ontbreekt. Stockman van zijn kant be
schouwt de uitleg van V erhoustraete als een mogelijke denkpiste, maar hij laat ook ruimte voor 
een alternatief: "of moeten we ht Aalterveld met het Imeneveld identificeren?", vraag hij zich 
af. 

HASSELT: zie ASSERT 

HERRENT 

Verdwenen naam voor een deel van het gehucht Berrendonk in het noordoosten van 
Bellem, waar eertijds ook de Herrentvijver lag. 

Herrent is in oorsprong identiek of toch ten nauwste verwant met hernte (uit Germ. 
hirndra), een nu nog inhet W estvlaams bekende benaming voor de haagbeuk. De klankomzetting 
die hernte tot herrent maakte, moet tot stand zijn gekomen door toevoeging van het bekende 
collectief-suffix -t, tenzij men het oorspronkelijke te-element zelf als zo'n collectief-suffix is 
gaan opvatten, wat dan geleid zou hebben tot een vormelijke aanpassing van het woord aan de 
gewone gedaante van uit plantnamen afgeleide verzamelwoorden (berent naar analogie van 
b.v. hasselt, biest, est, ... ). Etymologisch betekent herrent dus 'veelheid van haagbeuken', 
meer concreet: 'haagbeukenbosje'. 

Terwijl de haagbeuk tegenwoordig nog vrijwel uitsluitend in hagen wordt aangeplant 
(vandaar zijn huidige Nederlandse naam), werd hij vroeger, en zeker tijdens de middeleeuwen, 
niet zelden in bosverband gekweekt. Vooral zijn hoog rendement aan uitstekend brandhout 
maakte deze boom populair bij onze voorouders. 

HOUW, HOUWEN 

Onmiddellijk benoorden de Kale aan weerskanten van de grens Bellem-Hansbeke lag 
eertijds een bosgebied dat inde archiefstukken zowel de Houw als de Houwen genoemd wordt. 

Onder houw, een afleiding van het werkwoord houwen 'hakken', verstaan we een perceel 
houtgewas, al dan niet deel uitmakend van een groter bos, dat geregeld gekapt wordt. 
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HULS(S)CHOOT 

Al in de l 4e eeuw wordt Hulschoot vermeld voor een gehucht in het oosten van Bellem, 
vlak boven het riviertje de Kale (nu het kanaal), ten westen van de tegenwoordige 
Hulsdonkstraat. 

Hoewel Hulschootnog voorkomt in een document van 1574, ontbreekt het merkwaardig 
genoeg op de kaart van V erhoustraete; die vermeldt op dezelfde plaats alleen het toponiem 
Hul(s)donk, dat weliswaar ook in ons materiaal opduikt, maar dan alleen als naam voor een 
stuk land en niet zoals bij V erhoustraete voor een hele «jegenode». 

Naar de juiste historische verhouding tussen beide toponiemen en de gebieden die ze 
bestreken, kunnen we voorlopig alleen gissen. Duidden ze in oorsprong verschillende, aan 
elkaar palende gehuchten aan? Of is Hul(s)donk een jongere vernoeming van Hul(s)schoot, 
dat tegen het einde van de 16e eeuw in onbruik raakte en daardoor niet meer vermeld staat in 
jongere landboeken? Intrigerend is verder dat er onmiddellijk ten zuiden van Hul(s)schoot/ 
Hul(s)donk, aan de overkant van de Kale, eveneens een toponiem donk gesignaleerd wordt. 
Was er aanvankelijk wellicht sprake van één enkel «donk»-gebied dat zich beiderzijds de Kale 
uitstrekte, en werd het noordelijke deel daarvan naderhand omgedoopt tot Hul(s)donk omdat 
het naast Hul(s)schoot lag of er zelfs toe werd gerekend? Ook hier zal toekomstig onderzoek 
de ware toedracht moeten onthullen. 

Het grondwoord in hul(s)schoot behoort etymologisch bij het werkwoord schieten in de 
betekenis 'zich snel voortbewegen, vooruitspringen'. In de landschappelijke terminologie 
verwijst schoot naar een hoger gelegen stuk land dat uitspringt in moerassig terrein. Naar 
betekenis staan schoot en donk elkaar dus erg nabij, wat een vereenzelviging van de plaatsen 
Hul(s)schoot en Hul(s)donk tot een aannemelijke hypothese maakt. 

Aangezien het ene toponiem in onze bronnen altijd als hulschoot geschreven wordt, met 
enkele s, en we voor het andere naast hulsdonk ook een enkele keer huldonk attesteren, komen 
voor het eerste deel van beide samenstellingen in principe twee verklaringen in aanmerking: 
1. hul ( < Germ. hulja), vroeger - en in sommige dialecten ook nu nog - de gewone benaming 

voor een kleine heuvel (vgl. Engels hill); 
2. huls ( <Germ. hulisa), de oude gedaante van de thans alom gebruikelijke boomnaam hulst. 

De huidige vorm gaat terug op een collectiefafleiding uit huls d.m.v. het suffix -t. 
Ondanks de archivalische schrijfwijze hulsdonk gaat mijn voorkeur om twee redenen uit naar 
de laatstgenoemde mogelijkheid. In de eerste plaats hebben schoot-toponiemen doorgaans een 
plantnaam of een diernaam als bepalend bestanddeel. Huls-schoot zou deze algemene regel 
bevestigen. In de tweede plaats lijkt een hoogtenaam als hul mij niet zo best te verzoenen met 
de ligging van onze toponiemen, nl. uitgerekend in een rivierdepressie ! Overigens verschijnt 
ook het afzonderlijke hulst in de Bellemse toponymie, nl. onder de gedaante Hulstje, maar van 
deze naam kennen we noch de ligging, noch de materiële achtergrond. 

KERST ER 

In ons bronnenbestand treffen we twee vermeldingen aan van Kerster, d.i. een gehucht 
op de Kale ten westen van Spildoorn. 

Voor die naam zie ik voorlopig geen andere oorsprong dan het Latijnse castrum 'militaire 
versterking, legerkamp', ofhet daarbij horende verkleinwoord castellum, waarop ook de Aalterse 
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wijknaam Kester teruggaat (zie Aalter, blz. 14 ). Het bestaan van een Romeinse versterking op 
die plaats is niet bewezen, maar zeker niet onmogelijk. Bij recente proefboringen heeft de 
archeoloog J. Semey immers potscherven gevonden uit de Romeinse periode. 

KROMEKE 

Op de tegenwoordige Markettewijk in het zuidoosten van Bellem herinnert vandaag nog 
een straatnaam aan het oeroude gehucht Kromeke, genoemd naar een kromme eikeboom die 
daar wellicht ooit de een of andere grens markeerde, b.v. tussen verschillende parochies of 
verschillende feodale gebieden. 

Kromeke was een van de haltes op de tocht van Walter de Marvis. Volgens het reisverslag 
was het hier dat de bisschop de grenzen tussen Nevele en Lotenhulle en tussen Bellem en 
Lotenhulle vastlegde. 

Tot diep in de 18e eeuw bestond het gehucht grotendeels uit bos, heide en vijvers. Het 
weinige bouwland behoorde aan drie boerderijen: het grote en het kleine Goed te Kromeke en 
het Pannengoed, alias het Pachtgoed ter Lucht. 

LINDEKENS 

Volgens historische documenten lag dit gehucht in de nabijheid van het eerder vermelde 
Kerster, even ten zuiden van de Kale en ten westen van Spildoorn. 

Misschien is de naam ontleend aan het Goed ter Linden, dat immers in diezelfde buurt 
gesignaleerd wordt. Het kan natuurlijk ook net andersom zijn gegaan, nl. dat het bewuste 
«goed» genoemd is naar het al eerder bestaande gehucht. Als dat laatste geldt, verwijst de naam 
Lindekens gewoon naar een aantal lindebomen die daar stonden. 

WVENZELE 

Benoorden het kanaal, even ten westen van het punt waar de Moerstraat en de Leistraat 
samenkomen, lag eertijds het gehucht Lovenzele. De naam duikt voor het eerst op in een 
oorkonde van 1242, wanneer daar door het hospitaal van Rijsel een uitgestrekt complex woeste 
grond wordt verkocht aan Filips van de W oestijne. 

Naast de vroege attestatie laat ook de aard van de naam vermoeden dat het hier om een erg 
oud toponiem gaat. Zele, het kernbestanddeel, kwam volgens Gysseling al voor bij de Ger
maanse plaatsnaamgeving in de Se eeuw; in onze streken werden de meeste zele-namen ge
vormd tussen de 8e en de 11 e-12e eeuw. Het woord stamt van dezelfde wortel af als het huidige 
Ndl. zaal; etymologisch betekent het 'woning' (oorspronkelijk een woning bestaande uit één 
ruimte), of 'bouwsel'. 

Uit toponymisch onderzoek weten we dat de meeste zele-nederzettingen hun oorsprong 
vinden in geïsoleerde woonplaatsen, qua grootte variërend van een bescheiden hut tot een 
hoeve van enige omvang, die vooruitgeschoven ontginningsposten vormden in een woeste 
omgeving. 
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Voor het eerste deel zie ik een mogelijke verklaring in Mnl. love, een woord dat we ook 
in de (verdwenen) Aalterse gehuchtnaam Ter Loven meenden te herkennen. Het komt van 
Germ. laubja (waarin laub = 'loof, gebladerte'), met als basisbetekenis 'hut of afdak uit lover, 
m.a.w. uit bebladerde takken'. Daaruit ontstond een brede waaier van toepassingen, waaronder 
enkele die in aanmerking komen voor de verklaring van ons toponiem, t.w. 'schuurtje', 'stal', 
'tijdelijke schuilplaats voor mens en dier'. Het is inderdaad niet ondenkbaar dat er op de plaats 
van de bedoelde nederzetting aanvankelijk alleen een «love» stond, een soort van schuilhok 
voor het vee dat men op het omringende veld liet grazen, en waar eventueel ook de veehouders 
een tijdelijk onderkomen konden vinden. De naam Lovenzele ( = woonplaats nabij de «love») 
zou dan gevormd zijn op het ogenblik dat de bewoning er een permanent karakter kreeg. 

Als alternatief voor de bovenstaande reconstructie valt te overwegen dat het eerste deel 
een verdwenen persoonsnaam bevat,mogelijkverwantmetdieinde gemeentenaam Lovendegem 
en/of met andere bekende lov-namen zoals Oudgents Lovardus, alsook Laubinus (naam van 
een inwoner van Aalter die in 1242 vernoemd wordt), Lovin (geattesteerd te Kortrijk in de 14e 
eeuw). Dat Loven als eigennaam ook ooit te Bellem bestond, lijkt te worden bevestigd door het 
toponiem Lovens Bilk, waarin de s zich het best laat verklaren als een bezitsgenitief bij een 
mannelijke persoonsnaam. 

MENEVEW: zie GEMENE VEW 

SPENHOUT 

SpenhoutisvandaageenwijkvanZomergem- terplaatsezegtmenSpennink-maarzeker 
tot in de late 16e eeuw werd ook het Bellemse gebied tussen de Spenhoutstraat (nu 
Spenningstraat) en de Kouterloop tot de wijk Spenhout gerekend. 

De naam is een dialectische vorm van spinhout, een zeer vroege ontlening uit het Latijnse 
spinetum, dat 'doornbos' betekent. Aan datzelfde spinetum herinnert ook de nog gangbare 
Oostvlaamse dialectbenaming spinse voor een takkenbos, vroeger bepaaldelijk een bussel 
doornhout (om de oven te heten). 

SPILDOORN 

Deze oude gehuchtnaam, een van de weinige in ons materiaal die tot op onze dagen 
bewaard bleven, herinnert aan de «spildoorn» of witte hagedoorn die daar eertijds groeide. In 
deze heesterbenaming is spil een oud synoniem voor stekel. 

STUIVENBERG 

Hoewel het landschap te Bellem geen opmerkelijke hoogteverschillen vertoont, vinden 
we er toch enkele heuvelnamen, waaronder Stuivenberg, tegenwoordig nog de naam voor een 
gehucht even ten noordwesten van het dorp. 

De naam Stuivenberg, die sporadisch over heel Vlaanderen verspreid is, wordt door de 
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meeste toponymisten verklaard als 'hoogte waar het stuift', d.w.z. waar de zandige bodem 
opstuift bij winderig weer. 

Naar onze bronnen te oordelen was het toponiem al vóór 1600 overgegaan op de omgeving 
van de berg. Mogelijk was het toen al wijknaam. 

SWITTEN 

Deze wijk in het noordwesten van Bellem aan de grens met Aalter, erfde zijn naam van 
een hofstede die toebehoorde aan iemand met de naam Switten of (de) Witte. 

Óe ons nog bekende familienaam Switten ontstond door samentrekking van de oude 
genitiefconstructie des Witten(s), d.w.z. "het goed van (de) Witte". Oorspronkelijk was (de) 
witte een bijnaam voor iemand met wit of opvallend lichtblond haar. Hetzelfde type 
genitiefverbinding ligt ook ten grondslag aannamen als Swillen(s) (uit Willem), Smetrijns (uit 
Matrijn) en het hierna nog te bespreken Zwagers (uit Wager< Wagenaer). 

Op het gehucht Switten melden de bronnen naast het Switten Goed ook een Swittenbos, 
Swittenvelden, een Swittendreef en een Swittenstraatje. 

TE NESTVOORDE 

Niet gelokaliseerd gehucht, waarvan het bestaan ons bekend is door één attestatie uit de 
15e eeuw: daerment heet te nestvoorde (1450). 

De schrijfwijze te N estvoorde verhult de juiste etymologische naamsvorm, nl. estvoorde, 
een samenstelling van voorde 'doorwaadbare plaats in een waterloop' met est 'essenbos' (uit 
es+ collectief-suffix -t ). In de lokaliserende voorzetselbepaling ten Estvoorde werd na verloop 
van tijd de buigings-n van het lidwoord verkeerdelijk opgevat als de beginklank van het 
zelfstandig naamwoord. 

TER LEIE 

Dit verdwenen en niet gelokaliseerde gehucht moet wellicht gezocht worden in de buurt 
van het kanaal. In ieder geval was Leie tot in het begin van de 17 e eeuw een veel gebruikte naam 
voor het riviertje dat ook Durme en Kale wordt geheten, en waarvan de hele Bellemse loop 
naderhand opging in de bedding van de Brugse Vaart. 

Voor de waternamen Kale en Leie, zie verder blz. 49. 

ZEVEKOTE 

In 1551 verwijsteenarchiefstuknaar "tgehuchte datmen eedttsevecote binnenderprochie 
van bellem ". Waar dat gehucht gelegen was, komen we niet te weten, maar het moet zeker in 
de buurt van de een of andere waterloop zijn geweest. Een «zevenkot» was immers een 
overdekte ruimte waarin een zeefinstallatie stond om het water van een beek, rivier of kanaal 
te zuiveren van blaren en vuilnis. 
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ZUTTERSHOEK 

Dit nog bestaande gehucht ten zuiden van het kanaal aan de grens met Zomergem, is 
gevormd met de familienaam (de) Sutter, die al in de 16e eeuw meermaals vernoemd wordt 
in Bellemse bronnen. In de 17 e eeuw is er sprake van een familie De Sutter die hier een hofstede 
met veel landerijen bezit (Verhoustraete 1959: 158). 

Het woord hoek wordt zowel in plaatsnamen als inde gewone woordenschat gebruikt voor 
'gehucht, buurt', dikwijls bepaaldelijk voor een enigszins afgelegen gehucht, wat in het geval 
van de Zuttershoek zeker opgaat. 

ZWAGERSHUL 

Deze nog bestaande wijknaam kunnen we met behulp van de oudste attestaties (1529: in 
waghershulle; 1543: tswaghers hul) etymologisch analyseren als (de)s wager-s hul, d.w.z. "de 
<<hul» van ene Wager". 

Het grondwoord hul is een courant toponymisch bestanddeel, dat overigens vandaag nog 
in de westelijke dialecten als soortnaam voorkomt ter aanduiding van een kleine hoogte in het 
landschap. Zwagers ontstond uit een genitiefverbinding met de persoonsnaam Wager, waarbij 
naderhand de buigins-s van het lidwoord met die eigennaam versmolt (vgl. Switten). Waar
schijnlijk is de naam Wager ontstaan uit Wagener (nu nog als familienaam bekend, o.m. in 
Zeeuws-Vlaanderen), dat op zijn beurt teruggaat op Wagenaar, in oorsprong een beroeps
naam, nl. 'wagenmenner' en van daaruit tot eigennaam geworden. 

3. STRAATNAMEN 

AALTERSTRAATJE, AALTERWEG 

Allebei deze verdwenen straatnamen moeten een verbindingsweg hebben benoemd 
(mogelijk dezelfde) tussen Aalter en Bellem. Al in de 16e eeuw was Aalterweg een akkernaam 
geworden. 

BERKENSTRAAT 

Verdwenen straat met onbekende ligging, zo genoemd omdat er berken langs stonden 
ofwel omdat hij naar het Urselse gehucht Berken liep. 

EEKTSTRAAT 

Ook van deze verdwenen straat kunnen we het traject niet lokaliseren. De naam is wel 
doorzichtig: eekt is een collectief-afleiding van eke 'eik', en betekent 'eikenbos'. 
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FJERENSSTRAATJE 

Verdwenen straatje, genoemd naar een van de bewoners of aangelanden die de nu nog 
bestaande familienaam Fierens of Fiers droeg. 

Op de kaart van V erhoustraete is het Fierensstraatje een doodlopende weg die in westelijke 
richting aftakt van de Kloosterstraat waar deze een bocht naar rechts maakt om verder pal noord 
naar Ursel te lopen. Verhoustraete vond in zijn bronnen ook een Fierensstee (hofstede), maar 
het is weinig waarschijnlijk dat het straatje en de «stee» naar dezelfde persoon zijn genoemd. 
Wellicht waren er op Bellem meerdere families Fier(en)s. 

HEERSTRAAT 

Het element heer, dat in de Vlaamse toponymie vertegenwoordigd wordt door een 
welhaast onoverzienbare reeks <<heerbanen», <<heerstratern> en <<heerwegen», is de klankwettige 
opvolger van twee etymologisch geheel verschillende woorden. 

Het ene heer is een wisselvorm van heir en her (zoals in herberg), en gaat terug op harja, 
het Germaanse woord voor 'leger'. Zoals een herberg in oorsprong onderdak verleende aan 
soldaten van een voorbijtrekkend leger of <<heir», sloeg heirweg/heerweg op wegen waarlangs 
dat «heir» zich verplaatste. Nadien werd het toepassingsbereik van het woord verruimd tot 
verharde wegen in het algemeen, ongeacht of die bij troepenverplaatsingen gebruikt werden. 

Het tweede heer is niets anders dan het tegenwoordige substantief in de betekenis 'heerser, 
machthebber'. In die optiek moet heerstraat worden opgevat als 'straat toebehorend aan een 
(feodale) heer'. 

Voor de Bellemse Heerstraat (soms ook Grote Heerstraat genoemd) komt de tweede 
verklaring het best in aanmerking. Verhoustraete legt ons duidelijk uit waarom: 

"Afkomende van Berken te Ursel en leidende naar Aalter-Dries en Knesselare vindt men 
de Heerstraat, die over een lange afstand de grens vormt tussen Bellem en Ursel. Op 
sommige oude kaarten staat die weg aangeduid als zijnde een heerweg van Gent naar 
Brugge. Al is het waar dat alle wegen naar Gent leiden, dan vraagt men zich toch af waarom 
deze weg tussen Zomergem en Knesselare een geweldige omweg maakt, in plaats van het 
rechte spoor over Ursel-Dorp te volgen. De weg zal ongetwijfeld niets anders geweest zijn 
dan een gewone heerweg, t.t.z. een straat die aan de heer toebehoorde geli jkmen te Bellem 
nog vindt de Oostmolense heerweg en de heerweg naar Hansbeke of Bellemdreef." 

(Verhoustraete 1959: 159) 

KERKSTRAAT 

Oude naam voor de tegenwoordige Museumstraat. Al inde 16e eeuw vormt de Kerkstraat 
de verbinding tussen Bellem-Dorp en de Kale (nu het kanaal). Mogelijk slaat het één keer 
geattesteerde Kerkstraatje (1494) op diezelfde weg. 

KERKWEG 

Misschien was Kerkweg - in onze bronnen al tot bouwlandtoponiem geworden - ooit nog 
een andere naam voor de zojuist besproken Kerkstraat, maar zeker is dat niet. Zoals oudere 
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dialectsprekers nog kunnen getuigen, was kerkweg tot voor kort de gewone benaming voor een 
weg die een min of meer afgelegen wijk met de kerk verbond. 

LE/STRAAT 

De Leistraat dankt haar naam aan het riviertje dat eertijds door het noordelijke deel van 
Bellem vloeide en in het begin van de 17e eeuw opgenomen werd in de bedding van het kanaal 
Brugge-Gent. 

Waar tegenwoordig de Leistraat doodloopt op de weg langs het kanaal, lag er vroeger een 
brug over de Leie/Kale, de zgn. Leibrugge, die aansloot op de Kerkstraat, nu Museumstraat. 

MOERSTRAAT 

De oude Moerstraat loopt vandaag uit op de zuidelijke vaartweg even ten oosten van 
Bellem-Brug. Vanaf dat punt liep ze vroeger, d.w.z. voor het kanaal werd gegraven, nog een 
eindje verder oostwaarts langs de oever van de Leie/Kale tot aan de thans verdwenen Leibrug, 
waarop aan de overkant de Leistraat aansloot. Bij de bouw van de huidige brug werd een nieuw 
stuk weg aangelegd om de Moerstraat vanaf de bocht over het kanaal heen met de Leistraat te 
verenigen tot een rechte verkeersader. 

Voor de verklaring van het toponiem komen twee oude betekenissen van moer in aan
merking: 1) 'slijk, modder'; 2) 'veen(grond)'. 

De eerste interpretatie valt goed te rijmen met de hoedanigheid van de Moerstraat zoals 
die uit historische bronnen naar voren komt. Nog op het einde van de 18e eeuw, aldus 
Verhoustraete, lag de weg er zo modderig bij dat een plan om het wegdek met kasseien te 
verharden, gewoon onuitvoerbaar bleek (Verhoustraete 1959:159). 

De tweede hypothese verdient echter evenzeer overweging. Niet alleen blijkt aan de 
meeste Vlaamse moer-toponiemen een betekenis 'veen' ten grondslag te liggen, in het geval 
van de Moerstraat vindt een dergelijke verklaring ook een argument in de topografische 
situering. De straat liep namelijk door een gebied dat tot in de 18e eeuw grotendeels heide is 
gebleven, met vijvers, moerassen en waterzieke, venige plekken. Ongetwijfeld werd ook hier, 
zoals in het hele gebied van het Bulskampveld, plaatselijk op kleine schaal turf gestoken. 

NEDERSTRAATJE 

In dit verdwenen toponiem betekent neder ofwel 'naar beneden' ofwel 'laaggelegen'. Het 
Nederstraatje moet dus een weg zijn geweest die naar beneden liep, ofwel een weg die zich 
in een laagte bevond. 

SEMSTRAATJE 

Waarschijnlijk liep dit verdwenen straatje door een waterziek gebied, want sem is een 
oude, toponymisch overgeleverde naam voor een bepaalde biessoort. 
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SPENHOUTSTRAAT 

De huidige Spenningstraat werd vóór 1600 nog algemeen Spenhoutstraat geheten; ze 
liep dwars door het gehucht Spenhout, dat zich toentertijd ook ten dele op Bellems grondgebied 
uitstrekte. In jongere tijd werd spenhout in de volksmond vervormd tot spenning. 

SPILDOORNSTRAATJE 

Nu nog steeds Spildoom geheten, vormt dit straatje een oude verbinding tussen het 
gelijknamige gehucht en de voormalige heerweg tussen Oostmolen en Hansbeke. 

STREEPSTRAAT 

Zo heette vroeger het noordelijke deel van de huidige Hulsdonkstraat, tussen de Stekel
beekstraat en de eerste grote bocht naar links. 

Aangezien de gewone betekenis van streep in de landschappelijke terminologie, nl. 'lang 
en smal stuk land, repelperceel', moeilijk rechtstreeks aanleiding kan hebben gegeven tot de 
naamgeving aan de straat, neem ik aan dat het eerste deel in Streepstraat ontleend is aan de 
naam van een stuk land, de Streep, dat zich langs die weg bevond. 

SWITTENSTRAAT 

Verdwenen straatje dat de wijk Switten verbond met de Moerstraat. Aan diezelfde weg 
herinnert mogelijk ook het toponiem Swittendreef, dat in onze bronnen echter al tot akker
benaming geëvolueerd blijkt te zijn. 

VELDSTRAAT 

Verdwenen naam voor een straat die naar een <<Veld» liep. 

WEITINGSTRAAT 

Zo heet vandaag nog de straat die in het oude Bellemse wegennet twee belangrijke 
verkeersaders met elkaar verbond: in het noorden de weg van Oostmolen (Aalter) naar 
Hansbeke, in het zuiden een oude Gentweg die, komende uit Hansbeke, het zuidoostelijke 
hoekje van Bellem (Markette) afsneed en via Lotenhulle en Aalter zijn traject richting Brugge 
vervolgde dwars door het Bulskampveld. 

De oudste vindplaatsen onthullen ons dat het eerste deel van het toponiem oorspronkelijk 
weitin, weiten luidde, d.i. een variant van de persoonsnaam Wouter, waarin de ou plaatselijk 
tot een ei-achtige klank was geëvolueerd (vgl. de tegenwoordige dialectische uitspraak van 
woorden als koud en zout). De vervorming weiten-+ weitinck dateert al van de 16e eeuw. 
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WINTERSTRAAT 

Verdwenen straatje, genoemd naar een (De) Winter die daar woonde of er land bewerkte. 

4. BOERDERIJEN 

Het operkelijk geringe aantal boerderijnamen staat niet in verhouding tot de werkelijke 
bewoningstoestand te Bellem tijdens de 16e eeuw. Veel van de hofsteden die voor het eerst 
vermeld worden in het landboek van 1637, moeten al vóór 1600 hebben bestaan; dat ze in onze 
verzameling ontbreken, heeft alles te maken met de schaarste aan oude bronnen. 

Bijna alle hoevenamen zijn samengesteld met goed; de verkleinvorm daarvan komt één 
enkele keer als zelfstandig toponiem voor. We vinden ook twee namen op stede en één attestatie 
van het zelfstandige hofstede. Dat laatste was toen echter al tot perceelsnaam geëvolueerd. 

Goed, stede en hofstede kunnen zowel slaan op het boerenerf in de enge zin, d.w.z. de 
gebouwen plus de vrije ruimte daartussen, als op het landbouwbedrijf in zijn geheel, met 
inbegrip van de landerijen. 

Hoewel de drie woorden elkaar in betekenis erg nabij staan, zijn er toch kleine nuances. 
Zo wordt onder goed gewoonlijk een vrij belangrijke hoeve verstaan; bij stede en hofstede 
daarentegen lijkt de grootte van het benoemde een geringe rol te spelen. Van de drie bezit stede 
wel het ruimste toepassingsbereik, want naast allerhande boerderijen - van vrij groot 
exploitatiecentrum tot keuterbedrijf - kunnen ook gewone huizen, al dan niet in het dorps
centrum gelegen, met stede worden aangeduid. 

GOED TE BELLEM 

Zo heette in de 16e eeuw het buitengoed van de rijke Bellemse baljuwsfamilie Wyts; het 
lag "omtrent daar waar later het kasteel van Bellem gekomen is, maar iets meer oostwaarts" 
(Verhoustraete 1959: 154). Dat buitengoed bestond uit een «huys van playsance» en een 
pachthof of neerhof met 11 bunder land, meers en heidegrond. 

GOED TE KROMEKE 

Op het gehucht Kromeke stonden eeuwenlang twee boerderijen als enige tekenen van 
menselijke aanwezigheid in een uithoek van Bellem, waar overigens alleen heide, kreupelbos 
en poelen te vinden waren. Het grootste van de twee, het Goed te Kromeke, wordt voor het eerst 
vermeld in 1474. Eenhalveeeuwnadienduiktinde archiefstukken het Goedeken voor Kromeke 
op, de kleine hoeve die in de 16e eeuw ook 't Goedeken (=het goedje) wordt genoemd. 

GOED TER LINDEN 

Dit «pacht goed» lag even ten oosten van de huidige Museumstraat, halfweg tussen de Kale 
en de heerweg van Oostmolen naar Hansbeke. 
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Tenzij de naam ontleend is aan het gehucht Lindekens, dat immers in dezelfde buurt 
gelokaliseerd wordt, verwijst hij naar het oude gebruik om voor of rond landelijke woningen 
lindebomen te planten. Tal van hofsteden, huizen enherbergen in Vlaanderen hebben het woord 
linde in hun naam. 

Het Goed ter Linden wordt soms ook bet Groot Goed genoemd, en in jongere bronnen 
(na 1600) de Goedingen. 

GOED TER LUCHT 

Oude naam voor een verdwenen hofstede die in de 17e eeuw ook Pannengoed genoemd 
wordt en die zich bevond inhet zuidoosten van Bellem, ongeveer halfweg tussen de W eitingstraat 
en de tegenwoordige Langestraat, ter hoogte van het huidige spoorwegtraject. 

In de westelijke dialecten vormt lucht de tegenhanger van twee Nederlandse woorden, nl. 
lucht en licht. Die twee bezitten een brede waaier van toepassingen, wat in de toponymie 
aanleiding heeft gegeven tot de meest uiteenlopende veronderstellingen over de betekenis van 
lucht en licht in plaatsnamen. Voor het Goed ter Lucht zie ik verschillende verklarings
mogelijkheden. 

Om te beginnen zou de uitdrukking ter lucht zoveel kunnen betekenen als 'in de lucht', 
d.w.z. 'in de hoogte', waarbij te denken valt aan een boerderij die ofwel op een hoogte is 
gelegen, ofwel in de hoogte is gebouwd, m.a.w. een verdieping heeft. In de tweede plaats kan 
lucht hier opgevat worden als de dialectvorm voor licht, dat vanuit zijn betekenis 'helderheid, 
klaarte' mogelijk ook toepasbaar was op een open plek in een bos of een met kreupelhout 
begroeid heideveld. Deze veronderstelling laat zich alvast goed verzoenen met de geïsoleerde 
ligging van het Goed ter Lucht, midden in het het onherbergzame «veld». In de derde plaats 
droegen licht en lucht in het Middelnederlands de betekenis 'links' (te vergelijken met Engels 
left). Bij topografische oriëntatie stond 'links' gelijk met 'ten noorden' of 'ten oosten', al 
naargelang men zich op de opgaande dan wel op de middagzon richtte. Echter, dat ons Goed 
ter Lucht zo'n situerende bepaling zou bevatten, lijkt me niet zo best te verzoenen met de 
ligging van die plaats ten opzichte van Bellem-Centrum, nl. ten zuidoosten, d.i. een richting die 
normaal niet met licht of lucht wordt aangeduid. Of werd de naam vanuit Lotenhulle gegeven? 

GOED TE WAGEBRUGGE 

Verdwenen hoeve op Wagebrugge, eengehuchtindescherpehoekvande Waggebrugstraat 
met de W eitingstraat, nabij de grens met Hansbeke. 

De wijk moet zijn naam hebben ontleend aan een brug over de een of andere beek in die 
omgeving. 

Op grond van de oude schrijfwijze, die wijst op een lange aa in het eerste deel, ben ik 
geneigd de samenstelling te ontleden als wagen-brug (vgl. in het huidige W estvlaams n-loze 
vormen als wagemaker, wagekot), d.i. een brug breed genoeg voor een gespan van wagen en 
paard, in tegenstelling tot een voetgangersbruggetje. Als deze etymologische visie de juiste is, 
moet het toponiem op een behoorlijk vroeg tijdstip gevormd zijn, namelijk vóór de delging van 
g tussen klinkers, en voordat de aa verdonkerde tot oo, kortom, de tijd toen de dialecten van 
het Meetjesland nog een uitgesproken Westvlaams karakter hadden. 
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GOED SWITTEN / SWITTENGOED 

Naam van de hofstede waarnaar het gehucht Switten genoemd is. Dat de wijk naar de 
hoeve genoemd is, en niet andersom, wordt bevestigd door de bronnen, waar het Swittengoet 
al anderhalve eeuw eerder vermeld wordt dan de wijknaam. 

GOEDEKEN: zie GOED TE KROMEKE 

GROOT GOED: zie GOED TER LINDEN 

's KEERS GOED 

Hofstede genoemd naar de eigenaar of de pachter, die Kere of Van de Keere heette. De 
ligging van dit goed is ons niet bekend. 

KERKESTEDE 

Waarschijnlijk is Kerkestede een oudere naam voor de hoeve die in latere bronnen 
Kerkegoed heet en die Verhoustraete even ten noordoosten van Bellem-Kerk situeert. 

VIERHOEKEN 

Vermoedelijk de naam voor een herberg aan een kruispunt van twee wegen, waar er dus 
vier straathoeken waren. De Vier Hoeken lijkt in Vlaanderen een meer voorkomende 
herbergnaam te zijn geweest. 

5. TERREINNAMEN 

Onder terreinnamen verstaan we de toponiemen voor akkerland, grasland, bos, heide ... , 
kortom, voor de verschillende onderdelen van het cultuur- en het natuurlandschap. Sinds 1600 
echter heeft het landschap te Bellem nog ingrijpende veranderingen ondergaan. 

Het belangrijkste moment uit de ontginningsgeschiedenis van het Meetjesland en de hele 
Noordvlaamse zandstreek is de agrarische expansie in de volle en de late middeleeuwen (eind 
1 le tot begin 14e eeuw). Toen werden grote delen van het oorspronkelijke natuurland in 
cultuurland omgezet, en kreeg de agrarische ruimte het typische besloten uitzicht dat tot op onze 
dagen nog goeddeels bewaard is gebleven. 

Toch vielen niet alle gronden ten prooi aan de middeleeuwse expansiedrang: de 
ontginningsgolf doofde uit in de loop van de 14e eeuw en liet nog hele stukken van het woeste 
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«veld» onaangetast. Dat was met name het geval in de Noordvlaamse heidegordel, die zich van 
west naar oost uitstrekte over het huidige W estvlaams-Oostvlaamse Houtland, vanaf de rechter 
IJzeroever tot op de parochies Nevele en Lovendegem. Het grootste aaneengesloten complex 
uit die gordel, het Bulskampveld, bestreek ook het zuidelijke deel van het Meetjesland; op 
Bellems grondgebied viel de noordgrens ervan ongeveer samen met de weg van Oostmolen 
(Aalter) naar Hansbeke. Die weg heeft dan ook eeuwenlang de scheiding gemarkeerd tussen 
twee sterk verschillende landschappen. Het gebied ten noorden ervan droeg vanaf de (late) 
middeleeuwen een uitgesproken agrarisch karakter; wat er aan natuurland overbleef lag 
versnipperd over een aantal kleine stukjes heide, moeras en kreupelhout tussen de cultuurzones 
in. Bezuiden de weg daarentegen bevond zich het woeste Bulskampveld, waar heidebegroeiing 
en schrale grasvlakten afwisselden met moeras, waterzieke kreupelbosjes en een groot aantal 
vijvers. Nog in de 17e eeuw telde dat gebied niet meer dan drie boerderijen, die tesamen over 
een goeie 20 hectare cultuurgrond beschikten. Dat landschappelijke contrast bleef bestaan tot 
in de tweede helft van de 18e eeuw, toen de systematische ontginning van het Bulskampveld 
werd aangevat. Ons materiaal weerspiegelt uiteraard de oude toestand, vandaar dat we in het 
zuiden van Bellem vóór 1600 bijna geen cultuurlandtoponiemen vinden. 

In heel wat terreinnamen herkennen we een woord dat in de dagelijkse taal ook als 
soortnaam voorkwam (en eventueel nog altijd voorkomt) om een of ander terreintype te 
benoemen, b.v. akker, bilk, moer, donk. Uit dergelijke naamsbestanddelen kunnen we op
maken op welke landschappelijke categorie het toponiem in kwestie bij zijn ontstaan betrekking 
had; niets garandeert echter dat die werkelijkheid nog steeds dezelfde is op het ogenblik dat zo'n 
toponiem in een bron geattesteerd wordt. 

Door de aktiviteiten van de mens verandert het landschap voortdurend van uitzicht: bossen 
en heide worden gerooid, akkerland in weiland omgezet, moerassen en vijvers drooggelegd, 
enz. Dat alles hoeft echter niet per se een weerslag te hebben op de plaatsnaamgeving. 
Toponiemen zijn immers vaste verwijzers naar een bepaalde plaats, en dat maakt ze betrekkelijk 
ongevoelig voor materiële wijzigingen op het terrein. Zo dragen in het 16e-eeuwse Bellem 
nogal wat landbouwgronden een naam met bos, veld of heide, naamsbestanddelen waarvan de 
etymologische betekenis op het ogenblik van de attestatie niet meer beantwoordt aan de 
werkelijkheid waarop de bedoelde toponiemen betrekking hebben. 

Niet alle terreinnamen bevatten een woordbestanddeel dat naar de (voormalige) land
schappelijke categorie van het benoemde stuk grond verwijst. Veel percelen zijn genoemd naar 
een of andere kenmerkende omstandigheid die als identificerend werd ervaren, b.v. een 
markant vormkenmerk (b.v. de Bek), de uitgestrektheid (b.v. de Negen Gemeten), de naam 
van de eigenaar of de pachter (b.v. de Kertoys, de Mechiel). Vaak erfde een stuk grond zijn 
naam van een ander topografisch verschijnsel in de onmiddellijke omgeving, dat de rol van 
oriëntatiepunt vervulde, b.v. het Eeksken (perceel genoemd naar een eik in de buurt), de Knok 
(naar een nabijgelegen kruispunt of «knok>>). 

Hieronder geven we eerst een overzicht van de belangrijkste terreinbenamingen waaruit 
of waarmee Bellemse toponiemen zijn gevormd (5.1), daarna schenken we aandacht aan de 
namen voor respectievelijk het cultuurland (akker- en weiland) en de bossen (5.2). Van een 
aparte rubriek "woeste grond" hebben we afgezien, omdat vrijwel alle geattesteerde toponiemen 
die daar in etymologisch opzicht toe behoren, in onze bronnen al andere landschappelijke 
verschijnselen blijken aan te duiden, voornamelijk akker- of grasland percelen, soms gehuchten 
of op zijn minst toch landschappelijke complexen van een zekere omvang. We besluiten het 
hoofdstuk met de bespreking van enkele moeilijk te klasseren terreinnamen (5.3). 
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5.1 BELANGRIJKSTE KERNBESTANDDELEN IN TERREIN-TOPONIEMEN 

AKKER 

Akker (uit Germaans akra) is de oudste onder de specifieke bouw landbenamingen in de 
Vlaamse dialecten; het woord gaat terug tot de Germaanse landname in de 5e-7e eeuw. 

Tijdens de vroege middeleeuwen duidt akker uitgestrekte complexen aan waarop het hele 
bouwland van een nederzetting bijeenligt en die gemeenschappelijk worden bewerkt. Naar 
buiten toe waren de «akkers» omheind om ze te beschutten tegen het vee, dat vrij rondliep op 
het omringende «veld», binnenin echter waren ze niet door afsluitingen verkaveld, waardoor 
ze een open aanblik boden. 

Tussen de lle en de 14e eeuw beleven onze streken de belangrijkste agrarisch-land
schappelijke ontwikkeling uit hun geschiedenis. Onder druk van de bevolkingsaangroei en de 
toegenomen vraag naar landbouwprodukten vanuit de steden, worden aanzienlijke stukken 
heide en bos onder de ploeg gelegd, gaat men betere landbouwtechnieken en nieuwe bedrijfs
stelsels toepassen en begint men naast het traditionele broodgraan ook allerlei andere gewassen 
te verbouwen, zoals vlas, koolzaad, klaver, wikke, enz. 

Die agrarische expansie brengt de verspreiding mee van nieuwe of tot dan toe weinig 
gebruikelijke cultuurlandtermen. Eén daarvan is kouter, voordien wellicht alleen van toe
passing in het domaniale verband, maar sinds de 12e eeuw de benaming voor een nieuwsoortig 
akkerlandcomplex, dat ontstond door een rationele herverkaveling van het vroegmiddeleeuwse 
bouwland tot homogene reuzeblokken, waarop een gemeenschappelijke regeling van het werk 
en een verplichte driejaarlijkse wisselbouw van kracht waren. Op het grondgebied van het 
huidige Bellem is mij slechts één kouternaam bekend, de Spenhoutkouter, die lag volgens de 
kaart van Verhoustraete ten westen van het historische Spenhoutstraatje, nu Spenningstraat. 
In onze verzameling komt dat kouter-toponiem niet voor, en dat is merkwaardig, want het 
dateert zonder twijfel van lang vóór 1600. Andere bouw landtermen die van de ontginningsgolf 
hebben geprofiteerd om hun actieradius uit te breiden, zijn stuk en bilk, waarover verder meer. 

Naast de bovengenoemde nieuwkomers blijft in onze streek, net zoals elders in de 
zandstreek, het woord akker produktief bij de naamgeving aan de nieuw gewonnen bouw
landen. De akker-toponiemen uit de ontginningstijd verwijzen in de regel ook weer naar 
aanzienlijke uitgestrektheden, maar qua bestemming en interne structuur verschillen deze 
complexen duidelijk van hun vroegmiddeleeuwse voorgangers. De meeste van die jonge 
«akkers» missen het open karakter dat zo typisch was voor de gemeenschappelijke dorpsakkers 
uit vroegere tijd; het gaat nu veeleer om ontginningseenheden die verkaveld zijn in een groot 
aantal individuele gebruikspercelen, waarop geen collectieve regeling rust. 

In het Bellemse toponiemenbestand tot omstreeks 1600 vinden we een vijftal akker
namen. Vier daarvan, waaronder de enige waarvan we de ligging kennen (de Godsakker op 
de wijk Switten), zijn samengesteld met een persoonsnaam, wat wijst op individuele ontginning 
en/of exploitatie, en vandaar op een (laat)middeleeuwse oorsprong. Alleen van het niet 
gelokaliseerde Akkerken valt niet uit te sluiten dat het tot vóór de ontginningen teruggaat. 

BILK 

Bilk en zijn jongere wissel vorm bulk gaan terug op de stam van het werkwoord bilukan, 
d.i. de Germaanse voorloper van beluiken, dat 'afsluiten, omheinen' betekent. Een «bilk>> of 
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«bulk» is dus in oorsprong een perceel omgeven door een heining, meer bepaald van levend 
houtgewas. 

Stellig was het woord al in gebruik tijdens de vroege middeleeuwen om de toen nog 
schaarse privé-kaveltjes (akkerland of grasland) te benoemen in tegenstelling tot de open, 
gemeenschappelijk bewerkte dorps- of hofakker. 

In de tijd van de grote ontginningen zien we een ware toevloed van bilk-namen in de 
toponymie van het Meetjesland en van westelijk Vlaanderen in het algemeen. Dat succes vloeit 
voort uit een verveelvuldiging van het aantal betrekkelijk kleine, omsloten privé-percelen in het 
laatmiddeleeuwse cultuurlandschap. 

Anders dan in de vruchtbare leemstreken van Zuid-Oost-Vlaanderen en West-Brabant, 
waar de collectieve bedrijfsstelsels nog eeuwenlang blijven voortbestaan, gaat in onze streek 
de ontginningsbeweging gepaard met de definitieve doorbraak van de privé-landbouw. En 
waar particuliere exploitatie de toon aangeeft, draagt de kavelstructuur altijd een uitgesproken 
besloten karakter. 

Achter de talrijke bilk-toponiemen uit die periode gaat een gevarieerde werkelijkheid 
schuil. Veel «bilken» zijn met houtgewas omzoomde akkerpercelen, waarop allerhande spe
ciale gewassen worden verbouwd die dank zij de groei van de steden goed in de markt liggen. 
Hieraan herinneren te Bellem de Evenbilk, de Tarwebilk en de Vitsenbilk. Dergelijke teelten 
ontsnapten aan de strikte driejaarlijkse wisselbouw die gold voor het gewone broodgraan (bij 
ons rogge); op een «billo> werd soms jaren na elkaar hetzelfde gewas verbouwd. 

Andere bilk-namen slaan op graslandpercelen, waaronder zowel graasweiden voor 
paarden en kleinvee in de onmiddellijke omgeving van de hofsteden, als particuliere hooi- en 
weilanden in verder afgelegen, vochtiger regionen, die weinig geschikt waren voor akkerbouw. 
In ons Bellems materiaal vinden we slechts één toponiem waarvan de bepaling ondubbelzinnig 
op graasland wijst, nl. de Ginstbilk. Ginst is de oude dialectbenaming voor de brem, die 
vroeger vaak als graasgewas werd aangeplant op varkens- en schapenweiden. 

BOS 

Aanvankelijk had bos betrekking op struikgewas of kreupelhout (vgl. Engels bush), maar 
in de loop van de middeleeuwen nam het de betekenis aan die ook vandaag nog de gewone is, 
nl. 'bos, voornamelijk aangeplant bos'. Daarmee was bos synoniem geworden met de oudere 
benaming hout. 

BROEK 

Etymologisch beschouwd behoort broek tot de natuurlandbenamingen, want het gaat 
terug op Germ. broka, dat 'moeras' betekent (vgl. Engels brook 'poel'). Vlaamse broek
toponiemen verwijzen echter in de regel naar vochtige laaglanden bij beken en rivieren. 

Al vroeg werd de bodem van de «broeken» verbeterd met behulp van elementaire 
draineringstechnieken, zodat ze een nuttige bestemmmg kregen als hooilanden, waarop men 
in het naseizoen het vee liet weiden. Tot in de late middeleeuwen waren de meeste «broeken» 
gemeenschapsgoed. Met de veralgemening van de individuele landbouw echter werden grote 
stukken eruit geprivatiseerd en verkaveld in percelen waarrond een heining van bomen of 
struiken werd geplant. 
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DONK 

Donk (uit Germ. dunga), dat al heel lang uit de gewone woordenschat verdwenen is maar 
waarmee talloze oude plaatsnamen zijn gevormd, duidt op een zandige verhevenheid in 
moerassig terrein. 

Als variant van donk treffen we in de bronnen soms de vorm donkt aan; de aangehechte 
-t is een oud achtervoegsel dat in het W estgermaans enhet Oudnederlands vooral werd gebruikt 
om plantnamen om te vormen tot plaatsnamen (b.v. est, varent), maar later evolueerde tot een 
vrij betekenisloos suffix, dat aan allerlei bestaande (meestal eenlettergrepige) toponiemen kon 
worden toegevoegd (b.v. streektnaaststreek, bilktnaast bilk). OokteBellemisdeafwisseling 
donk - donkt geattesteerd. 

GA VER : zie GA VER(S), blz. 14 

HEIDE 

Tot omstreeks 1500 verschijnt deze benaming in de toponymie van westelijk Vlaanderen 
altijd onder de oude vorm heed, heet (soms ookmet enkele klinker geschreven: het). De intrede 
van heide, die zich mooi uit het l 6e en vooral het 17 e-eeuwse plaatsnamenbestand laat aflezen, 
berust ongetwijfeld op import uit oostelijker regionen, eventueel met steun van de toen sterk 
Brabants getinte schrijftaal. 

Met het vormverschil heet-heide (dat we ook te Bellem aantreffen: de Heet (het) naast de 
Heide (heye), beide uit 1571) gaat waarschijnlijk ook een betekenisverschil gepaard. Uit 
allerlei oude teksten kunnen we opmaken dat de jonge vorm heide synoniem was met veld, d.i. 
vanouds de inheemse benaming voor de onbebouwde, metheidegewas begroeide en plaatselijk 
moerassige vlakte buiten de cultuurlandzones. De jongste 4 à 5 eeuwen zien we dan ook hoe 
veld zowel in de gewone taal als bij de plaatsnaamgeving door heide wordt overvleugeld, een 
proces dat in de 20e eeuw zijn voltooiing kende. 

Dat voordien ook de oude vorm heet dezelfde werkelijkheid aanduidde als veld, komt mij 
weinig waarschijnlijk voor. Beide benamingen hebben immers eeuwenlang naast elkaar 
bestaan, en zoiets doet zich normaal niet voor bij woorden met identieke betekenis. Wellicht 
had heet alleen betrekking op de drogere plekken van het «veld» die met heidevegetatie 
begroeid waren, terwijl veld (en naderhand ook heide) in ruime zin de hele ongecultiveerde 
vlakte aanduidde, ongeacht de aard en de gesteldheid ervan. Deze visie wint aan geloofwaar
digheid als we bedenken dat heet ook lange tijd een gewone benaming is geweest voor het 
heidekruid; als zodanig kwam het woord nog voor in het Westvlaams van de vroege 20e eeuw. 

HOUW: zie HOUW, HOUWEN blz. 15 

LAND 

Van alle terreinwoorden heeft land (Germ. landa) de ruimste betekenis. In principe kan 
het alle terreintypes aanduiden, al wordt het toch bij voorkeur toegepast op ontgonnen land en, 
vooral dan in jongere tijd, bepaaldelijk op bouwland. 
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MEERS 

Meers behoort samen met bilk en stuk tot de meest voorkomende terreinnamen in de 
Bellemse toponymie. Het is er ook de enige courante benaming die specifiek op grasland slaat. 

Het woord stamt van Germ. marl 'waterplas' (waaruit ook Ndl. meer), en duidde oor
spronkelijk vochtig grasland aan op aangeslibde grond. 

<<Meersen» dienden allereerst voor de hooiwinning, een functie die echter heel dikwijls 
gecombineerd was met die van graasweide. Zelfs nog in deze tijd is het een veel voorkomend 
gebruik om na de hooioogst het jonge opschietende gras (het zgn. nagras of etgroen) door het 
vee te laten afeten. Tot lang na de middeleeuwen was deze vorm van beweiding veruit de 
belangrijkste. Blijvende graasweiden, die vandaag zo'n vertrouwd beeld vormen in ons 
cultuurlandschap, waren een grote zeldzaamheid. Alleen in de onmiddellijke omgeving van de 
hofstede lag er een omheind stukje graasland voor paarden of kleinvee, dat in de oude taal bilk 
werd genoemd. Die historische gang van zaken verklaart de schaarse aanwezigheid van echte 
graaslandbenamingen als etting in onze toponymie, en de late intrede van wei in onze dialecten. 

MOER 

Dit woord, dat ook in moeras zit, behoort tot dezelfde familie als Vlaams moor-morre 
'modder' en is verder etymologisch verwant met meer 'waterplas' . 

Hoewel het van huize uit bij de moerasbenamingen onder te brengen valt, schijn moer in 
de Vlaamse toponymie vrijwel altijd terug te gaan op de geëvolueerde betekenis 'terrein waar 
turf ontgonnen wordt of werd'. Ook voor de Bellemse moer-toponiemen klinkt die uitleg 
aannemelijk, want het is bekend dat er in de streek van het Bulskampveld vroeger plaatselijk 
turf werd gestoken. Deze kleinschalige, individuele turfwinning verzinkt echter in het niet bij 
de grootscheepse en systematische ontginning van de uitgestrekte moervelden in het noorden 
van het Meetjesland en in Zeeuws-Vlaanderen tijdens de middeleeuwen. 

RODE 

Rode komt van het werkwoord roden, een oude en nog hier en daar in de dialecten 
voorlevende vorm van rooien, d.w.z. een stuk grond ontdoen van bomen en natuurlijke 
vegetatie, om het geschikt te maken voor bebouwing. Een «rode» is dus een perceel of een 
complex cultuurland dat ontgonnen is door rooiing van heide of bos. 

De meeste Vlaamse rode-toponiemen (b.v. ook de bekende gehuchtnaam Ro te Zomer
gem) dateren uit de tijd van de middeleeuwse ontginningen, toen heide en bos op grote schaal 
in cultuurland werden omgezet. 

SCHOOT 

Net zoals donk is schoot van oorsprong een hoogtenaam, want in zijn oudste toepassing 
duidt het hoger gelegen stukken grond aan die uitspringen ("uitschieten" als het ware) in een 
overstromingsgebied of een moerassig terrein. Zie verder bij Hul(s)scboot (blz. 16). 
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STUK 

Stuk heeft van huize uit de erg ruime betekenis 'deel, segment van een groter geheel' en 
werd daarom ongetwijfeld al vanaf zijn vroegste bestaan occasioneel gebruikt om allerlei 
onderdelen van het terrein te benoemen. Het is echter pas tijdens de laatmiddeleeuwse 
ontginningsgolf dat stuk in de Meetjeslandse dialecten evolueert tot bouw land term in de stricte 
zin, dat het m.a.w. een welomschreven agrarische inhoud krijgt. 

De bakermat van stuk als perceelsbenaming ligt in de kuststreek, waar het woord omstreeks 
het jaar 1000 in zwang komt ter benoeming van de nieuwlandpercelen die daar worden 
aangelegd op de ontzoute schorren. Van daar uit zwermt stuk uit over de Westvlaamse 
zandstreek en het Meetjesland, waar zijn succes duidelijk in de hand gewerkt wordt door de 
individualistische mentaliteit en handelwijze van de ontginners. Stuk ontwikkelt zich dan ook 
heel vlug tot algemene benaming voor het bouwlandperceel als basiseenheid van bebouwing 
in de door privé-exploitatie overheerste landbouwwijze. Tot op vandaag is stuk in het grootste 
deel van Vlaanderen de gewone benaming voor de akker, al ondervindt het behoorlijk wat 
concurrentie van het jongere partij. 

Net zoals de «hilken» behoorden de «stukken» toe aan particulieren en waren ze voorzien 
van een levende afsluiting. Toch bestonden er tussen die twee ook duidelijke verschillen. Zoals 
eerder gezegd, kon bilk zowel weiland als bouwland benoemen; in dat laatste geval ging het 
dan doorgaans om vrij kleine akkers die bestemd waren voor speciale gewassen. Stuk 
daarentegen was van in den beginne een typische bouwlandnaam, toepasbaar op allerlei per
celen, wat ook hun grootte of bestemming was. 

VANG 

Vang is als zelfstandig naamwoord afgeleid van het werkwoord vangen 'grijpen, vatten, 
opsluiten', dat in het Middelnederlands ook gebruikt werd als ontginnings- en landschapsterm. 
Een stuk grond "vangen" betekende het in bezit nemen, het zich toeëigenen en het daartoe als 
het ware opsluiten binnen een omheining. De meeste vang-toponiemen slaan dan ook op 
percelen die door privé-boeren op het veld, de gemene broeken of andere gemeenschapsgronden 
werden omheind met de bedoeling er cultuurland van te maken. Op het privé-karakter van de 
«vangen» wijzen de vele samenstellingen met een persoonsnaam als bepaling, te Bellem b.v. 
Eeckaerts Vang en Moelijnvang. 

VELD 

In de Nederlandse standaardtaal en in vele dialecten is veld een heel gewone benaming 
voor bouwland, maar in westelijk Vlaanderen, waaronder ook het hele Meetjesland, heeft het 
woord vroeger nooit iets anders aangeduid dan ongecultiveerde grond. 

Tot in de 18e eeuw bestond het hele zuidelijke deel van Bellem nog grotendeels uit zgn. 
rauw veld, waar kreupelhout en heidebegroeiing afwisselden met zure, moerassige plekken, 
poelen en vijvers. Dat gebied maakte deel uit van het uitgestrekte Bulskampveld, eertijds 
Vlaanderens grootste heidezone. Los daarvan, in het noordwesten van de parochie, lag eertijds 
nog een «veld»-complex, het Aalterveld. 
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Alle Bellemse veld-toponiemen liggen op voormalige «velden>>. Soms, zoals in het geval 
van het Aalterveld, gaat de naamgeving terug tot de tijd toen de «velden>> nog woeste vlakten 
waren. Maar ook toen die woestenijen gerooid werden en bij het cultuurland gevoegd, bleef het 
bestanddeel veld in gebruik bij de vorming van eigennamen voor de nieuw gewonnen 
cultuurlandpercelen. Een stuk van het Aalterveld b.v. werd nu Haubotersveld gedoopt, naar 
een zekere Hauboter die er de ontginner of de bewerker van was. Als soortnaam echter heeft 
veld in onze streek nooit de betekenisovergang 'natuurland'-+ 'cultuurland' gekend. Toen 
ruim een eeuw geleden vrijwel al het resterende «veld» verdwenen was, ging ook het woord 
verloren uit de dagelijkse woordenschat. 

5.2 CULTUURLAND EN BOS 

5.2.1 BENOEMINGSMOTIEVEN VOOR AKKER- EN WEILAND 

In deze paragraaf gaan we na waardoor de naamgevers zich hebben laten inspireren bij de 
toekenning van eigennamen aan percelen akkerland en grasland. Niet bij alle toponiemen is het 
benoemingsmotief zonder meer doorzichtig. In sommige gevallen immers blijft de etymologie 
van een naam(sbestanddeel) duister of onzeker, zodat we alleen kunnen gissen naar de ware 
toedracht. Een aantal van die twijfelgevallen komen verder aan de orde in paragraaf 5.3. 

(a) Naar de eigenaar, de pachter of de gebruiker 

Bauwenstukken, Bauwkenakkers: van Bauden, Bouden, of de verkleinvorm Bau(w)ken). 

Biervliet: waarschijnlijk oorspronkelijk de naam van iemand die afkomstig was uit het 
Zeeuws-Vlaamse Biervliet. 

Bilowemeers: vgl. de nog bekende familienamen Bilo, Billiouw e.d. 

Bogaertstuk: wellicht van de bekende familienaam Bogaert, tenzij de naam zinspeelt op de 
ligging van het perceel bij een (voormalige) boomgaard of op het feit dat het vroeger een 
boomgaard was. 

Bollins Akker: vgl. de naam (de) Bolle. 

Bonyns Land: voor- of achternaam afgeleid van Bonifaas; vgl. de familienaam Boone. 

Eeckaerts Vang: vermoedelijk de zelfde naam als Eekhardt, een afleiding van de Germaanse 
voornaam Ekkehart en nu nog goed bekend, vooral in Zeeuws-Vlaanderen. 

Godsakker: uitgestrekt bouwlandcomplex op het gehucht Switten. Wellicht lag dit complex 
ook ten dele op Aalter, want ook daar is het toponiem geattesteerd. Dat het eerste deel zou 
verwijzen naar de een of andere godsdienstige instelling, iets wat ik ter verklaring van het 
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Aalterse toponiem suggereerde, lijkt mij bij nader inzien minder voor de hand te liggen dan een 
verband met de vroeger erg courante persoonsnaam Godin. 

Goossens Stuk. 

Grootvrouwenmeers: grootvrouwe is geen eigennaam, maar een Middelnederlandse soort
naam voor 'grootmoeder'. 

Grote Lippijn: vleivorm van de voornaam Filips. 

's Hamers Billc: vgl. de familienamen Haemers, d'Haemer(s). 

Hautemans Bilk. 

Jan Coppens Billc. 

Jans van Lakens Bilksken: in de l 6e eeuw had de familie V anLake veel bezittingen in Bellem. 

Jonkheerstede: naar de adellijke bezitter van het goed, of naar een eigenaar of pachter die 
Jonkheer(e) heette. In de 16e eeuw was een van de grondbezitters in Bellem <Joncheer Joos 
Borluyt» (1571, SAG-28/7/31, 14 v). 

Joris Meyers Bilksken. 

Kerkestuk: eigendom van de kerk. 

Kertoys: vgl. de familienaam Courtois. 

Kinderbilk: ofwel een «billm die door iemands kinderen geërfd werd, ofwel behorend aan een 
zekere (de) Kinder. 

Koksbilk: vgl. de familienaam (De) Cock, Coclcx. 

Coolbrandstuk: inl571 woont te Bellem Heyndrick Coelbrant (SAG 28/7/31, 65v) 

Corthals. 

Crooxsbilksken: vgl. de familienaam De Croock. 

Kuipers Billc: eigennaam (vgl. de Cuyper) of beroepsnaam 

Lijssenstuk: afleiding van de vrouwennaam Lijse (uit Lijsbette, Elisabeth) 

Lovens Billc: vgl. Lovenzele, blz. 17. 

Loys Stuk: afleiding van Elooi. 
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Mechiel. 

Meerens Bilk: vgl. familienamen als Meire, Vandermeeren, .. . 

Paessen Stuksken: van de voornaam Paas, uit Paschasius. 

Saps Land: familienaam Sap, ofwel een samentrekking van 's abts land, d.w.z. 'het land van 
de abt'. 

(S)Locx Bilk: vgl. de familienaam Locx of Slock. 

Stuk van Colijns. 

Verlienmeers: op grond van de oudste schrijfwijze, Verlyenmeersch, kunnen we denken aan 
een vervorming van de naam Verleyen (zelf een samentrekking van Van der Leien); denkbaar 
is ook dat het voorvoegsel ver teruggaat op vrouw en lien, lyen op de vrouwennaam Line, ooit 
een veel voorkomende afkorting van Kateline. In die laatste opvatting zou het dus gaan om een 
meers van een zekere vrouw Line. 

Vermaerstuk: vgl. de familienaam Vermaere (samentrekking van Van der Maeren, een 
wisselvorm van Van der Meeren/Meiren). 

Vernavenstuk. 

Vosbilken. 

Weiting: volksetymologische vervorming van Weitin, augmentatieve variant van Wouter. 

(b) Naar de vorm 

Bek: spits toelopend perceel, zoals de bek van een vogel. 

Driehoeken: driehoekig stuk land. 

Gerelstuk: geerakker, m.a.w. een akker met één of meer «geren» of «gereis», waarmee schuine 
of kromme zijden bedoeld worden. 

Korte Bilk: bijna vierkant perceel, in tegenstelling tot een lange «hilk». 

Kromme Bilk: perceel met één of meer gebogen zijden of anderszins onregelmatig van vorm. 

Kromme Veure: een stuk van onregelmatige vorm, waarop de boer geen rechte voren (of 
dialectisch veuren) kan ploegen. 

Lange Bilk, Lange Stuk(ken), e.d.: percelen met een langwerpige vorm. 
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Streep, Streepbilksken, Streepstuk : het woord streep is vanouds, en tot op vandaag, een 
gebruikelijke aanduiding voor percelen die opmerkelijk lang zijn in vergelijking met hun 
breedte. 

Winkelare: perceel met veel «winkels», d.i. in- en/of uitspringende hoeken. Het achtervoegsel 
-aar is hier personifiërend gebruikt. 

(c) Naar de begroeting 

Biesbilk: lage, besloten weide waarop biezen groeien. 

Evenbilk: evene (uit Lat. avina) of zwarte haver was in de late middeleeuwen een van de 
belangrijkste zomergranen geworden. Behalve voor veevoeder werd het gewas ook gekweekt 
voor de bierbrouwerij. 

Ginstbilk: besloten weide beplant met brem of ginst (zie ook blz.29). 

Lookbilk: vroeger had look een ruimere betekenis dan nu; het was een verzamelnaam voor 
allerlei lookachtige groenten, waaronder naast knoflook en bieslook ook prei, uien en sjalotten. 
Zoals het geval was met een «look-tuun» of «lochting», kunnen er op de Lookbilk ook allerlei 
groenten en kruiden gestaan hebben. 

Raapstuk: akker waarop rapen worden verbouwd, eventueel als navrucht. 

Tarwebilk: voordat tarwe tot de gewone broodgranen ging behoren, werd het vrijwel 
uitsluitend op «bilken>> verbouwd. 

Vitsenbilk: vitse, hetzelfde als Nederlands wikke, was vroeger een veel geteeld voedergewas. 
Soms werd het gezaaid in een mengeling met haver en rogge. 

(d) Naar de omheining of naar de (natuurlijke of aangeplante) begroeing errond 

Braamstuk: perceel akkerland waar braamstruiken rond staan. 

Heesstuk: hees komt uit Germ. haisjo en betekent oorspronkelijk 'jong beukenbos' (het Frans 
ontleende dit woord als hêtre 'beuk'). Later werd hees ook in ruimere zin gebruikt voor 
struikgewas in het algemeen. 

Lang Tuintje: al in het Germaans had tun twee betekenissen, nl. 'omheinde plaats' en 'om
heining•. De eerste kreeg burgerrecht in de Nederlandse standaardtaal (tuin = 'hof'), de tweede 
bleef enkel in de dialecten bewaard. In het huidige Vlaams slaat tuin vrijwel uitsluitend op 
levenloze heiningen, zoals een schutting van planken of paalwerk, en nu vooral een draad
afrastering. Vroeger echter gebruikte men het woord ook voor allerlei soorten hagen. Het 
Lange Tuintje was dus een langwerpig perceeltje met een (levenloze of levende) omheining 
errond. 
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Stekelarebilksken: een perceeltje afgezoomd met «stekelarem>, een oud dialectwoord voor 
doornstruiken. 

(e) Naar bodemgesteldheid of bodemsoort 

Boterpot: complex land in de oostelijke hoek van de Weitingstraat en de voormalige 
Bellemdreef (nu Mariahovelaan). In de toponymie verwijst boter naar rijk, vruchtbaar land, 
kostbaar als boter, ofwel integendeel naar slijkerige, moeilijk te bewerken grond, vet en 
kleverig als boter. Op grond van het kernbestanddeel pot acht ik de tweede verklaring hier de 
meest aannemelijke. Pot immers is in de toponymie een courant woord voor komvormige 
depressies en laagten , vandaar dat het zo vaak geattesteerd wordt als waternaam. Bij Boterpot 
stel ik mij dan ook een laaggelegen, moerassige plek voor, weinig geschikt voor de landbouw. 

Gemeen Stuk: gemeen betekent hier 'minderwaardig, van slechte kwaliteit'. 

Kwaad Stuk, Kwade Bilk: met betrekking tot de bodem noemt het adjectief kwaad een 
veelheid van slechte eigenschappen, gaande van 'schraal, onvruchtbaar' tot 'zwaar, slijkerig, 
moeilijk te bewerken (van akkerland) en 'moerassig' (van weiland). 

Most(je): deze naam voor een niet gelokaliseerd stuk land is gevormd met het ons bekende 
woord mos, dat hier echter moet begrepen worden in zijn Middelnederlandse betekenis 
'moeras, poel, zomp'. In een later stadium werd mos overgedragen op de schimmelachtige 
plantjes die gedijen op moerassige bodems en vochtige oppervlakken; zo ontstond de tegen
woordige toepassing 'mos'. Aan het oude moeraswoord herinneren vandaag de nog gangbare 
dialectwoorden moos, moze, moeze voor 'modder, slijk'. 
Naar analogie van plaatsnamen die uit plantnamen zijn afgeleid (est, varent), kreeg mos in 
toponiemen dikwijls een -t toegevoegd, dat hier als collectief-suffix overbodig is aangezien het 
grondwoord zelf al plaatsaanduidend gebruikt wordt. 

Rijk Bilksken: stellig moet rijk hier opgevat worden als 'vruchtbaar, met goede opbrengst'; 
vandaag nog gebruiken Westvlaamse boeren het woord in die betekenis. 

Zeuge: waarschijnlijk is zeuge als naamwoord gevormd uit het werkwoord zuigen, zoals 
W estvlaams zeupe (=wie overmatig drinkt, dronkaard) uit zuipen. De naam zinspeelt wellicht 
op de zuigende, sponsachtige, dus onvaste en waterzieke bodem van het perceel in kwestie. 
Topografisch is er tegen deze verklaring alvast geen bezwaar, want de Zeuge lag in de depressie 
van de Kale, vlak naast een ander toponiem dat wellicht op moerasgrond wijst, nl. Mistine. 

(f) Naar reliëfkenmerken 

Hoge Breebroek, Hoge Geeraert. 

Holstuk: hol betekent letterlijk 'gelegen in een uitholling', wat in de praktijk neerkomt op 
'laag, diep' en dus 'moerassig'; vergelijk ook Hollaards, blz. 53. 

Hul: stuk land op een «hul» of kleine verhevenheid. 
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Nedere Bilk: in de toponymie van onze streek is neder het gewone woord voor 'laaggelegen'. 

(g) Naar de uitgestrektheid 

Breemeers(en): samenstelling met het adjectief bree(d), dat in de toponymie vaak 'groot, 
uitgestrekt, omvangrijk' betekent. 

Bunder: als landmaat is het bunder nog vrij goed bekend bij oudere boeren in het Meetjesland. 
In het rechtsgebied van Gent, waartoe onze streek behoorde, bedroeg het bunder 900 vierkante 
roeden of 3 gemeten(= ongeveer 1,3 hectare). 

Bundermeers: een «meers» ter grootte van een bunder, tenzij de naam zinspeelt op de ligging 
van dit stuk grasland nabij de bovengenoemde «Bunder». 

Half Gemet, Negen Gemeten, Tien Gemeten, Vier Gemeten, Zes Gemeten: in ons gebied 
bedroeg een gemet iets minder dan 45 are. 
Tot deze categorie behoren natuurlijk ook alle toponiemen met groot en klein als bepaling 

(h) Naar de ligging 

Dikwijls worden bestaande toponiemen gebruikt om nieuwe te vormen (b.v. met de 
straatnaam Heerstraat vormt men de samenstelling Heerstraatbilksken), ofwel gaan ze in 
hun geheel over op een nieuwe werkelijkheid (b.v. Leensvoorde, oorspronkelijk de naam van 
een «voorde», gaat over op een nabijgelegen akker). 

Wanneer de geërfde naam op zijn beurt een terreinwoord is of was, onthult die meteen iets 
over de vroegere toestand van de huidige naamdrager. Een stuk akkerland dat de Broek heet 
bij voorbeeld, ligt op een (voormalig) «broek>> en bestond dus voorheen uit broekland, d.w.z. 
waterziek hooiland. Wel blijft soms onduidelijk of we de nieuwe naamdrager óp het territorium 
van de oude moeten situeren, dan wel in de omgeving ervan. 

Aaltermeers: dit toponiem slaat op een aanzienlijke oppervlakte vochtig laagland in het 
noordwesten van Bellem, ten noorden van de voormalige Kale en ten zuiden van het Aalterveld. 
Het eerste deel zinspeelt op de ligging nabij de grens met Aalter. 

Aaltermeersbilk(sken): besloten perceel op de Aaltermeers. 

Akkerhulleken: oorspronkelijk de naam voor een kleine «hul» of verhevenheid op of nabij de 
een of andere akker; later ging dit toponiem over op het perceel land waarvan het bedoelde 
heuveltje deel uitmaakte. 

Angedonksken: ange is een Middelnederlands synoniem voor angel 'hoek', dikwijls be
paaldelijk 'scherpe hoek'. Het bedoelde perceel bevond zich op of bij een spits toelopende 
«donk». 

Bachten 's Papen: perceel gelegen achter het goed van een «pape» of priester, ofwel van 
iemand met de naam (de) Pape. 
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Beke: aanvankelijk de naam voor een vrij uitgestrekt complex (misschien zelfs een landelijk 
gehucht) benoorden het kanaal en ten oosten van de Leistraat. De beek waarop de naam 
zinspeelt, is de tegenwoordige Bruggeloop. 

Beken: complex langs de Weitingstraat, dicht bij de samenvloeiing van twee beken, nl. de 
Bosbeek en de Bellembeek; vandaar wellicht de meervoudsvorm beken. 

Bos, Bosstuk: land dat voorheen bos was of dat aan een bos ligt. 

Broek: in 1435 "een buelc" en in 157 4 "een stick lants", genoemd naar een niet nader te loka
liseren (voormalig) «broek», waarop of waarbij het perceel gelegen was. 

Bunt : etymologisch gesproken een natuurlandnaam, gevormd uit het thans verdwenen woord 
bune 'riet' + het achtervoegsel -t, dat een collectieve en vandaar plaatsaanduidende betekenis 
had: 'veelheid van riet', met andere woorden 'plaats waar veel riet groeit'. In het Westgermaans 
enhet Oudnederlands werd dat t-suffix heel vaak gebruikt om namen van planten om te vormen 
tot plaatsnamen. 

Dammeers: «meers» gelegen aan de een of andere «dam». Hoe we ons die dam concreet 
moeten voorstellen, blijft onzeker, want het woord kon in de oudere taal drie verschillende 
zaken benoemen, en alle drie komen ze in aanmerking voor de verklaring van het toponiem: 
1) dijk of ophoping van aarde om een waterloop binnen zijn oevers te houden; 2) een iets hoger 
gelegen weg door een moerassig gebied; 3) een afdamming dwars in een waterloop. 

Donk(t): perceel bouwland op een «donk» (zie blz 30) langs het Spildoornstraatje nabij het 
kanaal. 

Eeksken: klein perceeltje bij een eik of eke. Eenzame eikebomen waren vroeger belangrijke 
oriëntatiepunten; dikwijls markeerden ze de grens van een parochie, wijk, rechtsgebied, enz. 
Te Bellem werd zelfs een historisch belangrijk gehucht naar zo'n eik genoemd, nl. Kromeke. 
Ook de eik waarop het toponiem Kleine Eke zinspeelt, zal ooit wel zo'n baken in het landschap 
zijn geweest. 

Gaverken: stuk land in de Gavers (zie blz 14) nabij het Aalterveld. 

Geute: stuk land aan het Aalterveld, genoemd naar een «geute», d.i. een afwateringsgreppel 
of ook een ondergrondse afvoergoot, tenzij de naam ontleend zou zijn aan de (niet te 
lokaliseren) Geutgracht. 

Gijsbossen: akkerpercelen tegen de grens met Ursel ten westen van de Kloosterstraat, waar 
zich voordien het bos van een zekere Gijs bevonden moet hebben. 

Heide: perceel op een voormalig stuk heide aan de Leibrug. 

Houwbilk(sken), Houwken: percelen bouw- en weiland genoemd naar het gehucht de 
Houwen, ofwel naar elders gelegen hakbossen. 
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Keselare: dialectvorm van kerselaar; het stuk moet genoemd zijn naar een (eenzame) kerse
boom of naar een kersegaard in die omgeving. De Keselare, waaraan de huidige Kerselaar
straat herinnert, was vroeger waarschijnlijk een behoorlijk groot landeri jencomplex. In de 16e 
eeuw blijkt het hoe dan ook verschillende percelen te omvatten: een bron uit 157 4 spreekt van 
de keselaers, en in 1571 is er ook sprake van een Langhe Keselare. 

Langdonk: in de 16e eeuw een perceel, en voordien waarschijnlijk een vrij groot complex in 
de Zuttershoek, nabij het punt waar nu de Stekelbekestraat en de Hulsdonkstraat samenkomen. 
De naam herinnert aan de ligging, nl. op een lange «donk», d.w.z. een langwerpige hoogte in 
een waterziek gebied. 

Leensvoord: voorde was oorspronkelijk de benaming voor een ondiepe plaats in een beek of 
rivier, waar men door het water kon waden, later werd het woord ook gebruikt voor 
verschillende soorten van constructies ter overbrugging van een waterloop. In oude teksten en 
in de toponymie slaat voorde dikwijls op wat wij tegenwoordig in het dialect een mennegat 
noemen, nl. een dam van aarde en graszoden waar het water middels een buis of koker 
onderdoor wordt geleid. Een stenen voorde of steenvoorde was zo'n oversteekplaats met een 
verhard wegdek, of gewoon een stenen bruggetje. 
De «voorde» waarover het hier gaat, lag over de beek die later Leensvoordbeek werd geheten; 
ze is genoemd naar een zekere Leens - de naam is afgeleid van Lauwereins - die daar woonde 
of landerijen had. 
Op de kaart van Verhoustraete beslaat het toponiem een aanzienlijke oppervlakte nabij de 
monding van de Leensvoordbeek in het kanaal. 

Leiken: aan welke waterloop dit perceel zijn naam dankt, is moeilijk te zeggen. Misschien gaat 
het om het Leiken, d.i. de waterloop die vanaf de Ketelbeek te Aalter in noordoostelijke 
richting vloeit en te Bellem ter hoogte van de Moerstraat in het kanaal uitmondt. Of moeten we 
denken aan het verdwenen riviertje de Leie, alias de Kale ? In dat laatste geval zou de 
verkleinvorm kunnen zinspelen op de eerder bescheiden omvang van het perceeltje (slechts 
1 gemet in 1571). 

Meerbeke: ook dit is in oorsprong een waternaam, samengesteld met meer uit Germ. mari 
'waterplas' . 

Meersbilksken: een omheind perceeltje in een <<meers»-gebied. 

Mereldonk(sken): evenmin als in de gemeentenaam Merelbeke zal merel hier iets te maken 
hebben met de gelijknamige vogel. Immers, zoals C. Tavernier-Vereecken terecht opmerkt, is 
een plaats "waar opvallend veel merels zouden samen wonen [ ... ] een onding in de natuur, daar 
deze zangvogels eenzaam leven". Veel meer voor de hand ligt een afleiding uit het Pikardische 
merle, dat 'mergel' betekent. De Mereldonk zou dan een iets hoger gelegen plaats zijn geweest 
waar mergel uit de grond werd gehaald. 

Middelbilk: perceel gelegen tussen twee andere of midden in een groter complex. 

Piete(n): stuk land palend aan de Leensvoordbeek, even ten noorden van de tegenwoordige 
Kerselaarstraat. Op die plaats zal vroeger een «piete», d.i. een houten bruggetje, gelegen heb
ben over de beek, en daarnaar is de bewuste akker genoemd. 
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Reiken: stellig gaat het hier om een oorspronkelijke waternaam, te vereenzelvigen met 
Middelnederlands rei, rij(t), waarmee meestal een kleine (natuurlijke of gedolven) waterloop 
bedoeld werd (vgl. ook de Brugse reien). 

Scbeewege: stukken land op een niet nader bekende plaats aan de grens Bellem-Aalter, 
genoemd naar een «scheeweg», d.w.z. een kruispunt of splitsing van wegen. 

Veldbilk(en): omsloten perceel of percelen op of aan het «veld» ten westen van de W eitingstraat. 

Vernavenwilge: perceel bij een wilg aan het erf of het land van een zekere Vernave. 

Watergangstuk, Waterloop: percelen aan een watergang of waterloop; beide benamingen 
worden in oude teksten heel courant gebruikt voor zowel kleine natuurlijke waterlopen als door 
mensen gegraven afwateringsgreppels. 

Westbilk: perceel langs de Leensvoordbeek, dus in het (noord)westen van Bellem. 

Zuidstuk: niet gelokaliseerd stuk land, dat ten zuiden lag van het een of ander oriëntatiepunt 
ofwel in het zuiden van Bellem. 

Zwijnsput: akker bij een hoeve ten zuiden van de Zwagershullestraat. Oorspronkelijk zal op 
die plaats een «zwijnsput» hebben gelegen, d.i. een modderpoel of een water kuil met slijkerige 
boorden, waar de varkens zich graag in plegen te wentelen. 

5.2.2 ENKELE NAMEN VOOR BOSSEN 

Vóór 1600 treffen we zowat overal in Bellem bostoponiemen aan. Die namen dekken een 
gevarieerde werkelijkheid, gaande van goed onderhouden cultuurbossen tot verwilderde 
bossen op waterzieke bodem en zelfs plekken natuurlijke kreupelhoutbegroeiing op het «veld». 

BE~MBOS 

Bos op een niet nader bekende plaats beiderzijds de grens van Bellem met Ursel. 
Ongetwijfeld is de naam in Ursel ontstaan, want alleen van daaruit is de toevoeging Bellem 
zinvol als plaatsaanduidende bepaling. 

DUFFELARE(BOS) 

Als Duffelare de naam is van een voormalige eigenaar of pachter, dan moet het gaan om 
een variant van de thans in Oost-Vlaanderen welbekende achternaam Duffeleer(s) (oor
spronkelijk verwijzend naar personen afkomstig van de gemeente Duffel). 

We kunnen in Duffelare echter ook een oorspronkelijke plaatsnaam zien, gevormd uit 
twee verdwenen woorden: duffel en laar.Van het oeroude en toponymisch ruim verbreide laar 

41 



(uit Germaans hlaeri) is de oorspronkelijke betekenis nog niet precies vastgesteld, maar de 
meeste naamkundigen delen de opvatting dat een «laar» een stuk onontgonnen terrein was met 
een zekere economische betekenis voor de daar wonende boerengemeenschap, b.v. als 
collectieve weideplaats voor het vee, of omdat men er hout kon sprokkelen, wilde vruchten 
verzamelen, klei en turf uit de bodem halen, enz. 

Voor de verklaring van het eerste deel zie ik voorlopig maar één aanknopingspunt, nl. het 
woord dat ook tot de nederzettingsnaam Duffel heeft geleid, en waarvan Gysseling ( 1952 : 7 4) 
zegt dat het teruggaat op een Keltisch woord voor de kleur zwart. Passen we deze uitleg toe op 
ons toponiem, dan moeten we ons de Duffelare voorstellen als een plek gemeenschapsgrond 
op of nabij een plaats met donkerkleurige begroeiing, op een donkere bodem of in een 
ondoordringbaar en dus donker bos. 

In een verdere evolutie ging deze laar-naam over op het bos dat eromheen lag of dat na 
verloop van tijd op de oude gemeenschapsgrond werd aangeplant. 

HOETSEL VOORD( BOS) 

In dit toponiem herkennen we Hoetsel, de naam van een nog steeds bestaand gehucht in 
het westen van Zomergem tegen de grens met Bellem en Ursel. 

Het tweede deel luidde oorspronkelijk voorde (uit Germaans furdu), een toponymisch 
ruim verbreid woord dat etymologisch 'doorwaadbare plaats in een waterloop' betekent, maar 
bij uitbreiding ook wordt toegepast op een aarden dam waarlangs men een beek, sloot of 
riviertje kan oversteken, en waaronder een waterdoorgang is aangebracht. Het hier bedoelde 
bos lag bij zo'n oversteekplaats, de zogenaamde Hoetselvoorde, en erfde er de naam van. 

De Hoetselvoorde lag niet op de grens met Zomergem, maar integendeel aan de 
noordwestelijke uitkant van Bellem, op de scheiding met Aalter en Ursel. De naamgeving is 
daarom niet minder doorzichtig, aangezien deze «voorde» op de weg naar Hoetsel lag: al wie 
vanuit Knesselare via de heerweg langs de grens Ursel-Bellem naar Zomergem ging, moest de 
Hoetselvoorde passeren. 

Hoetsel zelf gaat terug op Hudeslo, op zijn beurt een samenstelling van Hudes en Jo. Het 
tweede deel is het bekende toponymische bestanddeel Jo, uit Germaans lauha, met als betekenis 
'bosje op een zandige opduiking in moerassig gebied'. Hudes is de genitief vorm van de Ger
maanse voornaam Budo. Op de plaats van het Zomergemse gehucht moet er dus ooit een bos 
hebben gestaan dat aan een zekere Hudo toebehoorde. 

Te Bellem werd de naam Hoetselvoorde naderhand in de volksmond op allerlei manieren 
verbasterd. Bronnen uit de tweede helft van de 16e eeuw schrijven o.m. Husselevoert, 
Oesselavoert, Oetselevoert en zelfs Oesselvoet. 

KEEL VOORD 

In de Bellemse bronnen slaat Keelvoord(e) respectievelijk op drie percelen bos en een 
stuk moerassig <<Veld>>, alle gelegen ten zuidwesten van het dorp aan de grens met Aalter. 

Aangezien we net over die grens te Aalter een Keilvoordevijver aantreffen, ligt het voor 
de hand dat Keelvoorde ooit de naam was van een hele «jegenode» die in dat grensgebied over 
beide parochies uitstrekte. 
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Net zoals in Hoetselvoorde verwijst het grondwoord voorde naar een oversteekplaats in 
een waterloop. Voor het woord keel, waarop we verder nog terugkomen bij de vijvemaam 
Witte Kele (zie blz. 54 ), komen hier twee oude betekenissen in aanmerking: 1) vernauwing in 
een waterloop; 2) buis waardoor het water wordt geleid of afgevoerd. Ons toponiem duidde dus 
in oorsprong een wad aan door een vernauwing van een beek, ofwel een dam over een beek, 
waaronder een waterdoorgang liep. 

Omdat «voorden» eertijds belangrijke oriëntatiepunten waren, ging hun naam gemakke
lijk over op de ruimere omgeving. Eenmaal tot gehuchtnaam geëvolueerd, kon zo'n toponiem 
geërfd worden door bossen, landerijen, enz. die zich daar bevonden. 

MAES' HOUW(EN) 

Hakbossen toebehorend aan een zekere Maes. Aangezien onze bron het toponiem situeert 
langs een weg die naar de wijk Hamme op Hansbeke leidt, is het goed mogelijk dat de bedoelde 
«houwen» deel uitmaakten van het gelijknamige gehucht, dat hierboven al ter sprake kwam (zie 
Houw, Houwen, blz.15) 

RAMSGA VERBOS 

In deze niet gelokaliseerde bosnaam onderscheiden we naast het bekende bos nog twee 
andere bestanddelen: het voor-Germaanse moeraswoord gaver (zie blz.14) en de familienaam 
Ram in de genitief (vgl. de huidige achternaam de Ram). 

Ondanks de doorzichtigheid van zijn samenstellende delen, plaatst dit toponiem ons voor 
een interpretatieprobleem. Moeten we het geheel opvatten als Rams-gaverbos, d.w.z. 'bos van 
een zekere Ram, gelegen op ofbij een moerassige plaats met de naam Gaver(s) '?Of is de juiste 
ontleding Ramsgaver-bos, waarin het grondwoord bos bepaald wordt door een bestaand 
toponiem Ramsgaver, dat dan oorspronkelijk een perceel zou hebben benoemd uit de 
(voormalige) Gaver(s), dat door Ram geëxploiteerd werd? 

SCHILDEKEN(S) 

Schild, dat veelvuldig voorkomt als terreinnaam, vooral dan voor meers- en broekland, 
gaat terug op een Germaanse benaming voor een bepaalde rietsoort, die naderhand overging op 
het met riet begroeide terrein. Van schild (en zijn varianten schoud en scheld) zijn er in onze 
taal buiten de toponymie geen verwante vormen overgeleverd. 

VEWEKENS 

Te Bellem hebben verschillende bossen het woord veldeken in hun naam; behalve de 
Veldekens - gelegen ten zuiden van Bellem-centrum - vinden we ook een Lang Veldeken en 
een Middelveldeken. 

Uit al deze toponiemen valt op te maken dat men ook vóór 1600 initiatieven heeft 
ontplooid om minderwaardige heidegronden, zoals die op het immense «veld» bezuiden de 
heerstraat van Brugge naar Gent, door middel van bebossing t"-en nuttiger bestemming te geven. 
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WOESTJJNTJE 

Woestijn was vroeger net zoals veld een heel gebruikelijk woord voor ongecultiveerde 
grond, dat ook in tal van plaatsnamen is neergeslagen. Te Bellem treffen we naast het 
bostoponiem Woestijntje ook de naam Woestijne aan voor een stuk land. Dat deze namen 
verwijzen naar de (voormalige) aard van de bodem op de betreffende plaatsen, is goed mogelijk, 
maar zekerheid hieromtrent hebben we niet. Het zou immers ook kunnen gaan om percelen die 
renteplichtig waren aan de machtige Aalterse heerlijkheid W oestijne, die vooral in het 
noordelijke deel van Bellem tal van gronden bezat. 

5.3 NIET TE RUBRICEREN TERREINNAMEN 

Onze verzameling bevat nogal wat terreintoponiemen die om de een of andere reden niet 
onder te brengen zijn in onze systematische rubricering. In de eerste plaats verschaffen onze 
bronnen vaak geen duidelijkheid over de aard van het benoemde (akker- of weiland? bos? 
moeras? heide?). In andere gevallen is de etymologische betekenis van een toponiem niet 
ondubbelzinnig vast te stellen, zodat er ook onzekerheid blijft bestaan over het benoemings
motief. Hieronder bekijken we enkele van die "moeilijke" gevallen even van naderbij. 

BEELMAN 

Deze naam voor een stuk land ten noorden van de tegenwoordige Eksterstraat, gaat 
mogelijk terug op een persoonsnaam, alleen hebben we die tot nu toe in geen enkele Vlaams 
repertorium van familienamen teruggevonden. Toch moet er ooit een dergelijke naam bestaan 
hebben in Vlaanderen, want in het tegenwoordige Henegouwen, zo meldt mij Dr. F. 
Debrabandere, komt één keer de familienaam Beelemans voor. 

In een andere opvatting, ietwat gewaagd maar toch te overwegen, kunnen we beelman 
ontleden als een samenstelling van heel + man. Het eerste deel zou dan hetzelfde kunnen zijn 
als dat in Beelhroek te St.-Amandsberg, waarvan Gysseling (1980: 185) zegt dat het teruggaat 
op Germaàns hela 'wit. Voor de verklaring van het tweede deel kan gedacht worden aan man 
als personifiërend achtervoegsel, d.w.z. een achtervoegsel waarmee levenloze zaken als 
levende wezens worden voorgesteld. In de plaatsnaamgeving is zoiets niet ongewoon. Ook de 
suffixen -erik en -aard, die normaal alleen gebruikt worden om mannelijke persoonsnamen te 
vormen, komen we geregeld tegen in toponiemen voor stukken land, b.v. dieperik en rotterik 
(voor lage, waterzieke plaatsen), droogaard (droog, dor, onvruchtbaar stuk land). De nega
tieve betekenis waarmee deze suffixen van huize uit beladen zijn, wordt overgedragen op het 
betreffende toponiem, dat een ongunstige bijklank krijgt. Het gaat immers altijd over gronden 
van slechte hoedanigheid, waarvoor de landbouwer dan ook weinig waardering heeft. 

Het element man van zijn kant zien we vooral opduiken in namen voor stilstaande waters. 
Te Aalter b.v. heeteen vijver deMolenman, eenandere de Platte Magerman. Man isnet zoals 
-erik en -aard een gevoelsgeladen woorddeel. Het drukt echter geen minachting of misprijzen 
uit, maar integendeel ontzag en vrees voor het geheimzinnige water, dat stilstaat en toch 
onophoudelijk beweegt, dat alles eromheen weerspiegelt en daardoor bodemloos lijkt. Aan dat 
water schreven onze voorouders bovennatuurlijke krachten toe. 
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Nu was onze Beelman misschien oorspronkelijk ook zo'n vijvernaam op -man, en lag het 
benoemingsmotief in de geel-witte zavel aan de oevers, of in de witte schijn die door de kleur 
van de bodem op het wateroppervlak lag. 

BERRENDEN BOS 

Naam voor een plaats in de Zuttershoek. In het le deel herkennen we weer het al 
meermaals genoemde hemen, maar welke vorm van dat werkwoord er achter het toponiem 
schuilgaat, is niet helemaal duidelijk. Het meest voor de hand ligt het onvoltooid deelwoord 
bemend (dat door assimilatie gemakkelijk herrend kon worden), in dat geval moeten we het 
geheel omschrijven als "het brandende bos". Daarnaast kunnen we in berrenden ook een 
verkorting zien van ge- of verberrend, het voltooid deelwoord dus, wat de interpretatie "ge
brand of verbrand bos" oplevert. Binnen beide etymologische opvattingen blijft er dan nog 
ruimte voor discussie over de landschappelijke aard van de betreffende plaats op het ogenblik 
van de naamgeving. Was dat "brandende" of "verbrande" bos toen inderdaad nog een bos, dat 
als graasplaats dienst deed en daarom geregeld werd afgebrand? Of was het een stuk 
(akker)land, waar ooit een bos op stond dat door branden werd gerooid of zelfs door een 
natuurlijke brand verteerd? 

BRANDE 

Zoals uit de oude werkwoordsvorm hemen een naamwoord hemeth ontstond (zie blz. 
12), gaf het jongere branden aanleiding tot brande; hemeth en brande duidden dezelfde 
werkelijkheid aan, t.w. ofwel een perceel cultuurland dat door afbranden werd ontgonnen, 
ofwel een stuk <<Veld» waar struikgewas en heidevegetatie regelmatig werden afgebrand opdat 
gras zou kunnen opschieten. 

BRUINE STUKKEN 

Misschien is de bepaling bruine in deze akkemaam niets anders dan het kleuradjectief 
bruin, dat hier verwijst naar een opmerkelijke verkleuring van de grond bij het ploegen of 
tijdens het opdrogen van de aarde. Het kan echter evengoed een benoeming zijn naar de 
eigenaar of pachter, een zekere (de) Bruine. 

BURSELAARS 

Van dit toponiem weten we niet waarop het sloeg en evenmin waar het lag, maar wellicht 
moet het inhet grensgebied met Aalter gelokaliseerd worden, want in die gemeente attesteerden 
we een Busselarebos, zij het ook met onbekende ligging. 

Te overwegen valt of het Aalterse bos en de Bellemse Burselaars (bossen? akkers? vij
vers?) deel uitmaakten van een "grensoverschrijdend" gehucht Burselare (vgl. het gehucht 
Spinhout), dat echter niet als zodanig geattesteerd is. 

Aan de grondslag van ons Bunelaars ligt hoe dan ook een vorm Burselare, ongetwijfeld 
een oude laar-naam zoals het reeds besproken Duffelare (zie blz. 41). 
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Het eerste deel is het substantief burs, sinds lang uit de gewone taal verdwenen maar 
toponymisch bewaard in o.m. de Oostvlaamse dorpsnamenBurst, Roborst en Borsbeke. Burs 
is ten nauwste verwant met ons woord borstel, waarmee het trouwens zijn oorspronkelijke 
betekenis gemeen heeft, nl. 'stekelig haar van dieren, in het bijzonder varkens'. Terwijl borstel 
tot voorwerpsnaam evolueerde, werd het .grondwoord burs/bors overgedragen op stekelige 
heesters, vaak bepaaldelijk op de moerasrozemarijn. 

De etymologische betekenis van de samenstelling Burselare luidt dus: 'stuk 
gemeenschapsgrond waar stekelachtig gewas groeit'. 

GANZEMEERS 

In eerste instantie zijn we geneigd de samenstelling op te vatten als 'meers met ganzen', 
waarbij zowel gedacht kan worden aan wilde ganzen die er samentroepen als aan tamme die 
er worden gehoed. 

Die verklaring wordt echter enig zins problematisch in het licht van andere samenstellingen 
met gans en aanverwanten in de toponymie van enkele naburige gemeenten. Een naam als 
Zomergems Gansstuk b.v. valt al moeilijker in verband te brengen met het waggelende 
pluimvee: ganzen tref je normaal niet aan op akkerland ! 

Tot een heel andere en mogelijk juistere zienswijze inspireert ons de Aalterse plaatsnaam 
Gaansbilken, waarvan we het eerste deel konden identificeren als een persoonsnaam. Nu zou 
dit Gaans best een fonetische variant kunnen zijn van (de) Gans, een nog bekende achternaam 
die ontstond als spotnaam voor iemand wiens uitzicht of gedrag aan een gans deed denken. 
Vooral in Zeeuws-Vlaanderen is die familienaam behoorlijk verspreid. 

GHEELE 

Dat de kleurnaam geel zinspeelt op een of ander kenmerk van de bedoelde akker, lijkt me 
weinig waarschijnlijk. Geel of geil werd eertijds ook gezegd voor 'vruchtbaar', wat voor de 
verklaring van het toponiem al heel wat aannemelijker klinkt. Blijft de mogelijkheid dat het om 
een persoonsnaam gaat: in de Vlaamse en Zeeuwse repertoria vinden we de familienaam Geel 
alsook een hele resem klankverwante namen, b.v. Geelen, Gheyle, Gille, Heel, Heil(en), ... 

HAARDBILK 

W aarschi jnli jk is de begin-h niet oorspronkelijk (hypercorrect) en moeten we uitgaan van 
de vorm aardbilk, een samenstelling van aard + bilk. 

Met aard wordt in de toponymie vaak verwezen naar een gemene weide, soms niet meer 
dan een stuk minderwaardig «veld», waar schapen en varkens mochten grazen. Die betekenis 
is o.m. van toepassing in de naam Zwijnaarde. In Oost-Vlaanderen echter kon het woord ook 
betrekking hebben op een aanlegplaats bij een waterloop (b.v. in Oudenaarde). 

Voor de haardbilk komen beide verklaringen in aanmerking. Enerzijds kan het gaan om 
een «bill0> op de plaats van een voormalige gemene «aard» of weide, anderzijds verdient ook 
de tweede mogelijkheid overweging, want onze bron situeert het bewuste perceel "ter leyen ", 
waarmee misschien het riviertje bedoeld wordt dat zowel Leie als Kale werd geheten en met 
de aanleg van het kanaal verdween. Mogelijk bevond zich daar een losplaats voor schepen. 
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HUISMEERSELKEN 

Mogelijk betreft het een kleine meers, gelegen binnen de begrenzing van iemands erf, al 
worden zulke medegaande perceeltjes in westelijk Vlaanderen veel vaker bepaald met het 
woord hof dan met huis, b.v. een hofstuk, een hojbilk. 

Misschien moet eerder gedacht worden aan de persoonsnaam Huib (van Hubert), waarop 
o.m. de bekende achternaam Huys teruggaat. In ieder geval was die naam in het 17e-eeuwse 
Bellem niet onbekend, want de kaart van VerhoustraetevermeldtookeenHuisstede, wat moeilijk 
iets anders kan zijn dan "Huibs of Huys' stede". 

KALE(N)KEN 

Misschien moet dit niet gelokaliseerde partijtje meers ergens aan het kanaal gezocht 
worden, want kalenken (in de archieven ook calinken gespeld) zou best een verkleinvorm 
kunnen zijn van Calene, d.i. de gedaante waaronder de verdwenen riviemaam Kale geregeld 
in oude bronnen opduikt. Toch valt bij gebrek aan preciezere gegevens voorlopig niet uit te 
sluiten dat het om een persoonsnaam gaat: Kalinken, diminutief van de vrouwennaam Kalle 
(= Katelijne). 

KERS STUK 

Aan een verband met de kers (als vrucht) valt hier m.i. niet te denken: in dat geval zouden 
we een vorm ke(e)rsestuk verwachten; en normaal groeien kersebomen niet op «stukken>>. 

Een andere verklaring dient zich aan als we de samenstelling ontleden als ker-stuk, waarin 
ker een benaming is voor de teenwilg. Het geheel betekent dan 'akker afgezoomd met wilgen, 
of gelegen bij een wilgenbos of -heg', hetgeen op zichzelf heel aannemelijk klinkt. 

Toch acht ik het niet onwaarschijnlijk dat het eerste deel een persoonsnaam verbergt die 
we al eerder zijn tegengekomen, nl. Kere of (van) de Keere, zoals in 's Keers Goed. 

KEUS VANG 

Deze niet gelokaliseerde vang-naam (zie ook blz. 33) is samengesteld met het verdwenen 
woord keus, dat volgens Gysseling (1980: 181) teruggaat op een oude wortel keren in oor
sprong 'grijs' betekent. Plaatsen die keu(r)s heten- en in Oost-Vlaanderen zijn er nogal wat -
zouden dan genoemd zijn naar de grijze kleur van de bodem of de begroeiing. 

MERCX' PRIEEL 

Prieel gaat via het Oudfranse prayel terug op Latijn pratellum, dat 'kleine weide' be
tekent. In het Middelnederlands evolueerde de betekenis van 'weide bij hethuis' over' grasveld 
met bomen (en eventueel bloemperken)' tot zowel 'boomgaard' als 'lusthof, bloementuin'. Uit 
dat laatste ontstond de hedendaagse toepassing 'tuinhuisje, zomerhuisje'. 

Het hier bedoelde «prieel» was een huisweide, boomgaard of tuin die toebehoorde aan een 
zekere Mercx. 
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MEST 

De ligging van de genoemde plaats is ons niet bekend, maar naar de naam te oordelen moet 
de bodem er bijzonder moerassig geweest zijn, m.a.w. vuil en drekkig aL5 mest. Het is echter 
niet uitgesloten dat dit mest een verkeerde spelling is van het eerder besproken most. 

MIS TINE 

Het woord mistine, hier de naam voor een plaats aan de Kale in het westen van Bellem 
(vlak bij de Zeuge), kwam in het Middelnederlands voor met de betekenis 'mesthoop, mest
vaalt', en zinspeelt hier mogelijk op de waterzieke bodem van het benoemde land ('zo nat en 
drekkig als een mesthoop'). Mistine is echter ook als persoonsnaam geattesteerd. 

NETTE WINKEL 

Winkel, het oude woord voor 'hoek', duidt in de toponymie vaak plaatsen aan die in een 
uithoekliggen van een complex, een gehucht, een gemeente, enz. Die betekenis geldt o.m. voor 
nederzettingsnamen als Oostwinkel en Sint-Kruis-Winkel. 

Achter het eerste deel vermoed ik etting, een nu verdwenen woord dat in oude Vlaamse 
bronnen courant gebruikt wordt voor een (blijvende) graasweide in tegenstelling tot een meers, 
die vooral diende voor de hooi winning. Vroeger sprak men van "de beesten etten", wat zoveel 
betekende als 'laten grazen, weiden'; etten staat als causatief werkwoord naast eten zoals drenken 
naast drinken en zetten naast zitten; de etting was dan de plaats waar men het vee weidde. 

De geattesteerde vorm netten winkel ontstond waarschijnlijk uit de uitdrukking (in) den 
ettingwinkel. Toen het woord etting uit de gewone taalschat verdween, werd ook het toponiem 
ondoorzichtig en ging men den van het voorgeplaatste lidwoord opvatten als de beginklank van 
de naam zelf, terwijl ook de uitgang -ing verdofte tot -en. 

STEEVOORDEKEN 

Ofwel een kleine «voorde» nabij een «stee» of hofstede, ofwel moeten we als etymolo
gische vorm steenvoorde vooropstellen en verwijst de naam naar een kleine, stenen «voorde». 

STOPPELBILK 

Hoewel dit toponiem doorzichtig lijkt, is de achterliggende werkelijkheid niet ondub
belzinnig vast te stellen. 

Gesteld dat stoppel hier verwijst naar de worteleinden van de korenhalmen, die na de 
oogst op het veld blijven staan, dan moeten we ons het bedoelde perceel voorstellen als een 
omheind stuk akkerland waarop gewoonlijk vruchten gekweekt werden die na het maaien 
stoppels achterlieten, m.a.w. graangewassen. 

Onder stoppel worden echter bij uitbreiding ook allerhande harde, stekelige grassoorten 
verstaan; vandaar dat de Stoppelbilk ook een stuk minderwaardig grasland geweest kan zijn, 
waarop zulk stekelig gras groeide. 
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6. STROMEND EN STILSTAAND WATER 

6.1 WATERLOPEN 

6.1.1 GRONDWOORDEN IN WATERLOOPNAMEN 

In de hele zandstreek is beek het gewone woord voor een smalle, natuurlijke waterloop. 
Leie, afgeleid van het werkwoord leiden, slaat doorgaans op een gegraven of gekanaliseerde 
waterloop van enige betekenis. Kleinere gedolven afwateringssloten heten meestal gracht. Met 
goot/geut kan een greppel of (open) riool bedoeld zijn, maar ook een afvoerbuis onder een weg. 

6.1.2 ENKELE WATERLOOPNAMEN 

ASSEBEKE 

In de toponymie van Bellem is Assebeke alleen als terreinnaam overgeleverd, maar oor
spronkelijk was het de naam voor een beek die van het Aalterse gehucht Oostergem het 
grondgebied van Bellem binnen vloeide. 

In mijn bijdrage over de toponymie van Aalter meende ik het eerste deel te mogen 
vereenzelvigen met as, een oude dialectvorm van es 'esboom' (zie Aalter, blz. 68). Taalkundig 
blijft die verklaring verdedigbaar, maar na een verkenning van het Bellemse plaatsnamen
bestand komt het probleem van de asse(n)-namen mij ingewikkelder voor dan het aanvankelijk 
leek. 

Zoals hierboven al uitgelegd naar aanleiding van Assert, alias Hasselt ( ofBerneth), bestaat 
er grond om te vermoeden dat deze erg oude gehuchtnaam etymologisch op de een of andere 
manier verwant is met het bestanddeel asse(n), dat meermaals voorkomt in toponiemen uit het 
grensgebied tussen Aalter en Bellem. Naar de aard van dat verband echter kunnen we voorlopig 
bij gebrek aan de nodige historische gegevens enkel gissen. 

GEUTGRACHT 

Te oordelen naar het grondwoord gracht gaat het hier om een gedolven waterloop. 
Mogelijk mondden er in deze sloot één of meer «geuten»(= afvoerkanalen of -buizen) uit, 
ofwel was hij zelf een soort van open riool, en deed hij dus dienst als «geut» 

KALE-LEIE 

In de archiefdocumenten is Kale één van de gebruikelijke namen voor het riviertje dat 
destijds dwars door Bellem vloeide, maar in het begin van de 17e eeuw verdween doordat zijn 
bedding werd opgenomen in die van het kanaal Brugge-Gent. De Kale, die o.m. te Aalter en 
te Zomergem ook Dunne heette, vormt de bovenloop van de prehistorische Durme, een rivier 
die op het gehucht Reigerlo te Beernem ontsprong en door het Meetjesland naar het Waasland 
vloeide, waar haar benedenloop nu nog de naam Dunne draagt. 
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In de 13e eeuw kwamen, zeker in de streek van Aalter, Bellem en Hansbeke, naast Kale 
en Dunne ook de na.men Leie en Zuidleie in zwang. Dat heeft alles te maken met de bemoeie
nissen van de Bruggelingen om het oppervlaktewater uit de Oostvlaamse zandstreek zoveel 
mogelijk in westelijke richting te laten afvloeien. Met allerhande ingrepen op het natuurlijke 
waterlopennet wisten zij een groot aantal beken af te leiden naar een centrale afvoerweg, de zgn. 
(Brugse) Zuidleie, zelf een kunstmatige aaneenschakeling van een reeks natuurlijke waterlopen. 
Vóór 1300 al werd deze Zuidleie aangesloten op de bovenloop van de Durme, alias de Kale, 
wat hoogstwaarschijnlijk gepaard is gegaan met allerlei pogingen om de stroomrichting van dit 
riviertje om te keren. De controle van Brugge over het stroombekken van de Durme/Kale reikte 
in 1292 al tot Oostmolen (Aalter), enin 1306 zelfs al tot Hansbeke. Door de waterbouwkundige 
aktiviteiten van de Bruggelingen verloor de DurmefKale haar zelfstandig karakter en leek ze 
niet meer dan een verlengstuk van de ader die Brugge het nodige water moest bezorgen om zijn 
met verzanding bedreigde vaargeulen open te houden. Dat in dergelijke omstandigheden de 
«Brugse» namen Leie en Zuidleie snel ingang vonden, kan dan ook nauwelijks verwonderen. 

Te Bellem is de geïmporteerde naam Leie er klaarblijkelijk niet in geslaagd het oude Kale 
te verdringen: in 1527 nog spreekt een bron van een waterloop "die gaet van Lindekins up de 
caelene ".Waarschijnlijk zijn beide na.men naast elkaar in gebruikgebleven tot het riviertje zelf 
defmitief verdween. Zowel Leie als Kale treden op in andere toponiemen, b.v. Leibrugge en 
Leistraat naast Kalebekken en Kalebos. 

Etymologisch zou de naam Kale afstammen van een voor-Germaans (Belgisch?) woord 
(a)kal, wat 'helder, schitterend' zou hebben betekend. Als die theorie klopt, dan is het riviertje 
genoemd naar zijn zuiver, helder water. 

KLEIN LE/KEN 

Zo heette eertijds het huidige Leiken, d.i. de Bellemse loop van de (wellicht ten minste 
gedeeltelijk gekanaliseerde) beek die vanaf het Aalterse gehucht Kestel in noordwestelijke 
richting vloeit en bij Bellem-Brug in het kanaal uitmondt. 

STEKELBEKE 

Deze nog bekende beek in het oosten van Bellem benoorden het kanaal, dankt haar naam 
aan de stekelachtige heesters die eertijds langs haar oevers groeiden. Misschien gaat het meer 
bepaald om de zogenaamde stekeldoorn (Ononis Spinosa, in het Nederlands kattedoorn) of de 
steekbrem (Ulex Europoeus), die in het huidige Westvlaams nog kortweg stekers wordt ge
heten. 

6.2 VUVERS, POELEN EN MOERASSEN 

Vooral in het zuidelijke deel van Bellem, dat tot het Bulskampveld behoorde en pas in de 
18e eeuw systematisch ontgonnen werd, lagen er destijds een groot aantal moerassen en 
stilstaande waters. Vele vijvers en plassen lagen 's zomers droog, zodat hun met gras begroeide 
bodem gehooid kon worden of als graasland gebruikt. Andere werden uitgediept en afgedamd 
voor de visteelt. Van dat hele vijverbestand schiet er vandaag vrijwel niets meer over. 
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6.2.1 BELANGRUKSTE GRONDWOORDEN IN VUVERNAMEN 

De meeste toponiemen hebben als kembestanddeel vijver, een Latijns leenwoord (uit 
vivarium) dat via het Oudfrans (vivier) in het Middelnederlands binnenkwam. Daarnaast 
treffen we enkele namen aan op put, een heel algemene benaming die nog op heel wat andere 
verschijnselen dan vijvers en poelen kan worden toegepast, o.m. depressies in het landschap, 
geboorde waterputten en gedolven kuilen, groeven waar zand, mergel, leem enz. gewonnen 
wordt. 

6.2.2 ENKELE VUVER- EN MOERASNAMEN 

BAERBEL(S) VIJVERKENS 

Vijvertjes met onbekende ligging, wellicht zo genoemd omdat er werd gevist op barbeel, 
een zoetwatervis die in het Middelnederlands baerbel heette. Of moeten we in het eerste deel 
de vrouwennaam Barbele ( = Barbara) herkennen ? 

BAKEL VIJVERKENS 

Bakel is zowel in Vlaanderen als in Nederland een erg verspreid toponiem; ook te Bellem 
zal het wel ooit een afzonderlijke plaatsnaam zijn geweest. De huidige vorm verbergt een oude 
samenstelling bake-lo, gevormd uit het bekende bestanddeel lo 'bosje op een zandige hoogte' 
en een bepalend substantief bake, dat hetzij teruggaat op de Middelnederlandse benaming 
bagghe voor het varken, hetzij verwant is met Engels badger, dat 'das' betekent. Oorspron
kelijk moet Bakel dus een bosje geweest zijn waar varkens mochten grazen of waar wilde 
zwijnen huisden, ofwel een bosje met opmerkelijk veel dassen. De Bakelvijverkens zijn dan 
genoemd naar de plaats waar ze liggen. Of heeft de scribent zich vergist en schreef hij «baeckel 
viverkins» in plaats van «baerbels viverkins»? We beschikken immers maar over één attestatie. 

BELLEMVIJVER 

In het huidige kasteelpark ligt nog een miniem restant van de Bellemvijver, ooit een 
reusachtige waterplas die op een boogscheut van de kerk begon - vandaar zijn naam - en niet 
minder dan 48 bunder bestreek. Hij deed dienst als visvijver, en volgens een bron uit 1609 was 
hij voorzien van een afdamming, de Bellemvijverdam. 

BOS VIJVER 

Deze vijver was ongeveer 5 bunder groot en lag in een bosrijke omgeving op het «veld» 
inhet zuiden van Bellem, niet ver van het punt waar nu de spoorweg de Langestraat dwarst (zie 
ook Stockman 1985: 195-205). 
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DIEPE SA VOOR/ GROTE SA VOOR/ MINSTE SA VOREN 

Deze toponiemen herinneren aan het belang van de visteelt in de Bellemse vijvers. Een 
sa voor was een water kuil bij een vijver of een met vlechtwerk afgesloten deel van de vijver zelf, 
waarin men de gevangen vis levend bewaarde. Het woord is ontleend aan Frans sauvoir, van 
het werkwoord sauver 'redden, behouden, bewaren'. Het adjectief minste moet hier worden 
opgevat in zijn oude betekenis 'kleinste'. 

GANZEVANGERKEN 

Onze bronnen zeggen niet welke werkelijkheid met dit toponiem werd benoemd, maar 
vermoedelijk was het Ganzevangerken een kleine vijver waar men voorbijtrekkende wilde 
ganzen probeerte te lokken om ze te vangen. Op het Bulskampveld met zijn ontelbare vijvers 
en poelen was de wilde ganzenjacht destijds een druk beoefende bezigheid, waaraan overigens 
ook andere toponiemen herinneren, zoals b.v. Ganzeplas en Gansmoortel te Aalter. 

GROTE/ KLEINE KATTESCHOOT 

Op het «veld» even ten zuiden van Bellem-Kerk, dus in de omgeving van de Bellemvijver, 
meldt een 16e-eeuwse bron nog twee andere vijvers, de zgn. Katteschoten. 

Het ligt voor de hand dat deze vijvers niet de oorspronkelijke dragers zijn van de naam 
Katteschoot, want zoals we al zagen duidt het bestanddeel schoot in eenmoerassige omgeving 
juist de hoger gelegen en drogere plekken aan. Ongetwijfeld sloeg Katteschoot eerst op zo'n 
droge verhevenheid en ging de naam naderhand over op een ruimer deel van het omringende 
<<Veld», waarnaar ten slotte de bewuste vijvers werden genoemd. 

Het eerste deel van de samenstelling, kat(te), is evenmin als schoot een onbekende in de 
Vlaamse toponymie. Over de betekenis ervan is al heel wat inkt gevloeid. 

Gysseling (1953: 84) bracht kat in verband met de wilde kat, eertijds in onze streken een 
inheems dier, dat volgens het middeleeuwse volksgeloof over toverkracht beschikte. In de visie 
van Lindemans (1932: 71-84) daarentegen gaat het om een totaal ander woord, nl. een oude 
wisselvorm van kade 'dam, opworp van aarde'. 

Het valt inderdaad op dat tal van kat-toponiemen op hoger gelegen plaatsen worden 
aangetroffen. Dat was al vroeger opgemerkt door Des Marez (1931 : 143 e.v.), die echter weer 
een andere etymologie vooropstelt: kat zou te vereenzelvigen zijn met het Middelnederlandse 
catte, eerst de benaming voor een soort van stormram en later toepasbaar op allerlei verster
kingen en verdedigingsconstructies. De hogere ligging van de kat-plaatsen hoeft dan ook geen 
verwondering te wekken, aldus Des Marez, want de meeste versterkingen liggen nu eenmaal 
op een hoogte. 

Enkele Duitse toponymisten vonden nog een ander kenmerk dat aan vele plaatsen met kat 
in hun naam eigen is, namelijk dat ze zich bevinden aan straatbuigingen of aan bochten in de 
loop van beken en rivieren. De benoeming met kat zou dan toe te schrijven zijn aan de 
gelijkenis tussen dergelijke krommingen en de manier waarop een kat haar rug kromt. 

Tot zover de verschillende theorieën. Welk naamgevingsmotief er nu ten grondslag ligt 
aan Katteschoot te Bellem, is een heel andere kwestie. Steunend op de topografische positie 
van een aantal mij bekende kat-toponiemen in West- en Oost-Vlaanderen, voel ik veel voor de 
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stelling dat kat in de toponymie in de eerste plaats een 'hoogte' -woord is, wat ook zijn juiste 
etymologische herkomst mag zijn. Voor het Bellemse toponiem echter twijfel ik aan de 
geldigheid van deze verklaring, omdat het gebied waar de vijvers gesitueerd worden geen 
bodemverheffingen vertoont die markant genoeg zijn om zich met een specifieke hoogtenaam 
als kat te laten verbinden 

GROTE MOER/ MOER 

Deze twee vijvernamen zijn gelokaliseerd op het gehucht Kromeke, nabij de grens met 
Hansbeke. Of het hier om twee verschillende, bijeenliggende vijvers gaat, dan wel om één en 
dezelfde, kan uit de bronnen niet worden opgemaakt. 

Een vijver kan om twee redenen de naam moer toegekend krijgen: enerzijds omdat er 
tijdens het droge seizoen turf (=«moer») uit de bodem werd gehaald, anderzijds omdat hij 
gelegen is op uitgeveende grond. 

HOLLAARDS 

Naam voor twee naast elkaar liggende vijvers op een niet nader te preciseren plaats. Hol 
betekent in de toponymie veelal 'laag, diep, moerassig'; het achtervoegsel -aard, waarmee 
normaal enkel persoonsnamen worden gevormd (lelijkaard, gierigaard), moet hier worden 
opgevat als een personificatie. De Hollaards moeten dus opvallend laaggelegen of diepe 
vijvers geweest zijn. 

MAAIVIJVERKEN 

In deze (niet gelokaliseerde) vijvernaam is het eerste deel de stam van het werkwoord 
maaien of een wisselvorm van het verdwenen woord made, dat op maaien teruggaat en de 
betekenis 'hooiland' draagt. Misschien gaat het om een van de vele vijvers waarvan de 
droogliggende bodem 's zomers gemaaid werd, tenzij de naam zinspeelt op de ligging nabij een 
«made» of hooiland. 

MOORTEL 

Oorspronkelijk de naam van een moeras in het stroomgebied van de Stekelbeek, even ten 
zuiden van het punt waar nu de Hulsdonkstraat en de Stekelbeekstraat samenkomen. Al in de 
l 6e eeuw duidt het toponiem ook enkele stukken land aan in die omgeving. 

Aan de verre oorsprong van moortel ligt hetzelfde Germaanse moeraswoord (mora) dat 
in onze taal ook moer heeft opgeleverd. Reeds in het Middelnederlands werd dat grondwoord 
naarvormenbetekenisgelijkgeschakeldmethetLatijnseleenwoordmo(o)rter(uitmortarium), 
ook vervormd tot mo( o )rtel, waarvan de oorspronkelijke betekenis 'metselspecie' tot op heden 
bewaard bleef. 

Doordat de mortel inhet primitieve bouwbedrijf niets anders was dan een mengsel van klei 
en water, kon moortel zijn toepassingsbereik verruimen tot slijk, modder, drab, en vandaar 
verder tot 'modderpoel, moeras'. 

53 



NIEUWE VIJVER 

Vijver in het zuiden van Bellem, op het «veld» van de tegenwoordige Markettewijk. 
Vermoedelijk gaat het om een vrij ondiepe, natuurlijke vijver, die op een bepaald ogenblik is 
uitgediept ten behoeve van de visvangst, en sedertdien de Nieuwe Vijver wordt genoemd. 

PADDEVIJVERKEN 

In Vlaanderen dragen veel vijvers en moerassige plaatsen namen met puid of padde, b.v. 
Puidenbroek, Paddegat, Paddenboek, ... Aan het Paddevvijverken zullen er opvallend veel 
padden gehuisd hebben. 

POPELMOORTEL 

Naam voor een niet gelokaliseerde «moortel», d.i. een moeras of e1en poel, waarin het 
eerste deel popel een oude benaming is voor de populier. Ook vandaaig worden nog vakl 
populieren aangeplant op erg lage en waterzieke gronden. 

WITTEKELE 

Voormalige vijver ten zuidoosten van Bellem-Centrum, dicht bij de plaats waar nu de 
spoorweg de Langestraat dwarst. 

In verband met waterlopen en vijvers kan het woord keel verschillende zaken aanduiden. 
Een keel is een vernauwing waarlangs een vijver met water wordt gevoed, iin de praktijk veelal 
de mondingsplaats van een beek of sloot. Het woord wordt ook gebruikt voor een gedolven 
toevoer- of afvoerkanaal, voor een buis, goot, riool of enige andere door miensen aangebrachte 
constructie om het water op peil te houden. 

Klaarbli jkelijkiag de «keel» van onze vijver er zo opmerkelijk uit dat de hele vijver ernaar 
werd genoemd. Blijft dan nog de vraag of het adjectief wit betrekking heeft op de «keel» (b.v. 
een vernauwing omgroeid met witachtig gewas, een witte constructie, ... ) dan wel op het heldere 
water van de vijver zelf. 

WONTERGEMS VIJVER 

Deze vijver, aldus Stockman ( 1985: 200), paalde ten noorden aan de W aggebruggestraat, 
en westen aan de Lotenhullestraat en ten oosten aan de Bosvijver. 

De naam herinnert aan een vroegere eigenaar of pachter, maar wie deze Wontergem was, 
hebben we niet kunnen achterhalen. 

WULP UT 

Over de juiste plaats van deze vijver valt uit onze bronnen weinig te vernemen. Een 
document uit 1507 situeert de Wulput naast de een van de Barbel(s)vijverkens, maar dat maakt 
ons niet veel wijzer aangezien dat vijvertje zelf niet nader gelokaliseerd wordt. 
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Op de kaart van V erhoustraete echter - die ook berust op archiefstukken van na 1600 - staat 
een toponiem Wulfput vermeld in de zuidwestelijke uithoek van Bellem, nabij de grens met 
Aalter en Lotenhulle. Hoogstwaarschijnli jkgaat het hier om dezelfde plaats die in onze bronnen 
Wulput heet. 

Gesteld dat wulf put de oorspronkelijke vorm is (en in het licht van de talloze «wulfputten» 
in de toponymie mogen we daar wel van uitgaan), dan vallen er voor het eerste deel 
verschillende verklaringen te overwegen. 

Wulf zou, zoals nu nog hier en daar in West-Vlaanderen, een dialectische gedaante 
kunnen zijn van de boomnaam wilg. In deze visie behoort Wulfput tesamen met doornput, 
eikput, elsput e.d. tot de groep van Vlaamse put-toponiemen met een boom- of heesternaam 
als bepaling. Deze toponiemen verwijzen naar moerassige laagten, begroeid met bomen van de 
genoemde soort. 

In de tweede plaats kunnen we wulf verbinden met de zeer verspreide familienaam (de) 
Wulf; de put zou dan genoemd zijn naar een van zijn vroegere eigenaars. 

Voorts hebben verschillende toponymisten zich gebogen over een mogelijk verband met 
de diernaam wolf. Zo meent Lindemans ( 1930: 163) dat namen als wolf(s)gat, wolf-, wulfput 
herinneringen aan tijden toen onze streken geregeld af te rekenen kregen met een inval van 
wolven. Pas omstreeks 1800 verdwenen de wolvenhorden definitief van het toneel. Om de 
wolvenplaag te bestrijden groeven onze voorouders speciale valkuilen, waar het ongedierte 
tijdens grootscheepse klopjachten naartoe werd gedreven. Nu is het zeer wel mogelijk dat 
minstens een deel van de toponymisch geattesteerde wolf(s)- en wulf(s)putten op zo'n valkuil 
voor wolven teruggaat. Dat is ook de mening van J. Helsen, die een grondige studie wijdde aan 
het bestanddeel wolf in de toponymie (Helsen 1961). De wolf-toponiemen zijn echter zo al
gemeen verbreid en zo verscheiden, aldus Helsen, dat ze moeilijk allemaal op dezelfde 
zakelijke achtergrond kunnen teruggaan. Hij stelt dan ook enkele alternatieve verklaringen 
voor, waaronder één die onze bijzondere aandacht verdient omdat ze een origineel licht werpt 
op de Bellemse Wulfput. 

Aan de hand van een rijke documentatie uit zowel het Nederlandse als het Nederduitse 
taalgebied constateert Helsen dat wolf-toponiemen opvallend vaak te vinden zijn nabij dorps
grenzen en grenzen tussen verschillende rechtsgebieden. Deze bevinding laat vermoeden dat 
wolf ooit een typisch bestanddeel is geweest bij de benoeming van grensplaatsen. Om nu het 
woord wolf op een aannemelijke manier in verband te brengen met de grensligging van de 
bedoelde toponiemen, gaat Helsen ervan uit dat wolf eertijds niet alleen op het gevreesde 
roofdier werd toegepast, maar ook in overdrachtelijke zin op vogelvrijverklaarden, echte of 
vermeende boosdoeners die letterlijkuitde gemeenschap werden verdrevenen, zoals opgejaagde 
wolven, de wijk moesten nemen naar de meest onherbergzame uithoeken van het woeste veld, 
ver van de dorpelingen, die hen immers ongestraft naar het leven mochten staan. 

Ter ondersteuning van zijn theorie verwijst Helsen o.m. naar andere Germaanse talen waar 
het woord voor 'wolf' in de middeleeuwse rechtspraak ook gebruikt werd voor "een misdadig 
mens, die de vrede had verbroken en daarom als vogelvrij werd beschouwd". Verder merkt hij 
op dat de vogelvrijverklaring in de oude rechtstaal ook "de straf van de wolf' werd genoemd. 
Omdat nu de afgelegen oorden waar veroordeelden, bannelingen en allerlei ongure elementen 
hun toevlucht zochten veelal gelegen waren in de woeste stroken niemandsland waar vaak ook 
de dorpsgrenzen doorheen liepen, raakte het woord wolf op de duur geassocieerd met die 
plaatsen zelf, ook zonder dat daarbij noodzakelijk nog gedacht werd aan het geboefte dat zich 
daar schuilhield. 
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Nu ligt ook onze Wulfput, althans volgens de kaart van Verhoustraete, in zo'n afgelegen, 
ongecultiveerd gebied nabij een dorpsgrens. Het toponiem past dus uitstekend in de lange reeks 
van grensplaatsen die Helsen aanhaalt om zijn veronderstelling hard te maken. Alleen vraag ik 
mij af of we voor de verklaring van het - inderdaad onmiskenbare - verband tussen de 
grensligging van de wolf-plaatsen en de benoeming ervan met het woord wolf wel per se moeten 
vertrekken van de overdrachtelijke wolf waar Helsen over spreekt, de vogelvrijverklaarde dus. 
Afgelegen stroken moerassige wildernis hebben de mens immers altijd al vervuld met angst en 
afschuw: wie er geen zaken had, liep er liever in een wijde boog omheen. Die diep ingewortelde 
vrees vindt zijn neerslag in de vele bijgelovige verhalen over waterduivels, dwaallichten, 
moerasgeesten, enz. Zou het dan ook niet kunnen dat onze voorouders naast al deze lugubere 
wezens ook het gevreesde roofdier beschouwden als een bewoner van die onzalige oorden ? 

ZWALENVIJVERKEN / ZWALUWENMOER 

Beide namen verwijzen naar dezelfde vijver, die gelegen was op het «veld» tussen de 
Bellemvijver en het Goed ter Lucht. 

De bepaling zwaluwen, waarvan zwalen een dialectvorm is, herinnert eraan dat er bij 
regenachtig weer opmerkelijk veel zwaluwen laag over het wateroppervlak scheerden, op zoek 
naar insekten. 

Over het kembestanddeel moer hebben we hierboven al gehandeld naar aanleiding van 
(Grote) Moer. 
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Grote Katteschoot 52 kat 52 
Grote Lippijn 34 Katteschoot 52 
Grote Moer 53 keel 43,54 
Grote Savoor 52 Keel voord 42 
Haardbilk 46 's Keers Goed 26,47 
Half Gemet 38 Kerkegoed 26 
's Hamers Bilk 34 Kerkestede 26 
Hasselt 10-13 Kerkestuk 34 
Haubotersveld 33 Kerkstraat(je) 21 
Hautemans Bilk 34 Kerkweg 21 
Heerstraat 21 Kerselaarstraat 40 
Heerstraatbilksken 38 Kersstuk 47 
Hees stuk 36 Kers ter 16 
Heet 30 Kertoys 34 
heet, heide 30 Keselare 40 
Heide 30,39 Keus vang 47 
Herrent 15 Kinderbilk 34 
Herrentvijver 15 Klein Leiken 50 
hoek 20 Kleine Eke 39 
Hoetsel voord(bos) 42 Kleine Katteschoot 52 
hofstede 24 Knok 27 
Hoge Breebroek 37 Koksbilk 34 
Hoge Geeraert 37 Korte Bilk 35 
Hollaards 53 kouter 28 
Holstuk 37 Kromeke 17 
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KrommeBilk 35 Moortel 53 
Kromme Veure 35 MostGe) 37 
Kuipers Bilk 34 NedereBilk 38 
Kwaad Stuk 37 Nederstraatje 22 
KwadeBilk 37 Neerveld 15 
laar 41-42 Negen Gemeten 38 
land 30 Nestvoorde 19 
Lang donk 40 Nette Winkel 48 
LangeBilk 35 Nieuwe Vijver 54 
Lange Stuk(ken) 35 Paddevijverken 54 
Lang Tuintje 36 Paessen Stuksken 35 
Lang Veldeken 43 Pannengoed 25 
Leensvoord 40 Piete(n) 40 
Leibrugge 22,50 Popelmoortel 54 
Leie 49 put 51 
Leie 49,50 Raapstuk 36 
Lei ken 40 Ramsgaverbos 43 
Leistraat 22,50 Reiken 41 
Lijssenstuk 34 Rijk Bilksken 37 
Lindekens 17,25 rode 31 
Lookbilk 36 Sapsland 35 
Lovens Bilk 18,34 savoor 52 
Lovenzele 17 Scheewege 41 
Loys Stuk 34 Schildeken(s) 43 
lucht 25 schoot 16, 31 
Maaivijverken 53 Semstraatje 22 
Maes' Houwen 43 (S)Locx Bilk 35 
man 44 Spenhout 18 
Mechiel 35 Spenhoutkouter 28 
Meerbeke 40 Spenhoutstraat 23 
Meerens Bilk 35 Spenhoutstraatje 28 
meers 31 Spenningstraat 23,28 
Meersbilksken 40 Spildoom 18,23 
Meerveld 15 Spildoomstraatje 23 
Meneveld 10-12, 14, 15 stede 24 
Mercx' Prieel 47 Steevoordeken 48 
Mereldonk(sken) 40 Stekelarebilksken 37 
Mest 48 Stekelbeke 50 
Middelbilk 40 Stoppelbilk 48 
Middelveldeken 43 Streep 23,36 
Minste Savoren 52 Streepbilksken 36 
Mistine 48 Streepstraat 23 
Moelijnvang 32 Streepstuk 36 
moer 22,31,53 Stuivenberg 18 
Moer 53 stuk 32 
Moerstraat 22 Stuk van Colijns 35 
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Switten 19 Watergangstuk 41 
Swittenbos 19 Waterloop 41 
Swittendreef 19, 23 Weiting 35 
Swittengoed 26 W eitingstraat 23 
Swittenstraat 23 Westbilk 41 
Swittenstraatje 19 winkel 48 
Swittenvelden 19 Winkelare 36 
Tarwebilk 29,36 Winterstraat 24 
Te Nestvoorde 19 WitteKele 54 
Ter Leie 19 Woestijne 44 
Tien Gemeten 38 Woestijntje 44 
vang 32 Wontergems Vijver 54 
veld 32 wolf, wulf 55 
Veldbilk(en) 41 Wulfput 55 
Veldekens 43 Wulput 54 
Veldstraat 23 zele 17 
Verlienmeers 35 Zes Gemeten 38 
Vermaerstuk 35 Zeuge 37 
Vernavenstuk 35 Zevekote 19 
Vernavenwilge 41 Zuidleie 50 
Vier gemeten 38 Zuidstuk 41 
Vier Hoeken 26 Zuttershoek 20 
vijver 51 Zwagershul 20 
Vitsenbilk 29,36 Zwalenvijverken 56 
voord(e) 19 Zwaluwenmoer 56 
Vosbilken 35 Zwijnsput 41 
Wagebrugge 25 
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GLOSSARIUM 

Aanwijzingen 

- Het lemma volgt de huidige spellingregels, behalve bij plaatsnamen die met een persoons
naam beginnen en bij enkele vormen van onduidelijke oorsprong. 
- In het dialect van Bellem eindigen bijna alle vrouwelijke substantieven en ook een aantal 
mannelijke in de uitspraak op -e. Die dialectische vorm is vaak onverbrekelijk met de 
plaatsnaam verbonden en werd bewust als dusdanig behouden. Bv. Geute, Heemijle, Assebeke. 
Dat geldt niet voor namen op -straat. 
- Om dezelfde reden werden diminutieven op -ken ongewijzigd gelemmatiseerd. 
- Op het lemma volgen de in de archiefstukken gevonden attestaties, chronologisch geordend 
en telkens gevolgd door de bron (zie afkortingen hierna) en de bladzijde of het blad (recto/ 
verso). Wanneer een vorm vaak in dezelfde bron voorkomt, wordt dat met ev (en verder) 
vermeld. 
- In een aantal excerpten is de context opgenomen, waar die voor een beter begrip van de aard 
of de ligging van het toponiem van belang kan zijn. 
- In de meeste teksten tot 1600 overheerst een schrijfwijze met kleine beginletter. Als in 
dezelfde bron vormen met hoofdletter en kleine letter naast elkaar voorkomen, is alleen de 
meest gebruikelijke opgenomen. 
- In onze lijst zijn samengestelde toponiemen met groot, klein, lang, kort e.d. alfabetisch 
volgens het tweede woord gerangschikt. Zo komt Grote Donk vóór Groot Goed. 
- Afkortingen worden opgelost volgens de spelling die in het bewuste document gebruikelijk 
is. In twijfelgevallen wordt de aanvulling tussen haakjes geplaatst. 
- Plaatsnamen die met een als k uitgesproken c beginnen, vindt u bij de K. Dat geldt voor die 
gevallen waarbij het eerste woord een eigennaam is (bv. Coolbrantstuk). 
- Hoewel het de bedoeling is, alleen attestaties tot 1600 op te nemen, is in een beperkt aantal 
gevallen van die regel afgeweken en zijn ook enkele vormen uit het begin van de 17e eeuw 
overgenomen. 
- Verder komen in de lijst ook een paar namen van plaatsen voor, waarvan het niet heel duidelijk 
is of ze wel op Bellem liggen. Toch hebben we gemeend die niet weg te mogen laten. 
- In enkele bronnen (toevallig die waaruit we de meeste toponiemen haalden) komen opvallend 
veel verschrijvingen en fouten voor. Als duidelijk kon aangetoond worden dat de afwijkende 
vorm hetzelfde perceel noemt, hebben we hem zonder meer bij de correcte vorm ondergebracht 
en hem van een * voorzien (bv. * Besemeers bij Bekemeers). Is dat niet het geval, dan wordt hij 
afzonderlijk gelemmatiseerd. 
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Gebruikte atkortingen 

Bronnen: 
Acq 
AD 
ADL 
AM 
ARA 
Bor 
GV 
Hop.Com. : 
KABe 
KAD 
LvdW 
MB 
RAG 
RK 
RR 
RSA 
RvVl 
SAE 
SAG 
SB 
SB/R 
StVl 
u 
VS 
WK 
z 

Andere: 
ca. 
Cart. 
ev 
id 
kop. 
r 
rek. 
0 
Sup. 
v 
16e, 17e 

* 
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Acquisitions 
Abdij Drongen 
Archives Départementales Lille 
Ambacht Maldegem 
Algemeen Rijksarchief Brussel 
Borluut 
de Ghellinck-Vaemewijck 
Höpital Comtesse Lille 
Kerkarchief Bellem 
Kathedraalarchief Doornik 
Land van de W oestijne 
Morel de Boude 
Rijksarchief Gent 
Rekenkamer 
Rolrekeningen 
Raad van State en Audiëntie 
Raad van Vlaanderen 
Stadsarchief Eeklo 
Stadsarchief Gent 
Sint-Baafs 
Sint-Baafs, reeks R 
Staten van Vlaanderen 
Ursel 
Vreemde Steden 
Wetachtige Kamer 
Abdij Zoetendale 

circa 
cartularium 
en verder (in hetzelfde stuk) 
dezelfde bron 
kopie 
recto 
rekening 
oorkonde 
supplement 
verso 
16e, 17e eeuw 
dezelfde tekst als het vorige excerpt 
corrupte spelling of vergissing van de scribent 



BELLEMSE PLAATSNAMEN 

AALTERMEERS : vier hondert Roeden Lants gheheeten de haelter merschs, 1571, SAG-
28/7/31, 51r; de(n) haelter merschs, id, 37v, 43r, 57v, 65r, 68v; de(n) haelter merschs, 1574, 
SAG-28/7/31, 42r, 43r; in( de) haelter merschs, id, 9v, lOv, 37r, 41r; haeltermerschs, id, 51r; 
haelter merss, id, 34r; inde haelter mersch, 1577, SAG-28/7/31, lOv, 31r; een mersch ghe
naemt dhaeltermersch, id, 32v; in dhaeltre mersch, id, 27r; inden haeltermeersch, 1577, RAG
LvdW 8, 36v, 49v, 71r; inde haelter mersch, id, 9v. 

AALTERMEERSBILK(SKEN): een stick lants groot twee ghemeten den Haelter Merschs 
bulck, 1571, SAG-28/7/31, 52r; thaelter mersbulcxken, id, 8v; het Haelter mersch bulsken, id, 
32v; het Haelter merschs bulck, 1574, SAG-28/7/31, 37r; het haelter merschs, id, 28v; den 
haelter mersch bilc, 1577, SAG-28/7/31, 29v. 

AALTERMEERSELKEN: het haeltermesselken, 1571, SAG-28/7/31, 59v. 

AAL TERSE BILKEN: int goyken ... west de haeltersche bulcken, 1555, RAG-Bor 545, 25r. 

AALTERSE DREEF : Aeltersche dreve, 1609, SAG-330/130, 45r. 

AALTERSTRAATJE: an Haelter Straetken, 1571, SAG-28/7/31, 29r, 63r. 

AALTERVELD:in/uphaeltervelt,1571,SAG-28/7/31,21r,52r,62r,68r;bydenhaeltervelde, 
id, 62r; lants ghenaemt thaelter Velt, id, 30v; ii ghemeten genaemt het Haelter Velt, id, 67v; 
-, 1574, SAG-28/7/31, 4lv; Aen/in/up haeltervelt, id, 27r, 38v, 41r, 54v; achthondertroeden 
lants ghenaemt thaelter velt, 1577, SAG-28/7/31, 25r; in haelter velt, id, 25r; ant haeltervelt, 
id, 29r; het gaverken .. . by thaelter velt, id, 28v; ant/int Aeltervelt, id, 36r; ghenaemt de geute 
ant Aeltrevelt, 1592, RAG-KABe 1, 2v; Aeltre veldt, 1598, id, 3r; Aeltre velt, 1600, id, 2v; 
aeltert velt, 1620, SAG-330/13511, 16v. 

AALTERVELDEN: inde haelter velden metten Ackere, 1571, SAG-28/7 /31, 56v; in dhaelter 
velden, 1577, SAG-28/7/31, 28r. 

AAL TERWEG: lants ghenaemptdenHaelter Wech ligghende inHaelter Straetken, 1571, SAG-
28/7 /31, 63r. 

AKKERHULLEKEN : twee ghemeten lants ghenaemt het ackerhulleken, 1577, SAG-28/7 /31, 
16r. 

AKKER : inde haelter velden metten Ackere, 1571, SAG-28/7 /3 l, 56v. 
Zie ook GODS AKKER. 

AKKERKEN(S) : het Ackerken, 1571, SAG-28/7/31, 44r, 56r; Int Hackerken, id, 50v; een 
ghemet Lants ghenaemt het ackerken, id, 45r; hetAckerken, 1574, SAG-28/7 /3 l, 37r, 43v; Inde 
Hackerkens, id, 41v; een stic lants ghenaemt het ackerken, 1577, SAG-28/7/31, 30r; een stic 
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genaemt het ackerken aen heerynsbrouc, id, 33r; een stic lants ligghende inde ackerkens ende 
inde biervlieten, id, 30v. 

ANGEDONKSKEN: landts ghenaempt ten anghe doncxkin, 1583, SAG-330/100, 428r. 

ARENTVIJVER: twee ghemetenLants Ligghende andenArentvyvere, 1577, SAG-28/7/31, 
14r. 

ASSEBEKE : totten asse beke, 1542, ARA-WK 2963, O; vier ghemeten saylant ghenaemt de 
Assebeke, 1571, SAG-28/7/31, 28v; IndeAssebeke, 1574, SAG-28/7/31, 26r; -, 1577, SAG-
28/7/31, 23v. 

ASSENBEEKVIJVER : eenen anderen vivere gheheeten assenbeec vyverken, 1510, SAG-
330/44, 165r. 

ASSENBERG: ter zyden vanden assenberghe, 1502, SAG-330/42, 202v; daerment heedt 
assenbeerch, 1514, SAG-330/45, 200v; beede de asse(n)beerghe(n), 1520, SAG-301/76, 81 v; 
den assenbeerch, 1533, SAG-330/52, 82r; IndenAssenberch, 1571, SAG-28/7/31, 70r. 
Zie ook KLEINE ASSENBERG, KWADE ASSENBERG, TWEEDE ASSENBERG. 

ASSENBERGBOS : vanden assenbeerch bosch, 1533, SAG-330/52, 82r. 

AUESCHAVERS / AVESCHAVERS : in dauegavers, 1571, SAG-28/7/31, 17v; bosch 
ghenaemt deAue schravers, id, 3 lr; indenAueschavers, id, 4 7v; dry ghemeten Lants ghenaemt 
de Haueschavers, id, 4lr, 43r; aen daueschavers, id, 29v; in dauegavers, 1574, SAG-28/7/31, 
2v; denAuescaver, id, 27v; xj<RoedenLants genaemtdeAuescavers, id, 26r; aen daueschavers, 
id, 26v; inde auescavers, id, 38v; Inde aueschavers, id, 47v; Aende/Inde haueschavers, id, 8v, 
46v. 

AUESCHA VERSBOS / A VESCHA VERSBOS : in den haueschaverboschs, 1571, SAG-
28/7/31, 48v; denAveschavers bosch, 1577, SAG-28/7/31, 25r, 34r/v. 

BACHTEN KLOOSTER : zie KLOOSTER(S). 

BACHTEN, 's PAPEN : ligghende bachten Spapen, 1571, SAG-28/7/31, 42v, 67r; bachte 
Spapen, id, 43r; een stic Lants ghenaemt den bachten Spapen, 1577, SAG-28/7/31, 6v, 12r. 

BACHTEN STEY AERT : twee ghemeten ghenaemt den Bachten steyaert, 1571, SAG-
28/7 /3 l, 5r; den bachten Steyaert, 1574, SAG-28/7/31, 15v; -, 1577, SAG-28/7/31, 12r. 

BACHTER RAGE: daerment heet bachter Haeghe Aende Moer, 1571, SAG-28/7/31, 35r. 

BAKEL VIJVERKENS : baeckel viverkins, 1533, SAG-330/52, 55v. 

BARBEL(S)VIJVERKEN(S) : den Wilpit met baerbels vyverken, 1507, SAG-330/43, 270r; 
baerbel vyverkins, 1551, SAG-330/69, 32r. 
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BAUWEN STUKKEN: twee parcheelen van Lande ghenaemt de bauwen stiex, 1577, SAG-
28/7/31, 12v. 

BAUWKEN AKKERS: twee perseelen Lants ghenaemt de bauldn Aeke(r)s, 1571, SAG-
28/7/31, 2r. 

BAUWKENS : genaemt de baukens, 1574, SAG-28/7/31, 16v. 

BEEKSKEN : het beeexken, 1616, SAG-330/132II, 127v. 

BEELMAN: een half buendere lants ghenaemt den Beelman, 1571, SAG-28/7/31, 4v; een 
perseel Lants ghenaemt den beelma(n), 1574, SAG-28/7 /31, 39v; in de beelmans, id, 50v; een 
stic lants ghenaemt den beelman, 1577, SAG-28/7/31, 31v; in den beelman, id, 13r. 

BEIDEKENS : up beydekins, 1407, SAG-330/13, 318v. 

BEK: daermentheetlndenbee, 1450, SAG-330/24, 564r; andenbee, 1543, SAG-330/61, 12v; 
iiij0 r. ghenaemt den beek, 1571, SAG-28/7/31, 60r; den beek, id, 4 lr; een gemet bosch gheheeten 
den beek, 1574, SAG-28/7/31, 38r; daerment heet den beek, 1577, SAG-28/7/31, 37r; twee 
hondert roeden lants ghenaempt den beek, 1579, SAG-330/96II, 259v. 

BEKE: lants ... datmenheetlndebeke, 1403, SAG-330/12, 316v; -, 1407, SAG-330/13, 318v; 
eensticLants genaemtde beeke, 1571, SAG-28/7/31, 54r, 55r; lants ghenaemtdebeke, id, 37v, 
65v; Lants ghenaemt de beke, 1574, SAG-28/7/31, 31r, 34r, 43v; mers inde beke, id, 46v; een 
stic lants ghenaemt de Beke, 1577, SAG-28/7/31, 27r, 32v. 

BEKEMEERS : in de beke meerseh, 1514, SAG-330/45, 200v; beeemerseh, 1533, SAG-
330/52, 74r; de *bekermeerseh, id, 71r; de beeek meerseh, 1536, SAG-330/54, lOlr; inde 
*besemersehs, 1571, SAG-28/7/31, llr; lants ... inde beke mersch, 1577, SAG-28/7/31, 7v; de 
beke meersch, 1615, SAG-330/132II, 28r. 

BEKEN: vijf ghemeten ghenaempt de beken, west de strate loopende naer hamme, 1555, RAG
Bor 545, 25r; vier ghemeten Lants ghenaemt de Beken ende het Messelken, 1571, SAG-
28/7/31, 40v. 

BELLEM: Bellem, 1295, RAG-SB/R 31d, 60r; bellem, 1306, Rek. Brugge, DFl XVIII, 668; 
betlehem, 1330, RAG-StVl 4691, 17r; la signorie de bellem, 1331, ARA-RR 1897; binnen den 
heerscepe van Bellem, 1332, RAG-SB, O; in de prochye van bellem onder myere vrouwen van 
scuervelde, 1353, SAG-330/1, 224v; -, 1374, SAG-330/5, 289r, 295r; in bellem, 1375,ARA
RR_239; in Bellem, 1316, ARA-RR 241; bellem, 1401, SAG-301/16II, 17v; -, 1403, SAG-
330/12, 316v; -, 1407, SAG-330/13, 318v; -, 1430, SAG-330/20, 13v; -, 1432, SAG-
301/31II, 30v; -, 1439, SAG-330/21, 76v; gheheeten de tiende van Loviselle of van Bellem, 
1442, KAD-Be doos 5, O; bellem, 1446, SAG-301/39, 67r; -, 1450, SAG-330/24, 564r; 
belhem, 1456, SAG-330/27, 348r; bellem, 1470,ARA-RK 13.661, lr; -, 1473,ARA-RK 1090, 
62v; -, 1474, SAG-330/32, 303r; in bethlem, 1476, ADL-14 G 91, 73r: bellem, 1492, SAG-
330/39,238v;-,1495,SAG-330/40,237r;indeprochievanbellemwijlengheheetenbethleem, 
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1496,SAG-301/63, 88v; bellem, 1504,ARA-RK 1091, 81v; bellen, id, 75v; bellem, 1506,ARA
Acq.Lille 1131, O; Bellem, 1510, SAG-VS 117, 24r/v, 25r; -, 1510, SAG-330/44, 165r; tiende 
te bellem wijlen gheheeten bethleem, 1511, SAG-301/71II, 1 lOr; bellem, 1512, SAG-301/72, 
72r; -, 1520, SAG-301/76, 81v; - , 1520, RAG-LvdW 380, lr; -, 1533, SAG-330/52, 
71r; Bellem, ca.1540 kop. ca.1600, RAG-LvdW 371, lv; den wech van bellim loopt tusschen 
beede, id, 44r; vande voornoemde prochieofheerlichede van Bellem alias Bethleem, 1552, RAG
RvV127 .899, lr; tbellem, 1560,RAG-AM624, 141r; bellem, 1569,ARA-RK 19.191,2r;Bellem, 
1571,SAG-28/7/31, lrev; bellem,1572,SAG-330/89,268r;-, 1572, 1573,SAG-330/90, 112r, 
284r; Bellem, 1574, SAG-28/7/31, lr ev; in Bellem, 1577, SAG-28/7/31, lr ev; in de prochie 
van Belm, 1618, RAG-GV Sup.188, 0. 

BELLEMBOS: eenghemet bellem bosch, 1550, SAE-1009, 266r; inden bellem bosch, 1626, 
SAG-330/138, 93r. 

BELLEMVINER(S) : bellem vyvers, 1548, RAG-LvdW 148, 3v; Bellen Vivere ande kercke 
gheleghen groot xlviij bunderen, 1550, KAD-Be doos 5, los stuk; Bellem vyvere, 1609, SAG-
330/130, 44r, 45r; west den Bellemvivere, id, 44v. 

BELLEMVIJVERDAM : den Bellem vivere dam, 1609, SAG-330/130, 44r. 

BENEENVINER: twee ghemeten en halfLants ghenaemt den beneen vive re, 1571, SAG-28/ 
7 /31, 45r; gheheeten benevivere, id, 39r; eengemetLants gheheetende bene vive re, 1574, SAG-
28/7 /31, 34v; den benenvy(ver)e, 1577, SAG-28/7/31, 27r. 

BERENTE LANGDONK: een ghemet twelke men eedt den berendtten landonc, 1499, SAG-
330/41, 289r. 

BERKENSTRAAT: Aende Bereken Strate, 1571, SAG-28/7/31, 63r. 

BERNETH : hasselt sive berneth, 1237 kop. einde 13e, KAD-Cart.D, 205r/v; berneth, 1237, 
RAG-AD 2, O; -, 1237 kop. 14e, RAG-AD 6, 35v, 36r; -, 1237 kop. 15e, RAG-AD 7, Sir, 
82r. 

BERRENDEBOS: ghenaemptdenberrendenbosch, 1572,ARA-RK.45.207, lr;denberrenden 
bosch, id, lv, 54v; tzuttershouck ... noordt den berrenden bosch, id, 90r. 

BERRENDONK : berrendonc gheleede, 1461, SAG-301/46, 119r; up berrendonc ende heet 
den kercken bochs, 1493, RAG-KABe 62, 2r; up *benendonc, 1494, RAG-KABe 62, 2v; up 
berrendonc, 1495, RAG-KABe 62, 7v; up berrendonc, 1499, SAG-330/41, 289r; up de 
berredonc, 1514, SAG-330/45, 200v; up berredonct, 1533, SAG-330/52, 82r; up berredonck, 
1536, SAG-330/54, lOlr; den berredonck, 1571, SAG-28/7/31, 17v, 61v, 62v, 69v; inden 
Berredonct, id, 50v; v" r. Lants ghenaemt den berrendonck, id, 47r; Lants genaemt den 
berrendonck, id, 48r, 65r, 69v; in/up berrendonck, id, 62v, 69v; inden berendonck, id, 50r; een 
ghemet Lants genaemt den berrendonckt, 1574, SAG-28/7/31, 8r; den berrendonck, id, 13r, 
20r, 43r, 51 v, 52r; den berredonck, id, 42v, 47r; een ghemet lants ghenaemt den berrendounck, 
1577, SAG-28/7 /31, 1 lr; den berrendounc, id, 9v, 16r, 32v; den berrendounct, id, 32r, 34r, 36v, 

68 



37r; inden/op den berrendonc, id, 9v, 14r; up berrendonct boven heerent vivre, 1592, RAG
KABe 1, 2v; up beerendoncq bovenherrentvivre, 1598, RAG-KABe 1, 3r; beerentdonc, 1600, 
2v; in den beerent donck, id, 6v. 

BIERVLIET(EN) : twee ghemeten Lants ". gheheeten den biervliet, 1571, SAG-28/7 /31, 52r; 
in biervliet ende Int Hacker ken, id, 50v; Inde hackerkens ende biervlieten, 1574, SAG-28/7 /31, 
4lv; inde ackerkens ende inde biervlieten, 1577, SAG-28/7/31, 30v. 

BIESBILK : neffens den biesbulck, 1571, SAG-28/7 /31, 33hisr; ghenaempt den bies bulc, 1626, 
SAG-330/138, 115v. 

BIJ PIETER DE BLIECK : den cleenen ganssen plas wijlent ghenaempt bij Pieter de Blieck 
groot xvij bunderen, 1609, SAG-330/130, 45r. 

BILK: een ghemet bosch gheheeten den bilc, 1577, SAG-28/7/31, 29r. 

BILOWEMEERS : een ghemet Lants genaemt de bilowe merschs, 1571, SAG-28/7 /31, 30r; de 
bilow mersch, 1514, SAG-28/7/31, 27r. 

BINNENSTUK. : tBennenstick, 1619, RAG-U 83/14bis, 2r. 

BOGAERTSTUK. : upt bogaert stick, 1583, SAG-330/100, 428r. 

BOLLINS AKKER: in bollins Ackere, 1574, SAG-28/7/31, 42v. 

BONNICKLAND : twee ghemeten ghenaemt bonnick Lant, 1571, SAG-28/7/31, 46r; 
het bonnicklant, 1574, SAG-28/7/31, 45r. 

BONYNSAKKER: ij<r. Lantsgenaemt bonynsAckere, 1574, SAG-28/7/31,20r; tweehondert 
Roeden Lants ghenaemt boniers ackere, 1577, SAG-28/7/31, 16r. 

BONYNS LAND: ij< roeden genaemt boenyns Lant, 1574, SAG-28/7/31, 53r; lants ghenaemt 
boniers lant gaverken ende cleen gaverken, 1577, SAG-28/7/31, 33v. 

BOS : twee ghemeten Lants genaemt den boschs met eenen dreve inde donct, 1571, SAG-
28/7/31, 40r; den boesch, 1574, SAG-28/7 /31, 34v: een stic ghenaemt den bosch, 1577, SAG-
28/7 /31, 27v. 

BOSSELKEN : up bosch ghenaemt tbosscheken int goyken ". west de haeltersche bukken, 
1555, RAG-Bor 545, 25r; een stic genaemt het bosselken groot ij< r" 1574, SAG-28/7/31, 37r. 

BOSSTUK. : ghenaemt het bosch stick, 1616, SAG-330/13211, 127v. 

BOSVINER : eenen vivere eedt den bosch vyvere met twee meersschelkens daer neffens daer 
twee savoiren Inne staen, 1510, SAG-330/44, 165r; up den boschvyvere, 1579, SAG-330/9611, 
260r; -, 1609, SAG-330/130, 45r. 
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BOTERPOT: den weytinck achter den boterpot, 1613, RAG-GV Sup.188, 0. 

BRAAMSTUK: een half bunder lants ghenaemt het braemstick, 1571, SAG-28/7/31, 21v; 
het braemstick, id, 64r; -, 1574, SAG-28/7/31, 51r" 

BRANDE: ghenaempt de brande, 1613, RAG-GV Sup.188, 0. 

BREDE BEKE : daerment heet de breede beke over de leye, 1450, SAG-330/24, 564r; de 
breebeke, 1520, SAG-301/76, 81v. 

BREEBROEK: bredre broch, 1237, RAG-AD 2, O; brede broch, 1237 kop. einde 13e, KAD
Cart.D, 205r/v; bredre brouc, 1237 kop. einde 14e, RAG-AD 6, 35r/v; brede brouc, 1237 kop. 
14e, RAG-AD 6, 35v; -, 1237 kop. 15e, RAG-AD 7, 8 lr, 82r; mersche ". ligghende in breede 
brouc te bellem, 1374, SAG-330/5, 289r; breeden brouc, 1427, SAG-330/19, 109v; -, 1477, 
SAG-330/34, 33r; daermenteedtlnt breebrouc, 1507, SAG-330/43, 270v; -, 1533, SAG-330/ 
52, 55v; daerment eedt in breebrouckup de leye, 1535, SAG-330/53, 219r; in breebrouc, 1543, 
SAG-330/61, 12v; daer ment heedt den breenbrouck, 1569, ARA-RSA 618/15, 27v; Inden 
breembrouck, 1571, SAG-28/7 /31, 58v; een ghemet merschs inden Brembrouck, id, 30v, 41 v; 
genaemt den Brembrouck, id, 66v; inden breembroeck, 1574, SAG-28/7/31, 35r; Inden 
breembrouck, id, 21r, 26v, 27v, 40r ev; Inden brembroeck, id, 35v; een ghemet merschs inden 
brembrouck, id, 26r; inden breembrouc, 1577, SAG-28/7/31, 23v; inden brembrouc, id, 25r, 
28r; twee ghemeten ". genaemt den brembrouck, id, 25r; breenbrouck, 1579, SAG-330/96II, 
259r, 260r; den breenbrouck, 1609, SAG-330/130, 12r, 44r; inden breen brouck, 1616, SAG-
330/132II, 127v, 129r; inhetghewestedatmen heetdenbreembrouc, 1618,RAG-GV Sup.188, 
O; inden breenbrouck, 1620, RAG-GV Sup.188, O; 
Zie ook HOGE BREEBROEK. 

BREEMEERS(EN) : in de breede mersch hoofthende up de Leye, 1450, SAG-330/24, 564r; 
an den breemerschs, 1571, SAG-28/7/31, 55v; in de breemersschen, id, 8v; Inde breemerschs, 
1574, SAG-28/7/31, 48v; In de bremerss, id, 12v; in de breemersschen, 1577, SAG-28/7/31, 
9v; breemerssch, id, 35v; een stick landts ghenaemt de breemeersch, 1592, RAG-KABe 1, 1 v; 
de breemeersch, 1598, RAG-KABe 1, 2r; -, 1600, RAG-KABe 1, lv. 

BRIEL: merschs genaemt den brie[, 1574, SAG-28/7/31, 29r; -, 1577, SAG-28/7/31, 22v. 

BROEK : eenen buelc ". gheheeten den brouc, 1435, SAG-301/33, 152r; vierhondert Roen 
ghenaemt den brouck, 1571, SAG-28/7 /31, 41 v; ghenaempt den brouck ande leystrate, 1572, 
ARA-RK 45.189, 90r; een stick lants genaemt den broeck, 1574, SAG-28/7/31, 36v; inden 
brouck, id, 8r; een stic lants ghenaemt den brouc, 1577, SAG-28/7/31, 29v; inden Brouck, 
id, 7r. 

BRUINE STUK(KEN): vier ghemeten lants gheheeten het brunestick, 1574, SAG-28/7/31, 
12v; twee parcheelen van lande gheheeten de brunesticx, 1577, SAG-28/7/31, 9v. 

BUNDER: merschghenaemtdenBuendere, 1571, SAG-28/7 /31, 34v; een buender lants genaemt 
het buendere aen den tries wal, id, 63v. 
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BUNDERMEERS : neven den buunre mersch, 1412, SAG-330/15, 20r. 

BUNT : daerment nompt up den buent, 1450, SAG-330/24, 564r. 

BUNTMEERS : vier hondert Roeden Lants dat men heet de Bunt Merschs, 1571, SAG-
28/7 /31, 61r. 

BURSELAARS : de burselaers, 1502, SAG-330/42, 202v. 

DAMBOS : in den damboschs, 1571, SAG-28/7/31, 27v; Inden Dam boschs, id, 59r, 65v. 

DAMMEERS : een ghemet ghenaemt den Dam merschs, 1571, SAG-28/7/31, 61r. 

DAMMEKEN(S) : een ghemet brouclant ghenaemt dat men heet de Dammekens, 1571, SAG-
28/7 /31, 61r; een stic lants ghenaemt het dammeken ligghende in spildoome, 1577, SAG-
28/7/31, 28v. 

DEUZELAARS : zie DUFFEURE. 

DIEPE SA VOOR : vier savoiren ... tweedste den diepe savoir, 1510, SAG-330/44, 165r. 

DONK(T) : agnesa uxor ioh(ann)is de donc, 1295, RAG-SB/R 3 ld, 60r; twee ghemeten lants 
ghenaemt de donckt, 1571, SAG-28/7 /31, 32v; de donckt, id, 49r, 66v; twee ghemeten genaemt 
de donckt, 1574, SAG-28/7/31, 28v; de Donckt, id., 48r/v; eenstic lants ghenaemt de Dounct, 
1577, SAG-28/7/31, 26v; de *douunct, id, 3lr, 35v; twee sticken lants ghenaempt den donck, 
1588, SAG-330/109, 38v; een stic landts ghenaempt de donct den wech upgaende naer so
merghem, 1592, RAG-KABe 1, 2r; donct, 1598, RAG-KABe 1, 2v; -, 1600, RAG-KABe 1, 
2v; de do nekt, 1613, RAG-GV Sup.188, O; de donckt ... oost het spildoome straetkin, id, O; van 
de donct, 1615, RAG-GV Sup.187, O; een partye lant ghenaempt de donckt, 1616, SAG-
330/132II, 128r. 
Zie ookANGEDONKSKEN, BERENTE UNGDONK, GROTE DONK, HEEDUNGDONK, 
HOEDONK, UNGDONK, PROFONDELDONK. 

DRIEHOEK(EN) : een bulsken ghenaemt de dry houcken, 1571, SAG-28/7/31, 49r; den 
dryhouck, id, 4 lr; een stickLants genaemt den dry ho eek, 157 4, SAG-28/7 /31, 46r; vijf ghemeten 
Lants ghenaemt de dryhoucken, 1577, SAG-28/7/31, 1 lv. 

DRIE VELDEN: aende dry velden, 1571, SAG-28/7/31, 54v. 

DUFFELARE(BOS): Aende *dueselaers, 1571, SAG-28/7/31, 31v; een half ghemet bosch 
gheheeten den duffelare, 1574, SAG-28/7/31, 28r; daerment heet de duffelare, id, 54r; bosch 
ghenaemt den duffelaeren bosch, 1577, SAG-28/7/31, 25v; den duffelaeren, id, 37v. 

EECKAERTSV ANG : een stick ghenaemt den eeckaers vanck groot j gemet, 1574, SAG-
28/7 /31, 37v; een stic lants ghenaemt den eeckaerts vanc, 1577, SAG-28/7 /31, 30r; ligghende 
inde eeckaerts vanc, id, 36v. 
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EEKSKEN: eenalf ghemetghenaemtdheexkin, 1543, SAG-330/61, 12v; teecxken, 1579, SAG-
330/9611, 259. 

EEKTSTRAAT : inde der eectstrate, 1533, SAG-330/52, 74r. 

EVENBILK: ij0 r. ghenaemtdenevenbu/c, 1543, SAG-330/61, 12v; denevenbilck, 1579, SAG-
330/9611, 259v; den Evenbilc, 1626, SAG-330/138, 150r. 

FIERENSSTRAA TJE: injieren Straetken, 1571, SAG-28/7 /31, 69r; een gemetLants genaemt 
het.fieren straeyten, 1574, SAG-28/7/31, 27v; een ghemet lants ghenaemt den.fiers straetken, 
1577, SAG-28/7/31, 25r. 

FLEITE: voordeflayte, 1571, SAG-28/7/31, 34v; bydejlaeyte, 1574, SAG-28/7/31, 32r; bachten 
calleflaeyten, id, 45v; bydefleyte, 1577, SAG-28/7/31, 20v; bachten callefleyten, id. 36r/v. 
Zie ook OUDE FLEITE. 

GANZEMEERS : daerment heet den Gansmeirsch, 1583, SAG-330/100, 428r. 

GANZEV ANGERKEN: hetgansevangerkin, 1598,RAG-KABe 1, 6r; tgansevangherkin, 1600, 
RAG-KABe 1, 6r. 

GA VER : an zijn leen gheheeten de gavere, 1502, SAG-330/42, 202v; twee hondert Roeden 
Lants ghenaemt den gave re, 1571, SAG-28/7 /3 l, 42r; eenghemet Lants gheheeten den Gavere, 
id,43v; de(n) Gavere, id,46r,47r, 56r; dengavere, 1574, SAG-28/7/31, 37v, 45r; eensticlants 
ghenaemtdengavere, 1577, SAG-28/7/31, 30r. 
Zie ook GROTE GA VER, WILDE GA VERS, RAMSGA VERBOS. 

GA VERBEEKSKEN : zie LANG GA VERBEEKSKEN. 

GA VERKEN : een stick lants ghenaemt het Gaverken, 1571, SAG-28/7 /31, 5v, 7r; een ghemet 
Lants ghenaemt het tgaverken, id, 47r; -, 1574, SAG-28/7/31, 16r, 47r; het gaverken, 1577, 
SAG-28/7/31, 34r; het gaverken ligghende by thaelter velt, id, 28v; gaverken ende cleen 
gaverken, id, 33v. 
Zie ook KLEIN GA VERKEN, LE/GA VERKEN. 

GA VERMEERS: Inden Gavermerschs, 1571, SAG-28/7/31, 44v; den Gavermerschsmetten 
bulskene, id, 67v; in de gavermersch, 1577, SAG-28/7/31, 31v. 

GA VERS: inde Gavers, 1571, SAG-28/7/31, 5r, 2lr, 5lr, 68v; dry ghemeten Lants ghenaemt 
de Gavers, id, 61r; in de gavers, 1574, SAG-28/7/31, 15r/v, 17v, 39r, 42r ev; de Gavers, 1577, 
SAG-28/7/31, 13r, 14r, 31r ev. 
Zie ookAUEGA VERS. 

GEERAERT : zie HOGE GEERAERT. 

GEMEEN STUK : up tghemeen stic, 1450, SAG-330/24, 564r. 
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GEMENE VELD: imeneveld, 1237, RAG-AD 2, O; imenevelt, 1237 kop. einde 13e, KAD
Cart.D,205r;-, 1237kop.14e,RAG-AD6,35r/v;-, 1237kop.15e,RAG-AD7,82r;innevelt, 
id, 81r; immevelt, id, 81r; menevelt, 1242, KAD-Cart.D, 82r. 

GERELSTUK : een partye lants ghenaempt het Geerrelstic noort de Heerstraete, 1609, RAG
U 183/2bis, 2v. 

GEULE: twee ghemeten gheheeten de Gheele, 1571, SAG-28/7/31, 39v; inde ghuele, 1571, 
SAG-28/7/31, 60v; vier hondert Roen lants ghenaemt de Guele, id, 41v. 

GEUTE: up een stick lands ghenaemt de ghuete ant Aeltrevelt, 1592, RAG-KABe 1, 2v; 
de guete, 1598, RAG-KABe 1, 3r; -, 1600, RAG-KABe 1, 2v. 

GEUTGRACHT: lancx der leyen totter guetgracht, 1529, KAD-405, 118r; up de guetgracht, 
id, 118r; vander Guetgracht up de lyndekens, id, 118r. 

GUSBOSSEN : iiij ghemeten Lants ghenaemt de Ghysbosschen aen Cloester, 1571, SAG-
28/7 /31, 64r. 

GILLE DAUSTUK : vier hondert roeden boschs ghenaemt Gille dau Stick, 1571, SAG-
28/7 /31, 48r; gille dau Stick, 157 4, SAG-28/7 /31, 46r; Gille dau stick, 1577, SAG-28/7 /31, 35v. 

GINSTBILK : de gheenstbulc, 1572, SAG-28/25/106, 74v. 

GODSAKKER(S) : tusschen der moorstrate ende gods ackere, 1514, SAG-330/45, 200v; ij< R. 
ghenaemt den gods Ackere, 1571, SAG-28/7 /31, 56v; een half buender Lants genaemt gods 
Ackere, id, 68v; boschs ghenaemt de gods Ackere, id, 9v; in (den) gods Ackere, id, 52v, 60r; 
aendegodsAckere, 1574, SAG-28/7/31, 36r; inde Godsackersinswitten, 1577, SAG-28/7/31, 
28r; inden Gods acker in switten Bosch, id, 33v; lant ghenaempt den Godts ackere hoofdende 
up switten bosch, 1616, SAG-330/132II, 127v; de nieuwe vaert ... metten godsackere noort, 
1619, RAG-GV Sup.188, 0. 

GOEDEKEN : tgoedekin voor cromeecke, 1529, KAD-405, 118r; up tgoet goeken ... noort de 
strate voor cromeecke, 1555, RAG-Bor 545, 25v; bosch ghenaempt tbosscheken intgoyken ... 
west de haeltersche bukken, id, 25r. 

GOED STEDEKEN: ghenaemt het goet stedeken, 1614, RAG-GV Sup.188, 0. 

GOED SWITTEN : up Swytten goet ende up den platten dries, 1493, RAG-KABe 62, 2v; up 
et switten goet, 1494, RAG-KABe 62, 1 v; up svytten goet, 1595, RAG-KABe 62, 4r; vanden 
goede s Witten, 1502, SAG-330/42, 202v; zyn behuust goetghenaempttgoettzwitten ... in bellem 
en aeltert, 1512, SAG-301/72, 72r; ghenaemt tgoed switten binnen bellem ende aeltre, 1520, 
SAG-301/76, 81v; tgoet switten, 1585, SAG-330/104, 169r. 
Zie ook SWIITEN. 

GOED TE BELLEM : int goet ... gheheeten tgoet te bellem, 1492, SAG-330/39, 238v. 
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GOEDTEKROMEKE:lntgoettecro(m)eeke,1474,SAG-330/32,303r;eenbehuustpachtgoet 
ghenaempt tgoet te cromheecke, 1535, SAG-330/53, 219r; tgoet te cromheecke, 1543, SAG-
330/61, 12r; pachtgoet ghenaempt Crom eecke, 1548, RvVl 966, 408r; een behuust pachtgoedt 
ghenaempttgoette Cromheecke, 1551, SAG-330/69, 3v; tzelvegoetvan cromeecke, 1555,RAG
Bor 545, 25r; upt goet te cromheecke, 1592, RAG-KABe 1, 2v; up tgoedt te cromeecke, 1598, 
RAG-KABe 1, 3v; tgoet te cromeeke, 1600, RAG-KABe 1, 3r. 
Zie ook KROMEKE. 

GOED TER LINDEN: zijn pachtgoet ghenaempt tgoet ter Linden, 1551, SAG-301/105, 32r. 
Zie ook LINDEKENS. 

GOED TER LUCHT :pachtgoetter Lucht, 1571, SAG-28/7/31, 23r; - , 1574, SAG-28/7/31, 
5r; -, 1577, SAG-28/7/31, lv; tgoet ter Lucht, 1609, SAG-330/123, 44v. 

GOED TE WAGEBRUGGE : tgoet te Waghebrugghe, 1609, SAG-330/130, 45r. 

GOLSTUK : een ghemet Lants ghenaemt het Golstick, 1571, SAG-28/7/31, 57v. 

GOOSSENS STUK : iiij< r. gheheeten goossins stic, 1499, SAG-330/41, 289r. 

GROOTVROUWENMEERS : up grootvrauwen meersch, 1592, RAG-KABe 1, 2v; up groot 
vrauwe meersch, 1598, RAG-KABe 1, 3r; grootvrauwe meersch, 1600, RAG-KABe 1, 2v. 

GROTE BILK: een stickLants ". indengrooten bilc, 1577, SAG-28/7/31, 30v. 

GROTE CHIDANIS : up een sticke landts gheheeten den grooten Cyda(n)nen binnen bellem, 
1592, RAG-KABe 1, 3r; dengrooten chidanis, 1598, RAG-KABe 1, 3v; -, 1600, RAG-KABe 
1, 4r; den grooten cidanis, 1602, RAG-KABe 1, 12v. 

GROTE DONK : thenden de groote donckt, 1613, RAG-GV Sup.188, 0. 

GROTE GA VER : een parcheel gheheeten den grooten gave re, 1514, SAG-330/45, 200r; den 
grootgaver, 1533, SAG-330/52, 82r; een buendere ghenaemtdengrooten Gavere, 1571, SAG-
28/7/31, 47r; viij0 R. Lants genaemt den Grooten Gavere, id, 67v; een buender Lants genaemt 
dengrootengavere,1574,SAG-28/7/31,47r;eensticlantsghenaemtdengrootengavere,1577, 
SAG-28/7/31, 34r. 

GROOT GOED : neffens anne tgroote goetvan die van lake, 1589, RAG-GV Sup.188, 0. 

GROTE HEERSTRAAT: tot up de groote herstrate daerment heedt de lippensvelden, 1589, 
RAG-GV Sup.188, 0. 

GROTE KA TfESCHOOT: dengrooten ende cleenen catteschoot achter bellem kercke, 1572, 
SAG-330/90, 112r; -, 1573, SAG-330/90, 284r. 

GROTE KERTOYS: een parcheefo ghenaemt dengrooten kertoys, 1499, SAG-330/41, 289r. 
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GROTE LEENSVOORD : ix"xxxviij r. lants genaemt den grooten Leensvoert, 1571, SAG-
28/7 /3 l, 67r. 

GROTELIPPIJN: byj dengrooten lippyn, 1571, SAG-28/25/106, 66v; -, 1572, id, 63r; Inden 
grooten ende cleenen lippyn, 1613, RAG-GV Sup.188, 0. 

GROTE MECHIEL : Lants Inden grooten Mechiel, 1574, SAG-28/7/31, 13r, 42r. 

GROTE MEERS: inde Groote Meersch, 1514, SAG-330/45,200v; de Groote Meerscht, 1526, 
SAG-301/82, 82r; in de Groote Meersch, 1533, SAG-330/52, 82r. 

GROTE MOER: nevendengrooten moer, 1425, RAG-301/2811, 31 v; dengrooten moor, 1505, 
SAG-301/69,32v;eenanderenvijveresghenaemtdengrootenmour,1507,SAG-330/43,270r; 
-, 1533, SAG-330/SAG-330/52, 55v; -, 1535, SAG-330/53, 219r; vier vivers den eenen 
ghenaempt den grooten moer, 1548, RAG-RvVl 966, 408r. 

GROTE SA VOOR: vier savoiren deen ghenaemt tgroote savoir, 1510, SAG-330/44, 165r. 

GROTE STEKELBEKE: twee ghemeten de groote Stekelbeke, 1571, SAG-28/7/31, 35v. 

GROOT STUK: een stick lants gheheeten het groot Stick, 1571, SAG-28/7/31, 39v. 

GROOT VELD : in de weyten Strate bij den grooten velde, 1543, SAG-330/61, 77r. 

GROTE VUVER : naer den grooten vivere, 1529, KAD-405, 118r. 

HAARDBILK: west commende metten haerdt bilck ter leyen, 1589, RAG-GV Sup.188, 0. 

HALF GEMET : een half ghemet landts gheheeten het half gemet, 1571, SAG-28/7 /31, 59v. 

HALFBUNDERBERK / -BERG : bosch liggende voor den helfbuund( er) berck, 1574, SAG-
28/7 /31, 54r; eenen bosch ligghende voor den *halfhunnen berch, 1577, SAG-28/7/31, 37v. 

'sHAMERSBILK:shamersBilc,1403,SAG-330/12,316v;samersbeelc,shamersbuelc,1401, 
SAG-330/13, 318v. 

HAMME: bij cromheekenederwaertloopende tot hamme inde voort, 1486, SAG-330/37, 278r; 
beghinnende te hamme up de voort ... gaende naer maes hauwen, 1529, KAD-405, 118r; vijf 
ghemeten ghenaempt de beken, west de strate loopende naer hamme, 1555, RAG-Bor 545, 25r; 
te hamme Aende Voert, 1574, SAG-28/7/31, 25v. 
(Waarschijnlijk ligt dit ,,Hamme" op Hansbeke). 

HANGEL W ANGELKEN : een half ghemet Lants ghenaemt het hanghelwanghelken, 1577, 
SAG-28/7/31, 27v. 

HANKT: in den Hanct, 1571, SAG-28/7/31, 55v; den hanct, 1574, SAG-28/7/31, 49r. 
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HASSELT: hasseltsive bemeth, 1237kop. eind 13e,KAD-Cart.D, 205r/v; hasselth, 1237,RAG
AD 2, 0; asselt, 1237 kop.14e, RAG-AD 6, 35r/v; asselth, id, 35v; asselt, 1237 kop.15e, RAG
AD 7, 8lr, 82v; assert, 1242, KAD-Cart.D, 82r. 

HAUBOTERSE VELD : Aen het hauboeters velt, 1571, SAG-28/7 /31, 68r; aen hauboetersche 
velt, id, 5v; int Aubotersche Velt, 1574, SAG-28/7/31, 40r; Aent Haubotervelt, id, 15r; an 
*aubeersche velt, 1577, SAG-28/7/31, 28v. 

HAUEGA VERS/ HAUESCHA VERS : zie AUESCHAVERS. 

HAUTEMANS Bll..K :Autema(n)s bulck, 1571, SAG-28/7/31, 52v; eenstickLandts ghenaemt 
*hauutemans bilc, 1577, SAG-28/7/31, 12v. 

HA VEGA VERS/ HA VESCHA VERS : zie A UESCHA VERS. 

HEBSCHOOL(EN) : iiij° roen lants ghenaemt den Hebschool, 1571, SAG-28/7/31, 47r; iiij< 
Roeden Lants genaemt de hebschoele, 1574, SAG-28/7 /31, 4 7v; iiij< roeden lants ghenaemt de 
hebschollen, 1577, SAG-28/7/31, 34v. 

HEEDLANGDONK : daerment heet up de heedlancdonc, 1450, SAG-330/24, 564r. 

HEEMIJLE: dat men eedt de heemyle, 1572, SAG-28/25/106, 74v. 

HEERSTRAA T : aende/upde Heerstrate, 1571, SAG-28/7 /31, 49v, 62r; aende/upde herstrate, 
id, 4r, 6r, 12v, 28r/v, 29r ev; aende/inde Heerstrate, 1574, SAG-28/7 /31, 26r, 31 v, 36r, 5 lr/v, 
53r; daerment heet upde heerstraete, id, 51v; ande herstraete, 1577, SAG-28/7/31, 5r; ande/ 
inde/opde herstrate, id, lOr, 23v, 24r, 36v, 37r; op derstraete, id, 32r; een partyelants ghenaempt 
het Geerrelstic noort de Heerstraete, 1609, RAG-U 183/2bis, 2v; ghenaempt de langhe crane 
... de heerstrate alsoomen gaet van hansbeke naer bellem licht west, 1618, RAG-GV Sup.188, 
O; twee partyen lants gheleghen binnen Bellem ghenaempt de Cloosters ... metten noorthende 
up de Heerstrate, 1619, RAG-U 183/14bis, 2r. 
Zie ook GROTE HEERSTRAAT. 

HEERSTRAATBil..KSKEN: een ghemet Lants ghenaemt het herstraetbulcken, 1571, SAG-
28/7/31, 60v. 

HEESSTUK: 
een ghemet lants ghenaemt theestick, 1571, SAG-28/7/31, 30v; een stic Lants ghenaemt het 
heestic, 1577, SAG-28/7/31, 28r. 

HEET: achthondert Roeden Lants daer by ghenaemt de Het, 1571, SAG-28/7/31, 54v. 

HEIBil..KSKEN: eenstic lants ghenaemthet heybilcxken groot vier hondertroeden, 1577, SAG-
28/7 /3 l, 27v. 

HEIBOSSELKEN: Int heye bosselken, 1571, SAG-28/7/31, 70r. 
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HEIDE : vij< Roeden Lants ghenaemt de heye, 1571, SAG-28/7/31, 30r; -, 1574, SAG-
28/7/31, 27r; een buyndre ende drye vijventwintich roeden lants ghenaemt de heye, id, 4v; de 
heye, 1577, SAG-28/7/31,4v, 25r; aendeleybrugghe ghen. deheye, 1617, SAG-330/134, 51v. 

HENDERSCHOOT : vier hondert Roen Lants Inden henderschoot, 1571, SAG-28/7/31, 42v; 
genaemt den Hendelschot, 1574, SAG-28/7/31, 41v. 

HERRENT: in berrendonk ende inden errent, 1571, SAG-28/7/31, 61v. 

HERRENTVIJVER: aenden herrentvivere, 1571, SAG-28/7 /3 l, 48r; aen den heerrentvivere, 
1574, SAG-28/7 /31, 17r; up berrendonct boven heerentvivre, 1592, RAG-KABe 1, 2v; boven 
herrentvivre, 1598, RAG-KABe 1, 3r: -, 1600, RAG-KABe 1, 2v. 

HESEKEN : bachten hesekyne, 1543, SAG-330/61, 12r. 

HIV ANG : mersche lighende in de hivanc te bellem, 1374, SAG-330/5, 289r; deen ghenaemt 
den yvanc en <lander den varenberch, 1507, SAG-330/43, 270v. 

HOEDONK: in hoedonck, 1571, SAG-28/7/31, 17v; in hoedonck, 1574, SAG-28/7/31, 2v. 

HOETSELVOORD(BOS) : een bosselken ghenaemt den Outselevoert, 1571, SAG-28/7/31, 
61v; ; twee hondert roeden boschs ghenaemt den *husselevoert, 1571, SAG-28/7/31, 31r; ij< 
roen bosch ghenaemt den oesselavoert bosch, 1574, SAG-28/7/31, 27v; aenden oetselevoert, 
id, 54v; ij< R. bosch ghenaemt den Oesselvoet Bosch, 1577, SAG-28/7/31, 25r. 

HOFSTEDEKEN: een stic ."het hofsteyken, 1571, SAG-28/7/31, 58r; lants genaemt het 
hofsteyken, 1574, SAG-28/7/31, 50r; het Hofsteyken, 1577, SAG-28/7/31, 35r. 

HOGEBREEBROEK: een parcheelkenLants ghenaemptden hoog hen breenbrouck groot twee 
ghemeten, 1577, SAG-28/7/31, 8r. 

HOGE GEERAERT : een ghemet Lants ghenaemt den hooghen Gheeraert, 1571, SAG-
28/7 /3 l, 33bisr. 

HOLLAARDS : noch twee vivers gheleghenneffens elc anderen ghenaemtde hollaerdts, 1510, 
SAG-330/44, 165r. 

HOLSTUK: een stic gheheeten het olstic, 1577, SAG-28/7/31, 35r. 

's HONDS BERG: meteenen beerghe daer an ligghende gheheetenshoruli beerch, 1510, SAG-
330/44, 165r. 

HONSELARE : up den honsselare, 1536, SAG-330/54, lOlr. 

HONSELAREVOORD : twee ghemete landts ghenaempt den honsselare voort, 1536, SAG-
330/54, lOlr. 
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HOUW: ter plaetsen daennent noumt In den hau, 1450, SAG-330/24, 564r; den hau groot vij< 
roeden, 1571, SAG-28/7/31, 69r; Inden hau, id, 46v, 48v, 53v, 58r; inden hau, 1574, SAG-
28/7/31, 13v, 45v, 46r,49v; denhau, 1577, SAG-28/7/31, lOr, 12v, 14v, 26v, 35r/v; inden hou, 
1579, SAG-330/96II, 260r; inden Hau, 1598, RAG-KABe 1, 5v; in den Hau, 1600, RAG
KABe 1, 5v. 

HOUWBILK(SKEN):~r.genamthauwbulck,1574,SAG-28/7/31,16r;hethaubilcxken,1577, 

SAG-28/7/31, 33v. 

HOUWEN : tot de hauwen, 1529, KAD-405, 108v; inde hauwen, 1598, RAG-KABe 1, 5v. 

HOUWKEN : lants ghenaemt het hauken, 1571, SAG-28/7 /31, 33r; een stic lants ghenaemt het 
hauken, 1577, SAG-28/7/31, 26v. 

HOUWMEERS : in de houmeersch, 1504, ARA-RK 1091, 76v. 

HUIS MECHIEL: een ghemet genaemt den huus mechiel, 1574, SAG-28/7/31, 27v. 

HUISMEERSELKEN: een ghemet mersch ghenaemt het huusmersschelken, 1577, SAG-
28/7/31, 25v. 

HUL: lants ... genaemt den hul, 1571, SAG-28/7/31, 42v. 
Zie ook KREKELHULLEKEN, VOORSTE HUL, SWAGERSHUL. 

HUL(S)DONK: dry ghemetenghenaemtdenhuldonck, 1571, SAG-28/7/31, 48v; viij<roeden 
LantsghenaemtdenHulsdonck, 1574, SAG-28/7/31,41v,46v; hulsdonc, 1577, SAG-28/7/31, 
8r, 31r; een partye lants ghenaemt den hulsdonc, id, 34r. 

HUL(S)SCHOOT : in hulscoet te bellem, 1374, SAG-330/5, 289r; bosch ende landt in hul
schoot, 1520, SAG-330/4 7, 173r; In hulscoet, 1532, SAG-330/51, 86r; een stic Lants gheheeten 
denhulschoot, 1571, SAG-28/7/31, 52r; inhulschoot, id, 2r; hulschoet, id, 35r, 58r; in hulschoet, 
157 4, SAG-28/7 /31, 4r, 20v, 32v; in hulschoot, 1578, SAG-3 30/96II, 14 v; in hulsc hoot, 1579, 
SAG-330/96II, 260r. 

HUL(S)HAAG: hondert Roeden gheheeten de hulshaghe, 1571, SAG-28/7 /31, 36r; vij<r. lants 
genaemt den Hullage, 1574, SAG-28/7/31, 33v; de hulshaghe groot viij<roeden, 1577, SAG-
28/7/31, lOv. 

HULSTJE : het hulstken noort het padde en mey viverken, 1609, SAG-330/130, 44r. 

HUSSELEVOORD : zie HOETSELVOORD. 

JAN COPPENS BILK : een bilck ghenaemptJan coppins bilck, 1616, SAG-330/132II, 127v. 

JANS VAN LAKENS BILKSKEN : c r. tusschen calene ghenaemptJans van Laken bulcxkin, 
1543, SAG-330/61, 12v; ghenaemtJans van *Laere bilcxken, 1579, SAG-330/96II, 259r. 
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JONKHEERSTEDE: een buender ghenaemtJoncheerstede, 1571, SAG-28/7/31, 46v;Joncheer 
Stede, 1574, SAG-28/7/31, 47r; een buyndere Lants ghenaemtJoncheer stede, 1577, SAG-
28/7/31, 34r. 

JONKHEER GILLIS' VUVERKEN: zekerviverkenghenaemptJoncheerGillisviverken, 1609, 
SAG-330/130, 45r. 

JORIS MEYERS BILKSKEN: eenstucklandts ghenaemptJooris meyers bilcxkin, 1583, SAG-
330/100, 428r. 

KALE: up de caelene, 1529, KAD-Cart.405, 118r; tusschen calene, 1543, SAG-330/61, 12; 
- ,1574, SAG-28/7/31, lv; -,1577, SAG-28/7/31, lv .. 

KALEBEKKEN : daerment heet de caellen becke( n), 1577, SAG-28/7 /3 l, 21 v; lants genaemt 
de calene becken, 1571, SAG-28/7/31, 33h"f. 

KALEBOS: meersch gheheeten den calen bos(ch), 1574, SAG-28/7/31, 30v. 

KALE(N)KEN: het Calenken, 1571, SAG-28/7/31, 41v; een partye meersch ghenaempt het 
Calinken, 1616, SAG-330/132II, 128r. 

KALLE FLEITE : zie FLEITE. 

KATIEKENSBOS : een partye ghenaempt catkens bosch, 1616, SAG-330/132II, 128r. 

KA TIESCHOTEN: een parcheel van velt ende vivers ghenaemt de Catteschooten den grooten 
ende cleenen, 1577, SAG-28/7/31, 8r. 
Zie ook GROTE KATTESCHOOT, KLEINE KATTESCHOOT. 

KEEL VOORD: drie parcheel van boosschengheheetenkeelvoorde, 1514, SAG-330/45, 200v; 
een ghemet vels ende moradie ghenaemt den keelvoert, 1571, SAG-28/7/31, 28v; inde keel
voert, 1574, SAG-28/7/31, 26r: inden *kelcvoort, 1577, SAG-28/7/31, 23v. 

KELE : zie WITTE KELE. 

'S KEERS GOED : in een behuust goet ghenaempt skeers goet, 1533, SAG-330/52, 88r. 

KERKEBOS: up berrendonc (ende) heet den kercken bochs, 1493, RAG-KABe 62, 2r; der 
kerken bochs, 1494, RAG-KABe 62, 2r; der kerken boochs, 1495, RAG-KABe 62, 7v; bij der 
keerckin *burch, 1499, SAG-330/41, 289r; up den Kercke bosch, 1502, SAG-330/42, 202v; 
inde kerck boschs, 1571, SAG-28/7 /3 l, 62r; aendenkercken boschs, id, 49r; Inden kercken boschs, 
1574, SAG-28/7 /3 l, 46v; neffens de kercke boschs, id, 52r; een ghemet bosch ghenaemt den 
kercken bosch, 1577, SAG-28/7 /3 l, 34r ; neffens den kercken bosch, id, 36v; een partie bosch 
gheheeten den keerckbosch, 1613, RAG-GV Sup.188, 0. 

KERKESTEDE: aende kercke Stede, 1571, SAG-28/7/31, 2r. 
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KERKESTUK: een bunder lants ghenaempt der kerckenstic, 1540, SAG-330/58, 55r; genaemt 
kercken Stick, 1574, SAG-28/7/31, 12r; genaemt het kercken Stick groot ij gh" id, 37v. 

KERKSTRAA T: Aende kercstrate, 1574, SAG-28/7 /31, 6r; Inde kerckestrate, id, 7v, 25r; inde 
kercke Strate, id, 2r, 25v, 45v; indekerckstrate, id, 25r; kercstrate, 1577, SAG-28/7/31, 4r, 5r; 
kercstraete, id, 5v ; ande kercstrate, 1592, RAG-KABe 1, 2r; ande kerckstrate, 1598, RAG
KABe 1, 2v; de kercstrate, 1600, RAG-KABe 1, 2r. 

KERKSTRAA TJE: andtkercke stratkin, 1494, RAG-KABe 62, 1 v; -, 1495, RAG-KABe 62, 
7r. 

KERKVONT : eenen vivere ... ghenaempt up x• velekinsvivere of de Kercvont, 1572, SAG-
330/90, 112r; up thiende veldekins vivere of den kielbout, 1573, SAG-330/90, 283r. 

KERKWEG: vier hondert Roeden Lants ghenaemt den kercwech, 1571, SAG-28/7/31, 50v. 

KERSSTUK: viij< r. lants genaemt het *kersstick, 1571, SAG-28/7/31, 66v. 

KERSTER : up de Caelene te Kerster, 1529, KAD-405, 118r; te kersteren, 1592, RAG
KABe 1, 3r. 

KERTOYS(EKEN): dengheweede gheheetenkeroys, 1450, SAG-330/24, 564r; stick ... twelke 
meneedtkertoys, 1499, SAG-330/41, 289r; andenkertoys, 1571, SAG-28/7/31, 55v; V°roeden 
lants genaemt het cortoyseken, 1574, SAG-28/7/31, 49r. 
Zie ook GROTE KERTOYS. 

KESELARE: ijclr. ghenaemtdenkeselare, 1571, SAG-28/7/31, 56v; -, 1574, SAG-28/7/31, 
36v; de keselaere, id, 44r. 
Zie ook LANGE KESEI.ARE. 

KEUSMOES: iiijc r. merschs ghenaemt de kuesmoes, 1571, SAG-28/7/31, 42r. 

KEUSVANG: inde cuesvanck, 1574, SAG-28/7/31, 51v. 

KIELBOUT : zie KERKVONT. 

KINDERBILK : up den kinderbuelc, 1514, SAG-330/45, 200v. 

KLEINE ASSENBERG: ghenaempt den cleynenAssenberch, 1616, SAG-330/132II, 127v. 

KLEINE EKE : lancx der straetkinne naer cleen eecke, 1529, KAD-405, 118r. 

KLEIN GA VERKEN: gaverken ende cleen gaverken, 1577, SAG-28/7/31, 33v. 

KLEINE KA TTESCHOOT : den grooten ende cleenen catteschoot achter bellem keercke, 
1572, SAG-330/90, 112r; -, 1573, SAG-330/90, 284r. 
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KLEIN LEIKEN: aen cleyn Leyken, 1574, SAG-28/7/31, 6r; ant cleen leyken, 1577, SAG-
28/7/31, 5v. 

KLEINE LIPPIJN: Inden grooten ende cleenen lippyn, 1613, RAG-GV Sup.188, 0. 

KLEIN REIKEN: een ghemet lants ghenaemt het cleen Reyken, 1571, SAG-28/7/31, 67v. 

KLEIN STEKELBEEKSKEN : een ghemet gheheeten het cleyn Stekelbeecxken, 1571, SAG-
28/7 /3 l, 36r. 
Zie ook STEKELBEKE. 

KLEIN STUK : een stic lants ghenaemttcleynstic groot iiij< roeden, 1577, SAG-28/7 /31, 29v. 

KLEINE W ARMERIJ: een partie vyvers ende velt ... metter cleene Waermerye ligghende achter 
bellemkeercke, 1572, SAG-330/90, l 12r; metter cleene Waermerie, 1573, SAG-330/90, 283r. 

KLOOSTER: eenghemetlants bachten Cloester, 1571, SAG-28/7/31, 37v, 4lr, 51r, 52v, 68r; 
Ligghende bachten Cloester, 1574, SAG-28/7/31, 33r, 4lv, 42r, 53r; ontrentcloestere, id, 51r; 
bachten cloestere, id, 34r, 48v, 50v; aent clooster, id, 20v; een ghemet bosch/een stick lants 
bachten cloostere, 1577, SAG-28/7/31, 27r, 31r; ontrent cloostere, id, 35v; ant cloostere, id, 
16r; bachten Tcloostere, 1598, RAG-KABe 1, 6r; ghenaemptden bachten cloostere, 1600, RAG
KABe 1, 6r. 

KLOOSTERDIJK : bachten scloosters Dicke, 1514, SAG-330/45, 200v; -, 1533, SAG-
330/52, 82r; bachten tscloosters Dycke, 1536, SAG-330/54, 10 lr; een stickLants genaemt den 
cloester dyck, 1574, SAG-28/7/31, 53r. 

KLOOSTERS : twee partyen lants gheleghen binnen Bellem ghenaempt de cloosters ... metten 
noorthende up de Heerstrate, 1619, RAG-U 183/14bis, 2r. 

KLOOSTERSTUK: twee parcheelen ghenaemt tcloosterstic, 1577, SAG-28/7/31, 37r. 

KNOK : iiij< Roeden Lants ligghende daerment heet den knock, 1574, SAG-28/7/31, 53v. 

KOEKAERT: eenghemetbosch ... gheheetendenkoeckaert, 1571, SAG-28/7/31, 60r; inden 
kokaert, 1574, SAG-28/7/31, 53v; inden Kookaert, 1577, SAG-28/7/31, 37r. 

KOEKELARE : viij< roeden lants gheheeten de koeke/are, 1571, SAG-28/7/31, 44r; de 
coekel(aere), 1574, SAG-28/7/31, 39r. 

KOKSBILK: een ghemet lants ghenaemt den kockx bulck, 1571, SAG-28/7/31, IObisv; den 
coeckbulck, id, 53r; den cocx bulck, 1574, SAG-28/7/31, 39v; een stic lants ghenaemt den 
*coorbilc groot een ghemet, 1577, SAG-28/7/31, 31v. 

COOLBRANTSTUK : een stick Lants genaemt het coelbrant stick, 1574, SAG-28/7 /3 l, 36v; 
het Coolbrant Stic, 1577, SAG-28/7/31, 29v. 
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KOORBILK : zie KOKSBILK. 

KORTHALS : iiij< r. diemen heedt curthals, 1499, SAG-330/41, 289r. 

CORTOYSEKEN : zie KERTOYS. 

KRAANBOS: eenghemetghenaemptdencraenboschs, 1571, SAG-28/7/31, 61v; iij<Roeden 
boschs genaemt de craen boschs, id, 63v. 

KRANE: vij< r. lants genaemt de crane, 1571, SAG-28/7/31, 63v; de crane, 1574, SAG-
28/7/31, 29r, 52r, 54r; ghenaemt de crane, 1577, SAG-28/7/31, 3r, 22v; inde crane, id, 37r; 
den bosch in de crane, 1579, SAG-330/96II, 260v. 
Zie ook LANGE KRANE. 

KREKELHULLEKEN : ij ghemeten lants genaemt tcrekel hulleken, 1574, SAG-28/7/31, 
19v. 

KROMEKE : cromeke, 1242 kop. einde 13e, KAD-Cart.D, 82r; au mour te cromeeke, 1473, 
ARA-RK 1089, 62r; te cromeecke, 1473, ARA-RK 1090, 63r; by cromheeke nederwaert 
loopendetothammelndeVoort,1486,SAG-330/37,278r;derkerkenbochsbycromeken,1494, 
RAG-KABe 62, 3v; te cromeken, 1495, RAG-KABe 62, 7v, 8v; te erom heecke, 1502, SAG-
330/42,202v; vandenmoerebycromeecke, 1504,ARA-RK 1091, 74v; cromeecke, 1529,KAD-
405, llOr; cromeeke, ca.1540, RAG-Bor 544, 3r; tzelve goet van cromeecke, 1555, RAG
Bor545,25r;tecromheecke,id,24r;vankerkemeecknaercromeecke,1557kop.ca.1600,RAG
LvdW 371, 92r; te cromeecke, 1571, SAG-28/7/31, lv, 13v; cromeecke, id, 18v, 33v, 34r; te 
Cromeecke, 1574, SAG-28/7 /31, 4v, 30r, 32v, 38v; te/ontrent cromeecke, 1577, SAG-28/7 /31, 
2v, 20r, 21r, 22r; te cromheecke, 1592, RAG-KABe 1, 2r. 
Zie ook GOED TE KROMEKE. 

KROMME BILK: in spildoome ... ghenaemt den cromen bilck, 1616, RAG-GV Sup.188, 0 . 

KROMME VEURE: een parcheel ghenaempt de crome Veure, 1543, SAG-330/61, 12v; een 
half ghemet ... ghenaemt de cromme vure, 1579, SAG-330/96II, 259v. 

CROOXSBILKSKEN: crooxbulxkin ... mettennoortoosthende uptwinterstraetkin, 1613,RAG
GV Sup.188, 0. 

KUIPERS BILK : een stick lants ghenaempt cuupers bilck, 1609, SAG-330/130, 44v. 

KW ADE ASSENBERG : ghenaempt den quaden Assenberch, 1616, SAG-330/13211, 127r. 

KW AAD STUK : een ghemet Lants ghenaemt het quaet Stick, 1571, SAG-28/7/31, 57v; met 
een quaet Sticxken daer an, id, 52r. 

LANGDONK:upde/a(n)cdonc,1450,SAG-330/24,564r;v<lr.lantsghenaemtdenLancdonck, 
1571, SAG-28/7/31, 65v; ghenaemt de(n) Landonck, id, 65v, 69r; ij< r. ghenaempt de Langhe 
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donckt, id, 30r; Lants genaemt den Lancdonck, 1574, SAG-28/7 /31, 16r, 43v; de Lange donck, 
id, 26v; een stic ghenaemt den lansdonc, 1577, SAG-28/7/31, 12r, 32v. 
Zie ook BERENTE I.ANGDONK. 

LANGEBILK: lants genaemtdenLanghen Bulck, 1571, SAG-28/7 /31, 64v; den lang hen bulck, 
id, 52v; den Langhen bulck, 1574, SAG-28/7/31, 43r, 44v; den Langhen bilc, 1577, SAG-
28/7/31, 32r, 33r. 

LANGE BRUGGE : acht hondert roeden Lants genaemt de Langhe brugghe, 1571, SAG-
28/7 /3 l, 54v. 

LANG GA VERBEEKSKEN: eensticxkinelandsdatmeneedttlanghegaverbekin, 1499,SAG-
330/41, 289r. 

LANGE KESELARE : half buender Lants ghenaemt den Langhen keeselare, 1571, SAG-
28/7/31, 42r; den langhen kersselaere, 1577, SAG-28/7/31, 29v. 

LANGE KRANE: twee ghemeten Lants datmen heet de Langhe crane, 1571, SAG-28/7/31, 
59r; ghenaempt de lang he crane ... de heerstrate alsoomen gaet van hansbeke naer bellem licht 
west, 1618, RAG-GV Sup.188, 0. 

LANGELARE:gheheetendelanghelaere,1502,SAG-330/42,202v;delanghelare,1520,SAG-
301/76, 81v; van den eersten langheleere /de ij< langheleere, id, 81v. 

LANGENDAM: eneviverappelleden *landeghemdam, 1473,ARA-RK 1089,59v;ungviver 
appelle den langhem dam, 1473, ARA-RK 1090, 60v; eenen vivere gheheeten den lang hen dam, 
1502, SAG-330/42, 202r; eenen vivereendeheetdenlanghendam, 1504, ARA-RK 1091, 75r. 

LANGE STUK(KEN) : gheheeten tlanghe sticke, 1514, SAG-330/45, 200r; het Langhe Stick 
inSuttersHoeck, 1571, SAG-28/7 /31, 62v; het lancstick, 1572, SAG-28/25/106, 74v; eenghemet 
Lants genaemt het Lange Stick, 1574, SAG-28/7/31, 52r; daerment heet de Langhestics, 
1577, SAG-28/7/31, 36v; ghenaempt de langhe sticken, 1589, SAG-330/109, 38v; up twee 
Langhe sticx, 1592, RAG-KABe 1, 3v; -, 1598, RAG-KABe 1, 4r; twee Langhe stix, 1600, 
RAG-KABe l,4v;hetLanghestic, 1618,RAG-U 183/12,2r; tLangheStick, 1619,RAG-U 183/ 
14bis, 2r. 

LANG STUKSKEN: een ghemet Lants genamt Langhe Sticxken, 1571, SAG-28/7/31, 64v; 
tLanghe Stuycxke, 1589, SAG-330/109, 58r. 

LANG TUINTJE : het Rot met tlanghe tuynken, 1571, SAG-28/7/31, 58r; het Langhetuynken, 
1574, SAG-28/7/31, 50r; ghenaemt het Langhetuynken, 1577, SAG-28/7/31, 35r. 

LANGE VELDBILK: twee ghemeten lants ghenaempt den langhen veltbilck, 1617, SAG-
330/134, 51v. 

LANG VELDEKEN: een bosch ... ghenaempt tlanghe veldeken, 1616, SAG-330/132II, 127v. 
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LANGE WILGE(N) :een pertseel brouclant groot vier honderd Roeden genaemt de Langhe 
vuig he, 1571, SAG-28/7/31, 69r; Langhe Vulghe, id, 61v,62r; daerment heet de Lange Vuige, 
1574, SAG-28/7/31, 5lv, 52v; daerment heet de Langhewulghen, 1577, SAG-28/7/31, 36v; 
inde Langewulghen, id, 37r; de Langhewulghe op de herstrate, id, 36v. 

LEENSVOORD(EN) : Lants genaemt den Leensvoert, 1571, SAG-28/7/31, 4lr, 68v; vii< 
roeden lans genaemt de Leenvoerden, id, 40v; in de Leensvoerden, id, 60v; een stic lants genaemt 
de Leenvoert, 1574, SAG-28/7 /31, 35r; indenLeensvoert, id, 35v; eenstic gheheeten leensvoort 
groot twee ghemeten, 1577, SAG-28/7/31, 27v; den leensvoort, id, 9v, 28r/v. 
Zie ook GROTE LEENSVOORD. 

LEENSVOORDEKEN : een ghemet 1 r. lants genaemt het Leen Voerdeken, 1571, SAG-
28/7/31, 67r; Leenvoerdeken, id, 8v; het Leensvoerdeken, 1574, SAG-28/7/31, 50v. 

LEIBRUGGE : an de leybrugghe, 1502, SAG-330/42, 203r; binnen der prochie van Bellem, 
ontrent der Leybrugghe, 1557, KAD-doos 5, los stuk; aende Leybrugge, 1574, SAG-28/7/31, 
7r; de leybrugghe, 1617, SAG-330/134, 51v. 

LEIE : varende te orscamp, beroem, cnesselare, haeltre, ursele, bellem ende hansebeike, omme 
deLeyete beridene, 1306,Rek. Brugge,DFlXVIII, 668; lancxder leyen, 1529,KAD-405, 118r; 
daermenteedtter leye, 1533, SAG-330/52, 88r; aende/vande leye, 1571, SAG-28/7/31, lv, 4v, 
6v, 23r, 30r ev; aende/byder/up de Leye, 1574, SAG-28/7/31, 3r/v, 7v, 8r, 9v, llv ev; Aende 
Lye,id, 3v; ontrent/over/opde/ande/byder Leye(n), 1577, SAG-28/7/31, 6r/v, 7r, 9r, 14rev; ter 
leyen, 1589, RAG-GV Sup.188, O; inde leye, 1615, RAG-GV Sup.188, 0. 
Zie ook NIEUWE LEIE. 

LEIGAVERKEN: iiij< R. lants genaemt het Leygaverken, 1571, SAG-28/7/31, 67r. 

LEIKEN: een ghemet Lants genaemt tleyken, 1571, SAG-28/7 /31, 30v; een gemet genaemt het 
Leyken, 1574, SAG-28/7/31, 27v; het Leyken, 1577, SAG-28/7/31, 25r. 
Zie ook KLEIN LE/KEN. 

LEISTRAAT: ande Loystrate, 1533, ARA-RK 45.412, 88r; ande Leystraete, 1547, ARA-RK 
45.413II, 27v; -, 1555, ARA-RK 45.414II, 38v; ten westhende commende de leysche strate, 
1556, RAG-AM 624, 35r; de Leystrate, 1571, SAG-28/7/31, 56r; ande leystrate, 1572, ARA
RK 45.189, 90r; Inde/byder/ontrent Leystrate, 1574, SAG-28/7/31, 8r, 9r, 34v, 35v, 37v; 
Aende/inde Ley Strate, id, 8v, lür, 34v, 35r, 38r; inde Leijstrate, id, 36r; byder/inde Leystrate, 
1577, SAG-28/7/31, 7r, 8r, 27r/v, 28r, 29r/v ev. 

LIJNSBILK: twee ghemeten lants ghenaemt den lyns bilc, 1577, SAG-28/7/31, 20v. 

LIJSSENSTEDE: xj xxv roeden lants ghenaemt de Lyssestede, 1571, SAG-28/7/31, 37v; xj 
viventwyntich roen lants genaemt Lyssen Ste, 1574, SAG-28/7/31, 34r; ellefvyfventwintich 
roedenLants ghenaemt leyssen *stic, 1577, SAG-28/7/31, 27r. 

LINDEKENS : vander guetgrachtupde lyndekins, 1529, KAD-405, 118r; die gaetvan lindekins 
up de Caelene, id, 118r. 
Zie ook GOED TER UNDEN. 
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LIPPENS VELD(EN) : een stedekin ende saylant ... ghenaempt lipkins velt, 1550, KAD-doos 
5, los stuk; twee veldekins an lippins ende inden tryts walle, id; lippins velde, id; lippins velt, 
id; an lippensvelden, id; Lippyns Velt, 1571, SAG-28/25/106, 67r; by lippyns velt, 1572, SAG-
28/25/106, 63r; by Lippens Velt, 1574, SAG-28/7/31, 52v; zuyt tot up de groote herstraete 
daerment heedt de lippens velden, 1589, RAG-GV Sup.188, O; het Lippens velt, 1613, RAG
GV Sup.188, 0 . 

LIPPIJN: zie GROTE LIP PIJN, KLEINE LIPPIJN. 

LOEYENS BILK : den Loeyens Bulck, 1571, SAG-28/7/31, 33hi>r. 

LOOKBILK: iiij< Roeden Lants genaemt den Loeckbulck, 1574, SAG-28/7/31, 47r. 

LOVENS BILK: een sticklants ... ghenaemt den Loevens Bulck, 1571, SAG-28/7/31, 34r; de 
Lovens bulck, 1574, SAG-28/7/31, 32r. 

LOVENZELE: in lovigsela, 1242, Hop.Com., 0 21; lovigsela, 1242 kop. 1417, Hop.Com., 0 
21bis; lovisella, 1242, Hop.Com., 0 22, 0 22bis, 0 22ter; lovenzele, 1375, ARA-RR 239; 
-,1376,ARA-RR241;-,1377,ARA-RR242,DF1XIIl,503;gheheetendetiendeteloviselle 
of van Bellem, 1422, KAD-doos 5, O; een ghemet Lants genaemt de Looveseele, 1571, SAG-
28/7/31, 59v; gheheeten de Looveseele, id, 20v; gheheeten de Lovezeele, 1574, SAG-28/7/31, 
38r; een ghemet gheheeten den *Loozeele, 1577, SAG-28/7/31, 29r. 

LOYS STUK : hondert R. Lants genaemt het Loeys Stick, 1571, SAG-28/7 /31, 57v; iiij0 r. lants 
ghenaemt het Loys Stick, id, 42r; tloy Stick, 1574, SAG-28/7/31, 36v. 

(ter) LUCHT : zie GOED TER LUCHT. 

MAAIVIJVERKEN : padde en mey viverken, 1609, SAG-330/130, 44r; het mayviverken, id, 
44v. 

MAES' HOUW(EN) : beghinnende te hamme up de voort ... gaende naer maes hauwen, 1529, 
KAD-405, 118r; ligghende op mashau, 1577, SAG-28/7/31, 32r. 

MECHIEL: in den mechiel, 1571, SAG-28/7/31, 2v; byden mechiel, 1574, SAG-28/7/31, 42v; 
inden michiel, 1577, SAG-28/7/31, 31r. 
Zie ook GROTE MECHIEL, HUIS MECHIEL. 

MEERBEKE : een stic Lants ghenaempt de meerbeke, 1543, SAG-330/61, 77r. 

MEERENS BILK : een partie van lande ghenaempt den mee rens bilc, 1543, SAG-330/61, 77r. 

MEERS:gheheetendenmersch,1571,SAG-28/7/31,59v;ij0 r.genaemtdenmersch,l574,SAG-
28/7/31, 33r. 

MEERSBILKSKEN : int meersch beelcxkin, 1450, SAG-330/24, 564r. 
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MEERSELKEN : het messelken, 1571, SAG-28/7/31, 40v. 

MEERSTRAATBILK: ghenaempt den meerstraetbilck, 1617, SAG-330/134, 51v. 

MEERVELD : zie NEERVELD. 

MENEVELD : zie GEMENE VELD. 

MERCX' PRIEEL: in den mercxspriel, 1577, SAG-28/7/31, 9v. 

MERELDONK(SKEN) : daerment nomt up de meereldonck, 1450, SAG-330/24, 564r; een 
half ghemetLants ghenaemtdenMerreldonck, 1571, SAG-28/7 /31, 57r; een half gemet genaemt 
het Meerreldoncxken, 1574, SAG-28/7/31, 19r; het *moreeldoncxken groot twee hondert 
roeden, 1577, SAG-28/7/31, 15r. 

MEST : up de mest, 1450, SAG-330/24, 564r. 

MIDDELBILK : ij<l r . genaemt den mydelbulck, 1574, SAG-28/7/31, 49r. 

MIDDELSTUK : een partie vyvers ende velt te Bellem te wetene middelsticx, 1572, SAG-
330/90, 112r; de middel stick, 1573, id, 283r. 

MIDDEL VELD EKEN: hetmiddelvelkin, 1533, SAG-330/52, 82r; iiij<lxxxj r. boschghenaempt 
tmiddelveldeken, 1536, SAG-330/54, lOlr; een stic landts ghenaempt tmiddelveldeken, 1602, 
SAG-330/12511, 31v. 

MIERENVELD : zie NEERVELD. 

MINSTE SA VOREN: <lander twee beede de minste savooren, 1510, SAG-330/44, 165r. 

MISSEMAU : in den missemau, 1511, SAG-28/7/31, 33hisv, 35r; Lants Inden Missemau, 1514, 
SAG-28/7/31, 18v, 32v, 45v; gheheeten den missenau, 1577, SAG-28/7/31, 36r. 

MISTINE(N) : twee hondert Roeden lants gheheeten de Mistine, 1571, SAG-28/7 /31, 36r; de 
Mistine, id, 9v, 32r, 39r; een buender lants ghenaemt de Mistynen, id, 5v; een ghemet lants 
genaemt de Mistine, 1514, SAG-28/7/~l, 28r, 33v; twee sticken lants genaemt de mistyne, id, 
46r; twee sticken lants ghenaemt de Smistinen, 1577, SAG-28/7/31, 36r; inde mistine, id, 7r; 
een stic lants ghenaemt de myssyne, id, 26r. 

MOELUNV ANG : daerment noumt in moelyn vanc, 1450, SAG-330/24, 564r. 

MOER:auMourteCromeeke,1473,ARA-RK 1089,63r;auMourteCromeecke,1473,ARA
RK 1090, 63r; tot ande buse van der moure, 1502, SAG-330/42, 202r; vanden Moere bij 
Cromeecke, 1504, ARA-RK 1091, 74v; anden vyvere diemen eedt den moer, 1543, SAG-
330/61, 12r; aende moer, 1571, SAG-28/7/31, 34v, 35r; -, 1574, SAG-28/7/31, 32v. 
Zie ook GROTE MOER, ZWALUWENMOER. 
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MOERKENS : aende moerkens, 1571, SAG-28/7 /31, 45v; Aendejlnde moerkens, 1574, SAG-
28/7/31, 44r/v; een stic lants ligghende inde Moerkens, 1577, SAG-28/7/31, 32r. 

MOERSTRAAT: in de moerstrate, 1502, SAG-330/42, 202v; tusschen der moorstrate ende 
gods ackere, 1514, SAG-330/45, 200v; ande moerstrate, 1533, SAG-330/52, 82r; in de moer 
Strate, 1571, SAG-28/7 /3 l, 4v; lants ghenaemt moerstrate, id, 6v; Inde Moerstrate, 1574, SAG-
28/7 /3 l, lv, 31v; ande moerstraete, 1577, SAG-28/7/31, 4v; de moerstraete, 1616, SAG-
330/132II, 127v. 

MOORTEL{S):iiij<R.lantsghenaemtdenMoertele,1571,SAG-28/7/31,47v;indenMoertele, 
id, 44v; Indemoertels, 1574, SAG-28/7/31, 39v,47v; indenmoortele, 1577, SAG-28/7/31, 31v, 
34v; den moortele, 1592, RAG-KABe 1, 2r; -, 1598, RAG-KABe 1, 2v; -, 1600, RAG
KABe 1, 2r. 
Zie ook POPELMOORTEL. 

MOST: eenghemetendelxxroedenghenaemtdenMost, 1571, SAG-28/7/31, 51v; den Most, 
1574, SAG-28/7/31, 4lr. 

MOSTJE: lants datmen heet het Mosten, 1571, SAG-28/7/31, 37r; het mosten, 1574, SAG-
28/7/31, 33v; by der stede ghenaemt het mosten, 1577, SAG-28/7/31, 32r. 

NEDERE BILK : iiij< r. lants ghenaempt den nederen bilc, 1540, SAG-330/58, 43r; iiiic Roen 
lants ghenaempt den neren bulck, 1571, SAG-28/7/31, lO!risr. 

NEDERSTRAATJE: up tnederstraetkin, 1499, SAG-330/41, 289r. 

NEER VELD /MEERVELD/ MIERENVELD : eensticxkinlandts ghenaemtmieren velt, 1532, 
SAG-330/51, 86r; het meervelt gr. 500 r., 1579, SAG-330/95II, 260r; dmeervelt ... het neere 
velt, 1609, SAG-330/130, 44v; tgoet ter Lucht ... west het neervelt, 1610, SAG-330/130, 44r. 

NEGEN GEMETEN : de neghen ghemeten, 1609, SAG-330/130, 44v. 

NEESEN BUNDER: een stuck lants ghenaemt neesen bundere, 1589, SAG-330/109, 38v; 
neesen bundere, 1613, RAG-GV Sup.188, O; neesen bundere, 1618, RAG-GV Sup.188, 0. 

NESTVOORDE : daerment heet te nest voorde, 1450, SAG-330/24, 564r. 

NETTE WINKEL : ghenaemt den netten wynckel, 1614, RAG-GV Sup.188, 0. 

NIEUWE BILK: den Nieuwen bulck, 1571, SAG-28/7/31, 41r. 

NIEUWE LEIE: aende nieue Leye, 1571, SAG-28/7/31, 31r; aende Nieuwe Leye, id, 36v; 
-, 1574, SAG-28/7/31, 42r. 

NIEUWE MEERS : ter plaetsen daerment heet up de nieumersch, 1450, SAG-330/24, 564r; 
400 r. merschs genaemt de Nieuwe Merschs, 1571, SAG-28/7/31, 58r. 
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NIEUWE VIJVER: een tweeden (vivere) ghenaempt den nieuwen vive(re), 1548, RAG
RvVl 966, 408r. 

OUDE FLEITE: ghenaemt <lauwe Flayte, 1571, SAG-28/7/31, 33v. 

OUDE MEERS : in doude Mersch, 1456, SAG-330/27, 348r; inde oude mersch, 1496, 300r. 

OUDE STEDE: hondert roeden Lants ghenaemt claude stede, 1577, SAG-28/7/31, 25v. 

PADDEVIJVERKEN : hetpadde ende mey viverken, 1609, SAG-330/130, 44r. 

P AESSEN STUKSKEN : een ghemet lants ghenaemt het paessen sticxken, 1571, SAG-
28/7 /31, 71r. 

P AMELAERS BOS : tweehondertRoeden boschs ghenaemt denpamelaers boschs, 1571, SAG-
28/7 /31, 31v; denpamelaers bosch, id, 41v, 49v, 68r;pamelaers boschs, 1574, SAG-28/7/31, 
27v, 35r, 48r; denpamelaers bosch, 1577, SAG-28/7 /31, 25r; denpameleers bosch, 1609, SAG-
330/130, 12r. 

PAUWELS BOS: voor Pauwels bosch, 1478, SAG-MB 10, lr, lOv; voor Pauwels busch, id, 
25r; voor Pauwels busch, 1560, RAG-Z230, 44v; Pauwels bosch, 1572, ARA-RK 45.207, 58r, 
99r; up Spenhault ". zuudt de Spenhaultstrate west Pauwels bosch, id, 86r. 
Zie ook S/NT-PAUWELSBOS. 

PIETE(N) : iiij<r. ende xxx genaemt de piete, 1571, SAG-28/7 /31, 69r; dry ghemeten ghenaemt 
de pieten, id, 51 v; de pieten, 1574, SAG-28/7 /31, 12r, 4lr; up een stick lands ghenaemtdePiete, 
1592, RAG-KABe 1, lv; de piete, 1598, RAG-KABe 1, lv; -, 1600, RAG-KABe 1, Ir .. 

PLATTE DRIES: upswyttengoetendeupdenplattendries, 1493,RAG-KABe 62,2v; up den 
Platten Dris andt Kerckestratkin, 1494, RAG-KABe 62, lv; -, 1495, RAG-KABe 62, 7r. 

POPELMOORTEL: viij< r. ghenaemt de popele moertele, 1571, SAG-28/7/31, 54r. 

POOTSTUK: een half gemetLantsgenaemthetpoetstick, 1574, SAG-28/7/31, 43v; hetpotstic 
groot een ghemet, 1577, SAG-28/7/31, 32v. 

PRIESTERAGE : de priesterage, 1571, SAG-28/7/31, 71r; Inde priesterage, 1574, SAG-
28/7/31, 2r; byder kercke inde priesteraege, 1577, SAG-28/7/31, 4v. 

PROFONDEL : een stic lants ghenaemt de profondele groot twee ghemeten, 1577, SAG-
28/7/31, 26v. 

PROFONDELDONK : een bunder bosch ghenaempt den poffommeldonck, 1571, SAG-
28/25/ 106, 73v; -, 1572, SAG-28/25/106, 70r; ghenaemt tspoffondeldoncken, 1613, RAG
GV Sup.188, O; denpoffondeldonck, id, O; ghenaemt tprofondeldoncxken, 1614, RAG-
GV Sup.188, los stuk; denprofondeldonck, 1615, RAG-GV Sup.188, los blad. 
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RAAPSTUK:indenbuelcdatmenheetuptraepstic,1450,SAG-330/24,564r;etrapstic,1494, 
RAG-KABe 62, 2r; een ghemet lants ghenaemt het Raepstick, 1571, SAG-28/7/31, 32r; het 
Raep Stick, id, 58r; het Raepstick, 1574, SAG-28/7/31, 19r, 28r; Raep Stick, id, 43v, 50r; een 
stic lants groot een ghemet oft daerontrent ghenaemt het raepstic, 1577, SAG-28/7/31, 26r; 
Raepstic,id, 15r, 32v, 35r; uptRaepstick, 1592,RAG-KABe 1, 1 v,2v; uptraepstick, 1598,RAG
KABe 1, 2r; -, 1600, RAG-KABe 1, 2r .. 

RAMSGA VERBOS : den Ramsgaverbosch, 1536, SAG-330/54, lOlr. 

RA VESTA VER: den Ravestavere iiii< r., 1533, SAG-330/52, 82r. 

REIKEN: eensticklants gheheeten tReyeken, 1514, SAG-330/45, 200r; in tryekin, 1533, SAG-
330/52, 82r; hondert roeden lants ghenaemt treyken, 1571, SAG-28/7/31, 30v; een stick lants 
genaemt het Reyken, 1574, SAG-28/7/31, 37r; het Rieken, id, 27r; het Rieken, 1577, SAG-
28/7/31, 25r, 29v. 

REMBERTS EKE : up remberts heeke in de prochie van bellem, 1374, SAG-330/5, 289r. 

RIJK BILKSKEN: trycke bulsken, 1571, SAG-28/7/31, 65r; twee ghemeten genaemt tryke 
bulcxken, 157 4, SA G-28/7 /31, 43r; een stic ghenaemt de stede met rycke bilcxken, 1577, SAG-
28/7/31, 32v. 

RODENBOS : in Roodenbosch, 1589, SAG-330/109, 38v. 

ROEKBILK: lants gheleghen inden roec bilc, 1577, SAG-28/7/31, 9r. 

RONPENSTUK : ij ghem. Lants ghenaemt Ronpenstic, 1543, SAG-330/61, 77r. 

ROOIKEN : een stic lants ghenaemt het Roeyken, 1571, SAG-28/7 /31, 9r; lants ghenaemt het 
Roeyken, id, 42r, 67v. 

ROOSBOS: Inden roes bosch, 1574, SAG-28/7/31, 3lv. 

ROT : iiij< r. lants ghenaemt het Rot, 1571, SAG-28/7 /31, 55v; int Rot, id, llr, 36v; het Rot met 
tlanghe tuynken, id, 58r; het Rot, 1574, SAG-28/7/31, 33r, 48v; een stic gheheeten het Root, 
groot een ghemet, 1577, SAG-28/7/31, 35r. 

RULLEBERK: Ligghende aenden Rulleberck, 1574, SAG-28/7/31, 3r. 
(Kan op Hansbeke liggen). 

SADELEEREN GOED: lants ... datmenheetintsadelee(re)ngoed, 1403, SAG-330/12, 316v; 
-, 1407, SAG-330/13, 318r. 

SAPS LAND : een ghemet lants ghenaemptsaps Lants te schuervelde, 1543, SAG-330/61, 77r. 

SA VOOR : zie DIEPE SA VOOR, GROTE SA VOOR, MINSTE SA VOREN. 
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SCHATBERG: een stic lants ghenaempt den scatberch, 1543, SAG-330/61, 77r; iiij< r. lants 
dat menheet den Scat berch, 1571, SAG-28/7/31, 59v; de schat berch ... zuyt de strate loopende 
naer hansbeke ende bellem, 1618, RAG-GV Sup.188, 0. 

SCHILDEKEN(S): eenen parcheele van bossche gheheeten tscildeken, 1514, SAG-330/45, 
200v; tschildeken, 1520, SAG-301/76, 81v; -, 1533, SAG-330/52, 82r; -, 1536, SAG-
330/54, IOlr; twee ghemeten Landts ghenaempt de Schildekens, 1571, SAG-28/7/31, 6r; de 
Schildekens, 1574, SAG-28/7/31, lv; gheheetendeschildekens, 1577, SAG-28/7/31, 4v; stick 
landts ghenaempt het schildeken, 1616, SAG-330/132II, 127v. 

SCHIPLEEN : lants ghenaemt den Schip leen, 1571, SAG-28/7 /31, 40v; een halfbuendere lants 
ghenaemt deScipleen, id, lOv; de *Sip/een, id, 72r; den zelven noch dry Schip/een groot dry 
gemeten, 1574, SAG-28/7/31, 34v .. 
Zie ook TUSSENSTE SCHIP LEEN. 

SEMSTRAATJE: tsemstraetken, 1571, SAG-28/7/31, 42v. 

SINT-PAUWELSBOS: drye ghemetenBoschghenaemptSente Pauwels bosch ... z. despenhaudt 
straete, 1622, SAG-330/136II, 43r. 
Zie ook PAUWELS BOS. 

SLEIKEN: bachten hesekyne diemen eedt tsleykin, 1543, SAG-330/61, 12r. 

(S)LOCX BILK: upslocx bilck, 1592, RAG-KABe 1, lv; up Locxbilck, 1598, RAG-KABe 1, 
2r.; -, 1600, RAG-KABe 1, 2r 

SPENHOUT: eenghemetLants ghenaemthet Spennaut, 1571, SAG-28/7 /31, 45r; up Spenhault 
... zuudtde Spenhaultstrate west Pauwels Bosch, 1572, ARA-RK 45.207, 86r; up Spennaut, 1574, 
RAG-28/7/31, llr; een gemet Lants genaemt het spennaut, id, 44r; een stic ghenaemt het 
spennaudt groot twee hondert Roeden, 1577, SAG-28/7/31, 33r; ligghende op spennaudt, id, 
17v. 

SPENHOUTSTRAA T : up Spenhault ... zuudt de Spenhaultstrate west Pauwels Bosch, 1572, 
ARA-RK 45.207, 86r; drye ghemeten bosch ghenaempt Sente Pauwels bosch ... z. de 
Spenhaudt Straete, 1622, SAG-330/136II, 43r. 

SPILDOORN: inspildoere(n) te bellem, 1374, SAG-330/5, 289r; in de prochie van bellem dat 
men heet de spildoren, 1390, SAG-330/9, 109r; Inden spildoren, 1407, SAG-330/13, 318v; 
-, 1477, SAG-330/34, 33r; inspildoorne, 1507, SAG-330/43, 270v; -, 1520, SAG-330/47, 
173r; te spildoorn, 1529, KAD-405, l l 8r; spyldoren, id, l l 8r; Spildoorne, 1533, SAG-330/52, 
55v; -, 1535, SAG-330/53, 219r; inspildoorn, 1543, SAG-330/61, 12v; intspildooren, 1569, 
ARA-RSA618/15, 78r; inSpildoerene, 1571,SAG-28/7/31,22v,27v, 34v,40r,60r;-, 1574, 
SAG-28/7/31, 9v, 25r, 26v, 38v, 52v; in Spildoorne, 1577, SAG-28/7/31, 3r, 4r, 28v, 29r; 
-,1579, SAG-330/96II, 259v, 260v; -, 1589, SAG-330/109, 38v; int ghehuchte ghenaempt 
spildoorne, 1613, RAG-GV Sup.188, O; spildoorne, 1615, RAG-GV Sup.188, O; - , 1616, id, 
O; -, 1618, id, 0. 
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SPILDOORNSTRAATJE: hetspildoomestraetkin, 1613, RAG-GV Sup.188, 0; hetspildoome 
straetken, 1616, SAG-330/132II, 128r. 

STANDAERTS BOS: instandaerts bosch, 1555, RAG-Bor 545, 25v; instandaerts bosch, id, 
26r. 

STEDE: twee ghemeten Lants gheheeten de stede, 1571, SAG-28/7/31, 59v; twee ghemeten 
lants genaemt deStedemettrycke bulsken, id, 65r; eenstic ghenaemtdestede metrycke bilcxken, 
1577, SAG-28/7/31, 32v. 

STEDEKEN: Lants ghenaemt het Steeken, 1571, SAG-28/7/31, 50v; een half ghemet lants 
ghenaemt het Steyken, id, 37r; -, 1574, SAG-28/7/31, 33v. 

STEEL VUVERKEN : steel viverken, 1609, SAG-330/130, 44v. 

STEEVOORDEKEN : een parcheel ghenaemt het steevoordeken, 1543, SAG-330/61, 12r. 

STEKELAREBILKSKEN: dry ghemetenLants ghenaemthet Stekelaren bulcxken, 1571, SAG-
28/7 /31, 41r. 

STEKELBEKE : ande stekelbeke, 1450, SAG-330/24, 564r; tusschen grachten boven der 
stekelbeke, 1499, SAG-330/41, 289r: daerment eedt In stekelbeke, id, 289r; inde Stekelbeke, 
1510, SAG-VS 117, 24r/v; twee ghemeten genaemt de Steekelbeke, 1571, SAG-28/7 /31, 46r, 
69r; twee ghemeten Lants genaemt de Stekelbeeke, id, 58v; vier ghemeten lants ghenaemt de 
Stekelbeke, id, 21v; vier hondert R. merschs ghenaemt de Stekelbeke, id, 47v; vyf ghemeten 
Lants genaemt de Stekelbeke, id, 58v; Inde Stekelbeke, 1574, SAG-28/7/31, 1lr,19r, 45v, 47 
ev; genaemt de Stekelbeke, id, 33r, 43v; inde stekelbeke, 1577, SAG-28/7/31, 9r, 13r/v, 15r, 
33v, 34r/v; een stic lants ghenaemt de Stekelbeke, id, 32v; gheheeten de Stekelbeke, id, 35r. 
Zie ook GROTE STEKELBEKE, KLEIN STEKELBEEKSKEN. 

STOPPELBILK: in Stoppelbilck, 1571, SAG-28/7/31, 13r; inden Stoppelbulck, id, 36v; Inde 
Stoppelbulck, 1574, SAG-28/7/31, 33r. 

STREEKS GOED: pachtgoed ghenaemtstreecsgoed ... zuyd jeghenoverde kercke, 1579, SAG-
330/96II, 258v. 

STREPE: een stick Lants ghenaemt de Strepe, 1571, SAG-28/7/31, Sr. 

STREEPBILKSKEN : het Strepbulsken, 1571, SAG-28/7 /31, 45r; het strebilcken, 1577, SAG-
28/7 /3 l, 33r/v. 

STREEPSTRAAT : op de Strestraete, 1571, SAG-28/7/31, 43v; daer ment heedt up de 
streepstrate, 1583, SAG-330/100, 428r. 

STREEPSTUK : een stuck lands ghenaempt het streepstick daer neffens anne streckende de 
streepstrate, 1583, SAG-330/100, 428r. 
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STUIVENBERG: Inden Stuvenberch, 1571, SAG-28/7/31, 29v; byden Stuyvenberch, id, 29v; 
anden/up Stuvenberch ande herstrate, 1577, SAG-28/7/31, 5r, 24r/v; lants ghenaempt 
stuvenbeerch, 1614, SAG-330/131III, 78r. 

STUK VAN COLIJNS : een stick Lants ghenaemt het Stick van Colyns, 1571, SAG-28/7/31, 
5r; -, 1574, SAG-28/7/31, 15v. 

SW AGERSHUL: in waghershulle, 1529, K.AD-405, 118r; een ghemete ghenaempt tswaghers 
hul, 1543, SAG-330/61, 12r; te waghers hulle, 1571, SAG-28/7/31, 2v, 9v, 11v, 19v, 23r/v ev; 
waghershulle, id, 44r; Wagers Rulle, id, 59v; in/ontrent Waghers Rulle, 1574, SAG-28/7/31, 
lOv, 1lr/v, 12r, 13r/v ev; Waghershulle, id, 11v; in/ontrentfte Wagers Rulle, id, 9r, 37v, 40v, 
41v, 43r; teswaghers hulle, 1577, SAG-28/7/31, 9r, 30v, 3lr/v : daermentheetswaghers hulle, 
id, 30v; ligghende tswaghers hulle, id, lOv, 32r; *swavers hul bij bellem, 1579, SAG-330/96II, 
260r; tezwaghershulle, 1592,RAG-KABe 1, 3v;-, 1598,RAG-KABe l,4r;-, 1600,RAG
KABe 1, 4v. 

SWITTEN : in Switten, 1571, SAG-28/7 /31, 56v; in Swytten, id, 32r, 60r; ligghende in Switten, 
157 4, SAG-28/7 /31, 28v, 35v, 40r; in Swytten, id, 46r; in de Gods ackers in switten, 1577, SAG-
28/7 /31, 28r; in switten, id, 26r. 

SWITIENBOS : in een bundere bosch gheheetens Witten bosch, 1533, SAG-330/52, 7 lr; twee 
bunder boschghenaempt tswitten bosch, 1536, SAG-330/54, 1 Olr; inSwitten boschs, 1571, SAG-
28/7 /31, 48r; inSwitten booschs,id, 68v; inSwytten boschs,id, 70r; inswitten bosch, 1577, SAG-
28/7/31, 29r, 35v; inden Gods acker in switten bosch, id, 33v; een stuck lant ghenaempt den 
Godts ackere hoofdende up switten bosch, 1616, SAG-330/132II, 127v. 

SWITTENDREEF : an switten dreve, 1520, SAG-301/76, 81 v; in zwitten dreve, 1533, SAG-
330/52, 74r; in tswitten Dreve, 1536, SAG-330/54, lOlr; in Switten dreve, 1571, SAG-28/7/31, 
39v; in Swytten dreve, id, 70r; voor switten dreve, 1616, SAG-330/132II, 127v. 

SWITIENGOED : zie GOED SWIITEN. 

SWITIENSTRAAT : commende up sWitten strate, 1514, SAG-330/45, 200r; an de beke an 
switten strate, 1616, SAG-330/132II, 127v, 128r. 

SWITTENVELDEN : een parcheel van lande ghenaemt de Switten Velden, 1577, SAG-
28/7/31, 7v. 

SYCLAERE STEDE: up een sticklants ghenaemptsyclaere stede, 1549, SAG-301/103, 16v. 

TARWEBILK: een ghemet gheheeten den Taruwen bulck, 1571, SAG-28/7/31, 36r. 

TIENDE VELDEKENSVIJVER: eenen vivere ... ghenaemptupx"velekinsvivereopdekercvont, 
1572, SAG-330/90, 112r; up thiende veldekins vivere, 1573, SAG-330/90, 283r. 

TIEN GEMETEN : een stick lants gheheeten de x ghemeten ... z. het bedelf, 1609, SAG-
330/130, 44r. 
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TONGELIJN : lants ... up tonghelyn te bellem, 1374, SAG-330/5, 289r. 

TOT AART: eenghemet lants ... ghenaemt den Toetaert, 1571, SAG-28/7 /31, 44r; den Toetaert, 
id, 14v, 30v, 31r/v; ghenaemt den toetaert, 1574, SAG-28/7/31, 27r, 39r; den totaert, id, 27v, 
28r; twee ghemeten lants gheheeten dentootaert, 1577, SAG-28/7 /31, 25r; boschghenaemtden 
tootaert, id, 25v; mersch gheheeten den tootaert, id, 25v; den tootaert, id, 31 v. 

TRIEST : een stick Lants ... gheheeten den Triest, 1571, SAG-28/7 /31, 43v; een ghemet Lants 
datmen heet den triest, id, 59r. 

TR.IESTW AL : inden tryts walle, 1550, KAD-doos 5, los stuk; trytswalle, id; in trytswal, id; 
in trytswal, id; het buendere aenden trieswal, 1571, SAG, 28/7/31, 63v; ligghende aen Tryts 
Wal, 1574, SAG-28/7/31, 52v; aen triestwal, 1618, RAG-GV Sup.188, 0. 

TR.IESTW ALBILK: eenstickLants genaemt den Trystwal bulck groot dry ghemet, 1574, SAG-
28/7 /31, 53v; den Triest Walbilc, 1577, SAG-28/7/31, 37r. 

TUINTJE : zie LANGE TUINTJE. 

TUSSENSTE SCHIPLEEN : een stic lants ghenaemt het *tusschensche schipleen groot vier 
hondert roeden, 1577, SAG-28/7/31, 27v. 

TWEEDE ASSENBERG: den tweedenAssenberch, 1616, SAG-330/13211, 127v. 

VAANTJES : ghenaempt de Vaentgens, 1616, SAG-330/13211, 127v. 

V ANG(EN) : de vanghen, 1520, SAG-301/76, 81 v; eensticklandts ... ghenamptde vanct, 1512, 
SAG-330/90, 112v; -, 1573, SAG-330/90, 283r; twee bikken ghenaempt de vanghen, 1616, 
SAG-330/132II, 127v. 
Zie ook EECKAERTSVANG, KEUSVANG, MOEUJNVANG. 

V ARENBERG: up den vare(n)berch, 1412, SAG-330/15, 20r; up den varentberch, 1421, SAG-
330/19, 109v; daerment eedt up den Varenbeerch, 1500, SAG-330/41, 411v; deen ghenaemt 
den Yvanc en <lander den varenberch, 1507, SAG-330/43, 270v; varenberch, 1533, SAG-
330/52, 88r; up den varentberch, id, 55v; den varenbeerch, 1535, SAG-330/53, 219r; een stic 
lants ghenaemt den varen berch gr. ij< r., 1543, SAG-330/61, 77r; -, 1551, SAG-330/69, 
32v; up ten Varenberch, 1569, ARA-RSA 618/15, 70v, 73r/v; twee ghemeten genaemt den 
varentberch, 1574, SAG-28/7 /31, 29v; den varenberch, 1577, SAG-28/7 /31, 22v; varentborch, 
1579, SAG-330/96II, 259v. 

VELD: by den velde, 1514, SAG-330/45, 200v; ant/int velt, 1574, SAG-28/7/31, 6r, 31r; ant 
velt, 1577, SAG-28/7/31, 21v, 23r. 
Zie ook UPPENS VELD( EN). 

VELDBILK(EN) : datmen heedt Inden Veltbuelc, 1407, SAG-330/13, 318v; twee ghemeten 
Lants dat men heet den Veltbulck, 1571, SAG-28/7 /31, 58v; genaemt den veltbulk, 1574, SAG-
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28/7/31, 29v; viij< Roen Lants bachten calle flaeyten genaemt den veltbulck, 1574, SAG-
28/7 /31, 45v; twee ghemeten Lants ... gheheeten de velt bulcken, id, 25r; een stic lants bachten 
calle fleyten ghenaemt de *vellenbilc, 1577, SAG-28/7/31, 36r/v; den Veltbilck, 1583, SAG-
330/100, 428r; den veltbilck ... deweytijnckstrateoost, 1618,RAG-GV Sup.188, O; den Veltbilck, 
id. 
Zie ook UNGE VELDBILK. 

VELDBILKSKEN: van den stickene dat men eedt tveldebeelcxken, 1499, SAG-330/41, 289r. 

VELDEKENS : zeker bosch gheheeten de veldekens, 1609, SAG-330/ 130, 44r; ghenaempt de 
veldekens ... zuyt sheerenstrate uut bellem naer ghent, 1618, RAG-GV Sup.188, 0. 
Zie ook UNG VELD EKEN, MIDDELVELDEKEN. 

VELD HOEK : eensticLantsghenaemtden velthouc, 1577, SAG-28/7/31, 22v; anden velthouc, 
id, 29r. 

VELDMEERSEN: vierviverkens ghenaempt de velde meersschen, 1609, SAG-330/130, 44r. 

VELDSTRAAT : aende velt Strate, 1571, SAG-28/7/31, 34v; Aende Veltstrate, 1574, SAG-
28/7/31, 32v; develtstrate, 1577, SAG-28/7/31,23r; updeveltstrate, 1588, SAG-330/109, 38v; 
de velt straete, 1616, SAG-330/132II, 128r. 

VEREEK : ij< R. boschs gheheeten de vereecke, 1571, SAG-28/7/31, 5 lr; Inde Vereeck, 1574, 
SAG-28/7/31, 32r; de vereeck, id, 44r. 

VEREEKBOS: vier hondert Roen boschs ghenaemt den vereecboschs, 1571, SAG-28/7/31, 
49r; hondert R. Lants genaemt den vereecboschs, id, 57r; den Vereecboschs, 1574, SAG-
28/7 /3 l, 42r, 48r. 

VERLIENMEERS: ineenmeerschgheheeten verlyenmeersch, 1514, SAG-330/45,200r; verlien 
mersch, 1533, SAG-330/52, 82r; viij< r. lants ghenaemt den Verliene merschs, 1571, SAG-
28/7 /31, 67r; een ghemet mersch ghenaemt de verliene mersch, 1577, SAG-28/7/31, 25r. 

VERMAERSTUK: tvermaerstic groot twee hondert Roeden, 1577, SAG-28/7/31, lOv. 

VERNAGELD STUK: ij< R. lants ghenaemt het vernaghelt Stick, 1571, SAG-28/7/31, 57v. 

VERNA VENSTUK : up vernaven stick, 1514, SAG-330/45, 200v; vernave stic, 1533, SAG-
330/52, 82r; een parcheellandts ghenaemptt Vernavenstic, 1536, SAG-330/54, 1 Olr; hetvernaven 
stick, 1571, SAG-28/7/31, 56r; het vernaven Stick, 1574, SAG-28/7/31 , 1 lr; int vernavestick, 
is, 14v; int *vernaemstic, 1577, SAG-28/7/31, llr; ghenaempt vernaven stic, 1602, SAG-
330/125II, 3lv. 

VERNA VENWILGE: Vernave Wulghe grootiiij<xxvr., 1533, SAG-330/52, 82r; eenparcheel 
lants ghenaemtt Vernaven Wulghe, 1536, SAG-330/54, lOlr; Vernauwen Wulghe, 1602, SAG-
330/125II, 31v. 
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VEURE : zie KROMME VEURE. 

VIERGEMETEN:datmenheetindeiiijghemeten,1403,SAG-330/12,316v;Indevierghemete, 
1407, SAG-330/13, 318v; daerment heet up de vier ghemete, 1450, SAG-330/24, 564r; inde 
vierghemeten, 1491, SAG-330/39, 64r; eensticklandsdiemennomtdeiiij ghemeetkins, 1499, 
SAG-330/41, 289r; inde Vier Ghemeten, 1529, SAG-330/50, 67r; - , 1551, SAG-301/105, 73v; 
de vier ghemeten, 1555, SAG-301/107, 115r; twee ghemeten Lants genaemt de vierghemeten, 
1571, SAG-28/7/31, 66v; de vierghemeten, id, 3v, 46r, 61r; gheheeten de vier ghemeten, id, 
59v; inde Viergemeten, 1574, SAG-28/7 /3 l, 45r, 50v; inde vier gemeten, id, 46r; een stic lants 
ghenaemt de vier ghemete, 1577, SAG-28/7/31, 33v; inde Vier Ghemeten, id, 13r; opde Vier 
Ghemete, id, 35v; in Spildoorne daerment heet de Vier Ghemeten, 1579, SAG-330/96II, 260v; 
de vier ghemeten, 1609, SAG-330/130, 44r. -

VIER HOEKEN: de stede genaemt de vier hoecken, 1571, SAG-28/7/31, 30r; vyf gemeten 
Lants gheleghen Aende Stede genaemt de vierhoecken, 1574, SAG-28/7 /31, 27r; vier houcken, 
1577, SAG-28/7/31, 24v. 

VDFHOEK: een ghemet Lants ghenaempt den vyjhoeck, 1571, SAG-28/7/31, 9r, 32r; den 
vyjhoeck, 1574, SAG-28/7/31, 3r, 28v; den vyjhouck, 1577, SAG-28/7/31, 6r, 26r. 

VITSENBILK : thenden den vitsenbilck, 1616, SAG-330/132II, 129r. 

VOGELARE: de voghelaere (vivere) ende een viverken dat niet meer gheuseert wordt, 1609, 
SAG-330/130, 44v. 

VOORD: by cromheekenederwaert loopende tot ham.me Inde Voon, 1486, SAG-330/37, 278r; 
beghinnende te ham.me up de voon, 1529, KAD-405, 118r; aende voert, 1571, SAG-28/7 /3 l, 
27v; -, 1574, id, 25v. 
Zie ook HOETSELVOORD, HONSEUREVOORD, KEELVOORD, LEENSVOORD. 

VOORSTE HUL : inde voerenste hulle, 1543, SAG-330/61, 12v. 

VOORSTE MEERS : ligghende inde vorenste mersch, 1574, SAG-28/7 /3 l, 37r; inde voorenste 
mersch, 1577, SAG-28/7/31, 30r. 

VOSBILKEN: up de vosbilcken an de kercstrate, 1592, RAG-KABe 1, 2r; de vosbilcken, 1598, 
RAG-KABe 1, 2v; de vos bilcken, 1600, RAG-KABe 1, 2r .. 

WAGEBRUGGE: zie GOED TE WAGEBRUGGE. 

W ALPUT : den derden (vivere) ghenaempt den Walput, 1548, RAG-RvVl 966, 408r. 

W ARMERD: zie KLEINE WARMERIJ. 

WA TERGANGSTUK : twee hondert roeden gheheeten het waterganckstick, 1571, SAG-
28/7 /3 l, 39v. 
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WATERLOOP: aenden waterloop, 1571, SAG-28/7/31, 33r; een gemet Lants genaemt den 
Waterloop, 1574, SAG-28/7/31, 25v, 54r; daerment heet den waterloep, id, 54r; Aenden 
waterloop, id, 3v, 30v, 29r, 31 v; sticlants ... ghenaemtden waterloop, 1577, SAG-28/7/31,23v; 
ligghende daerment heet den waterloop, id, 37v; Anden waterloop, id, 3r, 16r, 22r/v., 33v. 

WEIHOEK: aenden weyhouck, 1571, SAG-28/7/31, 56v. 

WEITING : up den Weytin, 1427, SAG-330/19, 109v; ghenaempt den weytinck achter den 
boterpot, 1613, RAG-GV Sup.188, 0. 

WEITINGSTRAA T: up de Weytinstrate, 1477, SAG-330/34, 33r; an de Weytins strate, 1520, 
SAG-330/47, 173r; inde weytenstrate, 1543, SAG-330/61, 77r; inde weytenstrate, 1571, SAG-
28/7/31, IObisv, 33v, 33bisy; Inde weytenstrate, 1574, SAG-28/7/31, 29v, 30; inde weytenstrate, 
1577, SAG-28/7/3 l,22r; ande Weytinckstrate, 1579, SAG-330/9611, 260r; de *Weystinckstraete, 
1609, SAG-330/130, 44v; de weytincstrate licht oost, 1618, RAG-GV Sup.188, O; de 
weytynckstrate licht oost, id. 

WELEGANGSTUK: een ghemet Lants genaemt het Weleganck Stick, 1571, SAG-28/7/31, 
66v. 

WERREGAT : van huut hilder werre gat, 1502, SAG-330/42, 202r. 

WESTBILK(EN) : ij0 r. genaemt het westbulck, 1571, SAG-28/7 /31, 41 v; de west bulck, id, 50r; 
Aende wesbulken, id, 46r; ij° r. genaemt de westbulck, 1574, SAG-28/7/31, 39v; Aende/lnde 
Westbulcken, id, 38v, 45r; een parcheel van lande ghenaemt den westbilc, 1577, SAG-28/7 /31, 
35r. 

WIJDE GRACHT : daerment heedt up de wijde gracht, 1533, SAG-330/52, 88r; datmen heet 
de wijde gracht, 1579, SAG-330/9611, 259r. 

WILDE GA VERS: indewildegavers, 1577,SAG-28/7/31, 12r; updewildegavers, 1592,RAG
KABe 1, lv; -, 1598, RAG-KABe 1, 2r; -, 1600, RAG-KABe 1, lv. 

WILGE : zie UNGE WILGE(N), VERNA VENWILGE. 

WINKELARE : neffens wynckelaere, 1529, KAD-405, 118r; een ghemet lants ghenaemt den 
*wyckelare, 1571, SAG-28/7/31,47v; eenghemetLantsgenaemtden Winckelare, 1574, SAG-
28/7/31, 47v; den winckelaere, 1577, SAG-28/7/31, 34v. 

WINTERSTRAAT(JE) : van de Winterstraete naer Aeltre, 1609, SAG-330/130, 44r; upt 
winter straetkin, 1613, RAG-GV Sup.188, 0. 

WISPELAERES BOSSELKEN: swispeleere(n) bosschelkin, 1520, SAG-301/76, 81v. 

WITTE KELE: eenen vivere gheheeten de Witte kele, 1510, SAG-330/44, 165r; het sticxken 
velts ghenaempt de Witte kele, 1609, SAG-330/130, 44v. 
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WOESTUNE: eensticklandtsghenaemtde Wostyne, 1549,SAG-301/103, 16v;de Woestyne, 
1555, SAG-301/107, 115r: vier hondert Roen lants genaemt de hostine, 1571, SAG-28/7/31, 
54v; genaempt dostyne, id, 19r; in de *oesteye, 1577, SAG-28/7/31, 13r. 

WOESTUNTJE : het Ostynken groot j< roen ". ij< R. bosch ghenaemt Oostynken, 1571, SAG-
28/7 /31, 68r; een stick lants ghenaemt Dostynten, 1574, SAG-28/7/31, 36v; ij< r. genaemt 
dostynten, id, 40r; Osteynten, id, 37v; het oesteynten, 1577, SAG-28/7/31, 28v; dosynten, id, 
29v. 

WONTERGEMSVIJVER(KEN):ungviverappellewonterghemsviver,1473,ARA-RK1089, 
59v; wonterghems viver, 1473, ARA-RK 1090, 60v; eenen vivere emmers also verre als hy 
vloeyt binnen dycke gheheeten Wonterghems vivere, 1502, SAG-330/42, 202r; es gheheeten 
wonterghem viverkin, 1504, ARA-RK 1091, 75v; aen Wonterghem, 1609, SAG-330/130, 44v. 

WULPUT: eenen vivere ghenaemtden Wilpitmet baerbels vyverken, 1507, SAG-330/43, 270r; 
daermenteedtanden*Wou/put,1510,SAG-330/44,165r;oocindenvoorn.vivere".ghenaempt 
wulput, 1528, RAG-RvVl 7523, 85v; Wulput, 1534, SAG-301/88, 83r; een viver ghenaemt den 
wulput, 1533, SAG-330/52, 55v; den vivere ghenaempt den Wulpit, 1535, SAG-330/53, 219r; 
den wulput, 1551, SAG-330/69, 3r. 

WULPUTBOS: daerment (heet) Wulpitbosch, 1520, SAG-330/47, 173r. 

YV ANG : zie HIVANG. 

ZANDBERG: bydenSantberghe, 1452, SAG-VS 117, 12v: updenSantberch, 1574, SAG-
28/7/31, 26v; up den *Samenberck, id, 6v. 

ZEPE: xj ghemeten velts ghenaempt de Sepe, 1571, SAG-28/7/31, 28v; de zepe, id, 37v; een 
partie van Lande ghenaempt de zepe groot x ghem" 1572, SAG-330/90, 112r; -, 1573, SAG-
330/91, 284r; thien ghemeten Lants bachten Bellem kercke gheheeten de zepe, 1574, SAG-
28/7/31, lv; de Sepe, id, 34r; de sepe, 1577, SAG-28/7/31, 27r. 

ZES GEMETEN : zeker landt ghenaempt de zes ghemeten, 1609, SAG-330/130, 44v. 

ZEUGE: en partye lant ghenaempt de zueghe, 1609, RAG-U 183/2bis, 2v; thenden de zueghe, 
1616, SAG-330/13211, 129r. 

ZEVEKOTE: in tghehuchte datmen eedt tsevecote binnen derprochie van Bellem, 1551, SAG-
330/69, 33r. 

ZUIDSTUK: dandere het Suut stick, 1571, SAG-28/7/31, 7r. 

ZUTTERSHOEK: bij zutters houcke, 1456, SAG-330/27, 348r; bij tsutters houck, 1496, SAG-
330/40, 300r; tzuttershouck, 1499, SAG-330/41, 289r; gheleghen tzutters houcke, 1502, SAG-
330/42, 202r; naer sutters houc, 1529, KAD-405, 108v; in tsutters houck, id, 118r; In Sutters 
hoeck, 1571, SAG-28/7 /31, 2v, 3r/v, 5r, 6v ev; Sutters houck, id, 2r, 5v; tzuttershouck ". noordt 
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denberrendenbosch,1572,ARA-RK45.207,90r;tzuttershouck,id,90v;inSuttersHoeck,1574, 
SAG-28/7/31, 15v, 16v, 17r/v, 18r/vev;tzuuttershouc, 1577,SAG-28/7/31, 12v, 13v; ontrenV 
int Zuutters Houc, id, 13r, 14v, 15r/v, 32r ev; int zutters houc, id, 32r. 

'ZW AGERSHUL : zie SWAGERSHUL. 

ZW ALENVUVERKEN: het zwale(n) viverken ... west den Bellemvivere zuut tgoet ter Lucht, 
1609, SAG-330/130, 44v. 

'ZW ALUWENMOER(KEN) : noch eenen vivere gheheeten de Witte kele ende eenen andren 
daer by ligghende ghenaemt den zwaluwen mour met den gheelen velde daer zij up ligghen, 
1510, SAG-330/44, 165r; eensticLants ghenaemtswalewen moerken, 1577, SAG-28/7/31, 22v; 
een viverken gheheetenhetzwallemoerken ... west den Bellemvivere zuut tgoetter Lucht, 1609, 
SAG-330/130, 44v. 

'ZWIJNSPUT : in de swynspitte, 1450, SAG-330/24, 564r; twee ghemeten lants voor thof 
ligghende metten Swynspitte, 1571, SAG-28/7/31, 34v; twee ghemeten lants voort hof genaemt 
den swyns put, 1574, SAG-28/7 /31, 43r; tbilcken voor thof met eenen swinputte, 1577, SAG-
28/7 /31, 32r. 

ZWITIEN(-): zie SWIITEN(-). 
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COLOFON 

"Meetjeslandse Toponiemen tot 1600- Deel II: Het Houtland- Band 2: Bellem" 
is een uitgave van de Stichting Achiel De Vos, 
p.a. Johan Taeldeman, Muizendale 10, B-9850 Landegem. 

Omslagontwerp en logo: Luc Verstraete 
Toponymische kaart: Roger Defruyt en André De Groote 
Eindredactie: Jozef V andeveire 

Druk: Beschutte Werkplaats Nevelland 

Voorraadbeheer en verzending: 
Walter Notteboom, Noordstraat 196, B-9990 Maldegem 
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