
Meetjeslandse Toponiemen 
tot 1600 

bijeengezant door 
Achiel De Vos en Luc Stockman 

aangevuld en verklaard door 
1 ic. Jan Luyssaert 

Deel 111 
Het Gentse 

Band 1 

HANSBEKE 



Wettelijk depot D/1995/6156/1 

© 1995 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze 
ook zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Achiel De Vos. 

2 



WOORD VOORAF 

Het Meetjesland is geografisch noch historisch een eenvormig gebied. Toen 
in 1946 het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland werd gesticht, werd 
het omschreven als de streek ten noordwesten van Gent, begrensd door de 
landsgrens met Nederland in het noorden, de provinciegrens met West-Vlaan
deren in het westen, het kanaal Gent-Brugge met de dorpen aan weerskanten 
ervan in het zuiden en de dorpen aan beide kanten van het kanaal Gent
Temeuzen in het oosten. Gent viel daar uiteraard buiten. 

In feite is de naam Meetjesland een 19e-eeuws begrip, waarschijnlijk 
afkomstig van pastoor Duvillers, die in 1859 zijn Almanak voor 't Meetjesland 
uitgaf. Welk gebied hij precies bedoelde, weten we niet. Zeker niet, hoe groot 
hij het zich dacht. In elk geval de streek rondom Eeklo. Ook bij de huidige 
bevolking van de regio heerst daarover heel wat onduidelijkheid. In sommige 
plaatsen rekent men zich uitdrukkelijk tot het Meetjesland, in andere weet men 
het niet zo goed of denkt men van niet. 

Dat laatste kan ook het geval zijn met Hansbeke, een van de zuidelijkste 
dorpen van dat 'Meetjesland'. Historisch ressorteerde het gedeeltelijk onder de 
Baronie van Nevele, gedeeltelijk onder de heerlijkheid Merendree-Vinderhoute 
en de Oudburg van Gent. Geografisch behoort het tot het alluviale gebied aan 
beide kanten van de Durme (later Kale), die in het begin van de l 7e eeuw voor 
het grootste deel werd opgenomen in het kanaal Gent-Brugge, dat in de bedding 
van bestaande waterlopen werd gegraven. 

Lic. Jan Luyssaert is vertrouwd met de geschiedenis en de geografie van deze 
streek. Zijn heemkundige ervaring is een welkome hulp gebleken bij het 
bespreken van de Hansbeekse plaatsnamen. Het toponymisch materiaal van 
Hansbeke, dat Achiel De Vos en Luc Stockman hadden verzameld, was 
eigenlijk niet erg uitgebreid. Hij is erin geslaagd nog andere bronnen te 
ontdekken en daaruit een aantal nieuwe namen te excerperen of nog meer 
vermeldingen van al bekende namen aan het materiaal toe te voegen. Bovendien 
heeft hij heel wat namen kunnen lokaliseren, o.a. dank zij een wat recenter 
landboek ( 1700) van Hansbeke. Een probleem was daarbij dat in dat landboek 
sommige namen meer dan eens voorkomen. Uit de oudere excerpten was echter 
niet altijd uit te maken over welk perceel het precies ging. Daarom moest bij 
sommige lemma's meer dan één kwadrant vermeld worden. 

Met dit deel van de reeks Meetjeslandse Toponiemen tot 1600 wordt het 
zuidelijke grensgebied van het Meetjesland een stukje vollediger, nadat tevoren 
al de delen ove!' Aalter en Bellem (in het westen) en Lovendegem (in het oosten) 
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het licht zagen. Aan die kant blijven nog de dorpen Merendree en Vbderhoute 
en nog oostelijker Mariakerke te bewerken. Intussen wordt ook de publikatie 
van de meeste noordwestelijke dorpen voorbereid en ook de middenmoot komt 
weldra aan de beurt, o.a. Oostwinkel, Ronsele, Zomergem en Sleidinge en nog 
iets later Ursel en Knesselare. Daarmee zal de westelijke helft volledig zijn. 

Bij dit deel hoort een kaartje met een overzicht van de (oorspronkelijke) 
waterlopen in het behandelde gebied en een losse overzichtskaart met alle 
gelokaliseerde namen. 

J. V andeveire 
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INLEIDING 

Toen mijn oud-studiegenoot prof. dr. Johan Taeldeman mij in de loop van 
1992 vroeg of ik niet enkele delen van de reeks 'Meetjeslandse Toponiemen tot 
1600' voor mijn rekening wilde nemen, heb ik zonder aarzelen en om verschei

dene redenen graag toegezegd. 
Door mee te werken in de Stichting Achiel De Vos kon ik teruggrijpen naar 

een oude liefde, waarmee ik in 1966 als germanist mijn opleiding aan de Gentse 
Universiteit had afgesloten: de toponymie. Aanvankelijk twijfelde ik er toch 
wel aan of mijn taalkundige achtergrond, na een loopbaan van bijna dertig jaar 
in het onderwijs, niet een beetje onder het stof was geraakt. Maar de colleges 
Historische Spraa.kkunst en vooral Dialectologie van mijn leermeester prof. dr. 
Willem Pée hadden blijkbaar een zo diepe indruk op mij gemaakt dat ik na enk~l 
uren vertoeven in het Seminarie voor Nederlandse Taalkunde het vak toponymie 
weer te pakken kreeg. 

Het is geen toeval dat ik het eerst de gemeente Hansbeke heb bestudeerd. Ik 
wist dat ik op mijn geschiedkundige wandelingen door dit Meetjeslandse dorp 
op een ervaren gids kon rekenen. Al bijna vijfentwintig jaar publiceert ir. Albert 
Martens, een geboren en getogen Hansbekenaar, in het tijdschrift van de 
heemkundige kring Het Land van Nevele rijpe en doorwrochte artikelen over 
zijn geboortedorp. Zijn vele publikaties vormden mijn historische onderbouw 
bij de verklaring van sommige toponiemen. Albert Martens gaf me belangloos 
zijn nog niet gepubliceerde artikelen ter inzage, liet mij putten uit zijn vele 
notities en bracht onbekend toponymisch materiaal aan het licht. Ik dank hem 
ook voor zijn gefundeerde kritiek, zijn nuttige wenken en zijn heemkundige op
en aanmerkingen bij het nalezen van mijn tekst. 

Dr. Magda Devos was mijn taalkundige gids. In de drukste periode van het 
academiejaar maakte ze tijd om mij langs enkele toponymische obstakels te 
loodsen. Zij gaf mij inzicht in sommige taalkundige problemen, die mij op het 
eerste gezicht onoplosbaar leken. Ik ben haar bijzonder dankbaar, omdat ze mijn 
handschrift kritisch heeft gelezen en mij op een paar toponymische ongerijmd
heden heeft gewezen. 

Zonder lic. Jozef V andeveire zou dit werk nooit tijdig persklaar geweest zijn. 
Met zachte druk heeft hij mij de einddatum voor het afleveren van dit werk voor 
ogen gehouden. Vooral zijn kennis van het Middelnederlandse geschrift was 
van onschatbare waarde. Telkens als er een nieuw archiefstuk opdook, heeft hij 
het document met grote zorg gelezen. Bij twijfel, zoals bij het toponiem Fleite, 
trok hij herhaaldelijk naar het archief om de bronnen met mekaar te vergelijken 
en om met zekerheid de juiste schrijfwijze van het woord te kunnen noteren. 

Ten slotte gaat mijn dank ook naar dr. Frans Debrabandere voor zijn 
schriftelijke verklaring van een paar ongewone persoonsnamen. Tijdens een 
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lang gesprek met dr. Luc Van Durme werden ondoorzichtige toponiemen 
duidelijker, naarmate de avond vorderde. 

De ervaring die hij opdeed bij het tekenen van de kaart van Lovendegem 
kwam lic. Geert Andries goed van pas, om ook de kaarten van Hansbeke 
verzorgd uit te voeren. 

De hulp en de leiding van al deze gidsen is voor mij een aansporing om 
binnenkort ook de toponymie van Merendree en Vinderhoute aan te pakken. 

Jan Luyssaert 
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LANDSCHAPSGESCHIEDENIS 

Het vroegmiddeleeuwse landschap in Hansbeke werd bepaald door de 
prehistorische Dunne en door een droge verhevenheid in de omgeving van de 
kerk, die als het ware gevangen ligt in een bocht van de Grote Beek. Die 
prehistorische Dunne ontsprong in de omgeving van Sint-Joris-ten-Distel en 
vormde ter hoogte van Hansbeke een noordelijke meander, die de grens werd 
tussen Hansbeke en Zomergem. 

In 1242 bezocht de Doornikse bisschop Walter van Marvis de streek van 
Bellem en Hansbeke. Vanaf de Hansbeekse plaats Katteschoot trok hij een 
rechte lijn naar de toren van Zomergem. Op het snijpunt van die lijn met de aslijn 
van de Dunne liet hij midden in de rivier een paal plaatsen, een zogenaamde 
hiltstijl en bakende zo de parochies Bellem, Zomergem en Hansbeke af. 

Ten zuiden van de Dunne strekt zich een breed alluvium of meersgebied uit. 
In die natte gronden verheft zich een zandige hoogte en ontstond de wijk 
Hamme. De grond is er niet zeer vruchtbaar, maar toch genoeg om er de 
Hammeakker te ontginnen. Ten zuiden van die Hammeakker ligt de Brand, een 
perceel grond dat door afbranden van de wortelstokken was ontgonnen, maar 
toch nog lange tijd veld bleef. Die ontginningen gingen waarschijnlijk uit van 
het Goed te Hamme. 

Het Oostveld ten oosten van de Hammeakker bleef eeuwenlang ongecultiveerd 
en werd dan ook door de dorpsgemeenschap als graasplaats voor het vee 
gebruikt. 

Het oudste ontgonnen gebied ligt in de omgeving van de kerk. De Kerkakker 
en de Molenakker vormen waarschijnlijk samen de oorspronkelijke Hansbeekse 
dorpsakker. De grond is droog lemig en kleiig zand, ligt op een hoogte van 
ongeveer 10 meter en leent zich goed voor landbouw. Wellicht werden die 
akkers ontgonnen van uit het Hof van Hansbeke, dat goed beschermd lag tussen 
de oorpronkelijke en de nieuwe bedding van de 'Beek'. Naar die beek, die de 
zuidelijke grens van de wijk Hamme vormt, werd trouwens Hansbeke genoemd. 

Weldra bleek de dorpsakker te klein om aan de noden van de toenemende 
bevolking te voldoen en hebben enkele privé-personen nieuwe akkers ontgon
nen: Lijskens Akker, Vromans Akker, Grieks Akker, Noocx Akker, Robijns 
Akker en Emoeths Akker. Ook van uit enkele grote hoeven, verspreid over het 
grondgebied van Hansbeke, werden de woeste gronden ontgonnen. Bij het Goed 
te Kippendonk hoorde de Kippendonkse Akker, het Goed te Reibroek ontgon 
de Reibroekakker en het Goedeken te Rode gaf zijn naam aan de Rodeakker. 

Ten oosten van de dorpsakker, maar ook in andere terreinen van minder 
goede kwaliteit, werden stukken grond door individuele ontginners in gebruik 
genomen en ontstonden de bi/ken. 

Toen de bevolkingsdruk toenam en de vraag naar voedsel steeg, zocht men 
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in Hansbeke met zijn arme zandachtige bodem naar een oplossing. Kleine 
percelen werden speciaal bemest om er bv. tarwe op de zaaien. f oen de grond 
uitgeput was, liet men hem enkele jaren braak liggen om hem weer op krachten 
te laten komen; dat zijn de zogenaamde driesen. 

Het zuidoosten van de gemeente was een bosrijk gebied dat door het rooien 
(Rode) of kappen (Kapt) van bomen in bouwland werd gelegd. 

Het zuidwesten van Hansbeke, bij de grens met Lotenhulle, bleef eeuwen 
lang woest; vooral de Drie Velden zijn een toponymisch relict van dat 
onontgonnen gebied. Door het vangen of in bezit nemen van een stuk grond uit 
de Drie Velden ontstonden de Bijvang en de lvang. 

Enkele wegen hebben een belangrijke rol gespeeld in het handelsverkeer. De 
weg van Nevele naar Zomergem doorkruist de gemeente van zuid naar noord, 
loopt langs het kasteel en de molen van Hansbeke en door een voorde in de 
Dunne/Leie/Kale. Een andere weg komt van Merendree over Zande, dwarst de 
gemeente van oost naar west en was een belangrijke handelsweg tussen Gent en 
Brugge. Ten slotte verbond de Veldstraat de wijk Hamme met Bellem. 
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VERKLARING VAN 
DE BELANGRUKSTE PLAATSNAMEN 

1 DE NAAM HANSBEKE 

De Potter en Broeckaert ( 1867, 1-2) hebben een eerste poging gedaan om de 
nederzettingsnaam Hansbeke te verklaren. Ze beroepen zich op ene kanunnik 
De Smet, die spreekt over 'beek van Hans of Jan'. Een zekere Willems zag, nog 
volgens dezelfde geschiedkundigen, in Ansbeke 'een der godheid toegewijde 
beek'. Bij de oude vormen dook ook Gansbeka (1227) op en dat deed De Potter 
en Broeckaert fantaseren over een persoonsnaam of de naam 'van eene 
Germaansche godheid of iets anders'. Beide auteurs gaan nog verder in hun 
speculaties en citeren een Nederlandse Dr. Buddingh, die de Noordnederlandse 
plaats Hanselaarverklaart uit hunse-laar, afgeleid van hun, hon, hoen, dat in het 
Gotisch 'offer' zou betekenen. Verder dromend over Gotische tijden verklaren 
ze dan ook Hansbeke als 'offerbeek'. 

De eerste wetenschappelijke verklaring komt van Camoy ( 1940, 241 ), die in 
de oude attestaties van de gemeentenaam de vormen Hansbeke en Gansbeke met 
mekaar identificeeert. Zoals zo vaak in sommige Vlaamse dialecten, werd -
volgens Camoy - in de naam Hansbeke de g met de h verward en is Hansbeke 
'een beek genoemd naar de ganzen'. 

Tavernier ( 1968, 391) baseert zich voor haar verklaring vooral op het citaat 
'Balduinus presbiter de gansbeke ', wijst erop dat de g in onze dialecten vaak h 
werd uitgesproken en ziet in Hansbeke 'de banale naam Gansbeke'. Van Durme 
( 1986, 164) echter heeft 'Balduinus presbiter de gansbeke' duidelijk gesitueerd 
in Sint-Denijs-Boekel. Gansbeke heeft dus niets met Hansbeke te maken. 

Gysseling citeert in zijn Toponymisch Woordenboek (TW, 447) de oude 
vormen Hansbeke (1147) en Ansbeke (1160), maar verklaart de naam niet. In 
zijn Corpus (CMT, 170, 4 en 37) komen in een Gents document van kort voor 
22.8.1270 Race van ansbeke en jute raas wif van ansbeke voor. In een Brugs 
document van 1281 vinden we willem de ansbeke ( CMT, 570, 20). In een Nevels 
(?)document van 1284 (CMT, 753, 35) wordt soikin van hansebeke vermeld. 
Vormen met gansbeke echter hebben steeds betrekking op Oudenaardse ge
meenten (CMT, 1600, 11 en 1605, 6). 

Voor de verklaring van Hansbeke gaan we uit van de vorm hamsebeke. In een 
oorkonde van 1237 over de tienderegeling te Ursel tussen het kapittel van 
Doornik en de abdij van Drongen, zegt Walter van Marvis, bisschop van 
Doornik, terloops iets over tienden van Bellem, die zich uitstrekten 'usque ad 
terminos parochie de hamsebeke' (tot aan de grenzen van de parochie hamsebeke ). 
De grote tiende van Hansbeke werd in leen gehouden door Zeger van Hamme, 
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waarschijnlijk genoemd naar de wijk Hamme in het noorden van de gemeente 
(Moelaert 1981, 389). 

De zuidelijke grens van de wijk Hamme wordt gevormd door de huidige 
Grote Beek, die in oude documenten gewoon 'de Beek' wordt genoemd. In een 
bocht van die Grote Beek lag het Hof van Hansbeke, de kern van de heerlijkheid. 
Naar alle waarschijnlijkheid was Hamsebeke een oude naam voor de huidige 
Grote Beek. 

In ha.mse schuilt vermoedelijk het woord ham. De fonetische overgang van 
hamse naar hans( e) is heel aannemelijk. Een gelijkaardig verschijnsel vinden 
we ook in de plaatsnaam Lamswaarde, die via Lanswaarde evolueerde tot de 
huidige uitspraak läzweird, met nasalering ( = door de neus uitspreken) van de 
a en dus met het wegvallen van de m. Zo een overgang vinden we ook in hemd 
dat in enkele Vlaamse dialecten (h)ende wordt, waarin de voorafgaande nasaal 
(neusklank) assimileert (zich aanpast) aan de volgende medeklinker en dus ook 
een dentaal (tandmedeklinker zoals s,t,d) wordt. 

Ook in ha.msebeke assimileerde de vooraf gaande nasaal m aan de s en werd 
hij ook dentaal. De doffe e die aan de dentaal voorafging, werd genasaleerd en 
viel uiteindelijk weg, zoals in venster en mensen in sommige dialecten. Ook in 
hansbeke werd de a genasaleerd en resulteerde in de dialectische uitspraak 
äzbeke. 

Het dorp Hansbeke kreeg dus vermoedelijk zijn naam van de beek die 
oorspronkelijk rondom het Hof van Hansbeke liep en de zuidelijke grens van de 
wijk Hamme vormde. 

2 WUKEN EN GEHUCHTEN 

2.1 NOG BESTAANDE WIJKEN 

DALE 

Dale is een lager gelegen gebied in het zuidwesten van de gemeente. De 
huidige Dalestraat herinnert nog aan de naam van het gehucht. In de volksmond 
wordt nog steeds gezegd: 'hij woont te Dale'. 

HAMME 

Een ha.mis 'een bocht of kromming in een waterloop' en vandaar 'perceel 
gelegen in zo'n bocht'. Hamme ligt in het noorden van de gemeente en paalde 
vóór het graven van de Brugse Vaart aan de Durme/Kalene. Ter hoogte van 
Hansbeke vloeide die rivier in een noordelijke meander of inham door het 
huidige Zomergem en vormde er oorspronkelijk de grens tussen beide dorpen. 
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Hamme was al vroeg een volwaardige wijk met een vrij dichte bewoning. Op 
de driesprong waar het westelijk einde van de Hammestraat in 'de straat naar de 
Leie' uitmondt, stonden twee herbergen, 'De Linde' en 'De Zwane'. In de rivier 
lag er een voorde of 'doorwaadbare plaats' op de weg van Hansbeke naar 
Zomergem. Ongeveer op de plek waar de weg de Durme kruiste, legde bisschop 
Walter van Marvis in 1242 het grenspunt tussen de parochies Bellem, Hansbeke 
en Zomergem vast en plantte hij in de Durme een grenspaal of zgn. hiltstijl. 
De zuidelijke grens van de wijk Hamme werd naar alle waarschijnlijkheid 
bepaald door de 'dicke linde'. Die grens boom is afgebeeld op een kaart van 
1772-7 6 en stond op de plaats waar de W arandestraat op de V aartstraat uitkomt. 

KIPPENDONK 

In de West- en Oostvlaamse toponymie (De Flou 1914) vinden we toponiemen 
als Kippe (Merkem), Kippen (Keiem) en Kipswal of Kijpswal (Maldegem), 
evenwel zonder verklaring. Een verband met de huidige dierenaam kip is 
uitgesloten, want in de Vlaamse dialecten heet dat beest traditioneel kieken, 
hoender of henne. 

In het Middelnederlands heeft kip twee betekenissen. De eerste wordt in 
verband gebracht met het Middelhoogduitse kîpe 'korf, mand'. In een tweede 
betekenis is kip afgeleid van kippen 'kerven' en betekent het 'greppel, groeve' 
en 'ingraving in de bodem, waarop een polderdijk wordt aangelegd tot vastheid 
van de dijkvoet'. Vercoullie (1925, 164) ziet in kip een 'val, insnijding' bij het 
werkwoord kippen 'snijden, kerven'. Maar misschien mogen we de naam 
Kippendonk in verband brengen met het element kip in de plaatsnaam Kipdorp. 
Camoy (1940, 309) verklaart kip als 'kleine verhevenheid'. Ook een donk is 
'een zandige verhevenheid in een moerassig terrein' en Kippendonk ligt in een 
moerassig gebied. 

Förstemann (1967, 1675-1676) brengt de toponiemen Kippenheim 
(Ettenheim), Chippenhusen (Überlingen), Kipsteca (Ninove) en Kipdorp (Ant
werpen) in verband met de persoonsnaam Cindus, Chintila uit Kind. In dat geval 
is Kippendonk een donk die naar een persoon genoemd is. 

RE/BROEK 

In alle oude vormen wordt het eerste element van de naam rey-, rei- gespeld; 
één keer vinden we ry-, waarin de klinker als ie kan worden uitgesproken. 

Volgens Van Durme (1985, 585) zijn ree en rey wisselvormen (zoals klein/ 
kleen en heidelhede) die teruggaan op reen 'grensstrook'. De Bo (1892, 798) 
verklaart ree als 'een kleine voor of greppel in de akker om het water af te 
leiden'. 
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Reibroek ligt in een waterrijk gebied. Om een broek 'drassige grond' (voor 
hooiwinning) te draineren, werden er sloten gedolven, waardovr het mogelijk 
werd (delen van) de drassige grond als akker te gebruiken (zie Reibroekakker ). 

RO(DE) 

Een rode, uit het Germaanse rautha, is 'een plaats waar gerooid werd'. Rode 
dateert uit de tijd van de middeleeuwse ontginningen, toen bos en heide op grote 
schaal in cultuurland werden omgezet. Ook het toponiem Kapt in de omgeving 
van Rode wijst op het 'kappen' of rooien van bos. Het gheweste Rode ligt in het 
zuidoosten van de gemeente en grenst aan Nevele. 

VOORDE 

Waar de weg van Hansbeke naar Zomergem de Durme/Leie/Kalene kruist, 
lag er in de rivier een voorde of 'doorwaadbare plaats'. Later kwam er naast de 
voorde een brug voor voetgangers (Voordbrugge). Karren en dieren moesten 
nog lange tijd door de rivier waden om de andere oever te bereiken. 

ZANDE( KEN) 

De wijk Zande dankt haar naam aan de zandachtige droge bodem. 

2.2 VERDWENEN WUKEN, GEHUCHTEN EN GEWESTEN 

LE(EG)DONK 

Een lee of lede, uit het Germaanse laido, is 'een gegraven waterloop' en 
donk' is een 'zandige verhevenheid in een moerassig gebied'. Ledonk betekent 
dus 'een zandige verhevenheid in een moerassig gebied, gedraineerd met één of 
meer leegrachten'. In leechdonc (1357) werd lee verward met leeg 'laag'. 

RODEVEW 

Het gheweste genaempt Rodeveld is waarschijnlijk hetzelfde als Rode en 
ligt in een alluvium op zandleemgronden (bodemserie Ldp, Lep). Na het rooien 
van het bos bleef er wat kreupelhout over; vandaar de naam veld. Later werd de 
plaats opnieuw bebost, want in het 'gebruikboek' van 1643 is sprake van 
roveltbosch en in het landboek van 1700 lezen we 'een party bosch in Rovelt'. 

STEENERS 

Ditgheweste was in 1432 in het bezit van de weduwe Robrecht de Steenere. 
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STOVERS 

Dit gheweste werd genoemd naar iemand die (De) Stover heette, een 
beroepsnaam voor een bad- of stootbouder. 

VOSSENBERG 

Dit gheweste ligt in het zuidwesten van de gemeente op een hoogte van 10-11 
meter, wat in een vlak landschap al als een berg kan worden beschouwd. Een 
vossenberg is een berg waarin vossen zich nestelden. Vossen kwamen in onze 
gewesten vaak voor en lieten in de plaatsnaamkunde blijvende sporen na. 

ZELARE 

Misschien mogen we - zoals in het toponiem Sebbroek uit zegge en broek 
(Devos 199 la, 51 )- uitgaan van een oorspronkelijke vormzegge-lare 'bosachtige, 
moerasachtige, gemeenschappelijke grond waarop zegge of rietgras groeide'. 
In het dialect van Hansbeke wordt in de eerste persoon van het werkwoord 
zeggen ('ik zegge') de g niet uitgesproken en de korte e gerekt. 

Het element laar (uit het Germaanse hlae ri) slaat op onontgonnen terrein dat 
meestal van slechte kwaliteit was en door de gemeenschap gebruikt kon worden. 
Die grond was meestal te nat; vandaar dat er vaak zegge 'waterbies of rietgras' 
op groeide en Zelare ligt gedeeltelijk in alluviale, dus natte grond. 

Zelare kan ook teruggaan op het Germaanse salhjon 'waterwilg', zoals in de 
Duitse plaatsnaam Selhorst (TW, 907), maar dan zouden we Zel-lare verwach
ten in plaats van Ze-lare. 

Ook in Eeklo komt de naam Zellare voor (Van de W oestijne 1994, 97) en het 
bestanddeel se/Izel blijkt er op zouthoudende turf betrekking te hebben. 

3 STRAATNAMEN 

BUDDINS STRAAT 

Deze niet gelokaliseerde, verdwenen straat werd genoemd naar een zekere 
Buddin( g), een vlei vorm op -in van de Germaanse naam Bodo. Zoals in bos/bus 
en wolf/wulf kwam naast de naam Boddin ook de vorm Buddin voor. 

DIKSMUIDSE WEG 

Deze weg liep waarschijnlijk van de Vierweegse 'ten daele' naar Bellem. 
Over een Diksmuidse Weg werden boter en andere zuivelprodukten van de 
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markt van Diksmuide naar verscheidene marktplaatsen in Gent !~Il wijde 
omgeving gevoerd. Waarschijnlijk sloot deze weg aan op de Diksmuidse 
Boterweg (nu Markette en Karmhoekstraat) te Bellem en is het dus een andere 
naam voor de Brugse Heirweg. 

HAMMESTRAAT 

De Hammestraat doorkruiste de wijk Hamme van west naar oost en liep dood 
in het Oostveld. In 1660 werd een deel van de huidige V aartstraat ook 
Hammestraat genoemd. 

HILTEWEREDREVE 

Een dreef die leidde naar Hiltewere. 

HOFGEWEEDSTRAATJE 

Dit straatje liep in zuidwestelijke richting van de Molenstraat langs het 
Hof ge weed. Omstreeks 1870 heette het Klinkaartstraat. 

JANS MANSSTRAAT 

Ze lag ten oosten van Jans Mans (Bilk) en werd naar die bilk genoemd. 

KERKWEG 

Een kerkweg is een pad waarlangs men van afgelegen wijken dwars door de 
velden naar de kerk ging. 

KIPPENDONKSTRAAT(JE) 

Dit straatje verbindt op de wijk Kippendonk de Veldstraat met de Molen
straat. 

KORTE DAM 

Het woord dam kan in de plaatsnaamkunde drie verschillende betekenissen 
hebben: a) dijk; b) hoger gelegen weg door een moerassig terrein; c) afdamming 
in een waterloop. 

De Kortendam vormt gedeeltelijk de grens tussen Hansbeke en Merendree, 
ligt in het alluvium van de Grote Beek en betekent dus 'een hoger gelegen korte 
weg door een moerassig gebied' . 
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KROMME STRAAT 

Deze straat, die gedeeltelijk de grens tussen Hansbeke en Lotenhulle vormt, 
werd genoemd naar haar kronkelige verloop. 

LAAKSTRAATJE 

Het Laakstraatje liep van de Voordestraat naar de Laakt. Er heerste nogal wat 
verwarring over de schrijfwijze, want in 1520 schreef men laetstraetken en in 
1525 laerstraetken (zie Laakt). 

LAARSTRAAT(JE) 

De Laarstraat verbond de Vierweegse 'ten daele' met de weg van Hansbeke 
naar Nevele en lag ten zuiden van de Laar. In jongere bronnen begreep men het 
woord helemaal niet meer en schreef men Lastraat en Leegstraat, waarin leeg 
de plaatselijke uitspraak is van laag (zie Laar). 

LEENDREVE 

De weg naar een leen. In 1660 was de leendreve het wegje dat van de 
Brugsche Heirweg (nu Karrnhoekstraat) langs de oude stede in zuidwestelijke 
richting naar een perceel land liep. 

LEI STRAAT 

Is een van de benamingen voor de straat die loopt van de kerk naar de Leie 
(zie Leie). 

LOKESTRAAT(JE) 

Ligt ten oosten van het Oostveld, vormt als het ware de grens tussen dit veld 
en Oostdonk(t) en loopt naar de Loke. 

MOLENDREEFKEN 

Dit dreefje liep van de molen oostwaarts door de Molenakker naar de 
Doombosstraat en werd later het Scheurestraatje genoemd. 

MOLENSTRAAT(JE) 

Dit straatje loopt van de molen westwaarts naar het Kippendonkstraatje. 
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OOSTHEKKENSTRAAT 

De Oosthekkenstraat lag op de wijk Hamme en was het oostelijke deel van 
de Hammestraat. 

SCHAAPDREVE 

Weg waarlangs schapen gedreven werden. Waarschijnlijk is het de dreef van 
het Hof van Hansbeke, die langs het Moerken naar het Kouterken liep. 

SCHUURVEWSE DREVE 

Deze dreef liep van Hansbeke naar Lotenhulle en lag in het grensgebied 
tussen beide parochies. Ze werd genoemd naar de heerlijkheid Schuurveld op 
Lotenhulle. 

STOVERS STRAATJE 

Dit straatje liep naar Stovers Stede. 

VARENTSTRAAT 

Deze straat liep waarschijnlijk naar (ter) Varent. 

VEWSTRAAT 

De Veldstraat loopt van de 'dicke linde' te Hamme in westelijke richting naar 
Bellem en doorkruist het gehucht Velde. Bij de fusie van de gemeenten in 1976 
kreeg ze de naam W arandestraat. 

VIERWEEGSE 

In de Hansbeekse toponymie komen twee vormen naast mekaar voor: 
vierweghesceede ' viersprong van wegen' (1481) en vierweechse 'plaats waar 
vier wegen samenkomen' (1609). 

Er was een viersprong bij de kerk op de weg van de kerk naar Nevele en een 
op het einde van de Laestrate ten daele. 

WALLESTRAATJE 

De veldweg door de Nieuwe Tuin ten zuiden en zuidoosten van het 
Walleken werd Wallestraatje genoemd. 
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ZIJSTRAAT 

De Zijstraat lag bij de molen. Waarschijnlijk was het een straat die op een 
andere uitkwam. 

4 NAMEN VAN GEBOUWEN 

4.1 BELANGRUKSTE BESTANDDELEN 

GOEDE( KEN) 

De naam goed slaat op een boerderij van een aanzienlijke grootte. Soms duidt 
het woord alleen de hoevegebouwen aan, maar vaak heeft het betrekking op het 
hele landbouwbedrijf, op de gebouwen en de landerijen die van de hoeve deel 
uitmaken. 

De goed-toponiemen in Hansbeke zijn samengesteld uit het woord goed, het 
plaatsbepalend voorzetsel te en een plaatsnaam: Goed ter Elst, Goed te Heiste, 
Goed te Kippendonk, Goed te Reibroek, Goedeken te Rode, Goed te 
Voorde. Eén keer vinden we de samenstelling Steeners Goed. Waarschijnlijk 
hebben die hoeven een belangrijke rol gespeeld in de ontginning van het dorp, 
want enkele akkers dragen de naam van de boerderij (Heistakker, Kippendonkse 
Akker, Reibroekakker, Rodenakker) en soms ging de naam van het goed over 
op een wijk, gehucht of gheweste (Kippendonk, Reibroek, Rode, Steeners, 
Voorde). 

Met het verkleinwoord goedeken wordt in ons materiaal grond aangeduid 
waarop geen huis (meer) stond; het heeft ongeveer dezelfde betekenis als stede 
(Kerrebroekgoedeken ). 

HOF 

De boerderijnaam hof komt in ons materiaal maar één keer als toponiem 
voor, nl. in Hof van Hansbeke, een aanzienlijke landbouwnederzetting. Mis
schien had het hier de betekenis van 'foncier' , de belangrijkste hoeve en zetel 
van een heerlijkheid. 

HOFSTEDE 

De oorspronkelijke betekenis van hofstede kan worden omschreven als 
' perceel, bewoond of alleszins bestemd voor bewoning' . Het enige hofstede
toponiem in Hansbeke is Rozenhofstede en het is niet duidelijk of de naam op 
bewoning slaat, want in alle citaten is er sprake van land. 
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4.2 HOEVEN 

Goedeken te Rode : zie Rode. 

Goed ter Elst: hetzelfde als Leen ter Elst. Het werd in 1700 Rouckenburgh 
genoemd. Uit de beschrijving van 1632 'goet teijste suyt de straete die loopt 
naer d'lindeken te sande' kunnen we besluiten dat het Goed ter Elst soms 
verkeerdelijk Goed te Heiste werd genoemd, misschien onder invloed van de 
nabijgelegen Heistakker. De namen (h)elst, (h)eynst en (h)eyst werden door 
mekaar gegooid (zie Elst). 

Goed te Heiste: zie Goed ter Elst. 

Goed te Kippendonk: Van uit deze niet gelokaliseerde hoeve werd naar alle 
waarschijnlijkheid de Kippendonkse Akker ontgonnen (zie Kippendonk en 
Kippendonkse Akker). 

Goed te Reibroek: hebben we evenmin kunnen lokaliseren (zie Reibroek en 
Reibroekakker ). 

Goed te Voorde: paalt ten westen aan de weg van Hansbeke naar Zomergem 
en ten zuiden aan de Grote Beek. Het werd genoemd naar de voorde of 
doorwaadbare plaats in die beek. Dit goed werd door De Potter en Broeckaert 
( 1867, 5-6) verkeerdelijk ten noorden van de huidige V oordestraat gesitueerd. 

Goed van Drongen: was eigendom van de abdij van Drongen en werd ook 
Goed te Voorde genoemd 

Goed van Eksaarde: was in 1525 waarschijnlijk eigendom van Chaerle de 
Gruytere hee re van Exaerde. Op de kaart van 1700 is het een onbebouwd perceel 
dat ten noorden aan de Voordestraat paalt en zeker niet het Neerhof van het 
Kasteel is. 

Hof van Hansbeke: de hoeve of het hof van de heer van Hansbeke. Van uit het 
Hof van Hansbeke grepen naar alle waarschijnlijkheid de eerste ontginningen 
plaats. Het ho/lag bij de Grote Beek, aan de rand van de beste, hoger gelegen 
en goed gedraineerde gronden, waarop de oudste dorpsakker, de Kerkakker, 
werd aangelegd. Tegenover het Hoflag het wethuis Hove en op het pleintje voor 
die aloude herberg stond de schandpaal van de heerlijkheid van Hansbeke. 

Hofstede Hamme: wellicht de belangrijkste hofstede van Hamme, ook Goed 
ten Hamme genoemd (De Ruyck 1979, 42). 
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Kerrebroekgoedeken: lag in Hammeakkeren paalde ten zuiden aan Strijbrake. 
In 1554 was Vincent Van Kerrebrouck schepen van de heerlijkheid van 
Hansbeke. Ook in latere jaren hebben leden van die familie het schepen- of 
burgemeestersambt in Hansbeke bekleed (Martens 1986b, 105). 

Stede te Velde: ook (te) Velde genoemd, stond op de wijk Velde ten zuiden van 
de Veldstraat, waarschijnlijk de huidige hoeve met haar 16e-eeuwse duiven
toren in de Warandestraat (Lanclus 1989, 270-271 en fotoregister 1017-1018). 

Steeners Goed: Dit niet gelokaliseerde goed was in 1432 in het bezit van de 
weduwe van Robrecht de Steenere (Kerckhaert 1977, 123). 

Stove: In de steden waren stoven openbare badgelegenheden. Het lijkt ons 
onwaarschijnlijk dat er op een Vlaamse plattelandsgemeente een openbare 
badplaats heeft bestaan. Nochtans is dat gebruik wel bekend in Oostenrijk. In het 
Kärntner Freilichtmuseum Maria Saal (in de omgeving van Klagenfurt, Karinthië) 
staat een gebouwtje dat eertijds als buurtbadhuis diende. In latere tijden werden 
openbare badhuizen verboden en kregen ze een andere bestemming. 
In het Openluchtmuseum van Bokrijk zijn er geen gebouwtjes van die aard 
bewaard. Is dat een bewijs dat ze op het Vlaamse platteland niet bestaan hebben 
en moeten we stove interpreteren als een 'stoofplaats', bv. om fruit te drogen 
voor de wintervoorraad? 
Het perceel kan natuurlijk ook eigendom geweest zijn van een (De) Stover, een 
beroepsnaam voor een bad- of stoofhouder, die van elders is gekomen en zich 
in Hansbeke gevestigd heeft (zie Stovers) of er eigendommen bezat. 

4.3 HERBERGEN 

Fleite, Fleitje, Oude Fleite: Op de kaart van 1700 vinden we ten zuiden van de 
Oude Brugse Heirweg, heel dicht bij de grens met Bellem, een plaats genoemd 
'de Fleytte'. Tegenover die 'Fleytte', ten noorden van de Brugse Heirweg, lag 
de 'fleytbos '. Op een kaart van 1687 werd de Oude Brugse Heirweg de 
'fleytstrate' genoemd en in de toelichting bij de kaart is er sprake van 'de 
herberghe ghenaempt de fleyte '. 
Lic. JozefVandeveire heeft alle citaten in de oorspronkelijke bronnen gecontro
leerd en leest steevast fleite met f Hij heeft er ons ook op gewezen dat er in 
sommige Hansbeekse bronnen (ARA-RSA 618/15, 6v, 8r, 9v en verder) sprake 
is vanfreytboomen voor fruitbomen. Fleite is waarschijnlijk een ontronde vorm 
voor fluite (zie ook Wijtenberg). Het citaat van 1577 'bachten calle flaeyten ' 
sterkt ons vermoeden, dat Fluyte de familienaam is van een uitbaatster 
(Debrabandere 1993, 523). Als herbergnaam kan Fleite ook verband houden 
met een uithangbord waarop een fluit is afgebeeld of dat dit instrument voorstelt. 
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Haze: het enige citaat biedt geen informatie over de aard van de plaats. 
Misschien was het de naam van een herberg. 

Hove: Deze herberg was het schepenhuis of wethuijs van de heerlijkheid 
Hansbeke. Doorgaans vonden de zittingen of vergaderingen van de wet hier 
plaats. Ze, lag tegenover de ingangspoort van het hof van de heer van Hansbeke 
en in deze herberg zetelde het Leenhof; vandaar de naam Hove. Op het pleintje 
voor het wethuis stond de schandpaal. In 1575 bezat de herberg ook een 
brouwerij (Martens 1986a, 51 ). Sedert de 19e eeuw wordt de herberg 'Het oud 
gemeentehuis' genoemd (Martens 1972c, 68; 1986b, 99). 

Linde(n): lag tegenover de Zwane te Hamme. De Linde is een veel voorko
mende herbergnaam (zie Linde). 

Mechelen: Op het eind van de 16e eeuw vonden ook wetsvergaderingen plaats 
in de herberg en hofstede Mechelen (Martens 1986b, 100). Ze lag op de hoek van 
de Veldstraat (nu W arandestraat) en de huidige V aartstraat, tegenover het nu 
alom bekende café 'De Reisduif. In het citaat van 1573 'daer mechelen 
uytsteeckt' vernemen we dat er een uithangbord was, misschien met het wapen 
van de stad Mechelen of een ander teken dat aan die stad herinnerde. Van 1500 
tot 1530 was Mechelen de residentie van de Habsburgers, o.m. van Margaretha 
van Oostenrijk. Tot aan de Franse Revolutie zetelde in Mechelen de Grote Raad 
of Parlement van Mechelen, een soort hoger gerechtshof. 

Schaak: is een vaak voorkomende huisnaam; misschien was het een herberg 
waar als herkenningsteken een schaakbord uitstak. 

Zwane: In de volkskunst spelen enkele dieren een mythische rol. Zo worden in 
sommige gebieden van Duitsland en Nederland de houten geveltoppen van 
huizen met paardekoppen versierd om het gebouw tegen kwade geesten te 
beschermen. Ook de zwaan had zo een mythische betekenis. Nu nog vindt men 
- alweer in Duitsland en Nederland - op huizen en meubelen een zwanemotief, 
soms met een paardemotief vermengd. In Vlaanderen zijn er aarden voorraad
potten (smoutpotten) bewaard, waarop een zwaan afgebeeld staat. Ook als huis
en herbergnaam komen zwaan en paard vaak voor. 

4.4 ANDERE 

Kasteel: In 1381 werd het kasteel van Hansbeke, dat aan Daneel van Halewijn 
toebehoorde, door de troepen van Philips van Artevelde belegerd, geplunderd 
en in brand gestoken. In 1452 werd het dan nog eens platgebrand door de 
Gentenaren. 
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Het l 6e-eeuwse kasteel stond ten westen van de herberg Hove. Op een kaart van 
1615 is binnen de ringgracht een toren(hoeve?) getekend. Volgens Sanderus 
( 1641) stond het kasteel nabij de Leie, niet ver van de oorsprong van de 
tweetakkige Kale. Moeten we die 'tweetakkige Kale' interpreteren als de twee 
armen van de Kalene (zie Tussen Kale) of als de twee armen van de Grote Beek, 
nl. de oorspronkelijke bedding en de nieuwe (zie Beke). Het kasteel lag tussen 
die twee beddingen in en Kale is in Hansbeke ook een soortnaam met de 
betekenis 'beek' (zie Kaleken). 
In het landboek van 1700 wordt het perceeltje binnen de dan nog bestaande 
ringgracht beschreven als 'het neirhof ende daer het vervallen casteel op staet '. 
Het perceel ten zuiden van die gracht wordt in datzelfde landboek 'de motte' 
genoemd en de meers ten zuidwesten van de gracht heet 'casteelmeersch' 
(Martens l 972a, 8-14 ). Het huidige kasteel werd omstreeks 1790 gebouwd. 

Molen: was eigendom van de heer van Hansbeke en gaf zijn naam aan de 
nabijgelegen Molenakker. 

Molenstede: de plaats waar de molen staat. 

Priesterage: oude benaming voor de pastorie. 

5 TERREINNAMEN 

5.1 AKKERLAND 

5.1.l BELANGRIJKSTE BESTANDDELEN 

AKKER 

In de vroege middeleeuwen (tussen de Se en de 7e eeuw) lag het bouwland 
van een nederzetting bijeen, niet ver van de woning, op hoger gelegen gronden 
met een goede waterhuishouding, in de omgeving van een beek of bron. 

Akker, uit het Germaanse akra, is in de Vlaamse dialecten de oudste 
benaming die op bouwland werd toegepast. 

De oudste akker-toponiemen in ons materiaal zijn Akker 'in den acker' 
(1264), Emoeths Akker 'in agro emoeths' (1264), Reibroekakker 'in agro 
reibroker' (1264165) en Rodenakker 'roderkins acker' (1264/65). 

Als men in 1264 in Hansbeke 'in den acker' zei, werd hiermee de dorpsakker 
bedoeld, het bouwland van de hele nederzetting, dat gemeenschappelijk werd 
bewerkt. In die tijd en tot diep in de 18e en 19e eeuw liep het vee vrij rond en 
kon het grazen op alle niet ontgonnen gronden, zoals broek, meers, veld, en 
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woestijn. Om de akkers tegen loslopende dieren te beschermen, werden ze 
af gesloten met een tuin of loke of ook met een kant van struikgewas. De toegang 
tot een akker was een stichel of een hekken. 

Tussen de 11e en de 14e eeuw nam de bevolkingsdruk toe en moest meer 
grond worden ontgonnen om als bouwland gebruikt te worden. In de 12e eeuw 
ontstonden er nieuwe akkers op Reibroek en op Rode. Daardoor werd het 
noodzakelijk, ze met een toenaam van mekaar te onderscheiden. De akker bij de 
kerk werd de Kerkakker genoemd en de akker bij de molen kreeg de naam 
Molenakker. De Kerkakker en de Molenakker vormen wellicht samen de 
oorspronkelijke Hansbeekse dorpsakker: ze liggen op een hoogte van ongeveer 
10 meter op droog lemig en kleiig zand. De Kerkakker werd in het westen door 
de Grote Beek begrensd en waterde over de nattere Molenmeers naar die beek 
af. Op de Kerkakker lagen twee grote percelen, de Tien Gemeten en de Vijf 
Gemeten. Aan de oostkant van de Kerkakker stonden de huisjes op smalle, 
repelvormige percelen, die zich in oostelijke richting tot aan de huidige 
Doornbosstraat uitstrekten . 

De Molenakker besloeg naar alle waarschijnlijkheid het hele gebied van de 
Warande en strekte zich tegenover de molen ook aan de oostelijke kant van de 
straat uit. 

Ten zuiden en ten zuidoosten van de Kerkakker hebben later individuele 
personen nieuwe akkers ontgonnen: Lijskens Akker, Vromans Akker, Grieks 
Akker, Noocx Akker, Robbijns Akker en Emoeths Akker. Ook de Ni~uwe 
Tuin was een nieuwe ontginning. 

De grote bijeenliggende complexen werden steeds meer door individuele 
gebruikers in kleine stukken verkaveld en dus in het meervoud 'de berg hackers' 
en 'de heystackers' (1700) genoemd. Die nieuwe akkers missen het open 
karakter dat de akkers uit vroegere tijden typeert. Het waren ontginnings
eenheden die in een groot aantal individuele percelen verkaveld waren en van 
mekaar door grachten of kanten gescheiden. 

BIJVANG, /VANG, UITVANG 

In het Middelnederlands werd het werkwoord 'vangen' als ontginningsterm 
gebruikt in de betekenis van 'een stuk grond in bezit nemen, het zich toeëigenen 
en het daartoe met een omheining afsluiten'. Naast het enkelvoudige woord 
vang dat aan een persoonsnaam wordt gekoppeld, zoals Eeckaerts Vang en 
Moelijnvang in Bellem (Devos 1992, 32), kent men in Hansbeke de namen 
Uitvang 'stuk land dat uit een ander is gevangen of genomen' en Bijvang(en), 
een samenstelling van bi 'in de onmiddellijke omgeving van' en vang met de 
betekenis 'omheind stuk grond' (Tavernier 1968, 524). 
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De Hansbeekse toponymie levert ons het nieuwe toponiem Ivang, ook een 
afleiding van het werkwoord 'vangen'. In de Vlaamse kustdialecten werd het 
voltooid deelwoord 'gevangen' als yvangen uitgesproken; de vorm yvanc 
(1439) is dus hetzelfde als gevang en betekent 'een gevangen of (door een 
particulier persoon) omheind stuk grond'. Een gelijkaardig taalkundig feno
meen deed zich voor in het Bellemse toponiem Meneveld. In 1237 schreef men 
imenevelt (=Gemeen Veld, d.i. gemeenschappelijk veld) met-i in plaats van ge
als voorvoegsel. 

In de Vlaamse dialecten wordt de h niet uitgesproken, maar soms wel 
geschreven waar ze overbodig is, zoals in hivanc (1374). Waarschijnlijk 
begreep men in 1481 de betekenis van het woord niet meer en schreef men 
invanc. Op een bepaald ogenblik werd dat ene grote perceel in kleinere stukken 
verkaveld en ontstond het meervoud de yvanghen (1572). Aan yvankt (1579) 
werd het betekenisloze suffix -t toegevoegd. 

1 vang slaat op twee verschillende percelen. Het eerste ligt in het zuidwesten 
van de gemeente, paalt ten oosten o.m. aan de Bijvangen en was meers of bos. 
Het tweede ligt in het noordwesten aan de grens met Bellem, werd in 1507 
samen vernoemd met de Varenberg en gaf aanleiding tot het ontstaan van de 
(1660) Yvanckstraet (Martens 1995, ter perse). 

BILK 

Het woord bilk, uit het Germaanse bilukan 'beluiken, afsluiten', betekent 
oorspronkelijk 'omheind perceel'. In bulk verdonkerde dei tot u onder invloed 
van de volgende -l, zoals in wulg/wilg. Een bilk is een perceel dat uit een groter 
geheel werd genomen en omheind werd. De oudste vorm in ons materiaal, 
beelch (1264), werd door een copiist, die met de plaatselijk uitspraak niet 
vertrouwd was, met ch geschreven. 

De bilken in Hansbeke hebben in de eerste plaats betrekking op bouwland. 
Meestal worden ze genoemd naar een individuele ontginner of gebruiker 
(Aeghtenbilk, Danins Bilk), soms ook naar het gewas waarmee ze waren 
begroeid (Tarwebilk en Evenbilk), naar hun ligging (Achterste Bilk en 
Laarbilk) of hun uitzicht (Hoge Bilk). Enkele keren was of werd een bilk ook 
weiland (Ginstbilk, Paardebilk, Vitsenbilk). 

Dat bilken percelen zijn die uit een groter geheel werden genomen, bewijst 
het toponiem Akkerbilk 'stuk grond genomen uit een akker'. Vooral in het 
oosten van het dorp, in iets lager gelegen (ca. 8 m) matig droge licht-zandleem
gronden treffen we nogal wat bilk-toponiemen aan. Zoals M. Devos (1991 b, 
463) opmerkt, wist de tegenstelling tussen open en gesloten landschap zich in 
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de streek ten westen van Gent te handhaven en behield bilk ziin 'gesloten' 
betekenis. In jonger toponymisch materiaal treedt bilk in concurrentie met stik, 
stuk: Veldbilk/Veldstuk (landboek van 1700). Stuk wordt dan de nieuwe naam 
voor een gesloten perceeltype. 

DONK(T) 

In Hansbeke komen enkele samenstellingen voor met donk (uit het Ger
maanse dunga) 'zandige verhevenheid in een moerassig terrein' . Als variant 
duikt af en toe donkt op. De -t is een achtervoegsel dat aanvankelijk werd 
gebruikt om van plantnamen een plaatsnaam te maken (Biest, Doomt), maar 
later evolueerde het tot een vrij betekenisloos suffix, dat aan allerlei bestaande 
(meestal éénlettergrepige) woorden toegevoegd werd. Donkt lag in Reibroek. 

DRIES 

Over de oorsprong en de betekenis van dries zijn heel wat opvattingen 
ontwikkeld (Devos 1991a, 8), ook al omdat het woord in verschillende land
schappelijke gebieden voorkomt en dus verschillende materiële toepassingen 
kende. 

Een dries kon bv. een (soms driehoekig) openbaar pleintje zijn in een dorp 
of gehucht. Enkele andere betekenissen van dries staan in verband met een of 
ander aspect van het cultuurland: 
- rustend akkerland dat tijdelijk als (gemeenschappelijke) weide gebruikt wordt, 
- weide of klaverland dat men in zaailand veranderd heeft (o.m. in Frans-
Vlaanderen), 
- stuk minderwaardig grasland waarop alle ingezetenen van een gemeenschap 
hun vee mogen weiden, 
- bestendig grasland van slechte kwaliteit, collectief of privé. 

Om uit te maken welke betekenis de dries-toponiemen in Hansbeke hebben, 
gaan we wat dieper in op hun landschappelijk-historische achtergrond. 

Twee percelen heten eenvoudig Dries. Het ene ligt aan de grens met 
Merendree op (matig) droge lemig-zandgronden, die (iets) te droog zijn in de 
zomer, maar goed in de winter en weinig geschikt als weiland (bodemserie Sec 
en Sbc); een deel van die dries ligt op droge lemig-zandgrond, waarop dikwijls 
watergebrek heerst, maar die toch geschikt is als weiland (bodemserie Sch). De 
tweede Dries ligt op Reibroek, ook op droge lemig-zandgronden, dikwijls met 
watergebrek en geschikt als weiland (bodemserie Sch). 

De Sint-Pietersdries wordt in alle citaten land genoemd en ligt op matig 
droge licht-zandleemgronden met goede waterhuishouding en matig geschikt 
voor tarwe en weiland (bodemserie Pee). 
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Smeets Dries werd in 1476 land, in 1571 broucland genoemd en droeg in 
1700 de benaming drogaard. Hij ligt op droge lemig-zandgronden met water
gebrek (bodemserie Sbh). 

Andere driesen uit ons materiaal konden we niet lokaliseren, maar de citaten 
geven ons voldoende informatie over de toestand van het land op het moment 
dat het document werd opgesteld. De Schaapdries was in 1571 brouclandt en 
in 1632 landt. Vrouw Beliendries was in 1522 lant en de Wulfaertdries was 
in 1571 mag her land. Alleen over de Wilde Dries geeft het enige citaat van 1526 
ons geen verdere informatie, maar wilde betekent in de toponymie ook 
'onbewerkt'. 

De driesen in Hansbeke liggen dus op droge lemig-zandgronden die in de 
zomer vaak iets te droog zijn en ofwel niet, ofwel minder of matig geschikt zijn 
als weideland. In vier gevallen dragen ze de naam van een privé-eigenaar of 
gebruiker en waren ze geen gemeenschappelijk bezit. 

We volgen de opvattingen van Thoen (1993, 71-78), die de driesen plaatst 
in een systeem van wisselbouw. Dat is een vorm van akkerbouw waarbij 
welomschreven percelen of perceelsgroepen afwisselend gedurende een aantal 
jaren als akkerland dienst doen en daarna een aantal jaren niet meer worden 
omgeploegd, maar als graasland (broekland) voor het vee gebruikt. In Vlaande
ren werden in tijden van gunstige conjunctuur, als de vraag naar granen groter 
was, van nature minder vruchtbare gronden enige tijd met graangewassen 
bezaaid. Die gronden waren door een voortdurende beweiding en dus door 
natuurlijke bemesting tijdelijk weer geschikt voor akkerbouw. Ze lagen buiten 
de van ouds intensief bewerkte en bemeste gronden. In Hansbeke waren het 
droge, magere gronden. Na een periode van wisselbouw liet men de natuur zijn 
gang gaan en groeide er op die magere grond wat gras. Een mooi voorbeeld 
hiervan is Smeets Dries, die in 1476 als land (bouwland) en een kleine honderd 
jaar later als brouclandt (graasland) wordt gebruikt. 

KOUTER 

Het woord kouter gaat etymologisch terug op het Latijnse cultura 'bebouwd 
land'. Over de historische achtergrond van de kouter wordt al vijftig jaar onder 
toponymisten fel gediscussieerd. In haar doctorale dissertatie heeft dr. M. 
Devos (1991b) het probleem in al zijn facetten ten gronde uitgediept. 
Sedert de 1 le-12e eeuw werd het bouwland in Vlaanderen grondig 
geherstructureerd. De verspreid liggende middeleeuwse akkers werden met 
nieuwe ontginningen uitgebreid en tot uitgestrekte blokken samengevoegd, 
kouters genoemd. De kouters waren gemeenschappelijke open bouwlanden die 
volgens de techniek van het drieslagstelsel werden bewerkt. Bij het aanleggen 
van de kouters werd gebruikt gemaakt van de al bestaande dorpsakker. Het 
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gevolg is dat kouter-toponiemen naast de oudere akker-toponiemP-n werden 
gebruikt (zie Akker). 

In de zandstreek waartoe Hansbeke behoort, hangt de ontwikkelings
geschiedenis van kouter samen met de minder gunstige natuurlijke gesteldheid 
van het terrein. De bodem was er - in tegenstelling tot bv. Landegem, Nevele en 
Vosselare - zo schraal dat het herstructureren van de bestaande akkers niet 
werkte. Grote delen van de mogelijke agrarisch nuttige oppervlakte bleven hier 
buiten de kouter-structuur en werden er nooit in opgenomen. De naam van de 
oorspronkelijke dorpsakker werd ook nooit door een kouter-naam overvleugeld 
en bleef tot in de 19e eeuw Kerkakker. 

Bij enkele latere, nieuwe akker-toponiemen verschijnt sporadisch en pas in 
de 16e eeuw naast de akker-naam nu ook een kouter-naam: Hammeakker 
( 1401) en Hammekouter ( 1577), Molenakker ( 1525) en Molenkouter ( 1571 ), 
Rodeoakker(1432)enRodenkouter(1632); 'indencautere genaemptvromins 
ackere' (1632); 'een stick opden cautere diemen heet den Nieuwenthuijn' 
(1525). 

Als soortnaam voor bouwland was kouter( land) wel een gebruikelijk woord 
in Hansbeke. Enkele voorbeelden: 'cauterlandt ligghende upten berchackere' 
(1596); 'cauterlandt daer ment heedt de niuwe thuun' (1569); 'cauterlandt 
ligghende upten kercacker' (1569); 'een ghemet cauters ligghende up lyskyns 
ackere' (1571); 'xc r. cauterlandt dat men heedt de potstake' (1571); 'een 
ghemet ende vichtich Roeden cauters upten kercackere' (1572). 

LAND 

Vanouds had land de betekenis van 'grond (in het algemeen)'. Het woord kan 
dus zowel onontgonnen grond als bouwland aanduiden. In ons materiaal is land 
een soortnaam voor bouwland. Voor graasland of natuurlijk weiland werd de 
soortnaam broekland gebruikt. 

LOCHTING 

Lochting bestaat uit de woorden look en tuin. Look is een algemeen woord 
voor 'bieslook, knoflook, prei, sjalot' en alle gewassen die tot dit planten
geslacht behoren (vgl. Duits Lauch 'prei'); tuin betekent 'omheining' en later 
'omheinde ruimte' (zie Nieuwe Tuin). In de streektaal heeft lochting nog steeds 
zijn oorspronkelijke betekenis 'moestuin' bewaard. 

Het eerste element van onze lochting-toponiemen is een persoonsnaam, de 
naam van de individuele ontginner: Margriete Lochting, Tricen Lochting. 
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LOKE 

Loke is afgeleid van het Middelnederlandse loken 'sluiten, een afsluiting of 
omheining maken'. Om een akker tegen het loslopend vee te beschermen, werd 
hij omheind met een levende af sluiting (bv. struiken met stekels) of met stokken 
en daartussen gevlochten rijshout. 

SCHOOT 

Schoot (uit het Germaanse skauta) heeft in plaatsnamen de betekenis 'hoger 
gelegen stuk grond in een moerassige omgeving' en is altijd een reliëfnaam. In 
onze verzameling toponiemen heeft schoot als voorbepaling een plantnaam 
(Hulsschoot) of de naam van een (wild) dier (Katteschoot, Musschoot). 

STEDE 

Het woord stede, uit het Germaanse stadi, is een afleiding van het werkwoord 
staan. Goed, hofstede en stede kunnen zowel slaan op het boerenerf in de enge 
zin (d.w.z. de gebouwen plus de vrije ruimte daartussen) als op het landbouw
bedrijf in zijn geheel, met inbegrip van de landerijen (Devos 1992, 24 ). 

In ons materiaal hebben de meeste stede-toponiemen betrekking op weiden 
of bouwland en niet op bewoning. Op het eerste gezicht valt dit niet te rijmen 
met de bovenstaande verklaring. De evolutie kan echter als volgt worden gezien. 
De meeste plaatsen met een stede-toponiemen waren aanvankelijk bewoond; 
vandaar dat ze ook de naam van de oorspronkelijke bewoner of eigenaar dragen. 
Als een bewoner om een of andere reden elders ging wonen, nam hij zijn 'huisje 
van plak en stak' mee en 'ver-huisde' hij in de letterlijke zin van het woord. Het 
perceel grond bleef dan onbewoond achter, maar droeg voort de naam van de 
vroegere eigenaar of gebruiker. 

De novaaltienden geven ons een impliciet bewijs van die evolutie. Een 
novaaltiende is een tiende die werd geheven op novale (=nieuw ontgonnen) en 
dus vroeger tiendvrije grond, bv. een gerooid bos, meersen en braakliggende 
gronden die in bouwland werden gelegd, maar ook een put, dreef of wal. Het valt 
op hoe vaak 'oude steden' of steden die naar een persoon genoemd waren, met 
een novaaltiend werden belast (Martens 1993, 27-34). Novaaltienden slaan 
vaak op zeer kleine oppervlakten, Dat doet ons besluiten dat men alleen op het 
plekje waar het huis(je) en de stallen hadden gestaan en dat weer in bouwland 
was gelegd, novaaltienden moest betalen. Het toponiem stede slaat in Hansbeke 
dus op een bewoonde plaats die na verloop van tijd werd verlaten en (weer) als 
bouwland werd gebruikt. 
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Het meest voorkomende type is een samenstelling die bestaat uit ( e··;entueel) 
de voornaam, gevolgd door de familienaam van de eigenaar of gebruiker met de 
genitiefuitgang -sen het woord stede( ken): Backers Stedeken, Beele Varents 
Stede, Beermans Stede, Bollekens Stede, Daus Stede, Dekens Stede, Geert 
Diericx Stede, Halewijnstede, Hertmans Stede, Hetters Stede, Jan Fiers 
Stede, Calle Lambaerts Stede, Cocx Stede, Collestede, Leunis' Stede, 
Maes' Stede, Martin 's Puts Stedeken, Saghers Stede, Stovers Stede, 's 
Volders Stede, Willem Zuttermans Stede, Wolfs Stedeken. 

Enkele stede-toponiemen hebben zeker geen betrekking op (vroegere) 
bewoning; ze duidden stukken land aan en werden genoemd naar de begroeiing 
of naar de ligging: Ameldonkstedeken, Daalstedekens (bij het gehucht Dale), 
Watergangstedeken (bij een watergang), Zandsteden (op de wijk Zande) 

STUK 

Oorspronkelijk betekent stuk 'deel van een groter geheel akkerland, bos of 
weiland'. Die betekenis wordt mooi gei11ustreerd in Vierde Kouterstuk: 'het 
vierde stuk genomen uit een kouter'. Vrij vlug ontwikkelde stuk zich tot een 
bouwlandterm en werd het woord gekoppeld aan de naam van een ontginner of 
gebruiker. Dat wordt in ons materiaal o.m. bewezen in Hagelkins Stuk. Stik is 
in alle citaten het normale woord en leeft tot op heden in het plaatselijke dialect 
voort. Bilk en stik hebben ongeveer dezelfde betekenis; het zijn allebei om
heinde percelen, die door een particulier gebruikt worden, maar bilk kan zowel 
bouwland als weiland benoemen, terwijl stik een typische bouwlandnaam is 
(Devos 1991b, 314 en 316). 

5.1.2 BENOEMINGSMOTIEVEN 

Vele percelen kunnen we niet lokaliseren, omdat nauwkeurige gegevens in 
de citaten ontbreken. Vaak veranderde in de loop der tijden de gebruiksfunctie 
van de grond en kunnen we dus sommige perceelsnamen ook onder graasland 
of bossen klasseren. 

Veel namen van eigenaars of gebruikers zijn zo doorzichtig, dat ze geen of 
weinig uitleg behoeven: Backers Stedeken (de familienaam (De) Backer of een 
beroepsnaam), Geert Diericx Stede, Hanens Stuk (de persoonsnaam (De) 
Haene), Heiman (een vleivorm van de Germaanse voornaam Hendrik), 
Kerkebilk, Kerkstede(ken) (eigendom van de kerk), Maes' Stede, 's Meyers 
Bilk, Pieter Coppens' Stuksken, Poelmans Bilk, Raveschoots Stuk, Saghers 
Stede, Wassenhovebilksken, 's Wilden Bilk, Wouters Bilk, Wulfaertdries, 
Zeger Mets' Bilk. 

30 



(a) Naar de eigenaar, pachter of gebruiker 

Aeghtenbilk: bilk genoemd naar iemand met een voornaam af geleid van 
Agatha. 

Beele Varents Stede: zie Beele Varent. 

Bogaertakkerbilk: bilk door een zekere Bogaert genomen uit een akker. 

Bollekens Stede: een stuk land dat vroeger aan ene Bolle of Bollinc toebehoord 
heeft. In 1608 werd de Hansbeekse ketter Joos Bollinc lid van de Hervormde 
Kerk in Aardenburg. Verkleinwoorden van persoonsnamen komen in ons 
materiaal nog voor, bv. in Blintkensvoorde. 

Bonte Bilk: Zeer dikwijls hebben bilk-toponiemen als eerste bestanddeel een 
persoonsnaam, hier de naam Bonte. Het citaat van 1543 'bonten bunt' betekent 
'weiland op een voormalige bunt, en toebehorend aan een zekere Bonte (zie 
Bunt). 

te Buurmans: een 'buelc' (1439) van iemand met de familienaam Buurman 
'ingezetene, inwoner als rechtsprekende in een burengerecht'. 

Danins Bilk: Danin is een vleivorm op -in van de bijbelse naam Daniël. 

Daus Stede: Zoals in Daus Bos is Dauw, Daue een familienaam (Debrabandere 
1993, 338). Maar de naam kan ook gelezen worden als Dans Stede (zie Danins 
Bilk). 

Emoeths Akker: De enige vermelding 'in agro emoeths 'komt uiteen cartularium 
van 1264 van de abdij van Drongen. De tekst is in het Latijn gesteld en bevat 
enkele bijna onherkenbare, foutief gespelde Vlaamse plaatsnamen zoals Diesele 
(Distele), Kenlers (Knesselare), Zweliensele (Zwevezele). De genitief-s in 
emoeths wijst op een persoonsnaam, maar de naam emoeth is in eigentijdse 
documenten niet geattesteerd. Wel vinden we ermoud( s) in 1282 en 1300 in 
Brugge (Gysseling CMT, 626, 23 en 2790, 8). Waarschijnlijk is emoeth de 
verkeerd gespelde naam ermoeth, dezelfde als aremboud, uit het Germaanse 
Arinbaldus (TW, 69). Deze akker werd dus niet door de hele dorpsgemeenschap 
gebruikt, maar door één man die Ermoud heette. 

Gelloots Bilksken: Geloot, Gillot is een vleivorm van de voornaam Gilles. 

Gillis' Kouter: Gillis is de vernederlandste variant van Gilles (Egidius). 
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Grieks Akker: Een akker genoemd naar één persoon - hier (De) Gri~'!k - wijst 
op een latere ontginning. Op Grieks Akker stond een linde als grenspaal of als 
oriëntatiepunt 'up het lyndeken de henden van Gryecx ackere'. Grieks Akker 
ligt ten oosten van Vromans Akker, ook genoemd naar een individuele 
ontginner. 

Grote Zadelere: een grote bilk, ofwel genoemd naar iemand die (De) Zadelere 
(zadelmaker) heette, ofwel een zadelvormig perceel. 

Hagelkins Stuk: In 'aghelkins stic' ( 1264) wijst de genitief-s erop dat aghelkin 
een persoonsnaam is. In het Middelnederlands maakte men vaak van zelfstan
dige naamwoorden verkleinwoorden met twee uitgangen (el-ken), zoals bos/ 
bosselken, meers/meerselken, dries/drieselken. Onder invloed hiervan is ook 
aghelkin een dubbele diminutief vorm van een Germaanse hag-naam (Hagabard) 
(Debrabandere 1993, 634). In het document van 1264, waarin 'aghelkins stic' 
werd gevonden, staat nóg een plaatsnaam op -kin in de genitief ('roderkins 
acker' = 'rooden ackere'), die echter geen betrekking heeft op een persoon, 
maar toch als een verkleinwoord van een persoonsnaam werd opgevat. 

Halewijnstede: In 1381 was Daneel van Halewyn kasteelheer van Hansbeke. 
Jan van Halewyn, zoon van Walter en van Peronne van Sint-Omaars, gehuwd 
met Jacoba van Gistel, was in 1415 heer van Drongen, Watervliet en Hansbeke 
(De Potter en Broeckaert 1867, 10). Een lid van de familie Halewijn gaf zijn 
naam aan dit stuk land. 

Heilige-Geeststedeken: een stukje grond op Reibroek dat eigendom was van de 
armendis of 'Heilige Geest'. 

Hergelinks: De naam Hergelink komt niet voor bij Debrabandere ( 1993). Zoals 
herghiselbrechte en herarnoude (Gysseling CMT 584,7) is herghelync samen
gesteld uit her 'heer' en Ghelync, een afleiding van een Germaanse gail-naam 
(Debrabandere 1993, 571 ). 

Hertemans Stede: ligt te Velde. Herteman is dezelfde naam als Hardeman, uit 
het Germaanse hardu-man 'sterke man'. 

Hetters Stedeken: Zoals naast sleutel ook sleuter voorkomt, is Hetter een 
variant van Hettel, dat zelf een verkleinwoord is van de Germaanse voornaam 
Hatto (Debrabandere 1993, 681). 

Ingelbilk: Ingel is een korte vorm van een Germaanse ingel-naam. De plaats lag 
waarschijnlijk in Bellem. 
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Jan Fiers' Stede: een 'sticxken Landts' van iemand met de familienaam Fier( s ), 
een verkorte vorm van de voornaam Olivier (Debrabandere 1993, 517). 

Jan Mans (Bilk): een bilk (1554) en ackere (1579) van Jan (de) Man. Het 
perceel paalt ten oosten aan de Jans Mans Straat. 

Calle Lambaerts Stedeken: Calle is een vleivorm van Catharina. 

Calle van (den) Hammebilk: genoemd naar Catharina van (den) Hamme. 

Klerksken: verkleinwoord van de familienaam (De) Clercq. 

Klinkaart(s Bilk): bilk genoemd naar een zekere Clinckaert. Later werd het 
woord bilk weggelaten en noemde men de plaats 'den clynckaerts '. 

Klokaart: de familienaam Klockaert betekent 'klokluider' (Debrabandere 
1993, 789). 

Collestede: een 'partye landts' op de wijk Zande, genoemd naar iemand met de 
naam Colle. 

K weernbilk: bi/ken worden vaak genoemd naar een persoon. Misschien 
verbergt que ren de naam Quirin (uit het Latijn Quirinus ). Ook bij De Flou ( 1914, 
VIII, 1118) komt 'qeerne bilc' voor. 

Lammers: beroepsbijnaam van een schaapherder of een vervorming van de 
naam Lambrecht (Debrabandere 1993, 831 ). 

Lijskens Akker: verkleinwoord van Alise of Elisabeth. 

Margrietelochting: een lochting door Margriete gebruikt. 

Martin Loofs Stuk: een stuk land van Martin, verkorting van de Latijnse naam 
Martinus (De) Loof. 

Martin 's Puts Stede(n): genitief van de naam Martin Van de Putte. 

Meerman: de familienaam Meerman is dezelfde als Van der Meer (Debrabandere 
1993, 955). 

Meyaert: is af geleid van de Germaanse naam Magihard. Het toponiem kan ook 
een afleiding op -aard van de naam (De) Mey(er) zijn. 
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Noocx Akker: moet misschien gelezen worden als Noax akker 'a.kker van 
Noach' (schriftelijke mededeling van F. Debrabandere). 

's Papen Bilk: een bilk uit de pastorale bezittingen of gebruikt door iemand die 
(De) Paepe heette. 

Pellers Bilk: Peller is een beroepsbijnaam, afgeleid van het werkwoord pellen 
'schillen, ontschorsen' (Debrabandere 1993, 1091). 

Robbyns/Ruebins Akker: Robbin is een vlei vorm van Robrecht (Debrabandere 
1993, 1190). 

Saeghebilksken: waarschijnlijk hetzelfde als Saghers Stede. 

Sint-Pietersdries: misschien eigendom van de Sint-Pietersabdij te Gent (zie 
ook Dries). 

Smeets Dries: een stuk bouwland, genoemd naar iemand die (De) Smet heette. 
Ongeveer honderd jaar later (in 1571) was het een stuk brouclandt 'graasland'. 
In Hansbeke en omgeving worden de korte klinkers halflang uitgesproken; 
vandaar de vorm smeets in plaats van smets. 

Spanjaard: Deze perceelsnaam wordt pas in 1569 vermeld en herinnert 
misschien aan de Spaanse tijd of aan een Spanjaard. 

Stovers Stede: zie Stovers. 

Tricen Lochting: lochting van Trice, een korte vorm van de voornaam Beatrice. 

's Valken: genitief van de familienaam Valcke. 

Verbeelenbilk: ook Achterbilk genoemd. Ver is een korte vorm van 'vrouw' 
en Beele een korte vorm van Isabele of Mabelie. 
Verbeelenbunder: ook 'luiecxken bilcxken' genoemd. 

Verbeertenstuk: een stuk land, later meers, van ver 'vrouw' Beerte 'Berta, 
Berte', uit de Germaanse voornaam Ber(ch)te. Een lange klinker zoals in 
Verbeerten komt meer voor in de plaatselijke uitspraak (keercke in plaats van 
'kerke' , beerch in plaats van 'berg'). 

Vergretenstuk: een stuk land van ver ' vrouw' Grete, een korte vorm van de 
meisjesnaam Margareta. 
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Volders Put: ligt op matig natte lemig-zandgronden, die iets te nat zijn in de 
winter en gunstig in de zomer. Het perceel grenst bovendien ten noordwesten 
aan meersen (bodemserie sLdp ). Dat verklaart wellicht waarom het in 1571 land 
en een jaar later broekland was. Het perceel lag waarschijnlijk bij een put van 
iemand die (De) Volder heette. 

Volders Stede: een al dan niet bewoonde plaats van iemand die (De) Volder 
heette of dat beroep uitoefende. 

Vromins/Vromans Akker: De naam Vromans, Vromin(s) komt uit het Ger
maansefroda-mundo 'wijs-bescherming' (Debrabandere 1993, 1462). 

Vrouw Beliendries: Belie is een korte vorm van de vrouwennaam Amabelia 
(Debrabandere 1993, 115). 

Willem Zutermans Stede: Op 16 april 1450 werd Jehane Suttermans uit 
Hansbeke, dochter van Colaerd, ingeschreven als poorteres van de stad Brugge. 

Zeger Maercx Bilk: De familienaam Maercx is af geleid van de Latijnse naam 
Marcus (Debrabandere 1993, 935). 

Zoetenbilk: van de familienaam (De) Soete (Debrabandere 1993, 1547). 

(b) Naar de vorm 

Beksken: een spits toelopend perceel, bv. in de hoek gevormd door het kruisen 
van wegen of van grachten. 

Hemelrijk(sken): is de volkse aanpassing (volksetymologie) van hemerik, een 
samenstelling van hem en erik. Hem is door klankwisseling (umlaut) ontstaan 
uitham 'bocht, kromming in een waterloop' en vandaar 'perceel gelegen in zo'n 
bocht'. 
Het achtervoegsel -erik, dat vooral voor persoonsnamen wordt gebruikt (stoute
rik, botterik), komt in de toponymie herhaaldelijk voor, gewoonlijk om minder
waardige percelen geringschattend aan te duiden. Hemelrijk(sken), gelegen op 
de wijk Hamme, was waarschijnlijk een nat stuk grond in de kromming van de 
beek (zie Hamme). 

Hoeke: komt in de toponymie veel voor als benaming voor percelen, wijken en 
complexen gelegen in een hoek van wegen, beken, perceelsgrenzen. In onze 
verzameling komen twee verschillende hoeke-toponiemen voor; één ervan 
paalt aan 'den drybeck ' en ligt op het zuidelijke eind van de Hammeakker. 
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Katteschoot: ligt in de alluviale, iets te vochtige grond (bodemserie Pdp even 
onderbroken door Ldp) tussen de Vissenhagegracht en de Katschootstraat. 
Zowel de straat als de gracht zijn zuid-noord gericht en buigen plots naar het 
oosten af. Het terrein grenst ten westen aan de Hulsschootbos en is in verschil
lende percelen verkaveld: de Kromme Katteschoot (977 roeden) tussen de 
kromming van de weg en de gracht, de Grote Katteschoot (1100 roeden), de 
Middelste Katteschoot ( 433 roeden) en de Kleine Katteschoot (321 roeden). 
Volgens Devos (1992, 52-53) moet in Oost- en West-Vlaanderen het element 
ka.tin verband gebracht worden met hoger gelegen land, zeker als het samenge
steld is met schoot, dat in een moerassige omgeving de hoger gelegen plekken 
aanduidt. 
Sommige Duitse toponymisten vinden ka.t-toponiemen aan straatbuigingen of 
in bochten van beken en rivieren. De naam ka.t zou dan toe te schrijven zijn aan 
de gelijkenis tussen de kromming van een weg of rivier en de gebogen rug van 
een kat. 
In Hansbeke is Katteschoot zeker 'een hoger gelegen stuk land in een moerassig 
gebied aan de bocht van een weg en een gracht'. 
Om de grenzen van sommige parochies te bepalen deed Walter van Marvis, 
bisschop van Doornik, in september 1242 een rondreis in de streek van Aalter, 
Bellem en Hansbeke. Vanaf de plaats Katteschoot (in zijn reisverslag staat 
carscot) trok hij een rechte lijn naar de kerk van Zomergem. Het snijpunt van 
die lijn met de aslijn van de Durme was het grenspunt van de parochies 
Zomergem en Hansbeke. De lijn van Warwinkel over Katteschoot naar de 
Durme vormde de grens Hansbeke-Bellem (Verhoustraete 1961, 234en Stock
man 1980, 195). 
De schrijfwijze carscot (met r in plaats van t) is zoals bij de Bellemse namen 
Assert en Menevelt (Devos 1992, 11-12, 14-15) nog een bewijs dat de Waalse 
klerk van de bisschop de plaatselijke uitspraak van sommige plaatsnamen maar 
half heeft begrepen en ze vervormd heeft genoteerd, of dat een copiist de namen 
in het cartularium van 1242 verkeerd heeft overgeschreven. 

Kele: Dit stuk grond 'up de kele byder beke' kreeg zijn naam van de nabije kele, 
'een buis waardoor het water wordt geleid of afgevoerd, een gedolven toevoer
of afvoerkanaal of een vernauwing in een waterloop'. 

Korte Vore: Een perceel met korte voren is doorgaans betrekkelijk klein en 
nogal vierkant van vorm. 

Krom Stuk, Krom Lang Stuk: een krom (en lang) perceel. 

Lang Bilksken: behoorde in 1700 tot de gronden van een niet nader genoemde 
omwalde hofstede. 
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Lange Leie, Lang Leiken: een langwerpig perceel( tje) bij de Leie (zie Leiken). 

Lang Stuk, Lang Stuksken: een van de vijf geattesteerde percelen met die 
naam ligt op de Hammeakker en wijst op een particuliere ontginning op die 
akker. 

Lange Vore(n): repelvormige percelen op de Rodenakker en zoals Lang Stuk 
particuliere ontginningen op die akker. 

Lang Walleken: op de kaart van 1700 zien we een langvormig perceel(tje) dat 
ten oosten aan de rest van een water grenst en bij voormalige hoeve Heelbautje 
hoort. Het is niet duidelijk of wal hier nog zijn oorspronkelijke betekenis 
'kunstmatige ophoging' heeft bewaard of al 'walgracht, ringgracht' betekent. 
Er lag ook een Lang W alleken in het noorden van de gemeente in het gebied 
Tussen Kalene. 

(c) Naar de (voormalige) begroeiing 

Ameldonkstedeken: stede, uit het Germaanse stadi, is gewoonlijk verbonden 
met een persoonsnaam, al dan niet met genitief-s (Beermans Stede, Dekens 
Stede, Geert Diericx Stede, Halewijnstede). Ameldonk zou dus een persoons
naam kunnen zijn, maar bij Debrabandere (1993) komt de naam (H)ameldonk 
niet voor. 
Een andere betekenis van ameldonk is 'een soort zetmeel dat wordt gebruikt om 
stijfsel te maken' . Het woord komt uit het Frans amidum en het Middeleeuwse 
Latijn amidum (Vercoullie 1925, 12) en is een samenstelling van amel en een 
ouder woord donk; beide woorden betekenen 'spelt, soort van tarwe, zetmeel'. 
In Hansbeke en omgeving is ameldonk een oude benaming voor stijfsel. Zoals 
Taerwe een beroepsbijnaam is voor een mulder (Debrabandere 1993, 1354), is 
ameldonk misschien een bijnaam voor iemand die stijfsel maakt. 

Doornhage: is een stuk land ten zuiden van de Hof geweedbilk, dat tot de 
gronden van dat 'hof behoorde. Ten westen paalde de Doornhage aan een meers 
en aan het alluvium van de Grote Beek. Daarom kiezen we voor de verklaring 
'doombosje' en niet voor 'een stuk bouwland omheind met doornstruiken'. Na 
rooiing van het doombosje werd het een stuk bouwland. Er lag ook een 
Doomhage in de Molenakker en die is waarschijnlijk identiek met het 
Doombos(selken). 

Doornt: een van de twee percelen <M 14> ligt in de Kapt. In Doomt en Kapt 
herkennen we het suffix -t, waarmee aanvankelijk plaatsnamen werden ge
vormd van plantnamen, maar later ook van allerlei ( éénlettergrepige) woorden. 
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Waar bomen waren gekapt of gerooid, konden na verloop van tijd weer 
(doom)struiken groeien. De tweede Doomt <B7> ligt in een bosrijk gebied. 

Eeksken: Dit stuk bouwland op Hammeakker paalde ten zuiden aan het 
Lokestraatje en is waarschijnlijk genoemd naar een eik als oriëntatiepunt of als 
grensboom tussen twee gebieden of heerlijkheden. De heerlijkheden Nevele, 
Merendree en Schuurvelde hadden bezittingen in de wijk Hamme. 

Elst, Elzeken: de boomnaam els met het collectiefsuffix -t 'plaats waar veel 
elzen staan'. Elzen vindt men op de natste gronden; na het rooien van de elzen 
groeide op die gronden gemakkelijk gras en werden ze als graas land of hooiland 
gebruikt. 

Est: plaats begroeid met essen (es met het suffix -t). 

Evenbilk: Een van de twee percelen lag op Hammekouter. Even, afgeleid van 
het Latijnse avina 'zwarte haver', werd gebruikt als gewas voor veevoeder en 
als grondstof voor bier. 

Heistakker: Het woord heist of heest is een afleiding op -t van hees/he is uit het 
Germaanse haisjo 'jong beukenbos' en later 'struikgewas'. De Heistakker is 
ontstaan na het rooien van een vroeger beukenbos. De eerste Heistakker <L9-
M9> paalt ten zuiden en ten westen aan de Houw en ligt dus in een vroeger 
bosgebied; dat wordt ook topografisch bevestigd door de bodemseries (Pcc(h) 
en Scc(h)) van die akker. De tweede Heistakker <Hl2-H14> ligt in het zuiden 
van de gemeente bij de grens met Nevele. 

Heiste: heeft dezelfde betekenis als heist in Heistakker. 

Herrentmeers: Deze meers in het gheweste Stoovers was in 1584 'ommegracht 
en ommedolven ', met een gracht omringd om de grond op die manier te 
ontwateren en zo als bouwland ('een stick Lants ') te gebruiken. De meers is 
ontstaan na het rooien van de hemte 'haagbeuk' (uit het Germaanse hrinda). 
Aan het suffix -t herkennen we dat het om een bosje gaat dat begroeid was met 
haagbeuk, een houtsoort die in de middeleeuwen in bosverband geteeld werd 
omwille van het hoge rendement aan brandhout. 

Hoppier: Een akker beplant met hop heet(te) in het Westvlaams hop(p)ier (De 
Bo 1892, 389). Vele hofsteden die aan een wereldlijke heer toebehoorden, 
moesten nog in de 17e eeuw een hoeveelheid hop kweken voor de eigen 
behoeften van die heer. Toen het bierbrouwen een ambacht werd, bezat elke 
brouwerij aanvankelijk haar eigen hoptuin (Lindemans 1952, 141-142). De 
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Hoppier ligt op Hammeakker en was misschien de hoptuin van de herberg (en 
brouwerij) Hove. 

Hulsdonk: is een samenstelling van de boomnaam huls met het bestanddeel 
donk 'zandige opduiking in een moerassig terrein'. De plaats ligt in het alluviale 
gebied 'byder Leije', misschien op het grondgebied van Bellem. 

Hulst: is een samenstelling van de boomnaam huls met het collectiefsuffix -t, 
'plaats waar hulst groeit' . In ons materiaal is het toponiem Hulst maar twee keer 
geattesteerd: 'hulst in den acker' (1264) en in hetrenteboek van 1632 'een stick 
landts geleghen upde hulst'. Bijna vierhonderd jaar wordt dit toponiem niet 
vermeld en dat is wel heel vreemd. Waarschijnlijk werd 'hulst in den acker' later 
Hulstakker. Als we ons richten naar de volgorde van de artikelen in het 
renteboek van 1632, waaruit ons citaat komt, dan moet die (Hulst)akker op 
Kippendonk liggen, in de omgeving van de Veldstraat, de Grote Rameie en de 
Sint-Pietersdries. Het kan ook zijn dat men Hulst later verward heeft met Elst, 
dat ook herhaaldelijk in diezelfde omgeving wordt genoemd. 

Hulsteet: vermoedelijk een samenstelling van hulst 'hulstboom' en heet (uit het 
Germaanse haithi) 'ongecultiveerd open veld'. Een heet, heide kon ontstaan, als 
na het rooien van de struiken de grond braak bleef liggen. Later bewerkte men 
de grond en werd hij bouwland. 

Lijkstro: In vroegere tijden werd een lijk op stro gelegd, vooraleer het gekist 
werd; ook werd er aan de deur of het hek van een sterfhuis of op de kruispunten 
van wegen, waarlangs een lijk naar de kerk werd gedragen (vandaar de 
'lijkstraten' in de toponymie), een kruis van lang roggestro gelegd. Het is ons 
niet bekend of hiervoor speciale rogge werd gezaaid op een afzonderlijk stukje 
grond. Merkwaardig is wel dat dit perceeltje dicht bij de kerk van Hansbeke ligt. 
Houdt de naam misschien verband met een niet geattesteerde 'lijkstraat'? 

Mispelare: is een perceel bij een mispelaar, mispelboom, of genoemd naar een 
zekere (De) Mispelaere, een beroepsnaam voor een mispel verkoper. 

Musschoot: is waarschijnlijk een samenstelling van mus en schoot. Het element 
schoot betekent 'een hoger gelegen stuk land dat uitspringt in een moerassig 
terrein'. Het eerste lid mus zou op de vogel kunnen slaan, aangezien schoot
namen vaak samengesteld zijn met namen van (wilde) dieren, o.m. vogels 
(Eksterschoot, Raveschoot). 

Roggelken: is een dubbel verkleinwoord (zoals bos, bosselken) van rogge en 
betekent 'stukje grond begroeid met rogge'. 
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(ter) Varent: misschien hetzelfde als Beele Varent, ofwel 'een plaat8 begroeid 
met varens'. 

Vitsenbilksken: De vitse is een voederplant, een peulvrucht (een soort linzen), 
waarmee kunstmatige weiden werden aangelegd. Later werd deze bilk als 
bouwland gebruikt. 

Zwinge: houdt misschien verband met het Middelnederlandse swingen dat o.m. 
betekent 'vlas braken'; het zou dan een vlas gaard kunnen zijn. De Flou ( 1917, 
XVIII, 856) vermeldt de namen Zwingelare (Kachtem) en Zwingeveld (Korte
mark). 

( d) Naar de omheining of het natuurlijke of aangeplante gewas errond 

Bijkant: Zoals bi-garde en bi-loke is bi-cant samengesteld uit bi 'om, rondom' 
en cant. In het plaatselijke dialect is een kant o.m. een strook struikgewas 
rondom een perceel. Bijkant is 'een stuk land, omheind met struikgewas'. 

Bijvangen: zijn afzonderlijk omheinde stukken genomen uit een groter geheel 
(Middelnederlands bivanc 'omsloten ruimte' - zie Bijvang, 5.1.1). Ze worden 
ook Clementen genoemd, wat erop kan wijzen dat iemand met de naam 
Clement de percelen in gebruik heeft genomen. 

Bloksken: lag op Hammeakker. Blok kan een afleiding van het Germaanse 
bilukan 'omsluiten' zijn en betekent dan 'omheind perceel'. In onze streek is 
bilk de normale opvolger van bilukan en niet blok (dat een oostelijker vorm is). 
Blok(sken) kan ook naar de vorm zo genoemd zijn: vierkant en regelmatig als 
een blok. 

Braamstuk: perceel met braamstruiken errond of erop, ook Werfstuk en 
Groot Braamstuk genoemd. 

Doornbilk: ligt samen met het Lange Bilksken en de Ginstbilk aan de westrand 
van de Bergakker aan de Vierweegse. Doorn ( Crataegus oxyadcantha) is een 
algemeen woord voor heesters met stekels. Deze met doornstruiken omheinde 
bilk was in 1571 tot 'brouclandt' verworden. 

Gelentstuk: het Middelnederlandse getent is een houten omheining of schut
ting. In sommige Vlaamse dialecten is getent of ge lint nog altijd een omheining 
van houten latwerk (WVD, 140). Dit stuk land was met een niet-natuurlijke 
omheining, bv. van gevlochten takken en twijgen, tegen loslopend vee be
schermd. 
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Hagelin(k): ligt aan de grens met Nevele op de Rode Akker. Een haag 
'afzomend houtgewas, kon een akker omheinen, maar stond ook vaak in het 
grensgebied tussen twee parochies of heerlijkheden. Hagelin, hagelink is een 
verkleinwoord op-in(k) vanhage (Gysseling CMT, 1599, 22). Zie ookHagelkins 
Stuk. 

Houtakker: akker af gezoomd met houtkanten die men op geregelde tijden 
kapte (Van de Woestijne 1994, 85). 

Hulstakker: akker bij de Hulst of ontstaan na rooiing van hulstbomen. • 

Nieuwe Tuin: Het Middelnederlandse tuun is 'een omheining met staken en 
daartussen gevlochten teen of wilgentakken,, bij uitbreiding ook 'omheind 
perceer . De Nieuwe Tuin ligt op matig droge licht-zandleemgrond met een 
goede waterhuishouding op een hoogte van 9 tot 10 meter, een bij uitstek 
geschikt perceel om tot bouwland ontgonnen te worden. De naam zelf zegt dat 
het om een 'nieuwe, ontginning gaat. 

Perre(ken): lag in Hammeakker. Perre betekenfomheining,. Het toponiem 
hoort dus thuis in een gesloten landschap. 

Pootstaakbilk: een bilk genomen uit of gelegen bij de Pootstake. 

Pootstake(n): Dit perceel grenst o.m. 'an twaeterladt' (afwateringsgracht), een 
ideale plaats om pootstaken, dit zijn twijgen van populier of wilg, in de grond 
te stoppen om ze wortel te doen schieten en op die manier het stuk grond te 
omheinen. 

Rameie (Grote, Kleine): Aan de oorsprong ligt het woord hameide 'sluit
boom,. Rameie is ontstaan uit een vervorming van hameide onder invloed van 
het woord ram 'sluitboom' of uit de samentrekking van 'ter hameide '. Dit vrij 
groot stuk bouwland werd dus genoemd naar de sluitboom waarmee het was 
af gesloten. 

Reebilk: Aangezien een bilk uit een groter stuk grond werd genomen en 
omheind was, komt ree 'greppel, grenssloof als verklaring in aanmerking (De 
Bo 1892, 798 en WVD, 90-91). 

Schavenskens (Einde): De oudste vorm scavenskins kunnen we lezen als 
scavens met de uitgang voor het verkleinwoord -kins. Zowel in scavens als in 
-kins staat een genitief-s. In scavins schuilt waarschijnlijk de genitief (zoals bij 
persoonsnamen) van de meervoudsvorm scaven. De Flou ( 1914, XIV, 197-198) 
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vermeldt scavijns be lee en scavins waif. Scave is hetzelfde als schage 'kreupel
hout, bos je als perceelsomheining' (Leys 1957, 168 en Debraoandere 1993, 
1242). 
De verkleinvorm -kins in de genitief hoeft ons niet te verbazen, want in hetzelfde 
document van 1264 komt er nog een naam voor op -kins, waar we die uitgang 
- taalkundig gezien - niet verwachten: 'roderkins acker'. Ook die plaatsnaam 
werd als een verkleinwoord van een persoonsnaam opgevat. Het Middel
nederlands ende betekent 'grens, uiteinde van een plaats'. Schavenskens Einde 
is 'een afgelegen plaats omheind of begroeid met kreupelhout' . Toen de naam 
niet meer begrepen werd, maakte het volk er schaveschyne van (volksetymologie). 

Sleedoorn: Dit perceel lag in Hammeakker en was omheind met een haag van 
sleedoorn (Prunus spinosa), een gedoomde heester waaraan de slee(pruim) 
groeit. 

Sleehage: een meers en een stuk grond aan de grens met Merendree, waarop 
aanvankelijk sleedoorn (Prunus spinosa) groeide of - waarschijnlijker - een 
perceel met een sleedoornhaag errond of erlangs. 

Werf, Werf stuk: een stuk grond dat omheind was met werven of waterwilgen, 
ook Braamstuk genoemd. 

( e) Naar de bodemgesteldheid of bodemsoort 

Bruut: is verwant met brui 'vuile vloeistof, varkensvoer', maar ook 'vloeibare 
beer, drek' en benoemt een zeer drassig stuk grond. 

Buren: twee bilken gelegen op de grens van een alluviaal gebied (bodemserie 
Pdp). Het enkelvoud buur is hetzelfde als bier, uit het Germaanse birnu 'beer, 
'op beer gelijkende modder' en duidt drassige grond aan. Later werden er uit het 
perceel 'twee bulcken gheheeten de bueren' (1520) genomen. Het citaat van 
1577 'de buerems' heeft betrekking op een meers in Hamme en bevat een 
dubbele meervoudsuitgang en en s; bovendien heeft de n van Buren zich 
aangepast aan de ben is m geworden. Zie ook Buurt(meers). 
Buur kan ook komen uit het Germaanse burja 'kot' (nog bewaard in 'ovenbuur') 
en betekent dan 'een perceel waarop een schuilplaats staat'. 
Het toponiem kan ook de persoonsnaam (Van) Buren verbergen, die in de 16e 
eeuw in Hansbeke nog voorkwam. 

Buurt: is samengesteld uit buur 'op beer gelijkende modder' met het 
collectiefsuffix -t; dus 'drassige plaats' . W aarschi jnli jk hetzelfde als Buurtmeers. 
Zie ook Buren. 
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Beert: ligt op Hammeakker. Indien de her niet hoeft te staan (hypercorrect), dan 
ligt aan de oorsprong van dit toponiem het Middelnederlandse aert, aerd 
'beploegde of bebouwde grond, bouwland' (vgl. peerd/paard). 

Horendonkt: het Middelnederlandse hore 'slijk, drek, vuil' komt uit het 
Germaanse hurwa 'modder' . Een donk (hier met het betekenisloze suffix -t) is 
een zandige verhevenheid in een moerassig gebied. Mogen we uit deze samen
stelling besluiten dat een donk niet noodzakelijk in een moerassig gebied lag? 

Kwade Hoek: kwaad duidt in de plaatsnaamkunde slechte eigenschappen van 
de bodem aan, zoals ' schraal, onvruchtbaar' of 'slijkerig, moeilijk te bewerken'; 
een hoek is 'een afgelegen plek'. 

Laakt: Oorspronkelijk betekent lake (uit het Germaanse laku) 'waterloop in een 
moerassig terrein'. Onder invloed van het Latijnse lacus kreeg het woord de 
betekenis 'meer, poel, plas' . In het Westvlaams is laak de benaming voor een 
gracht in een akker om water af te leiden, meestal in weilanden en meersen, maar 
ook door en langs stukken zaailand. Met het collectiefsuffix -t werd de 
plaatsnaam Laakt gemaakt: 'plaats bij een poel' of 'plaats met één of meer 
afwateringskanalen'. 
Laakt heeft betrekking op verscheidene percelen. Eén Laakt <F6>, ook lokte 
genoemd, is een meers in de alluviale gronden bij het Waterlat en was omringd 
door een gracht. Een tweede Laakt <L 7> lag in het bilken-gebied ten oosten van 
de kerk. Dat perceel grenst ten oosten aan de Biest en ten westen aan het 
Moortelken en ligt aan de rand van de Molenakker. 
Het toponiem Laak(t) werd soms verward met lokt (zie Laakstraatje). 

Vlakemoortel(s): een samenstelling van vlake 'vlak, niet hellend' en moortel 
'moerassige grond' . Deze verklaring klopt echter niet met de topografische 
werkelijkheid, want het perceel ligt op matig droge licht-zandleemgronden met 
een goede waterhuishouding (bodemserie Pcc(h)). Ook in de ruime omgeving 
liggen er alleen droge gronden. Misschien is moortel een verkleinwoord op -el 
van moort, een bestanddeel dat ook voorkomt in Moortsele, Moorsel, Moors
lede en Moortgat, maar waarvan de betekenis nog niet duidelijk is. 

Wangat: wordt in het enige citaat dwang at geschreven en kan begrepen worden 
als 'het wan-gat'. Het element wan 'slecht, onvruchtbaar' is in de toponymie 
niet onbekend; we vinden het o.m. in Wanland 'onvruchtbaar land'. Een 
'wangat' is dan 'een afgelegen, verloren gat met slechte, onvruchtbare grond'. 

Warwinkel: In het document van 1242, waaruit dit toponiem komt, schreef de 
Waalse klerk of een latere copiist 'in loco qui dicitur yarwincle' en 'in loco qui 
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dicitur carscot '. Van carscot weten we met grote zekerheid dat het een 
verbasterde weergave is van Kat( te )schoot. De naam yarwincle is wellicht een 
foutieve schrijfwijze van een ander woord. 
Bij het bepalen van de parochiegrenzen in 1242 plaatste bisschop Walter van 
Marvis in Aalter een (grens)kruis voor het huis van Laubinus van Warwinkel 
('adcrucemfactaminterraantedomuml..aubinide Warwincle'). Verhoustraete 
( 1961, 230-231) identificeert de Aalterse naam warwincle met het latere 
Aalterse toponiem Westwinkel, maar taalkundig is er geen enkel verband tussen 
beide namen. Waarschijnlijk was Laubinus de W arwincle afkomstig van 
warwincle in het grensgebied tussen Hansbeke en Bellem. Het bestanddeel war, 
waar komt o.m. voor in Waar loos ( 1182 warlos TW, 1031 ), Waarbeke ( 1079 
warbecca TW, 1030) en in 1197 warlande (TW 1046) en betekent 'wacht, 
hoede'. Als toponiem betekent winkel 'uithoek'. Warwinkel is 'een uithoek van 
de gemeente die bewaakt of verdedigd wordt'. 

Zoetenbilk: 'Zoet duidt in de toponymie meestal goede eigenschappen van de 
grond aan. 

(j) Noor reliëfkenmerken 

Bergakker: Deze akker ligt op een hoogte van 10 à 11 meter en zo een 
verhevenheid wordt in een vlak landschap al vlug berg genoemd. 

Berkelakker: berkel kan een variante zijn van bergel, dat zelf een verklein
woord is op -el van berg (zoals weg/wegel). Door het stemloos worden van de 
gis bergel veranderd in berkel (zoals beugel en beukel). 

Egale: een stuk land dat 'effen, plat' is. De vorm heehale weerspiegelt twee 
kenmerken uit het plaatselijke dialect. De h komt in het Hansbeeks als spraak
klank niet voor; vandaar dat er vaak een h werd geschreven waar die niet nodig 
is. En de g werd in Hansbeke vroeger wellicht uitgesproken als een Nederlandse 
h, wat hier tot uiting komt in de spelling. 

Hangend Stuk: een 'hangend' of hellend stuk grond'. 

Hoge Akker: De enige hooggelegen akkers in Hansbeke zijn de Molenakker 
en de Kerkakker. Het toponiem Hoge Akker wordt voor het eerst vermeld in 
1443 en voor het laatst in 1526; de Molenakker voor het eerst in 1526 en de 
Kerkakker in 144 3. Misschien is de niet gelokaliseerde Hoge Akker een andere 
(oudere) naam voor (een van) die twee akkers. 

Hoge Bilk, Hoog Stuk : hoger gelegen dan de omgeving. 
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Holle: Van de drie percelen die zo heten, liggen er twee <E9> en <F8-F9> in 
matig droge licht-zandleemgronden met goede waterhuishouding. Hul (uit het 
Germaanse huljo) betekent 'geringe bodemverheffing' . Het derde perceel <02-
P2> ligt' inden troch ' (1586) en was dus een kleine verhevenheid in een 
trogvormig perceel. 

Hullebilk: Eén Hullebilk <N8-N9> ligt in het bilken-gebied in het oosten van 
Hansbeke en hul betekent er 'lichte verhevenheid'; de andere <03> ligt ten 
westen van de Hulle, in de laaggelegen alluviale gronden van de Kruiskale, en 
betekent 'hoger gelegen bilk in een laagte' (zie Hulle). 

Hulsdonkbilk: bilk in of bij de Hulsdonk. Ligt waarschijnlijk in Bellem (zie 
Hulsdonk). 

Trog: een lager gelegen trogvormig perceel in de (Voorste) Hulle (zie Hulle). 

Varenberg: het hoogste punt op de grens van Bellem en Hansbeke (7 meter) 
was blijkbaar met varens begroeid. In de vorm varentberch ( 1427) werd met het 
suffix -t van de plantnaam varen een plaatsnaam gemaakt. 

Vlake: een vlak, niet hellend terrein (Van Durme 1986, 709-710) lag in de buurt 
van de Biest en mag daarom wellicht topografisch geïdentificeerd worden met 
de Vlakemeers. 

(g) Naar de ligging 

Achterbilk: een bilk achter het huis of achteraan in een complex. Uit de citaten 
van 1632 'verbeelen ofte achter bilck' en 'verbeelen bunder ofte haecxken 
bilcxken ' blijkt dat Verbeelen Bulk = Achterbilk = Verbeelen Bunder = 
Haaksken Bilksken. 

Achter Doncmans: gelegen achter het huis of de grond van iemand met de 
familienaam Doncman, een afleiding van de naam Van der Donck, Verdonck. 

Achterste Bilk: het verst gelegen perceel van een bilken-complex. 

Bachten Huizeken: een perceel gelegen achter een of ander huisje. 

Bach ten Michiels: gelegen achter de plaats waar een zekere Michiel( s) woonde, 
waarschijnlijk op het grondgebied Bellem. 

Beke: een bilk genoemd naar een beek. 
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Buurken: verkleinwoord van buur 'hok'; dus een klein perceel w;::i.arop een 
schuilhok stond voor mens of dier, of een stukje land van ene (Van) Buren (zie 
ook Buren). 

Daalbilken: uit een citaat van 1632 blijkt dat deze bi/ken 'ten daele ' lagen; dus 
werden ze naar dat gehucht genoemd (zie Dale). 

Daalstedekens: twee stedekens of stukken grond in het gehucht Dale. 

Damput: is de naam van een stuk land. Dam kan in de toponymie drie 
betekenissen hebben: een dijk, een hoger gelegen weg door een moerassig 
gebied en een afdamming in een waterloop. De samenstelling dam met put wijst 
eerder op 'een afdamming in of bij een put'. 

Eekput: een stuk land bij een put, waarbij een eik (als oriëntatiepunt) stond. 

Grootsele: zele, uit het Germaanse sali 'woning', kwam al in de 5e eeuw voor 
in de Germaanse plaatsnaamgeving. In onze streken werden de meeste ze Ie-namen 
gevormd tussen de 8e en de 1 le-12e eeuw. Het bestanddeel groot slaat op de 
grootte van de woning. Misschien kunnen we de plaatsnaam ook lezen als 
Groots-sele en dan is het eerste element de persoonsnaam (De) Groote. 

Hammeakker: is dé akker van de wijk Hamme en hoorde ongetwijfeld bij het 
Goed ten Hamme. Hij ligt op droge zandgronden op een hoogte van ongeveer 
8 meter. Verscheidene afzonderlijke percelen worden op deze akker gelokali
seerd: Sleedoorn, Backers Stedeken, Brand, Eekske, Loke, Groot Stuk, 
Lang Stuk, Waterlat, Blok, Bijkant, Hammeveld, Meelstuk, Meelveld, 
Beert, Hoppier. Die werden in de loop der tijden door individuele gebruikers 
uit de akker genomen of aan de akker toegevoegd? 

Hiltstijl: een stuk land en meers bij een hiltstijl (zie Achterste Hiltstijl). 

Kerkstegel: is de naam van een hofstedeken bij de Linde op de wijk Hamme. 
De betekenis van stiggel, stichel ('stenen blok bij de ingang van de kerk van 
waarop berichten werden gelezen') komt hier zeker niet in aanmerking (De Bo 
1892, 945). Blijkens het WNT komt stegel, stichel vandaag nog voor in de 
Vlaamse dialecten met de betekenis 'overstap bij een hek of in de omheining van 
een weide'. Kerkstegel was zo een overstapje op een kerkwegel. 

Kippendonkse Akker: deze akker van het Goed te Kippendonk had in 1700 
een oppervlakte van 3403 roeden of 5,05 ha en ligt op matig droge licht
zandleemgronden (bodemserie Pcc(h)). 
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Laarbilk: een bilk uit de Laar genomen (zie Laar). 

Leenkant: gelegen langs de kant van een leen. 

Leiken: Een Leie is een gegraven of vergraven gracht, maar in Hansbeke kan het 
ook de gekanaliseerde Dunne zijn. Het perceeltje, dat aan de Leie ligt, heet 
(Klein) Leiken. 

Loop: een stuk zaeylandt gelegen aan een loop, een algemene benaming voor 
waterloop, beek, sloot of kanaal. 

Lovestuk: Het Middelnederlands love (uit het Germaanse laubja 'hut of dak uit 
bebladerde takken') is een schuilhok voor mens of dier. 

Meelstuk, (Klein) Meelstuksken: zie Meelveld. 

Meelveld: is het enige stuk matig natte lichte-zandleemgrond (bodemserie 
sPdh) in een omgeving van zandgronden in het midden van de Hamrneakker. 
Om die reden volgen we Van Dunne (1986, 466), die Meelveld verklaart als 
'middelveld'. In Hansbeke worden korte klinkers halflang uitgeproken; 'mid
del' klinkt er als mede/, dat na het wegvallen van de d meel geworden is. 

Middelstuk: het middelste stuk van een complex. 

Molenakker: De akker aan de molen ligt ten westen en ten oosten van de molen 
van Hansbeke en werd ook Warande genoemd (zie ook Molenkouter). 

Molenbeksken: waarschijnlijk een verschrijving van Molenbilksken 

Molenbilksken: een bilk gelegen bij de molen. 

Onder de bilk: gelegen aan de voet of aan de zuidkant van een bilk. 

Onder de wilgen: gelegen aan de voet van wilgen. 

Oostdonk(t): ligt in een alluviaal gebied (bodemserie sLdp) ten oosten van het 
Oostveld, maar de bodem is op die plaats lemige zandgrond en droge zandgrond 
(bodemserie Scg en Zeg). De topografische werkelijkheid klopt met de 
toponymische verklaring, want een donk is 'een zandige verhevenheid in een 
moerassig gebied' . 

Oostvijverbilk: een bilk bij Oostvijver(ken). 
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Oostvijver(ken): In het Middelnederiands is een vivere 'een plaats waar vis 
levend bewaard wordt' en bij uitbreiding 'stilstaand water, poel, plas, meertje' . 
Veel vijvers zijn in de loop der tijden gedempt en als grasland in gebruik 
genomen. 
Het Oostvijver(ken) ligt in het gebied van het Oostveld. 

Oude Gracht: een perceel bij een vroegere gracht of gedolven waterloop. 

Paardestalleken: Dit perceel in het Hofgeweed werd genoemd naar een 
paardestal die erop stond. In het Hofgeweed lag er ook een Paardebilk. 

Reibroekakker: wordt maar één keer vermeld 'in agro reibroker' (1264/65). 
Het achtervoegsel -er in reibroker heeft de waarde van een bijvoeglijk naam
woord ter aanduiding van 'horen bij' (Van Durme 1986, 98) en betekent 'de 
akker bij (het Goed te) Rei broek'. In ons materiaal komen nog enkele toponiemen 
op -er voor: Brandermeers, Roderkens Akker en 'strepe de rodervelde' 
(1264/65). 

Schipleen: Een lede is een gegraven of vergraven waterloop. Schipleen is, na 
het wegvallen van de d, ontstaan uit het meervoud schip/eden en betekent 
'gegraven waterlopen voor schepen'. Het toponiem wordt zowel tscipleen als 
den schip/een genoemd. Het lidwoord de past bij het oorspronkelijke grond
woord de schipleden; het werd nadien aangepast aan het woord leen dat men na 
volksetymologische herinterpretatie als het grondwoord opvatte. 

Stede ter Beke: lag ten zuidwesten van de kerk aan de Grote Beek. 

Veldakker: akker ontgonnen uit een veld of akker bij de Stede te Velde (zie 
Veld). 

Veldbilk, Veldbilksken: een bilk genomen uit het Oostveld. 

Veldstuk: een omheind stuk grond in een veld (zie Veld). 

Verboden Weg: In 1619 was het een partye die ten noorden aan de Veldstraat 
paalde en ten zuiden aan het Veldeken. De naam spreekt voor zichzelf: 'een 
perceel dat paalt aan een weg waar men niet door mag, een privé-weg'. 

Visserij: een stuk grond dat paalde aan een visserij 'plaats waar gevist mag 
worden'. Uit een citaat van 1520 vernemen we dat er in de Bellembeek 'eene 
visscherie (was) beginnende( ... ) by cromeecke ende also nederwaert loepende 
tot hamme inde voert'. 
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Vleusbaerts Voorde: is een bilk bij de voorde (doorwaadbare plaats) van 
Vleusbaert. Volgens dr. M. Devos verbergt de naam Vleusbaert waarschijnlijk 
de voornaam Fleur (met genitief-s) en de familienaam Baert (ook met genitief-s ). 
Fleur, Floor is een korte vorm van de Latijnse heiligennaamFlorentius of Flora 
(Debrabandere 1993, 522). In het plaatselijke dialect wordt na een lange klinker 
de r vóór eens vaak niet uitgesproken en dus werd Fleurs uitgesproken als vleus. 
Dit stuk grond lag bij 'de doorwaadbare plaats van Fleur Baert'. 

V oordbilk: bilk bij een voorde. 

Vossenbergbilk(sken): bilk bij de Vossenberg. 

Watergangstedeken: plaats bij een watergang, d.i. een natuurlijke of gegraven 
waterloop. 

Waterlat: twee stukken land, één op de wijk Hamme en één bij de Pootstake, 
kregen de naam van een nabijgelegen afwateringssloot of water/at. 

Winkel: In plaatsnamen is winkel 'een afgelegen plaats, een uithoek van een 
akkercomplex of van het dorp'. 

(h) Naar de oppervlakte of grootte 

In Hansbeke golden de maten van de Kasselrij van de Oudburg. Een bunder is 
900 roeden, 300 roeden vormen een gemet en een vierkante roede heeft een 
oppervlakte van 0,00148548 ha. De volgende percelen worden naar hun 
oppervlakte genoemd: Drie Bunderen, Grote Drie Gemeten, Vier Gemeten, 
(Grote, Kleine) Acht Gemeten. Maar onze voorouders namen het niet altijd zo 
nauw. In Half Bunder bv. heeft het ene perceel <G 13> een oppervlakte van 506 
roeden; het andere <KI l> meet 472 roeden. 

Grote Bilk (bij de Rodenkouter), Grote Dries, Groot Stuk (een groot stuk 
grond door een particulier genomen uit de Hammeakker). 

Half Bilksken: de helft van een bilk. 

Korte, Lange Donk: zie Donk. 

(i) Naar de vroegere toestand of ontginningswijze 

Bosakker: akker ontstaan na de ontginning van een bos of akker die naast of 
in de buurt van een bos lag. 
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Bosselken: een perceeltje bouwland in Hammeakker dat aanvankeHjk bebost 
was, waarschijnlijk hetzelfde als Klein Bosselken. 

Brand, Brandstuk: verwijst naar een vroegere rooiingstechniek, waarbij na het 
vellen van de bomen de boomstronken en het kreupelhout werden af gebrand, 
vooraleer de grond onder de ploeg kwam. Aangezien dit perceel in Hammeakker 
ligt, weten we dat een deel van die akker door afbranden werd ontgonnen. 

Brielkens: weiland dat in bouwland werd omgezet (zie Briel 5.2.1). 

Broekelken(s): bouwland ontgonnen op moerassig weiland (zie Broek). 

Kapt: ligt in een gebied met plaatsnamen die aan (vroeger) bos herinneren 
(Roveld, Doornt, Eekhout). Wanneer na het rooien van een bos de wortels 
bleven zitten, groeiden er na verloop van tijd nieuwe takken aan, die geregeld 
werden 'gekapt'. De -t in Kapt vormde uit kap een plaatsnaam. Het meervoud 
capten (1552) wijst erop dat het terrein in kleine perceeltjes werd verkaveld. 

Klein Trauwstuksken: Aan de oorsprong ligt misschien 'het rauwstuk' dat 
werd uitgesproken als 'trauwstuk'. Toen het woord niet meer werd begrepen, 
luidde het verkleinwoord 'tcleen trausticxken '. Het Middelnederlandse rau 
betekent 'onbewerkt'; dus een 'klein onbewerkt stukje land'. 

Koreelstuk: ligt ten noorden van het kasteel en de kasteelhoeve van Hansbeke. 
Grote hoeven waren in onze gewesten de eerste stenen constructies. Vaak werd 
de klei in de omgeving van het op te trekken gebouw gedolven en er tot stenen 
verwerkt. Het Middelnederlandse careelbetekent 'tichelsteen, gebakken steen'. 
Op het genoemde perceel werd klei gedolven om karelen te bakken. 

Nieuwland: nieuw ontgonnen land. 

Oosthout: Ligt in Oostdonk(t) en was vroeger een hout of 'bos' (zie Hout). 

Oude Stede: een stuk grond waarop vroeger een huis heeft gestaan (zie Stede). 

Paardebilk: een bilk gebruikt als graasland voor paarden. 

Rodenakker, Roderkens Akker: een akker aangelegd na het rooien van het 
bos (zie Rode). In 'roderkins acker' (1264/65) heeft het achtervoegsel -er van 
roder de waarde van een bijvoeglijk naamwoord ter aanduiding van 'het horen 
bij' (Van Durme 1986, 98). De naam betekent dus 'akker bij (het Goed te) 
Rode'. Het verkleinwoord roderkin werd als een persoonsnaam aangevoeld en 
kreeg de genitiefuitgang -s. 
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Rodenkouter: waarschijnlijk een jongere naam voor Rodenakker. 

Rollebane, Rollebaantje: Een rollebane is een lang en smal stukje grond dat 
voor het bolspel geëffend en geschikt gemaakt was. In ons materiaal vinden we 
drie rollebanen: twee lagen ten zuiden van de herberg Hove en daar werd zeker 
in 1672 nog 'gherolt mette bolle' (Martens 1972e, 236). Het derde, tkeercken 
Rollebaentken ( 1607), lag tegenover de molen. 

Rot: ligt 'byder Leye' in een alluviaal gebied. Rot is een wissel vorm van rode. 
Wanneer in een vochtig gebied een bos werd gerooid, zoals in het alluvium van 
beken en rivieren, groeide er vrij vlug gras op de gerooide plaats, zodat rot dan 
de betekenis van meers kreeg (Van Durme 1986, 592). Achteraf kon de meers 
bouwland worden. 

Rozenhofstede: Deze hofstede lag in een nat gebied en was zeker in 1597 al niet 
meer bewoond. Zoals in de plaatsnaam Rozebeke komt roos, rose uit het 
Germaanse rausa 'riet' (TW 867). 

Strijbrake: het woord is samengesteld uitstrij 'strijd' en brake en betekent 'een 
gerooid terrein dat nog een aantal jaren braak bleef liggen en waarover om een 
of andere reden strijd bleef bestaan, een omstreden stuk braakliggend land'. 

Trauwbilksken: zie Klein Trauwstuksken. 

Veldekens: waren veld en bos (zie Veld). 

Zwijnhage: een haag of 'bos waarin varkens liepen'. Het was in de middeleeu
wen de gewoonte dat varkens vrij in de bossen rondliepen en er zich voedden 
met wilde vruchten, vooral met eikels en beukenoten. Meestal konden die 
bossen door de hele gemeenschap gebruikt worden. Er lag ook een niet 
gelokaliseerde Zwijnhage ten zuiden van de Veldstraat. 

(k) Naar de functie of bestemming 

Warande (Grote, Kleine): ligt ten zuiden van het kasteel en ten noorden van 
de Kerkakker en beslaat een oppervlakte van 6975 roeden of 10,36 ha. De grond 
is er zoals op de Kerkakker droge lemig-zandgrond en het terrein ligt op een 
hoogte die varieert tussen 8 en 10 meter. De Kleine Warande wordt voor het 
eerst in 1443 vermeld en lag bij de molen aan de straat, de Grote Warande 
verschijnt voor het eerst in 1444 en de Warande in 1597. (Kleine, Grote) 
Warande was een andere naam voor Molenakker en was - zoals dat vaak bij 
akkers het geval was - via een draaiboom toegankelijk. Een deel van die 
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uitgestrekte akker werd blijkbaar al in 1443-1444 door de heer van Har1sbeke als 
warande 'jachtperk, jachtterrein' gebruikt. 

(l) Naar de dieren die er huisden 

Pertricenput: put of laagte waar opmerkelijk veel patrijzen huisden. Pertrice 
is hetzelfde als partrise (uit het Oudfrans pertris) 'patrijs, veldhoen'. 

Vossenberg: was een gheweste (1543) en een'parcheel Lants (1586) in het 
zuidoosten van de gemeente (zie Vossenberg 2.2). 

(m) Naar het (juridisch) statuut 

Cijnszak: een perceel waarop een zak graan als rente moest worden betaald, of 
een zakvormig terrein waarop een zekere cijnsplicht stond. 

Conterpand(eken): lag aan de Weitingstraat op de grens met Bellem. Het 
Middelnederlandse conterpant betekent 'onderpand'. Dit perceel werd dus ooit 
als onderpand gegeven. 

Leen: Veel stukken gronden werden in leen gehouden van een of andere heer; 
op de kaart van 1700 worden ze met 'L' aangeduid. 

Sesijnstuk: misschien gaat dit toponiem terug op het Middelnederlandse 
siseine, sesein (uit het Oudfranse sizaine) 'het zesde deel van de opbrengst'. 

(n) Curiosa 

Schoonminne: In het landboek van 1700 heet een stuk grond 'den schooneman' 
<G8>; misschien is het te identificeren met Schoonminne. Zoals in het Gentse 
toponiem Minnebrug (Gysseling 1954, 61) betekent minne (uit het Germaanse 
mannja) 'watergeest'. Het is een afleiding van het woord man dat later vervormd 
werd onder invloed van het werkwoord minnen (nu nog bewaard in 'meermin'). 
Van daar dat het perceel later schooneman werd genoemd (zie ook Alvinneberg). 

Troost: misschien een ironische naam voor een stuk grond van minder goede 
kwaliteit. Troost kan ook gelezen worden als 't Roost. In dat geval is roost een 
samenstelling van roos (uit het Germaanse rausa 'riet') met het suffix -ten 
betekent 'plaats begroeid met riet' (zie Trouwstuksken). 

Zoet Minneken: minne wordt in de toponymie in verband gebracht met 
watergeesten (zie ook Schoonminne) en zoet duidt een goede eigenschap aan. 
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5.2 GRAAS-EN HOOILAND 

5.2.1 BELANGRIJKSTE BEST AND DELEN 

BRIEL 

Briel (uit het Keltisch brogilo) betekende oorspronkelijk 'omheining, omheind 
stuk grond'. Later evolueerde de betekenis tot 'laaggelegen grasland'. 

MEERS 

Het woord meers komt uit het Germaanse ma.ri 'waterplas' en duidde 
oorspronkelijk vochtig grasland aan. De meersen liggen in de alluviale gronden 
langs beken, grachten en watergangen. In de zomer werden ze gehooid en na de 
hooitijd liet men het vee vrij grazen op het jonge opschietende gras. In de 
middeleeuwen mocht dat trouwens op alle plaatsen waar enigszins gras of groen 
groeide, want het bouwland was af gesloten als bescherming tegen het vee. 

In de onmiddellijke omgeving van een hoeve werden speciale weiden 
aangelegd om er de dieren te laten grazen, maar die hebben een ander kem
bestanddeel in hun naam, bv. Hofgeweed en Paardebilk. 

Zoals een veld ontstond een meers vaak op plaatsen waar bos was gerooid. 
Als men de natuur zijn gang liet gaan, groeiden er op vochtige plaatsen vlug 
moerasplanten zoals bunt of varen (Buntmeers, Varenmeers ), en op drogere 
plaatsen struiken zoals herrent (haagbeuk) en heide (Herrentmeers, Heimeers ), 
die men geregeld moest afbranden (Brandermeers). 

5.2.2 BENOEMINGSMOTIEVEN 

Vele percelen kunnen we niet lokaliseren, omdat nauwkeurige gegevens in 
de citaten ontbreken. Vaak veranderde in de loop der tijden de gebruiksfunctie 
van de grond, zodat sommige perceelsnamen ook onder akkerland of bossen 
geklasseerd worden. 

Veel namen van eigenaars of gebruikers zijn zo doorzichtig dat ze geen of 
weinig uitleg nodig hebben: Beermans Stede, Dekens Stede, Gabrieelmeers, 
Geenyn Veys Meers, Joris Meers, Jans van Lake Bilksken, Kerke
meers(elken), 's Ketelaren Meers, Raeskens Meers, Smets Meers, Wolfs 
Meers. 

(a) Naar de eigenaar, pachter of gebruiker 

Beele Varent(s Stede): Beele is een korte vorm van de voornaam Isabele of van 
Mabelie, Amabelia. Uit het citaat van 1439 'van der Varents stede' weten dat 
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(van de) Varenteen familienaam is. De vorm 'varins' (1571) kan temggaan op 
de Germaanse naam warin uit waro. In 1569 was deze plaats een stuk broekland 
en enkele jaren later (in 1584) was het een bilk, wat erop wijst dat bilken ook 
graasland konden zijn of dat men van het broekland gewoon bouwland heeft 
gemaakt. 

Grotekins Meers: genitief van de naam Grotekin, een verkleinwoord van (De) 
Grote. 

Halewijngoedeken: was in 1597 een weide, genoemd naar de familie Halewyn 
(zie Halewijnstede). 

Haneobilk: een meers gelegen in het alluviale gebied Tussen Kalene en 
genoemd naar iemand met de naam (De) Haene. 

Heelbautje, Heelbautbilkskens: perceeltje(s) genoemd naar iemand die 
Hellebaut (uit het Germaanse hiljo-baltha 'strijd-boud, stoutmoedig') heette 
(Debrabandere 1993, 664). In 1571 was het Heelbautje broekland. 

Jonkvrouw Claren Meers: genoemd naar een verder onbekende jonkvrouw of 
eefvrouwe Clara. 

Clement(en): hetzelfde als de Bijvang(en), die misschien aanvankelijk 
toebehoorde(n) aan iemand die Clement heette.Nadat de meers in verschillende 
percelen was verkaveld, kreeg het toponiem de meervoudsuitgang -en. 

Collestede: Dit broekland, gelegen in een gebied dat in vochtige seizoenen te 
nat wordt, bevat de familienaam Colle. 

Colpaert: was in 1569 broekland, maar enkele jaren later (in 1584) was het 
onder de ploeg gelegd en bouwland geworden. Genoemd naar iemand die 
Colpaert heette. 

Koudenhove: Dit broekland paalt ten westen aan alluviale gronden en bevat de 
familienaam (Van) Coudenhove. 

Leunis' Stede: Dit stuk broekland werd genoemd naar Leunis, Loonis, een 
korte vorm van de naam Appolonius of Leonius (Debrabandere 1993, 897). 

Moerkens Bilk: Aan de oorsprong van dit toponiem ligt de familienaam (Van) 
Moerkercke: 'moerkercx bulck' (1571). In tegenstelling tot de meeste andere 
bi/ken in Hansbeke is deze bilk broekland en geen bouwland. 
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Raafbilk(en): Deze bilken werden genoemd naar iemand die (De) Rave heette 
(Debrabandere 1993, 1165). In 1571 waren ze broekland. 

Slokmeers: In 1624-29 betaalde Adriaen Slock een rente op 'een bulcxken landt 
ligghende ter varent ande slockmeersch '. 

Stiers Hul: ligt aan de oever van de Oude Kale(ne) in een alluviaal gebied. Dit 
hoger gelegen stuk grond behoorde toe aan iemand met de naam Stier(s). 

Stovers: een weide of broekland, genoemd naar iemand die (De) Stover heette, 
een beroepsnaam voor een bad- of stoofhouder (zie ook Stove). 

(b) Noor de vorm 

Brede Meers en Lange Meers zijn zeer doorzichtige namen. 

Korte Dam: meers gelegen bij de Kortendam, een hoger gelegen weg door een 
moerassig gebied in het alluvium van de Grote Beek, die gedeeltelijk een 
grensweg tussen Hansbeke en Merendree was. 

Streepmeers: een meers die opvallend lang en smal is. Vaak zijn bij meersen 
de percelen repelvormig door de draineergrachten. 

(c) Noor de (voormalige) begroeiing 

Biesken: plekje waar biezen groeien. 

Biest: is een samenstelling van de plantnaam bies met het collectief suffix -t: 
'plaats waar veel biezen groeien' . In ons materiaal heten verscheidene percelen 
Biest. Eén <H13-J13> ligt ten westen van Grieks Akker en ten noorden van 
Heistakker op minder dan 10 meter hoogte in alluviale grond (bodemserie Ldp ); 
de tweede <Hl 1-Jl 1> paalt aan de Vlake, ook in alluviale grond (sLep), en de 
derde <L 7-M7> ligt in het bi/ken-gebied ten oosten van de kerk, waar de grond 
een goede waterhuishouding heeft en in de zomer soms te droog is. De Biest op 
Zande hebben we niet kunnen lokaliseren. 

Buntmeers(elken): lag ten noorden van de Hammestraat te Dunne. Bunt is 
'buntgras of riet' . Een buntmeers is een meers waarop veel biezen staan. 

Duustwerve: samenstelling van duust en werve. Het Middelnederlandse 
duusthout 'slecht, sponsig hout met weinig sap' (m.a.w. hout dat vlug opbrandt 
en dus weinig hitte geeft) is verwant met het Duits dustholt 'klein onderhout'. 
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Het Nederlandse woord duist kan ook 'pluis, dons' en 'stuifmeel' betekenen; het 
kan de naam van vossestaart (Alopecurus agrestis) zijn en is een oude naam voor 
wilde marjolein. 
Voor het Middelnederlandse werf, werve komen drie betekenissen in aanmer
king: 'onbebouwde ruimte rondom of voor een huis' (molenwerf), 'verhoogde 
grond langs of aan een water of kade' (scheepswerf)' en 'soort grove wilg' (De 
Bo 1892, 480). 
Duustwerve is een meers in 'den brie/' en kan dus betekenen: 'verhoogde grond 
langs een water begroeid met gras, kattestaat of klein onderhout'. Misschien is 
Duustwerve een verdwenen naam voor een soort wilg die slecht, sponsig hout 
voortbrengt; dan zou de plek genoemd zijn naar een eenzame duustwerve, als 
merkteken in het landschap. 

Eekbos: Dit broekland paalt ten westen aan het Hemelrijkbos en ten zuiden aan 
de Woestijn, d.i. een plaats die oorspronkelijk bebost was, maar achteraf 
gerooid werd. De bodemseries (Sch en Sdh) waarop het Eekbos stond, wijzen 
op ontginningsgrond. 

Elst: bestaat uit de boomnaam els met het achtervoegsel -t waarmee plantnamen 
werden omgevormd tot terreinnamen, zoals Biest, Doomt, Hulst, V arent. Later 
werd dit achtervoegsel -t ook gebruikt om van andere woorden dan plantnamen 
een plaatsnaam te maken, zoals Kapt (een plaats waar bomen werden gekapt), 
Laakt (een plaats waar een waterplas ligt), Most (een plaats waar veel slijk ligt) 
of Snept (een plaats waar veel sneppen komen). 
Elst was in 1572 broekland, dat ontstaan was na het rooien van een elzenbos. 
Elzen groeien bij voorkeur langs oevers van grachten en beken of op de natste 
gronden. In de vorm helst is de h overbodig (hypercorrect). 

Est: is een meers in het alluviale gebied van de Kruiskale. Hescht (1242), met 
een overbodige (hypercorrecte) h, is een afleiding op -t van het Middel
nederlandse esch( e) 'es' en betekent 'plaats begroeid met essen'. Na het rooien 
van de essen degradeerde de grond en groeide er gemakkelijk gras op, zodat het 
een meers werd. Essehout werd vooral gebruikt voor het maken van velgen, 
hoepels, naven van karrewielen, alaamstelen en stokken (Tack 1993, 135-148). 

Ginstbilk: ginst, een oude benaming voor brem, werd vroeger gebruikt om 
kunstmatige weiden aan te leggen. Door de ginst in te ploegen, kreeg men een 
groenbemesting en kon een 'ginstbilk' bouwland worden. In 1584 was het 
perceel afwisselend 'brouclandt' en 'een stick lants ', wat er kan op wijzen dat 
de ginst werd omgeploegd en het perceel als bouwland werd gebruikt. 
In ons materiaal heten verscheidene percelen van diverse bodemseries Ginstbilk. 
Een eerste <C8-D8> paalt ten westen aan de Paardebilk, een weide speciaal voor 
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paarden, en ligt op matig droge lemig-zandgrond met een goede waterhuishou
ding in de winter, maar te droog in de zomer. Een tweede <Kll> ligt in een 
bi/ken-gebied dat deel uitmaakte van een verdwenen hoeve en waarvan op de 
kaart van 1700 alleen nog de ringgracht getekend is. De grond heeft er een goede 
waterhuishouding. De derde <F13-Fl4> Ginstbilk ligt in het zuiden van 
Hansbeke en paalt ten zuidwesten aan een beek. De grond heeft er een goede 
waterhuishouding, maar is toch iets te droog in de zomer. 

Groene Meers: oorspronkelijk betekent meers 'alluviaal land, vooral langs 
waterlopen' (TW 678). Een meers kon begroeid zijn met bunt (Buntmeers) of 
met varen (Varen.meers), maar groen wijst erop dat de meers met gras begroeid 
was (zie ook Groene Weg). 

Groene Weg: Drie plaatsen in Hansbeke heten zo. Een eerste Groene Weg ligt 
op Grieks Akker en bestaat uit twee repelvormige percelen met een geringe 
opppervlakte (298 en 175 roeden) die ten westen en ten oosten aan een veldweg 
palen. De tweede Groene Weg heeft betrekking op twee percelen, waarvan er 
een ten westen aan een veldweg grenst. De derde is een repelvormig perceeltje 
ten oosten van het Goed van Eksaarde. 
Een groene weg is 'een met gras begroeide, dus onverharde weg'. De naam is 
later overgegaan op het perceel dat aan die weg paalt. Volgens Van Durme 
(1989, 211) kan het ook een wisselweg zijn in een drieslagstelsel, maar dat 
kunnen we met het Hansbeekse materiaal niet bewijzen. In 1569 was de Groene 
Weg zeker geen weg meer, maar een stuk broekland. 

Meerselken: is een mooi voorbeeld hoe de bestemming van een meers kon 
veranderen. Het Meerselken was afwisselend mersschelken, lands en bosch. 

Riedeken: een 'met riet begroeide plaats' in het overstromingsgebied Tussen 
Kal ene. 

Rozenmeerselken: een kleine meers die begroeid was met riet (uit het Ger
maanse rausa' riet'). Zie ook Rozenhofstede. 

Varen.meers: meers begroeid met varens. 

( d) Naar de omheining 

Beiaard: mogelijk afgeleid van bigaard, uit het Germaanse garde 'omheining, 
omheinde ruimte' met het voorvoegsel bi 'in de onmiddellijke omgeving van'. 
Nadat de oorspronkelijke lange i tot ij was geëvolueerd, kon bijgaard in de 
volksmond gemakkelijk tot beiaard vervormen. 
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In 1571 was het een stuk broekland, maar in 1632 was het perceel 'P.en oude 
hofstede nu winnende landt'. Beiaard kan ook de naam vau de vroegere 
gebruiker of eigenaar zijn. 

Loke: is afgeleid van het Middelnederlandse luken 'sluiten, een afsluiting of 
omheining maken' . Om een akker tegen het loslopend vee te beschermen, werd 
hij omheind met een levende afsluiting (bv. struiken met stekels) of met stokken 
en daartussen gevlochten rijshout. Hier is de naam van de omheining overge
gaan op het perceel. De Loke paalt ten westen aan de Hammeakker en was 
afwisselend broekland, land en hettynghe (plaats waar men het vee weidde). 

(e) Naar de de dieren die er huisden 

Snept: naam voor een broekland waar sneppen huisden, gevormd uit de 
vogelnaam en het collectiefsuffix -t. De snep of snip is een loopvogel met een 
lange, dunne snavel. Een soort die bij ons veel voorkwam, is de watersnep. 

( e) Naar de bodemgesteldheid of bodemsoort 

Briel: is een gheweede of weidegrond. Later werd de Briel opnieuw bebost 
'bosch ... genaempt den brie/' 1607 (zie Briel 5.2.1). 

Brielmeers: zie Briel 5.2.1. 

Buurtmeers, Klein Buurtmeers(el)ken, Grote Buurtmeers: zie Buurt. 

Doolage: Het citaat van 1571 'brouc landt dat men heedt de doolaghe ' geeft het 
best de oorspronkelijke betekenis van Doolage weer: 'moerassige, onvaste 
grond waarin men wegzinkt' (Van Durme 1986, 124 ). Die betekenis wordt ook 
bevestigd door de topografische werkelijkheid, want dit perceel grenst ten 
westen aan alluviale gronden met periodieke wateroverlast (bodemserie Ldpz). 
In 1619 was het terrein omgezet in bouwland. 

Kleemstuk: kleem of leem is een geelbruine, magere klei die gebruikt werd om 
stenen te bakken, dorsvloeren te verharden en als metselspecie. 

Kwade Plas: kwaad duidt in de plaatsnaamkunde slechte eigenschappen van de 
grond aan. Dit broekland lag op slechte grond bij een of andere plas. 

Laar: Voor dit toponiem komen verscheidene verklaringen in aanmerking die 
vrij dicht bij mekaar liggen: 'open veld, onbebouwd land' , 'weide, broekland' 
en 'gemene weide'. 
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In ieder geval heeft laar (uit het Germaanse hlaeri) betrekking op onontgonnen 
grond die door de hele gemeenschap vrij kon worden gebruikt. Die was uiteraard 
niet van de beste kwaliteit, soms moerassig, soms te nat en eventueel begroeid 
met bomen of struikgewas. Als zo'n plek dan werd gerooid, kreeg men 'een 
open plek in een bos'. De topografische werkelijkheid van het toponiem Laar 
<G 11) wijzigde zich in de loop der tijden. Gelegen in het alluvium van de Grote 
Beek (bodemserie Pdp) was dit perceel afwisselend brouclandt, meersch en 
landt . 

Most: In zijn oudste toestand was het een stuk brouclandt en pas later werd het 
bouw land. Daarom zijn we geneigd mos hier te interpreteren in zijn oorpronkelijke 
betekenis 'poel, moeras, moerassige grond' . Later ging de betekenis van mos 
over op de plantjes die op moerassige gronden en in vochtige omgevingen 
groeien. Aan het oude moeraswoord herinneren de dialectwoorden moos en 
moze nog. 
De verklaring mos 'moerassige grond' wordt echter tegengesproken door de 
topografische werkelijkheid, want Most ligt op een bodem met goede water
huishouding. 

(g) Naar reliëjkenmerken 

Bovenmeers: een meers die hoger lag dan de andere. 

Rolmeers: laaggelegen meers in het alluvium van de Grote Beek. 

Rulleken(s): zijn iets hoger gelegen meersen in het alluviaal gebied Tussen 
Kalene (zie Rulle). 

Vlakemeers: een vlakke, niet hellende meers (Van Durme 1986, 709-710). 

(h) Naar de ligging 

Achterste Rulle, Voorste Rulle: zie Rulle. 

Bachten Rage: Deze meersgronden in het gebied Tussen Kalene palen ten 
noorden aan de Oude Kale(ne) en ten zuiden aan het Oostveld op Hamme. Een 
haag was oorspronkelijk 'een bosje met dunne struikformaties' of' grasland met 
struiken'. Naarmate in onze gewesten vanaf de 8e eeuw de bossen werden 
ontgonnen, degradeerden de gronden tot wastines, ook velden genoemd. Die 
velden werden voor beweiding gebruikt en waren met dun struikgewas be
groeid. In de hagen, maar ook op de velden (zoals op het Oostveld) kon het vee 
vrij grazen; het waren dus gemeenschappelijke gronden. 
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Bachten Hamme: Dit meersgebied ten noorden van Hammeakker paalde ten 
noorden aan de Nieuwe Kale(ne). 

Brugsken: Dit stuk broekland 'tusschen de reviere ende den meulenstraetken' 
paalde aan het W aterlat en werd genoemd naar een brugje over die gracht. 

Hammemeers: meers op Hamme. 

Hofgeweed: Het Middelnederlandse geweet betekent 'het weideland in tegen
stelling tot één weide'. Het Hof ge weed is al het weiland dat bij het hof ligt of 
er deel van uitmaakt. In het landboek van 1700 wordt het Hofgeweed als volgt 
omschreven: 'hofgeweemeersch, den ommeloop, den peerdenbulck, het mot
tien '. Op die motte moet een hoeve gestaan hebben. Op de kaart van 1700 is de 
ommeloop of ringgracht getekend, maar zonder gebouwen. In dat jaar waren die 
percelen eigendom van Albert Hubert de Quien de Guemoval, heer van 
Hansbeke. Misschien was het Hof ge weed, dat voor het eerst in 1490 vermeld 
wordt, het weiland bij of van het Hof van Hansbeke, want op de kaart van 1700 
zijn die gronden met hetzelfde blauw ingekleurd als die van het Hof van 
Hansbeke en behoren ze dus aan dezelfde persoon toe. 

Hofgeweedbilk: een bilk, als broekland gebruikt, die deel uitmaakte van het 
Hofgeweed. 

Hullegracht: perceel broekland, genoemd naar de gracht die de Hulle in het 
noorden en het noordoosten begrenst. 

Kalene: een meers in de omgeving van de Kalene op de wijk Hamme. 

Laakmeers: zie Laak.meers 5.1.2(e). 

Le(eg)donk: De twee plaatsen die zo heten, hebben gelijkaardige bodem
kundige kenmerken: ze liggen in alluviale gronden bij rechte grachten die 
werden gegraven om de meersen te draineren. De naam Ledonk bestaat uit lee 
of lede, uit het Germaanse laido 'gegraven waterloop', en donk 'zandige 
verhevenheid in een moerassig gebied'. Ledonk is dus 'een zandige verheven
heid in een moerassig gebied, gedraineerd met een of meer grachten'. In de vorm 
leechdonc werd lee verward met leeg 'laag'. 

Molenmeers: ligt ten oosten van de oude loop van de Grote Beek en is naar de 
nabijgelegen molen genoemd . 

Nedere Brede Broek: een meers in een laag breed broek. 

60 



Tussenste Bilk: een bilk gelegen tussen twee andere, dus de middelste bilk. Dat 
het in 1571172 een stuk brouclandt was, bewijst nog maar eens dat bilken ook 
weiden konden zijn. 

W alleken: In de buurt van het Wal leken is er op de kaart van 1700 nog een 
ringgracht getekend. Dit stuk broekland werd dus naar die gracht genoemd (zie 
Wal). 

Windgat: een meers gelegen in een gat of plaats waar de wind vrij spel heeft, 
een tochtgat. 

Zandestede(n): stuk(ken) broekland op Zande, later bouwland. 

(i) Naar de vroegere toestand of ontginningswijze 

Brandenneers: Na de ontbossing in de vroege middeleeuwen groeide op de 
gerooide gronden struikgewas, dat geregeld werd af gebrand om beweiding 
mogelijk te maken. Drogere gronden werden op die manier velden en nattere 
gronden ontwikkelden zich tot meersen. 
Het achtervoegsel -er in brander heeft de waarde van een bijvoeglijk naam
woord ter aanduiding van 'horen bij' (Van Durme 1986, 98). De Brandermeers 
betekent dus 'meers bij de Brand'. Gelijkaardige toponiemen op -er zijn 
Roderkens Akker en rodervelde. 

Eekstuk: Eekstuk is een stuk grond, omheind met eiken of gelegen bij een eik 
als grensaanduiding of oriëntatiepunt. Twee plaatsen in Hansbeke heten zo. De 
eerste <011 >ligt op de wijk Zande aan de grens met Landegem. Hier kan de eik 
een grensteken geweest zijn. Het tweede perceel <L 7> paalt aan de Biest en de 
Laakt en ten westen aan het Doorntje en ligt in een vrij nat gebied (bodemserie 
Pcc(h) ). In 1571 was het brouckland, wat erop wijst dat het perceel aanvankelijk 
een bos was, dat na rooiing een tijdlang braak is blijven liggen en waarop stilaan 
gras begon te groeien. 

Heimeers: Het Middelnederlandse heide komt uit het Germaanse haitha 
'ongecultiveerd open veld'. Als zo 'n veld in een vochtig gebied lag, groeide er 
gemakkelijk gras en werd het een meers (zie Meers). 

Houw: Verscheidene percelen in Hansbeke heten Houw. Eén ligt ten noorden 
van de Kalene, in het noordwesten van de gemeente nabij de grens met Bellem. 
Een tweede Houw ligt helemaal in het zuiden aan het 'calinkin dat compt van 
nevele' (1632). De derde Houw treffen we aan in het bilken-gebied ten oosten 
van de kerk. 
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Houw (uit het Germaanse hawi) is afgeleid van het werkwoord .houwen 
'hakken' en betekent 'perceel houtgewas, dat geregeld gekapc wordt' . Later 
werden ook de wortels verwijderd en als het stuk grond in een waterrijk gebied 
lag (bv. aan een beek), groeiden er allerlei grassen op en werd het broekland. 
Nadat het was omgeploegd, kon het een bilk ( 'eenen bi lek ... genaemt den hau ', 
1632) worden. 

Houwmeers: een meers die is ontstaan op een stuk land dat werd ontbost (zie 
Houw). 

Tarwebilk(sken): Het toponiem herinnert aan de oorspronkelijke bestemming 
van het stuk grond. Aanvankelijk werd op deze bilk tarwe verbouwd. Tarwe is 
een gewas dat hoge eisen stelt aan de grond en die in Hansbeke eerder zeldzaam. 
Daarom werd het perceel naar dit gewas genoemd. De Tarwebilk ligt in het 
bilken-gebied ten oosten van de kerk op matig droge licht-zandleemgrond met 
goede waterhuishouding en matig geschikt voor tarwe (bodemserie Pee). 
In de citaten van 1569 en 1571 wordt de Tarwebilk uitdrukkelijk broekland 
genoemd. Bij broekltlnd denken we in de eerste plaats aan broek 'moeras', dus 
onontgonnen grond. In tal van andere citaten wordt de naam broekland gebruikt 
om plaatsen aan te duiden die op dat ogenblik al ontgonnen land waren en door 
individuele personen werden gebruikt. De meest in het oog springende stukken 
broekland zijn: Beele Varent(s Stede), Beermans Stede, Dekens Stede, 
Heelbautje, Collestede, Colpaert, Koudenhove, Leunis' Stede, allemaal 
naar een persoon genoemd. 
Vooral het toponiem Tarwebilksken geeft ons inzicht in de geschiedenis van het 
woord broekland. Aanvankelijk was die bilk met tarwe bezaaid. Tarwe is een 
graangewas dat een vruchtbare grond vereist. Nadat men enkele jaren tarwe had 
verbouwd, liet men de grond braak liggen om hem weer op krachten te laten 
komen en er groeide gras op die bilk. 
Broekltlnd is een soortnaam en wijst zoals dries op een vorm van wisselbouw. 
Wanneer na de braak de grond niet meer werd bebouwd, bleef hij graasland. In 
tegenstelling tot broek was broekland geen gemeenschappelijk graas- of hooi
land. Weer eens een bewijs dat ook in Hansbeke een systeem van wisselbouw 
werd toegepast. Ook nadat de bilk broekland of weide was geworden, werd de 
naam van de oorspronkelijke bestemming behouden. 

Veldeken: kon zowel broekland, bos als woestijn zijn (zie Veld). 

Vijvermeers: een meers gelegen bij een vijver. 

Vinktmeers: Het woord vink (met het plaatsaanduidende suffix -t) kan terug
gaan op vinke 'slechte, lichte turf' of op vink, venk 'maagdenpalm, mondhout' 
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(Ligustrum Vu/gare). Een stukje van de Vinktmeers ligt op matig natte gronden 
op licht zandleem in een alluviaal gebied (bodemserie Pdp) in een omgeving van 
matig droge lemig zandgronden (bodemserie Scc(h)). Misschien is de meers na 
het uitvenen van de turflagen ontstaan, ofwel was het een meers begroeid met 
maagdenpalm. 

(j) Naar de functie of bestemming 

Blekerij: is grasland waarop laken te bleken gelegd werd. 

Ettinge: plaats waar men het vee ette of weidde, in tegenstelling met broeken 
en meersen, die voor hooi winning dienden. Etten betekent etymologisch 'doen 
eten', het verhoudt zich tot eten zoals leggen tot liggen en drenken tot drinken. 
Het Middelnederlandse ettinge betekent zowel 'graas weide' als 'recht van 
beweiding'. 
Deze ettinge ligt waarschijnlijk in Zomergem. 

Veemeerselken: Vee is in de plaatsnaamkunde niet onbekend; dat bewijzen de 
toponiemen Veegaete, V eestraete, Veeweyde, die ook als familienamen be
waard zijn. Het is een meers die als graas weide voor groot vee (of rundvee) werd 
gebruikt en niet voor schapen (zie Schaapdries) of paarden (zie Paardebilk). 

5.3 BOSSEN 

5.3.1 BELANGRIJKSTE BESTANDELEN 

BOS 

De oorspronkelijke betekenis van bos is 'struikgewas, kreupelhout' (vgl. 
Engels bush). Dat wordt in ons materiaal mooi geïllustreerd door de toponiemen 
Doornhage en Doornbos, waarin bos en hage allebei 'struikgewas' betekenen. 
In de middeleeuwen evolueerde de betekenis van bos, wellicht onder invloed 
van het Franse bois, van 'kreupelhout' naar 'aangeplant hoogstammig bos' en 
zo is het een synoniem van het oudere woord hout geworden. 

HAAG 

De huidige betekenis van haag sluit nog nauw aan bij de etymologie, want 
aan de verre oorsprong ervan ligt de stam van een werkwoord voor 'omheinen•. 
Daarnaast heeft haag ook de betekenis van 'bosje (met bomen of struikgewas)' 
ontwikkeld. Bij de meeste haag-toponiemen uit ons materiaal valt bij gebrek 
aan context niet uit te maken, welke betekenis van haag van toepassing is. 

63 



HOUT 

Nu wordt hout alleen nog gebruikt als stofnaam om brandhout of timmerhout 
aan te duiden, maar in het Middelnederlands was het een gebruikelijk woord 
voor hoogstammig bos. De oude betekenis van hout is o.m. nog bewaard in 
Houtakker 'akker afgezoomd met bomen' en in de geografische aanduiding 
'Houtland', een gebied in Binnen-Vlaanderen dat eertijds dicht bebost was. En 
in tal van gemeentenamen zoals Torhout, Turnhout, Minderhout e.d. 

5.3.2 BENOEMINGSMOTIEVEN 

(a) Naar de eigenaar, pachter of gebruiker 

Collestedekens: Dit bos van de familie Colle lag achter de Houw. 

Daus Bos: Zoals in Daus Stede is Dauw, Daue een familienaam (Debrabandere 
1993, 338). 

Lenaerts Eke: ligt aan de grens met Bellem. Aangezien een boom als grenste
ken werd gebruikt, zou men Lenaerts Eke op die manier kunnen verklaren, ware 
er niet de uitdrukkelijke vermelding bosch (1572). De plaatsnaam betekent 
'eikenbos van Lenaert'. Leners is een variant van de familienaam Lenaerts. De 
schrijfwijze dleeuwerhecxkin ( 1529) geeft weer wat het volk na verloop van tijd 
van het toponiem heeft gemaakt, doordat de oorpsronkelijke betekenis niet meer 
werd begrepen; dit aanpassingssysteem noemt men volksetymologie. 

Meierij(ken): een meierij is 'een hofstede bewoond door de meier' of 'het 
gebied waarover een meier is aangesteld'. Hier is het een bosselken van de meier 
of van iemand die (De) Meyer heette. 

Missemau: wordt zowel land als bos genoemd en ligt waarschijnlijk in Bellem 
(Devos 1992, 86). De vorm mayssemauwen ( 1579) kan ons op het spoor van een 
verklaring brengen. Misschien luidde het toponiem oorspronkelijk Maes Houw 
(Devos 1992, 85) 'een bos dat geregeld gekapt wordt en eigendom is van een 
zekere Maes'. Het woord kan dan de volgende evolutie doorgemaakt hebben. 
De 'houw van Maes' werd in de genitief maessen houw en evolueerde tot 
maessenau. Toen men het woord niet meer begreep, kreeg de volksfantasie vrije 
loop en ontstond door alliteratie (zoals in flierefluiter) het woord maessemau. 
Door het verleggen van de klemtoon op de lettergreep -mauw werd de eerste 
lettergreep mis uitgesproken en luidde de plaatsnaam missemau. 

Pinsaert: een bos van iemand die Peynsaert heette. 
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Schinkels Eekhout: eikenbos van (De) Schinkel. In een charter van 1265 werd 
de naam Arnulf Scinkels vermeld in verband met nieuwe tienden in Hansbeke. 

Vromins Broek: Oorspronkelijk was dit broek eigendom van iemand met de 
naam Vromin (zie Vromins Akker); later werd er een bosselken op geplant. 

Wolfs Stedeken: een bosselken van (De) Wulf; later werd het bouwland. 

(b) Naar de (voormalige) begroeüng 

Doornbos(selken): bos(je) met struikgewas van doornen of heesters met 
stekels. Na het rooien van de struiken werd het een stuk broekland. 

Doorntje(s): het gaat hier om verschillende percelen. Het Doorntje <L7> was 
een bos. De Doorntjes <F9> waren twee bi/ken die met een doornhaag of 
struiken met stekels omheind waren. Een derde Doorntje <B7> lag in het 
bosrijke gebied ten zuiden van de Hulsschoot. 

Eekhout(en): betekent hetzelfde als Eekbos. De plaats grenst ten zuidoosten 
aan de Kapt en ligt in de wijk Ro(de), vroeger een bosrijk gebied. Eekhout was 
een leen en paalde aan de Leenhage. 

Hulsschoot, Nedere Hulsschoot, Hoge Hulsschoot: kan een samenstelling 
zijn van hul 'verhevenheid' en schoot 'hoger gelegen stuk land dat uitspringt in 
een moerassig terrein' of van de boomnaam huls en het element schoot. Het 
terrein ligt in een bosgebied in de alluviale gronden bij de Bellembeek en paalt 
ten zuiden aan de Doorntjes. Daarom vermoeden we dat de oorspronkelijke 
vorm huls-schoot was, met de betekenis 'hoger gelegen stuk land, beplant met 
hulst, dat uitspringt in een moerassig terrein'. 

Hulsschootbos: hetzelfde als Hulsschoot. 

Kriekerie: betekent in oorsprong 'kersenboomgaard', maar kan ook een 
boomgaard in het algemeen aanduiden. 

( c) Naar de bodemgesteldheid of bodemsoort 

Drogaard: Het achtervoegsel -aard, dat normaal gebruikt wordt om mannelijke 
persoonsnamen met een negatieve bijklank te vormen (lelijkaard, gierigaard, 
gulzigaard), komt ook met een negatieve betekenis in toponiemen voor. Het 
enige citaat in ons materiaal slaat op een bos in de wijk Zande; daarom kiezen 
we voor de verklaring 'bos gelegen op droge, zandige, onvruchtbare grond' . 
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Wijtenberg: Dr. M. Devos ziet in Wijten berg een ontronde vorm van W1Jitenberg, 
aangezien in Hansbeekse bronnen ook gewag wordt gemaakt vru1freijtboomen 
voor fruitbomen. Wuiten is een Vlaamse dialectbenaming voor wouw of gaai. 
Wat precies de verhouding tussen de vogel en de berg kan geweest zijn, is niet 
helemaal duidelijk, maar in de Franse-Vlaamse toponymie komt een gelijk
aardige samenstelling voor: de Uwen berg (Mont des Recollets) in de buurt van 
Kassei. Het woord uwen komt van wuwen, wat hetzelfde is als wouwen. 

( d) Naar de ligging 

Achterste Doorn: zie Doornbos. 

Bachten Bosse: bos en broekland gelegen achter een bos. 

Daalbosselken: een bosje in Dale. 

Dambos: een bos gelegen bij een dam, 'een hoger gelegen weg' of 'een 
afdamming in een waterloop'. Aangezien dit bos ten westen aan de Kalene of 
Kruiskale(ne) paalde, lag het in het huidige Merendree. 

Dausbos: zie Dans Stede. 

Hiltewerebos: een bos gelegen bij een hiltewere in het zuiden van Hansbeke, 
in de Houw. Hiltewere is samengesteld uit het Middelnederlandse hilte 'fuik' en 
werre (uit het Germaanse warja) 'dam in een beek voor de visvangst'. In 'alf 
geweere' (1632) zijn twee woorden met verschillende betekenis dooreenge
haspeld: hilte 'fuik' werd verward met hilt, he( e )lt 'helft, half. In de toponymie 
komt ook hiltgheweer voor als synoniem van hiltewer(r)e (De Flou 1914, IV, 
48). Toen hiltgheweer niet meer werd begrepen, werd het geïnterpreteerd als 
(h)alf geweere. Uit het citaat van 1632 'ande alf geweere ant calinkin dat comt 
van nevele tselve stick genaemt den hau' blijkt dat de Hiltewere aan de beek lag 
die van Nevele komt. Hiltewere is 'een afdamming in een beek om vissen tegen 
te houden, zodat ze gemakkelijker in een fuik zwemmen'. 

Lokebos: paalt ten oosten aan de Loke (zie Loke). 

Middelhage: een haag of 'bosje' tussen twee andere of een grensafbakening 
tussen twee percelen. 

Voor de Loke: een bos, later zaailand vóór de Loke in Hammeakker. 

Voorste Doorntje: zie Doorntje. 
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( e) Naar de grootte, de vorm of het uitzicht 

Bunder(ken)s: een bos met een oppervlakte van een bunder. Het meervoud kan 
erop wijzen dat het bos later in kleinere stukken werd verdeeld. 

Geerbos: een bos op een schuin of spits toelopend stuk grond. 

Hemelrijkbos: is een bijna cirkelvormig tot ovaalvormig perceel, dat te nat is 
in de winter en goed in de zomer (bodemserie Sdh). Het westelijke deel van het 
terrein is alluviale grond (bodemserie Pdpy ). Het perceel wordt in het noorden, 
oosten en zuiden door een gracht omspoeld. Het Hemelrijkbos is dus 'een bos 
in de kromming of inham van een beek' . Zie Hemelrijk(sken). 

Hooghout: een hout of bos dat hoger lag dan de omgeving. 

Klein Bosselken: lag aan het Lange Veld. 

Nerenbos: ook platten bosch genoemd. Neder en plat betekenen in verband met 
terreinnamen 'vlak, niet hoog'. 
Platte Bos: zie Nerenbos. 

(/) Naar de vroegere toesto.nd of ontginningswijze 

Call eken Roels' Meers: Calle is een variant van Catharina. In 1499 stond er op 
deze meers van Calle Roels een bos. 

Geroden Bosselken: lag 'neven den ofgewee '. Ge rode gevolgd door een 
zelfstandig naamwoord is het jongste toponiem ter aanduiding van bosrooiing 
(Van Durme 1986, 184). 

Oud Rodeken: zie Rodeken. 

Rodeken: paalt ten oosten aan het Oostveld op Hamme. Een rode, uit het 
Germaanse rautha, is 'een plaats waar gerooid werd'. Rode dateert uit de tijd van 
de middeleeuwse ontginningen, toen bos en heide op grote schaal in cultuurland 
werden omgezet. Deze plaatsnaam zegt ook iets over de wijze waarop het 
Oostveld ontstaan is: eerst werd het bos gerooid, achteraf groeide daar struik
gewas en werd het veld genoemd. 

(g) Naar de dieren die er huisden 

Eksterdambos: Dambos (zie aldaar) waarin eksters huisden? 
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Vissenhage: Het Middelnederlandse visse is ook nu nog in sommige dialecten 
een benaming voor de bunzing; dan zou de Vissenhage een bos Je zijn geweest 
waar bunzings huisden. Maar ook het Middelnederlandse vitse 'buigzame 
wilgentwijg, teen' komt als verklaring in aanmerking. Zoals smidse zich 
ontwikkelde tot smisse kan uit vitse (ook onder invloed van het woord wisse) 
visse ontstaan zijn. In dat geval is het een bosje waar tenen of wilgetwijgen 
groeiden, die o.m. door de mandenvlechter gebruikt worden. 

(h) Naar het juridisch statuut 

Leenhage: een bosje dat men in leen hield. 

5.4 ONONTGONNEN GROND 

5.4.1 BELANGRIJKSTE BESTANDDELEN 

BROEK 

Broek is afgeleid van het Germaanse broka 'moeras'. Broek-toponiemen 
liggen gewoonlijk in vochtige, drassige, alluviale gronden bij grachten, beken 
en rivieren. Om die natte gronden voor beweiding 'mogelijk te maken, werden 
ze gedraineerd met lange grachten; vandaar dat broeken gewoonlijk repel vormige 
percelen zijn. Zowel velden (zoals het Oostveld) als broeken konden door de 
dorpsgemeenschap vrij gebruikt worden. Naarmate de bevolkingsdruk toenam 
en de landbouw werd geïndividualiseerd, werden velden en broeken tot percelen 
verkaveld, met bomen of struiken omheind en door individuele personen voor 
eigen gebruik in bezit genomen. 

MOER 

Het woord moer is verwant met moeras en moor en betekent 'slijk, modder' . 
In de Vlaamse toponymie blijkt moer vooral een terrein te zijn waar turf werd 
ontgonnen. De naam ging later over op de bouwlandpercelen. 

VEW 

In de Middelnederlandse toponymie benoemt veld 'niet bebouwd land' en 
wordt het (zoals woestijn) ook gebruikt voor gedegradeerd bosland, begroeid 
met kreupelhout en heesters. Als een veld lange tijd door de mens met rust werd 
gelaten, kon er bv. (weer) bos op groeien. Soms werd er een bos op aangeplant, 
om het veld te laten renderen. In ons materiaal zijn de toponiemen Veldeken en 
Veldekens ook bos. 
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Aangezien een veld ongecultiveerd niemandsland was, was het in het bezit 
van een heer of van de hele dorpsgemeenschap (Oostveld). In vele dialecten is 
veld later een benaming voor cultuurland geworden, maar in de Hansbeekse 
toponymie vinden we hiervoor geen aanwijzingen. 

WOESTIJN 

Op het eind van de laatste ijstijd waren onze streken bijna volledig bebost. 
De prehistorische mens begon die bossen te ontginnen. Hij rooide grote delen 
ervan, kapte bomen voor brandhout en liet op het ontgonnen terrein het vee vrij 
grazen. Op die gronden groeiden na verloop van tijd struiken, heesters en 
grassen. Het geheel van een dergelijke bosdegradatie kreeg in de middeleeuwen 
de Latijnse naam wastina en werd in het Middelnederlands wastine, woestine, 
wostine, rostine 'onbebouwd land'. 

Naar gelang van de bodemgesteldheid kregen die gedegradeerde gebieden 
verschillende bestemmingen en werden ze broek, dries, heide, moeras ge
noemd. Als een woestine door de mens met rust gelaten werd, kon de natuur haar 
werk doen en werd de woestine bv. bos 'den bosch ghenaempt de wostyne' 
(1578) of broekland 'brouclandt darmen heedt de ostyne' (1569). Om een 
woestine te laten renderen, werden er soms bossen op aangeplant. Uiteindelijk 
dekken veld en woestine dezelfde topografische werkelijkheid 'ongecultiveerd 
land': 'een bunder bosch genaempt d' ostine ofte tveldeken' (1632). Stilaan kon 
ook een woestine in cultuurland worden gelegd: 'een bulcxken te Reybrouck 
genaempt dhostyne' (1632). 

5.4.2 BENOEMINGSMOTIEVEN 

(a) Enkelvoudige woorden 

Drie Velden: is een zeer uitgestrekt gebied in het zuidwesten van de gemeente 
dat in 1700 nog een oppervlakte van 11.699 roeden of 17 ,4 ha besloeg. De grond 
is er weinig tot niet geschikt voor weiland, want te droog in de zomer 
(bodemserie Sch en Sbg). Uit deze velden werden de Bijvangen, de Hoge Bilk 
en de Clementen genomen. 

Moer: lag bij het Braamstuk, dat zelf in de omgeving van het Moortelken van 
Eksaarde lag; misschien is hier wel hetzelfde stuk grond bedoeld. 

Moerken(s): Eén Moerken lag te Reibroek, het andere <H5-J5> ten noorden 
van het Hof van Hansbeke, in het alluvium van de oude loop van de Grote Beek 
(bodemserie sLdp ). Door het aanleggen van de tuin van het 18e-eeuwse kasteel 
is dit gebied bodemkundig grondig verstoord (zie Moer). 
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Oude Woestijne: een woestine die een nieuwe bestemming had gek!'egen. 

(b) Naar de vorm en grootte 

Lang Veld: lang van vorm. 

(c) Naar de begroeiing 

Wijdenbroek: uit broek en het Middelnederlandse wide 'teenwilg, wijm'. 
Wilgen worden geplant op vochtige grond langs de oevers van grachten en 
beken. Wijdenbroek is dus 'een broek omheind of beplant met teenwilgen'. 

( d) Naar de ligging 

Hammeveld: ook' tghemeente van hansbeke' genoemd, gemeenschappelijke 
grond die door alle inwoners gebruikt kon worden. Dit veld lag ten zuiden van 
het Meel veld en is waarschijnlijk een andere benaming voor Brand. In dat geval 
is het Hammeveld door het afbranden van struikgewas en heesters bouwland 
geworden (zie Brand). 

Moerstuk: stuk grond gelegen bij of genomen uit een moer. 

Oostveld: ligt ten oosten van de Hammeakker en werd in het landboek van 1700 
ook gemeynte ( = gemeenschappelijk grond) genoemd. In 1773 nog bouwden 
arme personen er (illegaal) een huisje en namen een stukje grond uit het 
gemeynte voor eigen gebruik (Martens 1972d, 152-153). Dit veld bestaat uit 
zandgrond die te droog is in de zomer en weinig geschikt voor weiland 
(bodemserie Zeg, Zch, Zee). 

Voorste Veld: Vroeger betekende voorste meestal 'verste'. Nu nog wordt in het 
Westvlaams met den voorsten bilk de verste bilk bedoeld. Maar als er ook een 
achterste bilk wordt vermeld, is het natuurlijk die vooraan. 

( e) Naar reliëjkenmerken 

Nederveldeken: lag lager dan de omgeving (zie Veld). 

(h) Naar de bodemgesteldheid of bodemsoort 

Kleemputvelden: waren in 1569 mager land of veld, begroeid met bos (bodem
serie Ldcz). Het Middelnederlandse cleemput is 'leemput, leemkuil ', grond 
waaruit eertijds klei werd gehaald, bv. als metselspecie. 
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Moortelken van Eksaarde: is een klein perceeltje (384 roeden groot) dat ten 
noorden aan het vroegere Goed van Eksaarde paalt. Het ligt in een groot gebied 
met matig droge licht-zandleemgrond (bodemserie Pee en Pee(h)) en bestaat 
volledig uit niet-originele grond (bodemserie OB), wat er kan op wijzen dat het 
eerst werd uitgegraven en nadien met nieuwe aarde opgevuld. Aan de oorsprong 
van moortel ligt het Germaanse woord mora 'moeras'. Onder invloed van het 
Latijnse mortarium ontstond moortel 'metselspecie'. Doordat in het vroegere 
bouwbedrijf de metselspecie uit een mengsel van klei en water bestond, 
eventueel met kalk versterkt, kreeg moortel de ruimere betekenis van 'slijk, 
modder, moeras, modderpoel'. Misschien werd het Moortelken van Eksaarde 
eerst uitgeveend voor turfwinning en nadien weer opgevuld. 

Wit Veld: in de plaatsnaamkunde duidt wit droge grond aan (WVD, 81-82). Zie 
Veld. 

6 WATERNAMEN 

6.1 BELANGRUKSTE WATERLOOPNAMEN 

In het noorden van Hansbeke werd het landschap in grote mate bepaald door 
de opeenvolgende wijzigingen die aan de grensrivier tussen Hansbeke en 
Zomergem werden aangebracht. Daarom gaan we op de ontwikkelings
geschiedenis van de Dunne, de Leie en de Kalene wat uitvoeriger in. 

DURME 

De oudst bekende naam voor de rivier die eeuwenlang de grens vormde 
tussen Hansbeke en Zomergem, is Dunne. De enige vermelding in Hansbeke 
dateert van 1242 'ab inde usque ad dormam '; daarna ontbreekt elk toponymisch 
spoor van de Dunne, in tegenstelling tot enkele naburige gemeenten, waar in de 
14e tot de 17 e eeuw Dunne als toponymisch bestanddeel nog geregeld opduikt: 
Aalter(van 1513tot1577) tenDoerhemhoucen (van 1513tot1516) tenDonne; 
Lovendegem (enige vermelding in 1398) de donne; Merendree (van 1428 tot 
1632) te duenne(n); Vinderhoute (van 1376 tot 1623) in de donne. In Zomer
gem paalt het stuk grond ter Donnen (1390) ten zuiden aan de Oude Kale 
(Mattheeuws 1993, 10-11) en herinnert het nog aan de vroegere naam van de 
Kale nl. Dunne. Daar bestaat nog altijd een wijk Dunnen, die aan de vroegere 
Dunne paalt. 

Het totaal ontbreken van een Dunne-toponiem na 1242 in Hansbeke is o.i. 
een bewijs dat de Dunne er als het ware uit het landschap (en dus ook uit de taal) 
is verdwenen. Waarschijnlijk werd de loop van die Dunne ter hoogte van 
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Hansbeke voor of omstreeks 1306 drastisch gewijzigd en kreeg de niei1we loop 
de nieuwe naam Leie. 

Durme is vandaag nog de naam van een rivier in het Waasland, die te 
Daknam ontstaat uit de samenvloeiing van Moervaart en Zuidlede en nabij 
Tielrode in de Schelde uitmondt. De Vos (1958) en Coomaert (1979) hebben 
bewezen dat de huidige Wase Durme slechts de benedenloop is van de 
historische Durme. De prehistorische Durme ontsprong in de buurt van 
Sint-Joris-ten-Distel, stroomde oostwaarts door het noorden van Aalter en 
verder richting Vinderhoute. Ter hoogte van Hansbeke beschreef ze een 
noordelijke bocht of meander en maakte zo een diepe insnijding in het huidige 
grondgebied Zomergem. Naar die bocht of inham kreeg de Hansbeekse wijk 
Hamme haar naam. 

KALE(NE) 

De Kale is een naamgenoot van de Calonne. De waternaam Kalene komt uit 
het vóór-Germaanse ( a)kal 'schitterend' en betekent dus 'helder water'. Het is 
een nieuwe naam voor de vroegere Durme. Hij duikt het eerst op in Merendree 
'an de Calewe' (1376); in Bellem moeten we wachten tot 1529 'up de caelene'; 
in Aalter komt de naam Calene in 1513 voor, in Vinderhoute in 1494 'an de 
cale', in Lovendegem (1413) 'de caelne' en in Zomergem (1438) 'van der 
Ouder Caelne'. In hetjaar 1410 verschijnt in Hansbeke voor de eerste keer het 
toponiem Kale in 'tusschen caelnen '. 

KRUISKALE(NE) 

De Kruiskale ligt volledig op Merendree en vormt een eindje de grens met 
Hansbeke. Ze ontstond doordat men op de grens van Hansbeke en Merendree, 
zeker vóór 1439, de Grote Beek in noordelijke richting (in een bestaande beek?) 
naar de (Hoge) Kale omgeboge~ heeft. 

Op een kaart van 1615 is duidelijk te zien dat de Kruiskale de Nederkale in 
Merendree met de Brugse Vaart verbond. Het begin van de Kruiskale kunnen 
we met de gegevens van de bodemkaart lokaliseren op de loop van de Nederkale 
tussen het huidige kasteel van Merendree en de plaats Muizendale in Landegem. 

In 1751 heeft men de Kruiskale gekanaliseerd, parallel aan de Nederkale tot 
Nevele doorgetrokken en het Nevels V aardeke genoemd. Dat betekent dat die 
gekanaliseerde Kruiskale niet meer in de Nederkale uitmondde. 

Het latere Schipdonkkanaal werd volledig in de bedding van het Nevels 
Vaardeke gegraven, maareen vijfhonderd meters voorde monding in de Brugse 
Vaart kwam er een nieuw tracé in rechte lijn naar die Vaart. De niet meer 
gebruikte bedding van het Nevels Vaardeke bestaat nog altijd en vormt de grens 
tussen Hansbeke en Merendree. 
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LEIE 

Een tekst uit 1291 leert ons dat de Bruggelingen een waterloop gebruikten 
die strekte van het Minnewater tot Oostmolen in Aalter. Enkele jaren voor 1291 
hadden ze de hoogtekam tussen Beernem en Sint-Joris doorgedolven en hun 
waterloop met de Durme verbonden. Coomaert ( 1979) veronderstelt dat die 
verbinding omstreeks 1270-1280 tot stand is gekomen. In 1306 verscheen de 
naam Leie. Het is een afleiding van het werkwoord (ge )leiden en betekent 
'gegraven of gekanaliseerde waterloop' en mag niet verward worden met de 
naam Leie (Lys), de rivier die uit Frankrijk komt en via Kortrijk en Deinze naar 
de Schelde stroomt. 

Een paar citaten bewijzen dat Brugge in dat jaar al aanspraak maakte op de 
bedding van de Durme/Leie tot Hansbeke 'ghesent tallen prochien ommetrent 
de Leye die gaet tot Ansebeike omme tgars ende water te verhueme ioft iemene 
i'1Ueren wilde'; nog in 1306 reisden drie schepenen naar 'Cnesselare, Haeltere, 
Huersele, Bellem ende Hansebeke, omme de Leye te beridene, ende orconde(. .. ) 
hoe verre dat der steide aerve es, an bede siden van den watere' en in datzelfde 
jaar 'varende te ... Haeltere, Ursele, Bellem ende te Hansebeike, omme de Leye 
te beridene, ende orconde darof te horene hoe varre de stede van Brugghe recht 
an heeft' (Coomaert 1979, 39). De Bruggelingen wilden nagaan tot waar ze 
aanspraak konden maken op de Leiebedding en de oevergebieden. Het gebruik 
van de naam Leie kan erop wijzen dat toen al een gedeelte van de oorspronke
lijke Durme-bedding nabij Hansbeke gekanaliseerd was. 

Ter hoogte van Hansbeke maakte de Dunne een diepe bocht naar het noorden 
in het huidige grondgebied Zomergem. Waarschijnlijk heeft men die bocht 
afgesneden en een nieuwe rechte bedding gegraven. Die werd aanvankelijk 
Leie genoemd, maar vanaf 1438 duikt de naam Nieuwe Kale(ne) op. In de 
toponymie van Zomergem is er in 1438 ook al sprake van de 'Ouder Caelne' 
(Mattheeuws 1992, 348). Het bewijst dat de naam in de officiële documenten al 
ingeburgerd was en dat er dus al geruime tijd een Oude en een Nieuwe Kale 
bestond. De naam Oude Kale(ne) voor de oude arm van de Durme verscheen 
in de Hansbeekse toponymie pas in 1543. Het gebied tussen de oude arm en de 
nieuwe bedding noemde men in 1412 al Tussen Kalene. 

We hebben een sterk vermoeden dat de naam Leie in Hansbeke alleen 
gebruikt werd voor het uiterst westelijke uiteinde van het nieuwe kanaal, in het 
grensgebied met Bellem 'anden voe rpit by der leyen' ( 1543); het oostelijke deel 
werd steevast Nieuwe Kale(ne) of Kalene genoemd. 

In 1613 namen de Staten van Vlaanderen het initiatief tot het graven van een 
verbindingskanaal tussen Gent en Brugge. Het had vooral een strategisch 
belang en lag in Hansbeke bijna helemaal in de oude bedding van de Leie. Het 
beekje dat ten noorden van de Vaart lag en nog altijd de grens tussen Hansbeke 
en Zomergem vormde, werd op de kaart van 1700 nog Oude Kale(ne) 
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genoemd. Een beek die ten zuiden van de Brugse Vaart ongeveer par·allel met 
die vaart liep, werd in 1632 de calene genoemd en in 1700' beke loopende langs 
den leyboom' (= Leieberm) en 'de beke ofte Cale'. 

NIEUWE VAART 

In 1613 werd begonnen met het graven van de Brugse Vaart, hoofdzakelijk 
in de bedding van de Durme/Kalene/Leie. In 1619 was hij ter hoogte van 
Hansbeke blijkbaar al klaar, hoewel hij officieel pas in 1623 in gebruik werd 
genomen. De bermen van de nieuw gegraven vaart werden in 1700 nog 
Leiebann genoemd, een naam die aan de vroegere Leie herinnert. Als men over 
een 'nieuwe' vaart spreekt, betekent dat ook dat er vroeger ook al een vaart 
geweest moet zijn en die 'vaart' is waarschijnlijk de Leie. 

OUDE KALE(NE) 

Na het graven van de Leie werd de beek die oorspronkelijk de grens vormde 
tussen Hansbeke en Zomergem, Oude Kale(ne) genoemd. Normaal wordt met 
Oude Kale(ne) de Nederkale bedoeld, de beek die van Landegem door Merend
ree vloeit en in Vinderhoute in de Hoge Kale (nu Brugse Vaart) uitmondt. In 
Hansbeke wordt de naam pas in 1543 voor de eerste keer vermeld, maar in 
Zomergem al in 1438. 

6.2 BEKEN, GRACHTEN EN AFWATERINGSKANALEN 

Driebundergracht: genoemd naar de Drie Bunderen. 

Lijssen 's Vlieghers Leie: een Leie of 'gegraven gracht' van Lijssen, een 
vleivorm van Alice of Elisabeth (De) Vliegher. 

Loop: elke bedding waardoor water loopt, is een loop. 

Loop te Voorde: is een andere benaming voor de beek (Grote Beek) in de 
omgeving van het Goed te Voorde. 

Spenhout Geleede: een geleed of 'watering' op de grens van Hansbeke, 
Zomergem en Bellem en genoemd naar Spenhout in Bellem. 

Watergang: een 'afwatering, sloot, vaart, natuurlijke of gegraven waterloop' 
op de wijk Dale. 

Watering: zie Watergang. 
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Waterlat: een afwateringssloot die uitkomt op een sluis. De naam kon overgaan 
op de percelen die aan een waterlat paalden. 

6.3 NATUURLIJKE WATERLOPEN 

Beke: Het is zeer merkwaardig dat dé beek die haar naam gaf aan het dorp 
Hansbeke, in ons materiaal gewoon beke heet. Ze, vloeit van uit het zuiden van 
de gemeente in noordelijke richting tot aan de Kerkakker en de Molenstraat. 
Van hier af werd een nieuwe bedding gegraven om de ringgracht rondom de 
kasteelhoeve van water te kunnen voorzien. Waarschijnlijk bleef ook de oude 
bedding nog lange tijd bestaan, zodat het kasteel van Hansbeke volledig door 
water omringd was: in het noordwesten de oorspronkelijke bedding van de beek, 
in het zuiden en zuidoosten de nieuwe bedding. 
Misschien maakt Sanderus een allusie op die beide armen, wanneer hij spreekt 
over het kasteel van Hansbeke dat niet ver van de oorsprong van de tweetakkige 
Kale lag. We moeten dan Kale als een soortnaam voor beek (zie Kaleken) zien. 
Het bewijs hiervan vinden we in de eerste plaats in het landschap zelf. Bij hoge 
waterstand is een gedeelte van de oude bedding nog zichtbaar en ze staat ook op 
de topografische kaarten aangegeven. Het grootste deel is echter bij het 
aanleggen van het kasteelpark verdwenen. 
Een tweede bewijs vinden we op de kaart van 1700 en het bijhorende landboek. 
De noordwestelijke grens van de wijk Kerke volgt niet de huidige loop van de 
Grote Beek, maar ligt op perceelsgrenzen die duidelijk met de oude loop 
samenvallen. Het was normaal dat de grenzen tussen heerlijkheden werden 
bepaald door natuurlijke gegevens in het landschap zoals beken, grachten en 
verhevenheden. 

Kaleken: De beek die van Nevele naar Hansbeke vloeit, is zeker niet de Kalene. 
Zoals Calene in Sint-Martens-Latem (De Lentdecker 1974, 104) is het hier een 
soortnaam met dezelfde betekenis als beekUe). 

Lange Beke: misschien een andere naam voor de latere Grote Beek, die 
Hansbeke van het zuiden naar het noordoosten doorkruist. 

6.4 STILSTAAND WA TER: PUTTEN EN PLASSEN 

Hofgeweedplas: waterplas bij het Hofgeweed. 

Bouwput: put, al dan niet met water gevuld, bij of in de Houw (zie Houw). 

Katersput: In het Middelnederlands betekende cater in overdrachtelijke zin 
'duivel'. Het kan een put zijn waar katers samenkwamen, of een put waar in het 
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volksgeloof duivels huisden (zie ook Alvinneberg). Maar ook de familienaam 
Cater mag als verklaring niet worden uitgesloten (Debrabandere 1993, 769). 

Kleemputten: kleem of leem is een geelbruine, magere klei die gebruikt werd 
om stenen te bakken, dorsvloeren te verharden en als metselspecie. Na het 
delven van de leem kwam er in die putten soms water te staan. 

Koude Plassen: In de toponymie is koud 'doods, verlaten' en 'afgelegen, aan 
wind en koude blootgesteld'; plas kan 'drassig land, land met waterplassen' 
betekenen. Koude Plassen zijn dus 'afgelegen plaatsen in een drassig gebied'. 

Mergelput: Onder mergel verstaat men gele, vettige, vruchtbare mestaarde, 
voornamelijk klei of leem en koolzure kalk. Een mergelput is een put waaruit 
men mergel groef om daarmee het land te verbeteren. Later kwam er in die put 
soms water te staan (zie Kleemput). 

Moortelput: is 'een modderige put' (zie Moortelken van Eksaarde). 

Puitput: Een puut is een 'kikker'; dus 'kikkerpoel' . 

V oorput: lag aan de grens tussen Hansbeke en Bellem en was een plaats in de 
Durme/Leie/Kalene/Brugse Vaart, waar de heer van het Land van de Woestijne 
tol mocht heffen op elk schip dat er voorbijkwam. De Voorput lag wellicht 
vooraan ten opzichte van een andere put. 

Willems Dam put: Een verhoogde weg of afdamming werd dam genoemd; deze 
put bij een afdamming of een weg door een moerassig terrein kreeg de naam van 
een zekere Willem. 

ZavelputGe): een put, al dan niet met water gevuld, waar zavel werd gedolven 
om metselspecie te maken. 

6.5 HINDERNISSEN IN WA TER EN BERMEN 

Bruggeschot: samengesteld uit brugge en schot. Een schot is een balk die los 
in sponningen ligt en een sluis helpt sluiten, een schotbalk. Misschien lag 
Bruggeschot op de plaats waar de weg van Hansbeke naar Zomergem, in de 
buurt van het Goed te Voorde, de Grote Beek dwarste, want in 1772-177 6 
heette deze brug de 'sluys brugghe '. Een tweede betekenis van schot is 
'belasting', zoals in watergeschat 'belasting van de watering' (De Bo 1892, 
1184). De plaatsnaam Bruggeschot houdt dan verband met de belasting die aan 
een brug betaald moest worden. 
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Tegeldamme: Dam kan in de toponymie drie betekenissen hebben: een dijk, 
een hoger gelegen weg door een moerassig gebied en een afdamming in een 
waterloop. Het Middelnederlandse tegel betekent 'tegel, metselsteen, gebakken 
steen, baksteen, tichel' . In tegenstelling tot een aarden dam was een tegeldam 
gemaakt uit baksteen. 

Wiedauwberm: lag ten zuiden van de Brugse Vaart. Om de vaartberm te 
verstevigen, was hij beplant met wiedauw 'wissen, tenen', die ook door de 
mandenmaker werden gebruikt. 

6.7 BRUGGEN EN DOORWAADBARE PLAATSEN 

Blintkensvoorde: Deze voorde of 'doorwaadbare plaats' wordt hier genoemd 
naar iemand die bij die voorde woonde (zie ook Vleusbaertsvoorde). Blintkin 
is een verkleinvorm van het Middelnederlandse blint, blent of van de persoons
naam (De) Blende. 

Geetbrugge: een brugje voor geiten (zie Schaapsdreve). 

Hoge Steenvoorde: een hoge, met stenen verharde voorde . 

Houtappelstervoorde: Het citaat 'te houtappelstervoerde' moet gelezen wor
den als 'te Houtappels ter voorde'. De familienaam Houtappel(s) betekent 
'bosappel, wilde appel' (Debrabandere 1993, 713 ). Deze voorde lag bij de grond 
of de woonplaats van iemand die Houtappel(s) heette. 

Laatste Gewad: de laatste 'doorwaadbare plaats' in het moerassige gebied 
Tussen Kalene in het noorden van de gemeente. 

Leiebrugge: lag op de wijk Hamme op de plaats waar men al in 1439 door een 
voorde de Leie kon oversteken (zie ook Voortbrugge). 

Voorde: De oudst geattesteerde voorde lag op de wijk Hamme en was de 
oversteekplaats in de Durme/Leie/Kalene op de weg van Hansbeke naar 
Zomergem <Hl-H2>. Een tweede voorde, waarnaar het Goed te Voorde werd 
genoemd, lag in de Grote Beek op de weg van de kerk naar de Kalene <K5>. In 
1772-1776 is er op die plek al een brugje, Sluijs brugghe genoemd. 

Voordbrugge: Op of naast de plaats waar aanvankelijk in de Durme/Leie/ 
Kalene een voorde lag, werd later een brug gelegd. 

Winkelbrugge: brug bij een winkel 'hoek'. 
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7 HEUVELS EN HOOGTEN 

Alvinneberg: Misschien wordt met de plaatsnaam aelvenstede uit het landboek 
van 1700 de Alvinneberg bedoeld. Het eerste lid halfinne is etymologisch 
identiek met dat van aelvenstede. Alvinne is een vrouwelijke vorm van alf 
'lichtgeest, door de kerk tot duivel gedegradeerd' (Gysseling 1978, 24). 

Berg: Over welke verhevenheid het hier gaat, hebben we niet kunnen uitmaken. 

Ingelborg: Het Middelnederlandse borch is een wissel vorm voor berg (zie ook 
Vossenberg: vossemborch, 1473) en Ingel is een korte vorm van de naam 
Ingelbrecht. De vorm Inghelbrichlet (1491) is misschien een verhaspeling van 
lngelbrecht. 

Rulleberg: wordt op een kaart van 1772-1776 gelokaliseerd ten oosten van de 
weg van de kerk naar de Vaart, bij de 'dicke linde' die stond op de plaats waar 
nu de Warandestraat in de Vaartstraat uitmondt, ten oosten van café 'De 
Reisduif. Het straatje dat van hier naar Hamme loopt en nu 'Kouterken' wordt 
genoemd, heette omstreeks 1845 Rullebergstraet. Toegepast op grond betekent 
rul 'mul, los, pulverig, niet in kluiten'. De Rulleberg is dus 'een verhevenheid 
van mulle aarde' . In de jaren dertig werd de Rulle berg door ontzaveling volledig 
af gegraven. 

Varenberg, Nedere Varenberg: berg begroeid met varens. In Varentborch 
(1579) is borch een wisselvorm voor berg. 

Wal: In het citaat van 1597 'den synghele ende den ommeloop ronthomme den 
wal', komen drie verschillende toponymische bestanddelen voor. Wal (uit het 
Germaanse walla) heeft hier nog zijn oorspronkelijke betekenis bewaard, nl. 
'mote, kunstmatige heuvel met een boerderij of burg erop'. Om een aarden 
ophoping of wal te maken, was er grond nodig en daarom werd de aarde rond 
de wal uitgegraven; zo ontstond er een ringgracht of ommeloop. Als extra 
beveiliging werd er soms een tweede gracht gegraven; de strook grond tussen 
die twee grachten is de singel. 
Op de kaart van 1700 zijn er in Hansbeke verscheidene dergelijke grachten 
getekend. De eerste <16> is een ringgracht, waarin een mote ligt en die 
beschreven wordt als 'het neerhof ende daer het vervallen casteel op staet'. De 
naam mote, motte is overgegaan op een stuk grond ten zuiden van de ringgracht 
en dat dus buiten die gracht ligt. De tweede constructie <G8-H8> (het Hofgeweed) 
bestaat uit een motje (mottien) en een ringgracht (den ommeloop ). Op een derde 
tekening staat er een hofstede met gedeeltelijke dubbele ringgracht, de singels 
genoemd <D5>. In de nabijheid van het Walleken <Fl 1> is er op de kaart van 
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1700 nog een ringgracht overgebleven. De naam wal is er overgegaan op de 
percelen rondom de gracht. Ten slotte vinden we op diezelfde kaart nog een 
ringgracht <Jl 1-Kl 1>, ook ommeloop genoemd. 

Walleken van Eksaarde: Waarschijnlijk is dit de wal of 'kunstmatige heuvel' 
waarop het Goed van Eksaarde stond. De naam van dat goed werd in 1632 nog 
als toponiem gebruikt, maar op de kaart van 1700 is er geen spoor meer van te 
vinden. 

8 OMHEININGEN, AFSLUITINGEN, GRENSTEKENS EN VARIA 

Bellen: In 1665 lag er een bellemken op Grieks Akker. Misschien is Bellen 
af geleid van het Romaanse baculiolum 'afsluiting'. Een belle kon een slagboom 
aan een weide zijn, maar ook een tolboom, bv. op een heerweg. De naam van 
de slagboom kon op het stuk grond overgaan. De vorm bellemken kan ook 
ontstaan zijn onder invloed van de nabijgelegen gemeente Bellem. 

Galgestichel: In de vorm 'galcxstichele' (1569) is ghalcxeen genitiefvorm van 
het Middelnederlandse ghalge zoals rocx een genitief is van 'rogge' (Gysseling 
CMT, 2254, 11). Van Durme (1986, 354) vermeldt de genitiefvormjan kichs 
lokhtin, achter skicx van de familienaam Kich. Het Middelnederlandse stichel, 
uit het Germaanse stigila, betekent 'overstapje'. De houten of stenen overstap
jes trof men meestal aan op plaatsen waar voetpaden door omheiningen liepen. 
Dit perceeltje bij de Vierweegse op Reibroek werd genoemd naar een overstapje 
in de omgeving van de galg. 

Grote Mere: ligt in matig Jemig-zandgronden die iets te droog zijn in de zomer; 
de betekenis 'waterplas' (van het Germaanse mari) komt dus niet in aanmer
king. Aangezien de Grote Mere op of bij Lijskens Akker ligt, vermoeden we dat 
meer, me re hier 'grenspaal' betekent, zodat het toponiem betrekking heeft hetzij 
op een stuk land bij een grote grenspaal, hetzij op een groot stuk land bij een 
(gewone) grenspaal. 

(Achterste) Hiltstijl: lag in het noordwesten van Hansbeke 'te Hamme up de 
voort' ( 1529) in het grensgebied tussen Bellem en Hansbeke (Bellem 1994, 78). 
Het woord bestaat uit hilt en stijl. De Bo ( 1892, 368) verklaart hiltemuur als 'een 
scheidingsmuur die toebehoort aan twee eigenaars'. Hiltstijl is dus een stijl, paal 
of zuil die de scheiding of grens tussen de gemeenten Bellem en Hansbeke 
aanduidde. Er moeten zeker meer van die grenspalen gestaan hebben, aangezien 
er sprake is van Achterste Hiltsti jl. In Lovendegem (Andries 1993, 150) vinden 
we in 1454 de plaatsnaam hulstijl. 
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Lange Els: Bomen werden vaak als herkenningspunt gebruikt; een hoge, 
alleenstaande els viel in het landschap zeker op. 

Linde(ken): Volgens het geloof van onze voorouders woonden er in de linden 
goede geesten. Ook na de christianisering bleef de linde een 'heilige' boom; 
vandaar dat er nog vaak bij oude hoeven twee linden aan weerskanten van het 
hek of de oprijlaan staan. Een linde was vaak ook een oriëntatieboom of een 
grensteken tussen heerlijkheden en wijken: Reibroeklinde, Linde(ken) te 
Rode, Zandelindeken en Linde te Hamme. 

Oosthekken: waarschijnlijk het hek waarmee de Hammeakker aan de oostelijk 
kant was af gesloten. 

Rodenakkergat: het gat of de toegang tot de Rodenakker. 

Staakteken: De vorm staectekin (1459) is een verkleinwoord van staect, een 
afleiding met het suffix -t van stake. Hiervan is het Middelnederlandse werk
woord staken afgeleid: 'een omheining plaatsen, met stokken afschutten'. 
Waarschijnlijk is het Staakteken een plaats bij een staak als grenspaal of als 
oriëntatiepunt. 

Valhekken: stuk grond, genoemd naar een slaghek, een hekje dat vanzelf 
dichtslaat, omdat de draaias schuin geplaatst is en dat vroeger voorkwam aan 
weiden waardoor een voetweg liep (WVD, 231). 

Zulle: is in het plaatselijke dialect 'een drempel'; misschien is het in de 
plaatsnaamkunde 'een overstapje tussen omheinde percelen' (zie Galgestichel). 
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Schavenskens (Einde) 41 Velde 21 
Schinkels Eekhout 65 Vel deken 62 
Schipleen 48 Vel dekens 51 
Schoonminne 52 Veldstraat 18 
schoot 29 Veldstuk 48 
Schuurveldse Dreve 18 Verbeelenbilk 34 
Sesijnstuk 52 Verbeelenbunder 34 
Sint-Pietersdries 26,34 Verbeertenstuk 34 
Sleedoorn 42 Verboden Weg 48 
Sleehage 42 Vergretenstuk 34 
Slokmeers 55 Vieiweegse 18 
Smeets Dries 27,34 Vijvermeers 62 
Snept 58 Vinktmeers 62 
Spanjaard 34 Vissenhage 68 
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Staakteken 80 Vitsenbilksken 40 
stede 29 Vlake 45 
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Steen ers 14 Vleusbaerts Voorde 49 
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Stove 21 Voorde Loke 66 
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Streepmeers 55 Voorde 14, 77 
Strijbrake 51 Voorput 76 
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Trauwbilksken, Trauwstuksken 50 VrominsNromans Akker 35 
Tricen Lochting 34 Vromins Broek 65 
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Troost 52 Wal 78 
Tussenste Bilk 61 Walleken 61 
Uitvang 24 Walleken van Eksaarde 79 
Valhekken 80 Wallestraatje 18 
's Valken 34 Wan gat 43 
Varen berg 45, 78 Warande 51 
Varenmeers 57 Waiwinkel 43 
Varent (ter) 40 Watergang, Watering 74 
Varentstraat 18 Watergang stedeken 49 
Veemeerselken 63 Waterlat 49, 75 
veld 68 Werf, Werfstuk 42 
Veldakker 48 Wiedauwberm 77 
Veldbilk(sken) 48 Wijden broek 70 
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Wilde Dries 27 Zavelput(je) 76 
Willem Zuttermans Stede 35 Zeger Maercx Bilk 35 
Willems Damput 76 Zelare 15 
Windgat 61 Zijstraat 19 
Winkel 49 Zoet Minneken 52 
Winkelbrugge 77 Zoetenbilk 35,44 
Wit Veld 71 Zulle 80 
woestijn 69 Zwane 22 
Wulfaertdries 27 Zwijnhage 51 
Wulfs Stedeken 65 Zwinge 40 
Zande(ken) 14 
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GLOSSARIUM 

Aanwijzingen 

- Het lemma volgt de huidige spellingregels, behalve bij plaatsnamen die met een 
persoonsnaam beginnen en bij enkele vonnen van onduidelijke oorsprong. 

- Als een naam tot op de dag van vandaag nog gebruikt wordt, is voor de huidige 
spelling gekozen. 

- In het dialect van Hansbeke eindigen bijna alle vrouwelijke substantieven en ook 
enkele mannelijke op -e. Die dialectische vonn is vaak onverbrekelijk met de 
plaatsnaam verbonden en is bewust als dusdanig behouden. B.v. Krone, Mane, 
Zwane. Dat geldt echter niet voor namen op -straat en evenmin voor namen die 
eindigen op doffe e + -1, -n, -r (bv. Kerkstegel, Houtakker). 

- Om dezelfde reden worden diminutieven op -ken ongewijzigd gelemmatiseerd, 
tenzij die vonn in het huidige dialect niet meer mogelijk is. 

- Op het lemma volgen alle in de archiefstukken gevonden attestaties, chronologisch 
geordend en telkens gevolgd door de bron (zie de afkortingen hierna) en de bladzijde 
of het blad (recto/verso). 

- Aan de hand van het land boek van 164 3 en een door ene Dedeken getekende, helaas 
alleen in fotokopie bewaarde kaart van 1700 konden heel wat namen gelokaliseerd 
worden. Bij die namen vindt u tussen<> een letter-cijfercombinatie, die verwijst 
naar de losse kaart. Die maakt het mogelijk om snel op te zoeken waar een wijk, straat 
of perceel zich precies (of ongeveer) bevindt. Enkele namen komen op meer dan één 
plaats voor. Als niet uitgemaakt kon worden, op welke percelen de excerpten 
betrekking hebben, zijn alle mogelijke lokaliseringen venneld. Lemma's zonder 
nummer konden niet gelokaliseerd worden. 

- In een aantal excerpten is ook 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 overheerst een schrijfwijze met kleine beginletter. Als in 
dezelfde bron vonnen met kleine letter en hoofdletter naast elkaar voorkomen, is 
alleen de meest gebruikelijke opgenomen. 

- In de lijst zijn samengestelde toponiemen met groot, klein, lang, kort, krom e.d. 
alfabetisch volgens het tweede woord gerangschikt. Zo komt Grote Rameie vóór 
Groot Stuk. Alleen voor hoog werd een uitzondering gemaakt. 

- Afkortingen worden opgelost volgens de spelling die in het bewuste document 
gebruikelijk is. In twijfelgevallen wordt de aanvulling tussen haakjes geplaatst. 

- Hoewel het de bedoeling is, alleen attestaties tot het begin van de l 7e eeuw op te 
nemen, zijn ook enkele vonnen tot 1632 overgenomen. 

- In enkele bronnen komen verschrijvingen en fouten voor. Als met zekerheid kon 
aangetoond worden dat de afwijkende vonn hetzelfde perceel noemt, hebben we 
hem zonder meer bij de correcte vonn ondergebracht en hem van een * voorzien. 
Was dat niet het geval, dan wordt hij afzonderlijk gelemmatiseerd. 

- Bij namen die zeer frekwent in de bronnen voorkomen, zijn slechts een paar 
excerpten per bron opgenomen. 
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Gebruikte afkortingen 

Archiefbronnen: 
ADr Abdij Drongen (RAG) 
AM Ambacht Maldegem (RAG) 
ARA Algemeen Rijksarchief Brussel 
AvM Appeltjes van het Meetjesland (Jaarboeken) 
Bor Borluut (RAG) 
DFl De Flou, Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen, 

Div.0 
GV 
GY-CMT: 
GY-TW 

Ha 
K/Ha 
KAD 
KR 
LvN 
Me 
Nov. 
OB 
P/Ha 
PdH 
PR 
RAG 
RK 
RR 
RSA 
Rtb. 
RvVI 
SAB 
SAG 
SB/R 
SJG 
SJHB 
SP 
SR 
Vi 
WK 
28/ 
301/ 
330/ 
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Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guines en 
Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu 
Diverse Oorkonden (RAG) 
de Ghellinck-Vaemewyck (RAG) 
Gysseling, Corpus van Middelnederlandse teksten 
Gysseling, Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxem
burg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland 
Hansbeke (RAG) 
Kerkarchief Hansbeke (RAG) 
Kathedraalarchief Doornik 
Kerkrekening 
Land van Nevele (RAG) 
Merendree 
Novaaltienden 
Oudburg (RAG) 
Pastoriearchief Hansbeke 
Preudhomme d'Hailly (RAG) 
Piers de Raveschoot (RAG) 
Rijksarchief Gent 
Rekenkamer (ARA) 
Rolrekeningen (ARA) 
Raad van State en Audiëntie (ARA) 
Rente boek 
Raad van Vlaanderen (RAG) 
Stadsarchief Brugge 
Stadsarchief Gent 
Sint-Baafs, reeks R (RAG) 
Archief Sint-Jakobskerk Gent 
Archief Sint-Janshospitaal Brugge 
Sint-Pieters (RAG) 
Stadsrekeningen (SAB) 
Vinderhoute (RAG) 
Wetachtige Kamer (ARA) 
Penningkohieren (SAG) 
Jaarregisters van de Keure (SAG) 
Registers van Gedele (Wezenboeken) (SAG) 



Andere: 
ca. 
Cart. 
Den. 
Div 
kop. 
leg 
r 
rek. 
0 
oml 
v 
16e 

* 

Bronnen 

ClfCa 

cartularium 
denombrementen 
Diverse stukken 
kopie 
legger 
recto 
rekening 
oorkonde 
om(me)loper 
verso 
16e eeuw 
zelfde tekst als het vorige excerpt 
corrupte spelling of vergissing van de scribent 

Behalve de in het glossarium voorkomende bronnen werd, o.a. voor de lokalisering, nog 
gebruik gemaakt van de volgende kaarten. 

Uit het fonds 'Kaarten en plann~n' in h~ Rijksarchief Gent: 
nrs. 97 (1615), 1276 (1Û5~1294 (1687),Î645 (1772-1776), 1785 (1660), 2159 (17e 
eeuw), 2311 (1774), 3398 Crre eeuw) 

Uit de bibliotheek van de Heemkundige Kring 'Het land van Nevele': 
Bodemkaart van Hansbeke 
Popp-kaart van Hansbeke 
Kaart van Hansbeke uit 1700, getekend door Dedeken (fotografische verkleining; het 
origineel is verbrand) 
Kaart van Bellem, getekend door A. Verhoustraete in 1958 

Uit het gemeentearchief van Nevele: 
Atlas des Chemins de la Commune de Hansbeke (ca.1845) 

95 



'° 0\ Schets met de ontwikkeling van het net van waterlopen ter hoogte van Hansbeke (Tekening: Geert Andries) 
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HANSBEEKSE PLAATSNAMEN 

ACHTERDONCMANS:daermentheedtachterDoncmans,1459,SAG-330/28,235v. 

ACHTERBILK: een partye genaempt verbeelen ofteachterbilck, 1632, P/Ha-Rtb. l 624-
29, 2r. 

ACHTERSTE BILK <K5-L5>: brouclandt dat men heedt den achtersten bulck, 1569, 
ARA-RSA 618/15, 72v;jnden achtersten bulck, id, 73v; een ghemet dat men heedtden 
achterste bulck, 1571, SAG-28/25/106, 68v. 

ACHTERSTE DOORN: den achtersten doorne, 1578, SAG-330/96II, 14v. 

ACHTERSTE Hil... TSTIJL: den achtersten hilstijl, 1571, SAG-28/25/ l 06, l 7v; up ten 
achtersten hilstijl, 1572, SAG-28/25/106, 13r. 

ACHTERSTE HULLE: den hullebilck oost ghelant de achterste hulle, 1577, RAG
LvN 323, 339v; 

AEGHTENBILK: een beelc by den vors. goede die men heetaeghten beelc, 1390, SAG-
3 30/9, 109r. 

AKKER: hulst in den acker, 1264kop.14e, RAG-ADr6, 31r;--, 1264 kop.15e, RAG
ADr7,74r. 

AL VINNEBERG <D6>: den halfhinnebergh, 1579, SAG-330/96II, 260v. 

AMELDONKSTEDEKEN <E7>: een stic lants ghenaempt ameldonc stekyn, 1543, 
SAG-330/61, 12v; een stic lants ghenaemt het hameldonck stedekin, 1578, SAG-330/ 
96II, 15r; het ameldoncstedeken, 1579, SAG-330/9611, 262r. 

ANTEMMEN: brouclandt datmen heedt de antemmen, 1569, ARA-RSA 618/15, 83r; 
viiC r. lands dat men heedt de antemmen, 1571, SAG-28/25/106, 73r; de antemmen, 
1572, SAG-28/25/106, 70r. 

BACHTEN BOSSE: bosch daerrnentheedtbachten bossche, 1569, ARA-RSA 618/15, 
49r; brouclandt daerment heedt bachten bossche, id, 66v. 

BACHTEN HAGE<L2-02>: daerrnentheedtbachtenderhaghen, 1499, SAG-330/41, 
293r; bachten de haghen, 1507, SAG-330/43, 270v; den meersch bachtenhaghe, 1564, 
P/Ha-KR 1563; daer ment heedt bachte(n) haghe, 1569, ARA-RSA 618/15, 77v; 
tusschen calene daer ment heedt bachten haghe, id, 93r; mersschen daerment heedt 
bachterhaghe, 1571, SAG-28/25/106, 74v, 75v;--1572, SAG-28/25/106, 7lr, 72r; Een 
parcheel meersch Ligghende bachter haghen, 1577, RAG-LvN 323, 32lr; meersch 
bachter haghe ... zuyt het oostvelt, id, 325v; bachterhaghe, id, 340v; meersch bachter 
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aghe, id, 324v; bachten der haeghe, id, 329r; bachter haeghe, id, 322v, 325v, 328r; 
bachterhaeghe, id, 337v; 1 roeden Lants bachterhaeghen ... noort de calene zuyt an 
toostvelt, id, 329r; meersch gheleghen tusschen calene bachter haeghen~ .. zuyt toost
velt, id, 332v; bachter haege, id, 328r; <lander licht bachten haghe endende upthoostvelt 
loopende tot up de calene, 1603, P/Ha-KR 1601-02, 3v; bachten haghe, 1606, P/Ha-KR 
1604, 4r; een meersch bachter haegen hoofdende suyt up toostvelt, 1632, P/Ha
Rtb.1624-29, l 4v; mersch geleghen bachter haeghen (hoofdende up het oostvelt noort 
up de calene), id, 20v, 2lr. 

BACHTEN HAMME <H2-K2>: bachten hamme, 1466, SAG-330/30, 16lr; meersch 
bachten hamme ... zuut de calene, 1577, RAG-LvN 323, 320v, 328v, 330v; daerment 
heet bachten hamme, id, 322r; daerment noempt bachten hamme ... zuyt de calene, id, 
326r; bachten hamme, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 26r. 

BACHTEN HUIZEKEN: een stick lans ... gheheeten bachten huusekine, 1479, SAG-
330/35, 38r. 

BACHTEN MICHIELS: een stic datmen heet bachten michiels, 1579, SAG-330/9611, 
259r. 

HACKERS STEDEKEN: een stedeken genaempt hackers stedeken, 1632, P/Ha
Rtb.1624-29, 13v. 

BEELE V ARENT(S STEDE): daerment heet heele(n) van der Varents stede, 1439, 
SAG-330/22, 139v; brouclandtdatmenheedtheelevarent stede, 1569, ARA-RSA618/ 
15, 53r; iii ghemete dat men heedt heele varins stede, 1571, SAG-28/25/106, 54v; heele 
varens stede, 1572, SAG-28/25/ 106, 48r; eenen bulck ghenaemt heel van varents stede, 
1584, RAG-Me 65, 29v, 38v. 

BEERMANS STEDE <C9-D9>: brouc Landt datmen heedt heermans stede, 1569, 
ARA-RSA 618/15, 63v; brouclandtdatmen heedtbermas stede, 1571, SAG-28/25/106, 
62v; hermans stede, 1572, SAG-28/25/106, 57v. 

BEIAARD <D6>: een bundere datmen heedt den heyaert, 1569, ARA-RSA 618/15, 
43r; brouclant dat men heedt den heyaert, 1571, SAG-28/25/106, 40v; den heyaert, 
1572, SAG-28/25/106, 33r; een houde hofstede nu winnende landt genaempt den 
heyaert geleghen te kippendonck, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 1 lv. 

BEKE 1: eenen bilck landts diemen heet de hecke an vleusbaerts voorde, 1632, P/Ha
Rtb.1624-29, l 7r. 

(ter) BEKE 2: zuijtwest van der keercken daerment heet te heke, 1525 kop.1632, RAG
PdH 46011, lOv; ter heke, id, lOv, 22v; een ofstede aldaer ment heedt ter heke, 1569, 
ARA-RSA 618/15, 66r; terheke, id, 90v; terheke, 1571, SAG-28/25/106, 53r;--, 1572, 
SAG-28/25/106, 46r; aende heke, 1577, SAG-28/25/106, 37v; 
Zie ook I.ANGE BEKE, STEDE TER BEKE. 
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BEKSKEN <G14-H14><K15-L15><Ll>: tote den becxkine, 1421, SAG-301/2611, 
79v; --, 1425, SAG-301/2811, 20r; Een stick Landts ghenaempt het becxken, 1577, 
RAG-LvN 3,23, 321 v. 
Zie ook MOLENBEKSKEN. 

BELLEN <K13>: daert men heedt belle(n), 1569, ARA-RSA 618/15, 68v. 

BERG: daerment heedt up den berch, 1427, SAG-330/19, 109v. 

BERG AKKER <M 11>: daerment heedt In den berch ackere, 1499, SAG-330/41, 293r; 
cauterlandt ligghende upten berchackere, 1569, ARA-RSA 618/15, 42r; upten 
berchackere, id, 46r, 47rev;--, 1571, SAG-281251106, 39v, 44r, 45v ev; --1572, SAG-
28/251106, 32r, 36r, 38r ev; berch ackere, 1577, SAG-28/25/106, 28r; een stick landts 
Inden berchackere, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 3r. 

BERKELAKKER: een bunder lants ghen den berckelackere, 1584, RAG-Me 65, 7v. 

BIESKEN: ten biesekine, 1412, SAG-330/15, 20r. 

BIEST <Hll-Jl l><H13-J13><L7-M7>: in de biest voerde Vlake, 1376, SAG-330/6, 
19v; v ghemet ende heet de biest, 1481, RAG-Vi 227, 6v; daerment heedt In middewaert 
vander biest, 1499, SAG-330/41, 293r; ghenaempt de biest ende es brouclandt, 1569, 
ARA-RSA 618115, 49r; brouclandtdatmen heedt de biest, 1571, SAG-28/25/106, 47v; 
biest, 1572, SAG-28/25/106, 5v, 40v; tgadt vanden hende vander biest neven griecx 
ackere, 1597, P/Ha-Nov, 2v; daerment heet te zande ghenaemt de biest, 1616, RAG-Vi 
228, 185r; tlandt in griecx ackere nevens der biest, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 31 v. 

BIJKANT <L3>: ijC ende L roeden Landts oockjn ammen acker ghenaempt den bicant 
... west hendende up het meelvelt, 1577, RAG-LvN 323, 338v. 

BIJV ANGEN <D13-E13>: drye ghemeten landts ... ghenaempt de byvanghen, 1539, 
SAG-330/56, 60v; de byvanghen ofte elementen, 1581, SAG-330/98, 215r. 

BILK: terre que dicitur beelch, 1264 kop.14e, RAG-ADr 6, 31 r; --, 1264 kop.15e, RAG
ADr 7, 74r; C roeden lants in den buelc, 1376, SAG-330/6, 87v. 

BILKSKEN: C roeden meersch ... ghenaempt tbuelken, 1577, RAG-LvN 323, 332v. 

BLEKERIJE <L6>: besedt upde bleckerye, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 18v. 

BLINTKENSVOORDE: te blintkinsvoorde, 1563, RAG-RvVI 976, 7r. 

BLOKSKEN: [in hammenacker] ghenaempt tblocxken, 1577, RAG-LvN 323, 335r. 

BOGAERT AKKERBILK: eenen buelc gheheeten den bogaert acker bulc, 1466, SAG-
330/30, 161 r. 
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BOLLEKENS STEDE <09>: een stic lans ghenaempt bollekens stede, 1597, P/Ha
Nov, 4v. 

BONTE BILK: ghenaempt den bonten *bunt, 1543, SAG-330/61, 12v; den bonten 
*buck, 1579, SAG-330/96II, 26lr; twee gemeten landts liggende te reybrouck ... west 
den bonten *buck, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 16r. 

BOS <C7><E5>: dat men eet Inden busch, 1407, SAG-330/13, 318v. 

BOSAKKER: In den buschackere, 1439, SAG-330/21, 106r, 139v. 

BOSSELKEN: Een half ghemet Landts gheleghen daerment heet In hammeackere 
ghenaempt zynde het bosschefken, 1577, RAG-LvN 323, 327r. 

BOVENMEERS: ter stede daerment heet up den bovenmersch, 1427, SAG-330/19, 
109v. 

BRAAMSTUK <K7>: iiC r. die men eedt tbraemstick, 1520, SAG-330/47, 173r; een 
stic lants ghenaemt het braemstic, 1578, SAG-330/9611, 15r; --, 1579, SAG-330/96II, 
262r; een partye landts genaempt het braem ofte werfstick liggende byde muelene, 
1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 1 v; een parcheel landts gen. het braemstick byde moere, id, 9r. 
Zie ook GROOT BRAAMSTUK. 

BRAND<K4>: upammenackeredaermentheedtdenbrant, 1569, ARA-RSA618/15, 
43r; den brant, 1571, SAG-28/25/106, 54r; --, 1572, SAG-28/251106, 47v; twee hondert 
roeden Ligghende Inden brant ... zuut tclooster van dronghene, 1577, RAG-LvN 323, 
323v; Een stick Lants ghenaempt den brant, id, 326r; Een ghemet Landts Ligghende 
daerment heet den brant ... noort tmeelvelt, id, 326v; In ammen ackere ghenaempt den 
brant, id, 333r; den brant, id, 339v; een partye Landts ghenaempt den brant, 1619, 
RAG-RvVl 988, 400v; een stick landts in hammen ackere genaempt den Brandt, 1632, 
P/Ha-Rtb.1624-29, 13v, 14v; een stick landts genaempt de Brandt, id, 14r. 

BRANDERMEERS: terstededaermentheetindebrandermersch, 1427, SAG-330/19, 
109v. 

BRANDSTUK: iiC Roeden lants gheheeten tbrantstic, 1455, SAG-330/27, 76r. 

BREDE MEERS : tenden breeden meerssche, 1421, SAG-301/2611, 79v; anden 
breedenm(er)sch,1425,SAG-30112811,20r;Inbellemmedaerrnentheedtdebreemersch, 
1571, SAG-28/25/106, 53v; de breemersch, id, 54r; brouclandt datmen heedt de 
breemeersch, 1572, SAG-28/25/106, 47r. 

BRIEL: in brefo, 1264 kop.14e, RAG-ADr 6, 31r; --, 1264 kop.15e, RAG-ADr 7, 74r; 
van den gheweede dat men heet den brief, 1443, SAG-330/23, 129v; van den gheweede 
gheheeten den briel, 1444, SAG-301/37II, 83v; den brief, 1526, SAG-301/82, 58v; 
bosch ... ghenaempt den briel, 1607, SAG-330/129, 4lv. 
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BRIELKENS: twee parcheelen lants ghenaempt de brielkins, 1533, SAG-330/52, 88r; 
de brielkins, 1579, SAG-330/9611, 260r. 

BRIELMEERS: een partye ghenaempt den brielmersch, 1619, RAG-RvVI 988, 418r. 

BROEK: Inden brouc metten oosthende an Vossenbeerch, 1491, SAG-330/39, 64r. 

BROEKELKEN(S): voortbroukelken, 1427, SAG-330/19, 109v; Intbroukelkin, 1491, 
SAG-330/39, 64r; brouclandtdat men heedt hetbrouckelkin, 1569, ARA-RSA 618/15, 
61 v; tbrouckelken, 1571, SAG-28/25/ 106, 61 v; Een sticx.ken Landt ... oock ghenaempt 
debrouckelkens, 1577, RAG-LvN 323, 32lr; eensticklandts genaemptdebrouckelkins, 
1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 12r; een partye landts ... ligghende up tbroeckelken, id, 21 v. 

BRUGGESCHOT: up brucghescot, 1407, SAG-330/13, 318v. 

BRUGSKEN <F7>: een manscip ... noortwest vander keercken tusschen de reviere 
ende den meulenstraetken daerment heet ten bruggheskene, 1525 kop.1632, RAG-PdH 
460II, 16r; daerment heet tbrugghesken noort vanden kippendonck, id, 19r; iiC r. 
ghenaempt tbruggheskin, 1543, SAG-330/61, 12v; het bruggheskin, 1569, ARA-RSA 
618/15, 6lr; brouclandt datmen heedt dhelst ende het bruggheskin, id, 64v; het 
bruggheskyn, 1571, SAG-28/25/106, 61r, 64v; --, 1572, SAG-28/25/106, 55v, 60v. 

BRUUT: een stick Landts ghenaempt de bruut, 1619, RAG-RvVl 988, 417v. 

BUDDINS STRAAT: ter plaetsen daerment heedt by buddins strate, 1443, SAG-330/ 
23, 96r. 

BUNDER(KEN)S <N6-06>: ende heeten de buunres, 1390, SAG-330/9, 109r; daerment 
eedt Inde bunders, 1532, S AG-3 30/51, 86r; een alf bunder bosch ghenaempt de bunders, 
1543, SAG-330/61, 12v; boschende veltoocghenaemptdebunders, id, 12v; twee oude 
ghemeten gheheeten Inde bunders, 1519, SAG-330/96II, 258v; een bosch geheeten de 
bunderkens, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 27v. 
Zie ook DRIE RUNDEREN, HALF BUNDER, VERBEELENBUNDER. 

B UNTMEERS(ELKEN): debuentmeersch, 1412, SAG-330/15, 20r; merssche ligghende 
beneden up den veltackere gheheeten den *vunt mersch, 1450, SAG-330/25, 82r; tbuent 
mersschelkin, 1543, SAG-330/61, 12v; de buent meersch, 1569, ARA-RSA 618/15, 
34r, 78v, 79v; meersch diemen heedtde buendt, id, 49r; brouclandt ... debuent meersch, 
id, 80r; een bundere mersschen diemen heedt de buent, 1571, SAG-28/25/106, 48r; 
buent meersch, id, 75r; buent mersch, id, 69r, 75v;--, 1572, SAG-28/25/106, 71 v; buent 
meersch, id, 71 v, 72r; de buent, id, 41 r; een stick Lants ghenaempt de buentmeersch zuut 
de straete noort de meersch, 1577, RAG-LvN 323, 324v; het buentmeersch, id, 327v; 
de buntmeersch ... hendende up de meersschen, id, 338r; Een stick Landts ghenaempt 
de buynt meersch tsheeren straete zuyt, id, 340v; meersch ghenaemt den buent, 1584, 
RAG-Me 65, 7v; In den *buenmeersch, 1607, SAG-3301129, 4lv; buntmersschelken, 
1579, SAG-330/96II, 259v. 
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BUREN <E8>: twee bukken gheheeten debueren, 1520, SAG-330/47, l 72v; tusschen 
den bueren, 1525 kop.1632, RAG-PdH 460II, 20v; drye bukken diemen heedt de 
bueren, 1571, SAG-28/25/106, 63v; --, 1572, SAG-28/25/106, 58v; iiijC roeden 
ghenaempt de *buerems ... streckende metten zuythende achter sheeren straete, 1577, 
RAG-LvN 323, 337r. 

BUURKEN <C2-D2>: een alf ghemet landts dat men eedt tbuerken, 1520, SAG-330/ 
47, l 73v; een ghemet lants ... ghenaemt het buerkin, 1554, RAG-Ha 62, 0. 

BUURMANS: eenen buelc daer ment heet te buermans, 1439, SAG-330/22, 139v; up 
de wostine voor buermans, id. 

BUURT <H2>: een behuysde hofstede ... te hamme ande brugghe ... zuyt de buert west 
de strate, 1577, RAG-LvN 323, 336v. 

CIJNSZAK: daerment heet Inde cheynsac, 1459, SAG-330/28, 235v. 

DAALBILK(EN): Inden buek dat men heet daelbuelc/daelbelc, 1403, SAG-330/12, 
316v;indedae/bue/c,1407,SAG-330/13,318v;brouclandtdatmenheedtdedae/bulcken, 
1569, ARA-RSA 618/15, 53v; iiij ghemeten landsdiemen heetdedaelbulcken, id, 16v; 
de daelbulc, 1571, SAG-28/25/106, 52r; de daelbulcken, 1572, SAG-28/25/106, 45r; 
genaempt de daelbilcken, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 16v; twee bikxkens ten daele 
geheeten de daelbulcxkens, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 37r. 

DAALBOSSELKEN: tdaelbusselken, 1479, SAG-330/35, 38r. 

DAALSTEDEKENS: twee stedekens gheheeten dedaelstedekens, 1479, SAG-330/35, 
38r. 

(ten) DALE: ten dale in de prochie van ansbeke, 1359 kop.1424, SJKG-1232, 39r; ter 
stede daer ment heet ten dale, 1412, SAG-330/15, 20r; tsticxken ten dale, 1432, SAG-
301/31II, 27v; ten Dale, 1569, ARA-RSA 618115, 19r/v, 20v, 56r/v; ten dale, 1571, 
SAG-28/25/106, 25r,58r/v;--, 1572, SAG-28/25/106, 19r,51v,52r;-, 1577, SAG-28/ 
25/106, 2v, 33r/v; in tghewestedaermentheettendale, 1584, RAG-Me65, 30v, 53r; ten 
daele, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 6r, 7r, 8r ev; ten dael, id, 41r. 

DAMBOS: een bosschelkin gheheeten den dam bosch, 1529, SAG-330/50, 11 lr; in 
dambosch, 1532, SAG-330/51, 86r; andendambosch, 1569, ARA-RSA 618115, 45r; In 
den dambosch, 1577, SAG-28/25/106, 45r; --, 1579, SAG-330/96II, 260v; Inden 
*dombosch ... west de calene, 1608, RAG-Me 105, 26r. 
Zie ook EKSTERDAMBOS. 

DAMPUT: byden dampit, 1569, ARA-RSA 618/15, 56v; damput, 1571, SAG-28/25/ 
106, 57v; --, 1572, SAG-28/25/106, 51r; --, 1577, SAG-28/251106, 2v, 7v; een stick 
lants ghenaempt den damput, 1581, SAG-330/98, 215r, 217r. 
Zie ook WIUEMS DAMPUT. 
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DANINS BILK: ghenaemt danins bulck 400 r, 1584, RAG-Me 65, 2v. 

DAUS BOS: inden veltackere bachten dausbossschen, 1554, RAG-Ha 62, O; daus 
bosch, 1569, ARA-RSA618/15,48r;--, 1571, SAG-28/25/106, 46v; nevenDausbosch, 
1572, SAG-28/25/106, 39r. 

DAUS STEDE: genaemt daus Stede, 1577, SAG-28/25/106, 29v. 

DEKENS STEDE: brouc Landt dat men heedt dekens stede, 1569, ARA-RSA 618/15, 
56r. 

DIKSMUIDSE WEG <A9-Fl2>: an de vierwechsceede streckende metter westzyde 
ande straete daermen gaet ter kerken waert metter zuutzyde anden wech van dixmude, 
1616, RAG-Vi 228, l 92r. 

OONK(T): up tveldeken ... hoefdende up dedonc, 1412, SAG-330/15, 20r; te *Reysbrouc 
Inde donct, 1481, RAG-Vi 227, 6r. 

DOOLAGE <F9>: een alf ghemet heetende tdoolaechsken, 1520, SAG-330/47, l 72v; 
brouclandt ligghende neven der doolaghe, 1569, ARA-RSA 618/15, 60r; de doolaghe, 
id, 64v; brouc landt dat men heedt de doolaghe, 1571, SAG-28/25/106, 79v; --, 1572, 
SAG-28/25/106, 75v; de doelaghe, 1577, SAG-28/25/106, 37v; een partye landts 
ghenaempt de doolaghe, 1619, RAG-RvVl 988, 381 v; de doolaeghe, 1620, SAG-330/ 
135II, 30v. 

DOORN: zie ACHTERSTE DOORN, SLEEDOORN. 

DOORNBILK<J-K 10-11>: eensticklants ... gheheetendendoorenbuelc, 1479, SAG-
330/35, 38r; den doorebulck, 1569, ARA-RSA 618/15, 91r; een bunder brouclandt 
datmen heedt den doorebulck, 1571, SAG-28/25/ 106, 53r; den doorebulck, 1572, SAG-
28/25/ 106, 46v. 

DOORNBOS(SELKEN) <K9>: een manscip ... gheleghen Inde voomomde prochie 
van hansbeke byder keercke daerment heet den doorenbosch ende es een behuusde 
hofstede, 1525 kop.1632, RAG-PdH 46011, l 3v; eenen bulck gheleghen Inden 
doorenbosch, id, 14v; den doorebusch, 1569, ARA-RSA 618/15, 46v, 48r; den 
doorenbusch, id, 9v, lOr, 47v;--, 1571, SAG-28/25/106, l 7r;--, 1572, SAG-28/25/106, 
12v; doerenbusch, 1577, SAG-28/25/106, 9r, 28rlv;doorebusch, 1596, P/Ha-KR 1594-
95, lr; doren busch, 1597, P/Ha-Nov, 1 v; een deen bulxken anden cautercant Inden 
doorenbosch, id, 1 v; doorenbusch, 1599, P/Ha-KR 1596-97, lr; doorebusch, 1602, P/ 
Ha-KR 1599-1600, lr/v; --, 1606, P/Ha-KR 1604, lv; --, 1607, P/Ha-KR 1606, lv; 
doorenbusch, 1608, P/Ha-KR 1608, 1 v; syn stede ende landt Inden doorenbusch, 1632, 
P/Ha-Rtb.1624-29, 30v. 

DOORNBOSSELKEN: iiC Roeden brouclandts datmen heedt het doorenbusschelkyn, 
1571, SAG-28/25/106, 46v; het doorebusschelkyn, 1572, SAG-28/25/106, 39r. 
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DOORNHAGE <G9-H9>: Inden meulenackere neven der doorenhaeghe, 1525 
kop.1632, RAG-PdH 46011, 2lr-v; de doornhaghe, 1569, ARA-RSA 618/15, 92r; een 
bundere lands ghenaemptdedoornhaghe, 1571, SAG-28/25/106, 44v; dedoornhaghe, 
id, 56r; --, 1572, SAG-28/25/106, 36v; een stick landts genaempt de doorenhaeghe, 
1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 9v. 

DOORNT <B7><Ml4>: dorent, 1264 kop.14e, RAG-ADr 6, 3lr; --, 1264 kop.15e, 
RAG-ADr 7, 74r; deen parcheel ghenaempt den doorent, 1543, SAG-330/61, 3r; dat 
men heedt doorent, 1569, ARA-RSA 618/15, 51 v; iii ghem. Lands datmen heedt de 
doomt, 1571, SAG-28/25/106, 5lr;--, 1572, SAG-28/25/106, 44r; inde doorent, 1577, 
SAG-28/25/106, 31 r; een stick landts geleghen Inde capt ghenoempt den doorent, 1632, 
P/Ha-Rtb.1624-29, 3v-4r. 

DOORNTJE(S) <F9><L7>: twee bukken gheheeten dedoorenkins, 1520, SAG-330/ 
47, 173r; ijC Roeden lands dat men heedt hetdoornkin, 1569, ARA-RSA 618/15, 61 v; 
bosch datmen heedt het doornkin, id, 68v; bosch dat men heedt het doorenkin, id, 69r; 
dedoornkins, 1571, SAG-28/25/106, 82r; hetdoornkyn, id, 82r; --, 1572, SAG-28/25/ 
106, 56r; dedoornkyns, id, 77r/v: dedoorekins, 1578, SAG-330/96Il, 15v; dedoorekens, 
id, 14v; --, 1579, SAG-330/96II, 262v. 
Zie ook VOORSTE DOORNTJE. 

DRIE B UNDEREN: landt geheeten de dry bunderen, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 30r; de 
*eybunderen, id, 29r. 

DRIEBUNDERGRACHT: tot upde drye *bunden gracht, 1597, P/Ha-Nov, 2v. 

DRIES <ElO-FlO><N7-07>: twee ghemeten landts ghenaemptden driesch o. & n. de 
str(ate), 1610, RAG-Me 105, 7 lr. 

DRIE VELDEN <C-D 12-13>: bosch ligghende ande drye velden, 1569, ARA-RSA 
618/15, 45r; (by de) drye velden, id, 58r, 59r; dry velden, 1571, SAG-28n7/31, 54v; -, 
1571, SAG-28/25/106, 42v, 58v, 64v ev; --, 1572, SAG-28/25/106, 34v, 52r, 60v; te 
reybrouck voor het straetgen dat loopt naer de dry velden, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 
37v-38r. 

DROGAARD <E7-E8><H l 2><N6>: twee ghemeten bosch ghenaemptden drooghaert 
Int quartier van den zande, 1619, RAG-RvVl 988, 375v. 

DURME: ab inde usque ad dormam, 1242, KAD-Cart.D 82r; in medio dorme, id. 

DUUSSEN: daer ment eedt duusschen, 1485, SAG-330/37, 154r; daermendt eedt 
tduusschen, 1523, SAG-330/48, 84r. 

DUUSTWERVE: den duustweerve, 1443, SAG-330/23, 129v; den meersch die men 
heet den duust weer/, 1444, SAG-301/3711, 83v; den briel metter duuswerve, 1526, 
SAG-301/82, 58v. 
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EEKBOS <E8>: brouc Landt dat men heedt den heecbosch, 1569, ARA-RSA 618/15, 
83r. 

EEKHOUT(EN) <L12>: up dleen dat men heet deechout, 1459, SAG-330/28, 235v; 
een parcheel ghenaempt den eec caut, 1543, SAG-330/61, 12v; bosch ligghende Inde 
eeccauten, 1577, SAG-28/25/106, 39r; ghenaemt den eeckaut an de leenhaghe, 1579, 
SAG-330/96II, 260r; twee parcheelen Lants ghenaemt de eechauten 700 r, 1584, RAG
Me 65, 29v. 
Zie ook SCHINKELS EEKHOUT. 

EEKPUT: Een ghemet ende L roeden ghenaempt den heeckput, 1577, RAG-LvN 323, 
320r. 

EEKSKEN: up ammenackere dat men heedt het heecxkin, 1569, ARA-RSA 618/15, 
72v; Een half ghemet ghenaempt het heecxken ... zuyt het Loockstraetken, 1577, RAG
L vN 323, 327r. 

EEKSTUK <L 7><011>: theecstic, 1499, SAG-330/41, 293r; brouclandt dat men heedt 
het heecstick, 1569, ARA-RSA 618/15, 44r, 49r; het heecstick, 1571, SAG-28/25/106, 
41v,48r; --, 1572, SAG-28/251106, 33v; dheecstick, id, 40v; een partye lants ghenaemt 
het eeckstick, 1619, RAG-RvVI 988, 398v; een bilcxken landts datmen heet het 
eeckstick, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 5v. 

EGALE <H12>: een stic lants groot ii gh. gheheeten de heehale, 1439, SAG-330/22, 
139v; de hiegale, 1479, SAG-330/35, 38r; een bulcxken ... ghenaemtde *regale, 1584, 
RAG-Me 65, 29v; de eegale, id, 38v; een stick landts genaempt de gaele, 1632, P/Ha
Rtb.1624-29, 9r. 

EKSTERDAMBOS: bosch ghen. den extredamme bosch, 1620, SAG-330/135II, 30v. 

ELS: zie LANGE ELS. 

ELST/ELZEKEN <F7-G7>: in de helst, 1439, SAG-330/22, 139v; i ghemet lants 
datmen heet dhelstken, id; een alf bunder welcke men noumdt delst, 1533, SAG-301/ 
8711, 54r; iiC r. ghenaempt thelsekin, 1543, SAG-330/61, 77r; ghenaempt de helstien, 
1544, SAG-330/62, 57r; de helst, 1569, ARA-RSA 618115, 44r, 63v; brouclandt dat 
men heet de helst, id, 47v; dhelst ende het bruggheskin, id, 64v; het helstkin, id, 92v; 
brouclant datmen heedt de helst, 1571, SAG-28/25/106, 41v,46v, 63r; ii ghemete dat 
men heedt helstken ende het bruggheskyn, id, 64v; het helstkyn ende het bruggheskin, 
1572, SAG-28/25/106, 60v; de helst, id, 34r, 58r; dehelste, id, 39r; iiijC landts Inde helst 
S(in)t pieters dries ande oostsyde, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 15v; een stick landts 
genaempt dhelst, id, 15v- l 6r; een stick landts Inde helst, id, l 7r. 
Zie ook GOED TER ELST, LEEN TER ELST. 

EMOETHS AKKER: in agro emoeths, 1264 kop.14e, RAG-ADr 6, 3lr; --, 1264 
kop.15e, RAG-ADr 7, 74r. 
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EST <P3>: hescht, 1264kop.14e,RAG-ADr6, 3lr;--, 1264kop.15e, RAG-ADr7, 74r; 
straetken voor de *dest, 1439, SAG-330/22, l 39v; up de hest, 1543, SAG-330/61, l 2v; 
ix ghemeten dat men heedt de hest, 1569, ARA-RSA 618/ 15, 36r; ix ghemete daerment 
heedtherst, 1571, SAG-28/25/106, 1 lr; de herst, 1572, SAG-28/25/106, 8r; eene partie 
meersch ghenaempt den hest commende metten oosthende up de cruys kaelne, 1584, 
SAG-330/101, 432v; de herst, 1619, RAG-LvN Den.575. 

ETIINGE: C roeden up de leye gheheeten de hettinghe, 1477, SAG-330/34, 33r. 

EVENBILK <B5><L4>: Een stick zaylants ghenaempt den Evenbulck gheleghen up 
hamme Cautere, 1577, RAG-LvN 323, 331 v; den Even bulck ... metter noortzyde up 
meelvelt, id, 320r; den evenbilck, 1579, SAG-330/96II, 259v; --, 1608, RAG-Me 105, 
26v; den Evenbilc, 1626, SAG-330/138, 150r. 

FLEITE <B8>: gheleghen by derfleyte, 1569, ARA-RSA 618/15, 48r; bosch daerment 
heedt defleyte, id, 61v; nevens derfleyte, id, 63v; voor deflayte, 1571, SAG-2817/31, 
34v; bosch ... by derfleyte, 1571, SAG-28/25/106, 47r, 61v,62v ev; --, 1572, SAG-28/ 
25/106, 39v, 56r, 57v; by deflaeyte, 1574, SAG-2817 /31, 32r; bachten calleflaeyten, id, 
45v;fleyte, 1577, SAG-2817/31, 20v; callefleyten, id, 36r/v; een Stede ghenaemt de 
fleyte, 1577, SAG-28/25/106, 35v; bosch andefleyte, 1579, SAG-330/9611, 262v. 
Zie ook OUDE FLEITE. 

FLEITJE <B8>: een behuust stedeken datmen heedt hetfleytkyn, 1571, SAG-28/25/ 
106, 16v; by hetfleytkyn, id, 81 r; een behuyst stedekyn dat men heedthetfleytken, 1572, 
SAG-28/25/106, 12r; tjleijtken, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 34v. 

GABRIEEL(MEERS): daermentheedtlndegabrieelmersch, 1499, SAG-330/41, 293r; 
iiC r. ghenaempt den gabrieel, 1543, SAG-330/61, 12v. 

GALGESTICHEL:dat men heedt den *ghalcx stichele, 1569, ARA-RSA 618/15, 57v. 

GA VERSE: up tgaversche Inde prochie van ansbeke, 1454, SAG-330/26, 425r; den 
hullebilck ghehauden vanden gaverschen, 1577, RAG-LvN 323, 339v. 

GEENYN VEYS' MEERS: dat men heedt gheenyns veys meersch, 1569, ARA-RSA 
618115, 48r; vyf hondert Roeden datmen heedt gheenyn tveys mersch, 1571, SAG-28/ 
25/106, 46v; gheenyns veys meersch, 1572, SAG-28/251106, 39r. 

GEERBOS: daer ment heedt den gheerbosch, 1569, ARA-RSA 618/15, 82r. 

GEERT DIERICX STEDE: een onbehuusde stede ... ghenaemt gheert diericx stede, 
1533, SAG-301/8711, 54r. 

GEETBRUGGE <G12>: te gheetbrugghe, 1428, SAG-330/19, 174v. 

GELENTSTUK: tghelentstick, 1477, SAG-330/34, 33r. 
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GELLOOTS BILKSKEN: daerment heedt In Ghelloots bulcxkin, 1499, SAG-330/41 , 
293r. 

GERODEN BOSSELKEN: ijC R. neven den ofghewee ghenaempt tgherode bosschel
kin, 1543, SAG-330/61, 12v. 

GILLIS' KOUTER: dat men heedt den gillis cautere, 1571, SAG-28/25/106, 59r; --, 
1572, SAG-28/25/106, 52v. 

GINSTBILK <C8-D8><Fl3-F14><Kl2>: metten gheendst bulcke, 1533, SAG-301/ 
8711, 54r; den gheenstbulck, 1569, ARA-RSA 618/15, 18v, 56r, 63r; den gheensbulck, 
id, 58r; dat men heedt den gheenst bulck, 1571, SAG-28/25/106, 55v, 58v; de 
gheensbulck, id, 62v; dengheenstbulck, 1572, SAG-28/25/106, l 7r, 52r; brouclandtdat 
men heedt den gheenst bulck, id, 57r; een partye Lants ghenaemt gheenstbilck. 1584, 
RAG-Me 65, 28r; een stick lants ... ghenaempt den gheynsbilck, id, 79r; een partye lants 
ghenaempt den gheynsbulck ... west de groene mersch, 1619, RAG-RvVl 988, 399r; 

GOED van DRONGEN <K5>: byden houck Jeghens over tgoet van Dronghene 
daerment heet te voorde, 1525 kop.1632, RAG-PdH 46011, 12r; up ammen ackere ... 
tgoet van dronghene zuyt, 1577, RAG-LvN 323, 319r; tgoet van dronghene, id, 335v. 

GOED van EKSAARDE <L6>: tgoet van myn heere van exaerde, 1632, P/Ha
Rtb.1624-29, 12v. 

GOED ter ELST <K 10-L 10>: goet gheheeten tgoet ter helst in de prochie van hansbeke, 
1486, SAG-301/5811, 105v. 

GOED te HEISTE: haerl. goed in de prochie van Ansbeke gheheeten tgoed teyste groet 
ziinde xx bunre, 1407, SAG-301/1911, 37v; een pachtgoet ghenaempt tgoet theynste, 
1544, SAG-330/62, 57r; v ghemeten genaempt goet teijste suyt de straete die loopt naer 
d'lindeken te sande, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 2v; vande voomomde goede teijste, id; 
int goet te eijste, id, 20r; Int goet t'eyste, id, 20v; int goet teyste, id, 36r. 

GOED te KIPPENDONK <D5?>: den goede gheleghen Inde prochie van hansbeke 
ghenaemt tgoedt te kippendonck, 1528, SAG-330/49, 31 lr. 

GOED te REIBROEK: tgoed te Reybrouc, 1533, SAG-301/8711, 54r. 

GOED te(n) VOORDE <K5>: by den vors. goede ten voirde, 1390, SAG-330/9, 109r; 
haerlieder goed ten voorde ligghende in de prochie van ansbeke, 1421 ?, SAG-301/1911, 
79v; goed ten voerde, 1425, SAG-301/2811, 20r; goed ten vorde, 1438, SAG-301/3411, 
126v; haerlieder goed te voorde, 1482, SAG-301/5611, 202r. 

GOED EKEN te RODE: een behuust goedeken ghen. te rode, 1522, SAG-330/48, 81 v. 

GRACHT: zie HULLEGRACHT, OUDE GRACHT. 
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GRIEKS AKKER <Kl3>: up griecx acker, 1479, SAG-330/35, 38r; griecx ackere, 
1522, SAG-330/48, 81 v; griecx ackere, 1569, ARA-RSA 618/15, 40r, 45r, 46v ev; 
--, 1571, SAG-28/25/106, 17v, 42v, 50r ev; --, 1572, SAG-28/25/106, 13r, 34v, 44v ev; 
griex ackere, id, 76r; In *griersackere, 1584, RAG-Me 65, 29v, 38r; In *guecxackere, 
1587, RAG-Me 65, 102v; neven g riecx ackere ... up het lyndeken de benden van Gryecx 
ackere west, 1597, P/Ha-Nov, 2v; an gricx ackere, 3v; twee gemeten landts in 
griexackere, 1632, P/Ha-Rtb. l 624-29, 6r; tlandt in griecx ackere nevens der biest, id, 
31v. 

GROENE MEERS <H6>: dat men heedt de grooen mersch, 1569, ARA-RSA 618/15, 
44v; degrooenmersch, 1571, SAG-28/25/106, 42r; degrooenmeersch, 1572, SAG-28/ 
251106, 34r; den groenen meers, 1577, SAG-28/25/106, 26v; een partye landts van audts 
ghenaempt de groene mersch, 1619, RAG-RvVI 988, 398v; de groene mersch, id, 399r. 

GROENE WEG <F9><113><L6>: brouclandt dat men heedt den groenen wech, 1569, 
ARA-RSA 618/15, 60v. 

GROOTKINS MEERS: ghenaempt grootkins mersch, 1543, SAG-330/61, 12r. 

GROOTSELE: een stick lants ghenaemt tgrootsele, 1586, RAG-Me 65, 71v. 

GROTE ACHT GEMETEN: lande ... gheheeten de groote acht ghemeten, 1579, SAG-
330/9611, 262v. 

GROTE BILK: den groeten beelc, 1432, SAG-301/3111, 27v; upden grooten bulck 
anden Rooden Cautere, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 23r. 

GROOT BRAAMSTUK: een stic lants gheheeten tgroote braemstic, 1495, SAG-330/ 
40,237r. 

GROTE BUURTMEERS: den grooo(ten) buertmeersch ... zuyt sheeren straete, 1577, 
RAG-LvN 323, 321r. 

GROTE DRIE GEMETEN: de groote dry gemeten, 1577, SAG-28/25/106, 9r. 

GROTE DRIES: daennen heedt Inden grooten driesch, 1499, SAG-330/41, 293r. 

GROTE KATTESCHOOT <B7-C7>: een alf bunder eerven ghenaemt den grooten 
*scatscoef, 1495, SAG-330/40, 237r. 

GROTE MERE <110>: groote meere, 1443, SAG-330/23, 129v; --, 1444, SAG-301/ 
3711, 83v. 

GROTE RAMEIE <F7><G6>: een partye ghenaempt de groote *rameyn ... noort het 
voorz(eyde) Cauterken, 1619, RAG-RvVl 988, 398r; de groote rameije, 1632, P/Ha
Rtb.1624-29, 36v. 
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GROOT STUK: een stickLandts ghenaernt tgroote stick in arnrnen ackere, 1579, SAG-
330/96II, 259v; int groote stick, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 31v. 

GROTE WARANDE: van den grooten waranden, 1443, SAG-330/23, 129v; de groete 
warande, 1444, SAG-301/37II, 83v; de groote warande, 1526, SAG-301/82, 58v. 

GROTE ZADELERE: eenen bulc gheheeten den grooten zadeleere, 1495, SAG-330/ 
40, 237r. 

HAAKSKEN BILKSKEN: een stick landts genaernpt verbeelen bunder ofte haecxken 
bilcxken, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 26v. 

HAGE: achter dhaghen, 1597, P/Ha-Nov, 2r; ant oostvelt neven der haeghen aenden 
wech, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 2lr. 

HAGELIN(K) <K14-K15>: een half bunder landts gheheeten thaghelin, 1490, SAG-
330/39, 39v; een stic lants ... gheheeten up taghelin, 1491, SAG-330/39, 46r; dat men 
heedt het haghelinck, 1569, ARA-RSA 618/15, 55r; thaghelinck, 1571, SAG-28/25/ 
106, 55v; vande dry hoornen deur het hagelync up tgat vanden Roden ackere, 1597, P/ 
Ha-Nov, 2v. 

HAGELKINS STUK: aghelkins stic, 1264 kop.14e, RAG-ADr 6, 31 r; --, 1264 kop.15e, 
RAG-ADr 7, 74r. 

HALEWIJNGOEDEKEN: allewyn goyken wee, 1597, P/Ha-Nov, 3v. 

HALEWIJNSTEDE <FlO-G 10>: alf ghernet lants gheleghen ... *van Jan halewyn 
stede, 1525 kop.1632, RAG-PdH 46011, 11 v; dat men heedt halewyn stede, 1569, ARA
RSA 618115, 64r; --, 1571, SAG-28/25/106, 63r; --, 1572, SAG-28/25/106, 58r; 
haelewyn Stede, 1577, SAG-28/25/106, 36v. 

HALF BILKSKEN: landts gheheeten talf buelcxkin, 1529, SAG-330/50, 11 lr; thalf 
bulcxken, 1557, SAG-330/74, 206v. 

HALF BUNDER <G13><Kl 1>: een ander stic lants dat men heet thalfbundre, 1579, 
SAG-330/96II, 262v. 

HAMME: hamma/hamme, eind 12e/begin 13e, RAG-Div .0 767; in de leie tusschen der 
oestrnolenbrugghe ende hamme, 1375, ARA-RR 239; de leye van hamme tote der 
oestrnuelen, 1376, ARA-RR 241; te hamme ... stede - te hamme voor tcruce, 1412, SAG-
330/ 15, 20r; inde prochie van hansbeke upt heerscip van scuervelt Int ghehuchte ten 
hamme, 1427, SAG-330/19, 109v; --, 1428, SAG-330/19, 174v; van sornerghern toot 
hamme, 1438, SAG-301/35, 15r; hamme, 1439, SAG-301/35, 194v; daermentheedtten 
hamme, 1459, SAG-330/28, 235v; une pescherie cornmenchant au rnour de crorneecke, 
et ainsi embas jusques ten hamme in de voort/ gisant a hamme ernprez le voorde, 1473, 
ARA-RK 1089, 62r; daerment heet te hamme voor de linde, 1477, SAG-330/34, 33r; 
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tenhamme, 1481, SAG-301/56, 90bisr; tehamme ... bycromeeckenederwaertloopende 
tot hamme inde voort, 1486, SAG-330/37, 278r; in de prochie van hansbeke daerment 
heet te hamme, 1504, ARA-RK 1091, 74v; dwelc es eene visscherie ende eenen 
waterganc beginnende anden buuspit vander moere by cromeecke ende also nederwaert 
loepende tot hamme inde voert, id, 74v; ande strate diemen heet de *hame te voorde, id, 
l 79v; thamme, 1520, SAG-330/47, l 73r; hamme, 1522, RAG-LvN Den.570; te hamme 
byder linden, 1525 kop.1632, RAG-PdH 460ll, l 8v; te hamme up de voort, 1529, KAD-
405, 108v, l 18r; hamme, 1530, RAG-LvN Den.571; --, 1532, SAG-330/51, 87r; 
thamme, 1533, SAG-301/8711, 54r; hamme, 1536, ARA-RK 13661, 224v; --, 1543, 
SAG-330/61 , 12v; --, 1544, SAG-330/62, 57r; thamme an de calene, 1549, SAG-330/ 
67, 103v; de strate loopende naer hamme, 1555, RAG-Bor 545, 25r; te amme, 1569, 
ARA-RSA 618/15, 3lr/v, 32r, 33v ev; --, 1571, SAG-28/25/106, 3r, 6v, l lr/v ev; --, 
1572, SAG-28/25/106, 4r, 8r, lOrev; te hamme aende voert, 1574, SAG-28n/31 , 25v; 
te amme, 1577, SAG-28/25/106, 43v; thamme, id, 2r, 3v, 4r ev; hamme, id, 8r; Amme/ 
amme, 1577, RAG-LvN 323, 319v, 324rev; hamme, id, 320v, 322r/v, 323rev; thamme, 
id, 323r, 326r ev; te hamme ande brugghe, id, 336v; Thamme, 1579, SAG-330/9611, 
259v, 26lr; ontrent hamme, id, 261r; daerment naemt hamme Inde prochie van 
hansbeke, 1584, RAG-Me 65, 8r; mersch bachten hamme, 1608, RAG-Me 105, 26v. 

HAMMEAKKER <K-M 3-4>: hamacker, 1401, SAG-301/1611, 34r; --, 1412, SAG-
330/15, 20r; gheheeten (h)amacker, 1425, SAG-301/2811, 20r; disme ... appelle 
hamackere, 1473, ARA-RK 1089, 261r; hamackere, 1473, ARA-RK 1090, 220v; 
hammenackere, ca.1500, RAG-LvN Den.569; hamme ackere, 1504, ARA-RK 1091, 
95v; ammenackere, 1520, SAG-330/47, 173v; ammeackere, 1543, SAG-330/61, 12v; 
hammenacker, 1560, RAG-LvN Den.573; ammenackere, 1569, ARA-RSA 618/15, 
11 v, 30v, 37r ev; ammen ackere, 1571, SAG-28/25/106, 40v, 42v, 69r ev; --, 1572, 
SAG-28/25/106, 33r, 34v, 66rev;Ammen ackere, 1577, SAG-28/25/106, 3v, 8r, lOrev; 
ammenackere,1511,RAG-LvN323,319r,333rev;ammenacker, id,338v;ammeackere, 
id, 323v, 324v ev; amackere, id, 324v, 327v; amacker, id, 338v, 339r; hamme ackere, 
id, 322v; hammeackere, id, 327r/v; hammen ackere, id, 336v, 339v; hammenackere, id, 
336v; hammen acker, id, 339v; hameackere, id, 338r; ammenackere, 1579, SAG-330/ 
9611, 259r/v; *crommen ackere, id, 259v; hammenackere, 1585, RAG-LvN Den.574; 
hammen ackere, 1602, P/Ha-KR 1599-1600, 2v; --, 1603, P/Ha-KR 1601-02, lr; --, 
1606, P/Ha-KR 1604, 2v;--, 1607, P/Ha-KR 1606, 3r; hammenackere, 1607, SAG-330/ 
129, 4lv; --, 1608, P/Ha-KR 1608, 2r; hammen ackere, 1619, RAG-RvVl 988, 400r. 

HAMMEKOUTER <K-M 3-4>: up hammen cautere, 1577, RAG-LvN 323, 326v; up 
hamme cauter, id, 331 v; hamme Cautere, id, 331 v, 332r. 

HAMMEMEERS: In hamme mersch, 1474, SAG-330/32, 303r; hamme meersch, 1522, 
SAG-330/48, 81v. 

HAMMESTRAAT <H3-M3>: tusschen amme strate ende der niewer calene, 1520, 
SAG-330/47, 173v; upammestrate, 1569, ARA-RSA618/15, 77r;ammenstrate, 1571, 
SAG-28/25/106, 73r; amme strate, id, 52v; --, 1572, SAG-28/251106, 45v, 69v; hamme 
strate, 1577, SAG-28/25/106, 1 v; hamme straete, 1577, RAG-LvN 323, 319v, 324rev; 
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amme straete, id, 323v, 324r ev; ammen strate, 1579, SAG-330/96II, 259r; hamme 
strate, 1619, RAG-RvVl 988, 399v; hamme straete, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 13r. 

HAMMEVELD <K4>: an hammevelt, 1530, RAG-LvN Den.571; tghemeente van 
hansbeke ghenaempt het hamme velt, 1577, RAG-LvN 323, 330r. 

HANENBILK: mersschen die men heedt den hanen bulc, 1569, ARA-RSA 618/15, 
38v; shanen bulcxken, id, 1 Ov; Een en meersch ... ghenaempt den haenen bilck Ligghende 
tusschen calene ... zuyt de Nieuwe Caelene ... noort de aude Caelene, 1577, RAG-LvN 
323, 321 v; een stick meersch ... noort de aude calene ghenaempt dese partie den hanen 
bilck, id, 332r. 

HANENS STUK: haninsstic, 1403, SAG-330/12, 316v;aninsstic, 1407, SAG-330/13, 
318v. 

HANGEND STUK <K7>: den lande neven thanghende stic, 1564, P/HA-KR 1563. 

HANSBEKE:ansbeke,ll45kop.l4e,RAG-ADr6,26v;Hansbeke,ll47kop.eind13e, 
GY-TW, 447; hansbeke, 1148 kop.14e, RAG-ADr 6, 26v; ansbeke, 1160 kop.14e, 
RAG-ADr6,26v;Ansbeke,ll60kop.eindl4e,GY-TW,447;hanzebieke/hanzenbieke, 
eind 12e/begin 13e, RAG-Div.0161;hansbeke, 4ekw.13e, RAG-PR 94lbis; Godyldis 
de Ansbeka, 1236, RAG-SP, O; *hanisebeka, 1236, KAD-Cart.D, 205r/v; ansebeke, 
1237 kop.14e, RAG-ADr 6, 35v; hamsebeke, 1237, RAG-ADr 2, 0; ansbeke, 1237 
kop.15e, RAG-ADr 7, 8lr, 82r; hansbeke, 1242, KAD-Cart.D, 82r; --, 1264 kop.14e, 
RAG-ADr 6, 3lr; ansbeke, id; --, 1264 kop.15e, RAG-ADr 7, 74r; willelmo de 
hansbeke, ca.1280, SJHB-Rek.l; hanzebeke, 1282, SJHB-Rek.7; hansebeke, 1283, 
SJHB-Rek.8bis; soyken van Hansbeke, 1283, DP&B-Gesch.Ha, 8; Ansbeke, 1295, 
RAG-SB/R 3 ld, l lr; Ansebeke, ca.1300, RAG-SB/R 2306, 13r; ansbeke, 130111307, 
DP&B-Gesch.Ha, 9; hansebeke, 1305, ARA-RR 338; hansebekelhansebeike/ansebeike, 
1306, SAB-SR, 8r/1 l v/12v; In de prochye van ansbeke, 1354, SAG-330/1, 266v; 
tansbeke, 1357, SAG-330/2, l 15v; ansbeke, 1359, SAG-330/2, 260r;Ansebeke, ca.1360, 
RAG-SB/R 43, 40r; ansbeke, 1365, ARA-RR 339; --, 1371, SAG-330/5, 25r; --, 1375, 
ARA-RR 239;--, 1376, SAG-330/6, 19v, 87v; hansbeke, 1376, ARA-RR 241; --, 1377, 
ARA-RR 349; hansbeque, 1388, ARA-RK 7834, 2v; ansbeke, 140111403, SAG-330/ 
12, 119r/316v; --, 1407, SAG-330/13, 318v; --, 1412, SAG-330/15, 20r; in de prochie 
van hansbeke, 1425, SAG-301/28II, 31v,90r; --, 1427/1428, SAG-330/19, 109v/l 74v; 
ansbeke, 1432, SAG-301/31II, 27v;--, 1438, SAG-301/3411, 126v;--, 1438, SAG-301/ 
35, 15r; hansbeke, 1439, SAG-301/35, 194v; --, 1439, SAG-330/22, 139v; ansbeke, id, 
106r, 139v;--, 1441, SAG-330/22, 345r;--, 1443, SAG-330/23, 96r;--, 1443, SAG-301/ 
37, 106r;--, 1444, SAG-301/3711, 83v; hansbeke, id, l22r;--, 1445, SAG-301/38, 169v; 
ansbeke, 1446, SAG-330/23, 333r; --, 1447, SAG-301/39, 125r; hansbeke, 1448, SAG-
30 l/39II, l lOv; --, 1450, ARA-RK 7835, 1 v; ansbeke, 1450, SAG-330/25, 82r; --, 1451, 
SAG-330/25, 62r; --, 1454, SAG-330/26, 425r; hansbeke, 1455, SAG-330/27, 76r; --, 
1459, RAG-LvN Den.568; --, 1466, SAG-330/30, 16lr; la seigneurie de Hansbeque, 
1473, ARA-RK 1089, 2r; hansbeque, 1473, ARA-RK 1090, l 7v; hansbeke, id, 2r; --, 
1483, ARA-RK 7837, 1 v; --, 1499, SAG-330/330/41, 292v, 293r; ansbeke, 1502, ARA-
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WK 2250, 0; --, 1502, ARA-WK 3308, O; --, 1502, SAG-330/42, 202v; hansbeke, 
1504, ARA-RK 1091, 52v; ansbeke, id, 53r; hansbeke, 1522, RAG-LvN Den.570; --, 
1525 kop.1632, RAG-PdH 460II, 9v, lOv ev; hansbecque, id, lr; ansbeke, 1529, SAG-
330/50, 67r; hansbeke, 1530, RAG-LvN Den.571; --, 1531, ARA-RK 45205, 107v; --, 
1536, ARA-RK 7848, 3v; hansbeque, 1536, ARA-RK 13661, 224v; hansbeke, 1554, 
RAG-Ha 62, 0; --, 1557, SAG-330n4, 206v; ansbeke, 1559, ARA-WK 2251, 0; 
hansbeke, 1559/1560, RAG-LvN Den.572/573; --, 1565, RAG-AM 624, 229v;--, 1569, 
ARA-RK 19191, 2r; --, 1569, ARA-RSA 618/15, 6r, lOv ev; hansbeke, 1571/1571J 
1577, SAG-28/25/106, lr ev; --, 1577, RAG-LvN 323, 320v, 322r ev; --, 1578, SAG-
330/96II, 14r ev; --, 1579, SAG-330/96II, 258r ev; --, 1585, RAG-LvN Den.574; 
Ansbeke, 1589, ARA-WK 3409, 0; hansbeque, 1597, P/Ha-Nov, lr/v, 4r/v, 5r; 
hansbeke, id, 2v;--, 1599, P/Ha-KR 1596-97, lr;--.1602, P/H-KR 1599-1600, 3v, --, 1606, 
P/HaKR 1604, lr,--, 1607,P/HaKR 1606, lr, 2r;--, 1608, P/Ha-KR 1608, lr;ansbeke, 
1619, RAG-LvN Den. 575; hansbeke, 1632, P/Ha-Rtb. 1624-29, lr/v, 26v ev. 

HAZE: bachten den hase, 1597, P/Ha-Nov, 2r. 

HEELBAUTBILKSKENS: de heeltbautbulcxkins, 1499, SAG-330/41, 293r. 

HEELBAUTJE <M7>: het heelbautkin, 1569, ARA-RSA 618/15, 49r; brouclant 
datmen heedt het heelbautkyn, 1571/1572, SAG-28/25/106, 48r/41r. 

HEERT: In amacker ... zuyt den heert, 1577, RAG-LvN 323, 339r. 

HEILIGE-GEESTSTEDEKEN: een ghemet brouclandt ligghende neven shelich gheest 
stedekin, 1569, ARA-RSA 618/15, 62r; te reybroeck neffens heylich geest stedeken, 
1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 39v. 

HEIMAN <E41E6>: daennent heet den heyman, 1610, RAG-Me 105, 71v. 

HEIMEERS: dat men heedt heymee(rsch), 1569, ARA-RSA 618/15, 81r. 

HEISTAKKER<L9-M9><lU2-H14>:upeystacker,1427,SAG-301/29, 124v;daerment 
heedt den heystacker, 1455, SAG-330/27, 76r; *herstackere, 1490, SAG-330/39, 39v; 
heystackere, 1520, SAG-330/47, 172v; hijstackere, 1525 kop.1632, RAG-PdH 46011, 
15r; de heystackere, id, 17v; een ghemet lants gheleghen inden eystackere, west den jans 
mans bilck, 1554, RAG-Ha 62, 0; heystackere, 1569, ARA-RSA 618/15, 43v; --, id, 
47r; een ghemet dat men heedt den heyst ackere, id, 9v; heyst ackere, 1571, SAG-28/ 
25/106, 41r, 45v; heystackere, 1572, SAG-28/25/106, 33r, 37v; heystenAckere, 1577, 
SAG-28/25/106, 6v; heystackere, 1597, P/Ha-Nov, lr; een stick landts genaempt den 
eystackere, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 20r. 

HEISTE <N6-N7><02-P2>: dat men nomt theyste Thansbeke, 1508, SAG-330/43, 
348v; te heyste, 1569, ARA-RSA 618/15, 12v; een stick landts liggende daerment heet 
teyste, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 42r. 
Zie ook GOED TE HEISTE. 
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HEKSTUK: thecstic, 1432, SAG-301/31II, 27v. 

HEMELRIJK(SKEN) : viiiC roeden heete(n) themelrike, 1396, SAG-330/10, 318v; 
Een sticxken Landts ghenaempt het hemelrycxken .. zuyt sheeren straete, 1577, RAG
LvN 323, 329v; een sticxken Landts ghenaempt het hemelryck, id, 33 lr. 

HEMELRIJKBOS <D8-D9>: den hemelryc bosch, 1578, SAG-330/96ll, 14v; bosch 
genaempt hemelrycke bosch, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 34r. 

HERGELINKS: up herghelyncx, 1479, SAG-330/35, 38r. 

HERRENTMEERS <M14>: de heerent meersch, 1432, SAG-301/31II, 27v; een stick 
Lants ghenaemt den *heerenmersch ligghende int voors(eyde) gheweste [stoovers] 
ommegracht ende ommedolven, 1584, RAG-Me 65, 2v; een partye Landts ... ghenaempt 
de herrentmersch, 1619, RAG-RvVI 988, 419r. 

HERTEMANS STEDE: syn stede te velde genaempt hertemans stede, 1632, P/Ha
Rtb. l 624-29, 42v. 

HETTERS STEDEKEN: tstic datmen heedt hetters stedeken, 1443, SAG-330/23, 96r. 

HIL TEWERE: eenen bilck ande *alf geweere ant calinkin dat comt van nevele tselve 
stick genaempt den hau, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 6v. 

HILTEWEREBOS: an hiltewerebosch, 1536, ARA-RK 13661, 230r; bosch ligghende 
by hilttewerre bosch, 1569, ARA-RSA 618/15, 67r. 

HILTEWEREDREVE: bosch ligghende an hiltte werre dreve, 1571, SAG-28/25/106, 
59r; an hilte werre dreve, 1572, SAG-28/25/106, 53r. 

HILTSTIJL: up den hijlstijl gaende naer de maeshauen, 1529, KAD-405, 118r; een 
partye landts ende meersch genaempt den hilstil, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 24r; 
Zie ook ACHTERSTE HILTSTIJL. 

HOEKE <E4><M4-M5>: ten houcke, 1443, SAG-330/23, 96r. 

HOF van HANSBEKE <K6>: Inden meuten ackere byden hove van hansbeke hoofd
ende upde heerbeerghe voor t'hoff, 1525 kop.1632, RAG-PdH 46011, 12v; voort' hof! 
te hansbeke, id, l 3r; ligghende thoeve, 1577, SAG-28/25/106, 16v; stede ende landt 
binnen hove, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 8v; syn stede ... daerment noempt thove, id, l 9v; 
syn stede thove, id, 23r; daer hy wondt achter hove, id, 40r. 

HOFGEWEED <G-H 8-9>: een staectekin ligghende an thof gheweet, 1490, DAG-330/ 
39, 39v; Int hoofghewat, 1526, SAG-301182, 58v; neven den ofghewee, 1543, SAG-
330/61, 12v; ghenaempt thofgheweet, id, 77r; Int hoffghewee, 1597, P/Ha-Nov, 4r; een 
partye zom lant zom merschen ligghende voor den draijboom van het ofgheweet, id, 4r. 
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HOFGEWEEDBILK <G-H 8-9>: brouclandt dat men heedt den ofgheweebulck, 1569, 
ARA-RSA 618/15, 47v; den ofgheweet bulck, 1571, SAG-28/25/106, 46r; --, 1572, 
SAG-28/25/106, 38v. 

HOFGEWEEDPLAS <G-H 8-9>: commende tot up het offegeweedt plachs ande 
brugghe, 1597, P/Ha-Nov, lv. 

HOFGEWEEDSTRAATJE: thoofgheweetstraetkin, 1520, SAG-330/47, 172v. 

HOOE AKKER: den hoeghen ackere, 1443, SAG-330/23, 129v; --, 1444, SAG-301/ 
3711, 83v; een stic lands heedt den hoghen acker, 1466, SAG-330/30, 16lr; up den 
hooghen ackere, 1491, SAG-330/39, 64r; den hooghen acker, 1526, SAG-301/82, 58v. 

HOOE BILK <Dl2><D13-E13><Hl l><L-M 14-15><M10-Ml l><M3-N3><N10>: 
een stick Lants ghenaemt den hooghen bilck, 1584, RAG-Me 65, 2v. 

HOOE HULSSCHOOT <A6-B6>: den hooghen hulsschoot, 1544, SAG-330/62, 57r. 

HOOE SCHAAST: In de hoghe scaest, 1466, SAG-330/30, 161r; jnde selve hoghe 
scaest, id. 

HOOE STEENVOORDE: up de hooghe steenvoort, 1428, SAG-330/19, 174v. 

HOLMEERS <Gll><HlO-Hll>: merssche gheheeten de hoolmersch, 1443, SAG-
330/23, 96r; een parcheel gheleghen opden hooi meersch, 1525 kop.1632, RAG-PdH 
46011, 21r-v; ande holmersch, 1571, SAG-28/25/106, 78r; de holmeersch, 1572, SAG-
28/25/106, 74v; de hoelmeersch, 1577, SAG-28/25/106, 27v; de hollemeersch, 1632, 
P/Ha-Rtb.1624-29, 8v, 26v; upden hollemeersch, id, 26v. 

HOOGHOUT: thoochout, 1432, SAG-301/3111, 27v. 

HOOG STUK: een alf bundre lants gheheeten dhoochstic, 1490, SAG-330/39, 39v. 

HOPPIER: Een parcheel Lant ghenaempt den hopier ... tsheeren straete noort, 1577, 
RAG-LvN323, 340r; eensticklantsghenaemptdenhoppier, 1640, RAG-LvN 636, 86r. 

HORENDONKT: dat men heedt de hoorendonct, 1569, ARA-RSA 618/15, 49v. 

HOUTAKKER: daerment heedt den autackere, 1571, SAG-28/25/106, 56r. 

HOUT APPELSTERVOORDE: te houtappelstervoerde, 1412, SAG-330/15, 20r. 

HOUW <G 14><L9-M9>: up den hau, 1359 kop.1424, SJKG-1232, 39r; ter steden daer 
ment heet voor den hau, 1428, SAG-330/19, 174r; een stic landts gheheeten den hau, 
1479, SAG-330/35, 38r; bachtendenhauwe, id, 38r; oost vanderkeercke(n) ghenaempt 
den hauw, 1525 kop.1632, RAG-PdH 46011, 22v;jnden hau, 1543, SAG-330/61, 12v; 
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brouclandt datmen heedt den hau, 1569, ARA-RSA 618115, 15v, 42r, 52r; een ghemet 
lands datmen heedt den hau, id, 42r; den hau, id, 15v; --, 1571, SAG-28/25/106, 50r, 
51 v, 54r; --, 1572, SAG-28/251106, 32r, 43r, 44v ev; twee bukken Inden hou, 1579, 
SAG-330/96II, 260r; voor den hau, id, 260r; deur den hauwen, 1597, P/Ha-Nov, lr; 
eenen bilck ande alf geweere ant calinkin dat comt van nevele tselve stick genaempt den 
hau, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 6v; upden hau, id, 31v, 39r. 

HOUWPUT: upde ander sijde vanden d'hauput, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 7v. 

HOVE <K6>: een herberghe daerment heedt thove, 1569, ARA-RSA 618/15, 1 lr; by 
der herberghe thove, id, 66r; een herberghe daerment heedt thove, 1571/1572, SAG-28/ 
25/106, lr; de herberghe thove, id, 73vnOr; --, 1577, SAG-28/25/106, 16v, 17v; de 
herberghe thansbeque thove, 1597, P/Ha-Nov, lr. 

HOVERKEN KOlffERKEN: upt hoverken cauterken, 1569, ARA-RSA 618/15, 50r. 

HULLE <E9><F8-F9><02-P2>: ter stede daerment heedt Inden hulle, 1427, SAG-
330/19, 109v; Indehulle, 1491, SAG-330/39, 64r;--, 1499, SAG-330/41, 293r;--, 1540, 
SAG-330/58, 43r; --, 1543, SAG-330/61, 12v; twee percheelen deen in den hulle ende 
<lander ant oostvelt, 1564, P/Ha-KR 1563; brouclandt dat men heedt den hul, 1569, 
ARA-RSA 618/15, 42v; de hulle, id, 47r, 50r/v, 76v ev; mersschenjnde hulle, id, 49v, 
72v; --, 1571, SAG-28/25/106, 24v, 49v, 52v ev; --, 1572, SAG-28/25/106, 17v, 32v, 
43r ev; z. de Loockstrate oost dhulle, 1577, RAG-LvN 323, 326r; lnde(n) voorseyden 
hul oost daeranne ghelant de hulle, id, 329r; Inden troch ghenaemt de hulle, 1586, RAG
Me 65, 68v; het veldbulxken dat licht vooren Int lngaen vanden hulle, 1607, P/Ha-KR 
1606, 4v; Inde hulle, 1610, RAG-Me 105, 71r. 
Zie ook VOORSTE RULLE. 

HULLEBILK <N8-N9><03>: iiijC L roeden meersch ghenaemt den hullebilck oost 
ghelant de achterste hulle ghehauden vanden gaverschen ... west de loke straete, 1577, 
RAG-LvN 323, 339v; den hullebulc, 1597, P/Ha-Nov, 4v. 

HULLEGRACIIT <E8-F8>: brouclant dat men heedt de hullegracht, 1571, SAG-28/ 
25/106, 40r, 63v; ande hullegracht, 1572, SAG-28/25/106, 59r. 

HULLEKEN(S) <E9/F8-F9><02-P2>: ten hullekine, 1412, SAG-330/15, 20r; 
meersschen ghenaempt het hulleken ... noort de calene, 1577, RAG-LvN 323, 325v; 
meersch onder de(n) bulck ghenaempt het hulleken ... noort de calene, id, 338v; hondert 
roeden meersch daerment heet tusschen calen Inde hullekens ... commende metten 
noorthende upde calene, id, 341r;. 

HULSDONK: in hulendonc, 1264 kop.14e, RAG-ADr 6, 31r; in *hulenbrouc, 1264 
kop.15e, RAG-ADr 7, 74r; een stic lands ande leye ghenaemt den hulsdoncx, 1564, P/ 
Ha-KR 1563: éen stick lands ... ghenaempt den hulsdonc, 1543, SAG-330/6112r; een 
stick landts bijder leije genaempt den huldonck, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 3 lr; upden 
hulsdonck, id, 35r/v. 
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HULSDONKBILK: den huls donc beelc, 1428, SAG-330/19, l 74v. 

HULSSCHOOT <A6-B6>: vanden kerckenbulck in hulsschoot, 1564, P/Ha-KR 1563; 
hulsschoot, 1569, ARA-RSA 618/15, 45r, 66r, 68rev; hulsschooet, id, 76r, 79v, 82r;--, 
1571, SAG-28/25/l 06, 6 lr, 79v, 82rev; hulsschoet, id, 77v; hulsschoot, id, 66r; --, 1572, 
SAG-28/25/106, 35r, 55v, 62r/v ev; hulsschooet, id, 75r, 77v; hulschoet, 1577, SAG-
28/25/106, llv; hu/schoot, 157811579, SAG-330/9611, 14v/260r; hulscoot, id, 15v/ 
262v; hu/schoot, 1602, P/Ha-KR 1599-1600, 3v; --, 1603, P/Ha-KR 1601-02, 2v; --, 
1606, P/Ha-KR 1604, 3v; --, 1608, P/Ha-KR 1608, 3v. 
Zie ook HOGF/NEDERE HULSSCHOOT. 

HULSSCHOOTBOS <A6-B6>: gheheeten hu/schoot bosch, 1529, SAG-330/50, 11 lr; 
een ander parcheel ghenaemt den hulscoot bosch, 1557, SAG-330n4, 206v. 

HULST: een stick landts geleghen upde hulst, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, l lv. 

HULST AKKER: hulst in den acker, 1264 kop.14e, RAG-ADr 6, 3 lr; --, 1264 kop.15e, 
RAG-ADr 7, 74r; vanden lande upten hulstackere, 1564, P/Ha-KR 1563; hulstackere, 
1596, P/Ha-KR 1594-95, l v; hulst acker, 1599, P/Ha-KR 1596-97, 2r; Landt in hulst 
ackere, 1602, P/Ha-K.R 1599-1600, 3v; --, 1603, P/Ha-K.R 1601-02, 2v;--, 1606, P/Ha
KR 1604, 3v; hulstackere, 1607, P/Ha-KR 1606, 4r;--, 1608, P/Ha-KR 1608, 3v; 1608, 
RAG-Me 105, 25v; landt in hulstackere, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 36v. 

HULSTEET: een stickin lands gheheeten hulsteet, 1466, SAG-330/30, 16lr. 

HULSTJE: het holst/een, 1569, ARA-RSA 618/15, 92v. 

INGELBILK: een alf ghemet gheheeten den Inghelbulck, 1520, SAG-330/47, l 72v; dat 
men heedt den ijnghel bulck, 1569, ARA-RSA 618/15, 48r; den ynghel bulck, 1571, 
SAG-28/25/106, 46v; den ynghelbulck, 1572, SAG-28/25/106, 39v; een stic lants 
ghenaemt den Inghelbulc, 1578, SAG-330/9611, 15v; een stick lants gheleghen neffens 
der kercke van bellem ghenaemt den Inghelbulc, 1579, SAG-330/9611, 262v. 

INGELBORG: inden quaden houc daerment heet lnghelboorch, 1454, SAG-330/26, 
425r; up den Inghelbrichlet, 1491, SAG-330/39, 64r. 

N ANG <D4-E4><Dl3>: mersche lighende in de hivanc, 1374, SAG-330/5, 289r; In 
den yvanc, 1439, SAG-330/21, 106r; Inden Invanc, 1481, RAG-Vi 227, 6v; ghenaemt 
den yvanc, 1507, SAG-330/43, 270v; landts gheleghen daerment heedt de hyvanck, 
1529, SAG-330/50, 67r; den yvanc, 1533, SAG-330/52, 88r; --, 1535, SAG-330/53, 
219r; --, 1543, SAG-330/61, 12v; een pasture ofte mersch ghenaempt den yvanck, id, 
77r; bosch gheheeten den ijvanc, 1544, SAG-330/62, 57r; den yvanck, 1551, SAG-330/ 
69, 32v; --, 1569, ARA-RSA 618/15, 26v, 37r, 70v ev; --, 1571, SAG-28/25/106, 69v, 
72v; de yvanghen, id, 25v; de hijvanghen, id, 79r; de hyvanghen, 1572, SAG-28/25/106, 
19r; den hyvanck, id, 69r; den ijvanck, id, 66v; yvanct, 1579, SAG-330/96II, 259v; de 
yvanghen, id, 260r; Inden Invanck, 1616, RAG-Vi 228, 187r. 
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JAN FIERS STEDE: een sticxken Landts ghenaempt Janfiers stede, 1543, SAG-330/ 
61, 77r. 

JAN MANS : een hofstede eenen bulc ende een mersschelk:en gheleghen te hansbeke 
beneden der kerken al deen an <lander daennent heet te Jans mans, 1466, SAG-330/30, 
16lr; oost vander kercken ghenaempt te Jan Mans, 1543, SAG-330/61, 12v; eenen 
ackere ghenaempt Jans *moins, 1579, SAG-330/9611, 258v. 

JAN MANS BILK <L9>: inden eystackere, west den zelven van hulle metjans mans 
bilck, 1554, RAG-Ha 62, 0. 

JAN MANS STRAAT: de Curte veure de straete genaemptjan mans licht oost, 1632, 
P/Ha-Rtb.1624-29, 2v. 

JANS VAN LAKEBILKSKEN: mersch tusschen calene ghenaemt Jans van Lake 
bilcxken, 1579, SAG-330/96II, 259r. 

JONKVROUW CLAREN MEERS <E-F 2-3>: In Joncfr. claren mersch, 1439, SAG-
330/22, 139v; daer ment eedt In Joncvr. clare meersch, 1520, SAG-330/47, 173r; 
meerssche ghenaemt Joncvr. claeren meersch, 1522, SAG-330/48, 81 v; joncvrauwe 
clare meersch, 1569, ARA-RSA 618/15, 26v, 40r, ev;joncvr(auwe) clare mersch, id, 
40r, 84r; Joncvr. claren meersch, 1571, SAG-28/25/106, 17v, 66v; Joncvr. clare 
meersch, id, 46v, 53v; --, 1572, SAG-28/25/106, 62v; Jonvr. clare mersch, id, 13r, 39v; 
in eefvrouwe clare, 1577, SAG-28/251106, 40r; Joncvr. clara meersch, 1579, SAG-330/ 
96II, 260r; eene partye mersschen ofte ettynghe ghenaemt eefvrauwe claremersch, 
1619, RAG-RvVI 988, 399r; de eefvrauwe clare gemeene mersch, id. 

JORIS' MEERS: daerment eedt In Jooris meersch, 1529, SAG-330/50, 11 lr. 

KALEKEN: ande alf geweere ant calinkin dat comt van nevele, 1632, P/Ha-Rtb.1624-
29, 6v. 

KALENE: tusschen/buten caelne(n), 1412, SAG-330115, 20r; tusschen der kaelnen, 
1427, SAG-330/19, 109v; de caelne/dander caelne/der calene, 1439, SAG-301/35, 
l 99v; an de calene, 1459, SAG-330/28, 235v; tusschen beede de calene, 1477, SAG-
330/34, 33r; up de calnen, 1504, ARA-RK 1091, 179v; de cale, 1533, SAG-301/8711, 
54r; de calene, 1577, RAG-LvN 323, 320v, 324v, 325v ev; upde calene, 1603, P/Ha
KR 1601-02, 3v; --, 1608, P/Ha-KR 1608, 4r; mersch geleghen bachter haeghen 
hoofdende up het oostvelt noort up de calene, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 20v; de 
Caelene, 1640, RAG-LvN 636, 86r. 
Zie ook NIEUWE KALE, OUDE KALE, TUSSEN KALENE. 

KALENE: meersch ... bachten hamme gheheeten calene, 1544, SAG-330/62, 57r. 

CALLEKEN(S): daerment heet Calkins, 1525 kop.1632, RAG-PdH 46011, 16v; partye 
van audts ghenaempt het *Calckene, 1619, RAG-RvVl 988, 399r. 
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CALLEKEN ROELS' MEERS: bossch datmen heedt In calleken Roels mersch, 1499, 
SAG-330/41, 293r. 

CALLE LAMBAERTS STEDEKEN: te Roode voor de linde voor de stede datmen heet 
calle lambaerts stedeken, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 5v 

CALLE VAN (DEN) HAMMEBILK: In callen van den hamme beelc, 1477, SAG-330/ 
34, 33r; es ghenaemt calle van hamme beelc, 1507, SAG-330/43, 270v. 

KAPT <M13>: In de capt, 1463, SAG-330/29, 400v; daerment heedt thenden der capt, 
1499, SAG-330/41, 293r; ghenaemptdencapt, 1543, SAG-330/61, 3r; tencapten, 1552, 
SAG-330/69, 184r; broucLandtdaermentheedtdecapt, 1569, ARA-RSA618/15, 50r, 
84v; tenden der capt, id, 51r; de capt, id, 5 lr; --, 1571, SAG-28/251106, 48v, 44r, 80v; 
--, 1572, SAG-28/25/106, 36r, 41 v, 76r; --, 1577, SAG-28/25/106, 4r; ande capt, 1597, 
P/Ha-Nov, 2r; maeymeersch Inde capt ... zuyt de calene, 1608, RAG-Me 105, 21v; 
Inden capt, id, 25v; te zande thenden de capt, 1616, RAG-Vi 228, 59r; Inde capt, 1632, 
P/Ha-Rtb.1624-29, 3v-4r. 

KASTEEL <16>: tcasteel vanden heere van hansbecke, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 1 v. 

KATERSPUT: in caterspit, 1477, SAG-330/34, 33r. 

KA TTESCHOOT <B-C 6-8>: in loco qui dicitur *carscot, 1242 kop.eind 13e, KAD
Cart.D, 82r; stic lants ... in catscoet, 1374, SAG-330/5, 289r; de catscoete, 1375, ARA
RR 239; catscoot, 1376, ARA-RR 241; catscoet, 1425, SAG-301/28Il, 31 v; slaghbosch 
by catschoot I iiii bukken ... alle ghenaemt de catschooten, 1520, SAG-330/47, 173r; 
catschoot, 1543, SAG-330/61, 12r;catschooet, 1569, ARA-RSA618/15,45v;daerment 
heedt de catschooeten, id, 38v; catsschoet, id, 76r; catsschoot, id, 68r; catsschooet, id, 

· 67v; --, 1571, SAG-28/25/106, 43r/v, 65v, 66r ev; catsschoet, id, 65v; catsschoot, id, 
43v; landt datmen heedt catsschoot, 1572, SAG-28/25/106, 35r/v, 62r; catsschooet, id, 
75v; Inde catteschoeten, 1577, SAG-28/25/106, 4lv; Inde catschoeten, id, 21v; upten 
catteschoot, id, 44v; de drye catscooten, 1578, SAG-330/9611, l 5r; de drye *caescooten, 
1579, SAG-330/9611, 262r; catschoot, id, 260v; --, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 15r, 23v,. 
Zie ook GROTE KATTESCHOOT, KROMME KATTESCHOOT. 

KELE <HlO>: up de kele byder beke, 1450, SAG-330/25, 82r; west vander voomomde 
keercke daerment heet te kele, 1525 kop.1632, RAG-PdH 46011, 21r; een parcheel 
gheleghen opde kele, id; [land] ghenaempt de kele, 1569, ARA-RSA 618/15, 92r. 

KERKAKKER <H-J 8-10>: denkercackere, 1443, SAG-330/23, 96r; daerment noumpt 
kercackere, 1455, SAG-330/27, 76r; cauterlandt ligghende upten kercackere, 1569, 
ARA-RSA 618/15, 64r, 65r, 67r ev; upten kercackere, 1571, SAG-28/25/106, 63r, 68r; 
--, 1572, SAG-28/25/106, 58v; een ghemet ende vichtich Roeden cauters upten 
kercackere, id, 64v; den kercackere, 1597, P/Ha-Nov, 1 v. 

KERKEBILK: vanden kerckenbulck in hulsschoot, 1564, P/Ha-KR 1563. 
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KERKEMEERS: vanden kercken mersch tusschen calene, 1564, P/Ha-KR 1563. 

KERKEMEERSELKEN : tkercken meersschelken, 1596, P/Ha-KR 1594-95, lv; 
vanden kerckenmerschelken, 1599, P/Ha-KR 1596-97, 1 v; vanden kercken 
meersschelken, 1602, P/Ha-KR 1599-1600, 2r; tkercken meersschelkin, 1603, P/Ha
KR 1601-02, lr; keercken meersschelken, 1606, P/Ha-KR 1604, 2r. 

KERKSTEDE(KEN): neffens de keercstede, 1520, SAG-330/47, 173r; tkercken stede
ken, 1596, P/Ha-KR 1594-95, lr; tkerckenstedekin, 1602, P/Ha-KR 1599-1600, 2r; het 
kerckenstedekin, 1603, P/Ha-KR 1601-02, 3r; hetkeerckenstedeken, id, 3r/v; tkeercken 
stedeken, 1607, P/Ha-KR 1606, 2v; kercken stedeken, 1608, P/Ha-KR 1608, 5r; sijn 
stede ter kercken, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 15r, 18r; der kercken hofstede, id, 24r. 

KERKSTEGEL: van xxv r. ". gheheeten den keerckstigghele thamme by der linde, 
1520, SAG-330/47, 173r; [50 R.] saeylants Ligghende In Een hofstedeken ghenaempt 
de keerckstichele, 1577, RAG-LvN 323, 330v. 

KERKWEG: te kippendonc ackere lanx den kercweghe, 1450, SAG-330/25, 82r; up 
hammenackere ".oost de keerckwech, 1577, RAG-LvN 323, 334v. 

KERREBROEKGOEDEKEN: an kerrebrouc goeyken, 1579, SAG-330/9611, 259v. 

's KETELAREN MEERS <Fl 2-G 12>: dat men heedt sketelaren mersch, 1569, ARA
RSA 618/15, 93r; ii ghem. mersschen Int sketelaren mersch, 1571, SAG-28/25/106, 
70v; ketelare mersch, id, 7lr; sketelaren meersch, 1572, SAG-28/25/106, 67v, 68r; 
meersch gheheeten de ketelaere, 1607, SAG-330/129, 41v. 

KIPPENDONK: kippendonch, eind 12e/begin 13e, RAG-Div.O 767; kippendonc, 
1403, SAG-330/12, 316v; --, 1407, SAG-330/13, 318v; --, 1412, SAG-330/15, 20r; -
, 1439, SAG-330/22, 139v; --, 1454, SAG-330/26, 425r; in de prochie van ansbeke daer 
ment heet te kippendonc, 1455, SAG-301/43, 141r; --, 1491, SAG-330/39, 64r; 
kippendonck, 1520, SAG-330/47, 172v; by *koppendonck, 1525 kop.1632, RAG-PdH 
46011, 17r; noort vanden kippendonck, id, 19r; te kippendonck, id, 21v, 23v; thenden 
*cruppe(n)donc, 1529, SAG-330/50, 11 lr; kippendonck, 1569, ARA-RSA 618/15, 7r, 
20r, 26v ev; --, 1571, SAG-28/25/106, 6r, 12v, 33v ev; --, 1572, SAG-28/25/106, 4r, 
24v, 27r ev; --, 1577, SAG-28/25/106, 15r, 38r/v; --, 1579, SAG-330/9611, 258r/v. 
Zie ook GOED TE KIPPENDONK. 

KIPPENDONKSE AKKER <F8-G8>: daer ment heet te kippendonc ackere, 1450, 
SAG-330/25, 82r; inkippendoncackere, 1491, SAG-330/39, 64r; denkippendoncxschen 
acker, id, 64r; den kippendoncschen acker, 1520, SAG-330/47, 172v; kippendonc 
ackere, 1450, SAG-330/25, 82r; inden kippendonsschen ackere, 1554, RAG-Ha 62, 0; 
upten kippendonxen ackere, 1564, P/Ha-KR 1563; --, 1569, ARA-RSA 618/15, 42v, 
43r, 48r; --, 1571, SAG-28/25/106, 40r/v, 60v; --, 1572, SAG-28/25/106, 32r, 33r, 55r; 
kippendoncxschen ackere, 1577, SAG-28/25/106, 16r; --, 1596, P/Ha-KR 1594-95, 1 v; 
keppendoncxschen acker, 1599, P/Ha-KR 1596-97, 2r; kippendoncxschen / 
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kippendoncqschen ackere, 1602, P/Ha-KR 1599-1600, 2v; Cippendoncxschen ackere, 
1603, P/Ha-KR 1601-02, lr; kippendoncxschen ackere, 1606, P/Ha-KR 1604, 2v; --, 
1607, P/Ha-KR 1606, 3r; Inden kippendonxschen ackere noordt tgoet van mynen heere 
van Exaerde, 1608, P/Ha-KR 1608, 2r; (een partye ghenaempt) den kippendonxschen 
ackere, 1619, RAG-RvVl 988, 38lv; --, 1620, SAG-330/13511, 30v. 

KIPPENDONKSTRAAT(JE) <C5-D7>: de kippendoncstrate, 1520, SAG-330/47, 
172v; de kippendonckstraete, 1525 kop.1632, RAG-PdH 460II, 23v; het kippendonck 
straetken, 1619, RAG-RvVl 988, 382r. 

KLEEMPUTTEN: thansbecke byde kercke genaempt de demputten, 1632, P/Ha
Rtb.1624-29, 26v. 

KLEEMPUTVELDEN <06>: magher landt dat men heedt de deempit velden, 1569, 
ARA-RSA 618/15, 40r; bosch ende velt daer ment heedt de deemput velden, id, 48v. 

KLEEMSTUK <F8-F9>: een alf bunder gheheeten tclemstic, 1533, SAG-30 l/871I, 54r; 
brouclandt datmen heedt het deemstic, 1569, ARA-RSA 618/15, 63v; het deemstic, 
1571, SAG-28/25/106, 63r; --, 1572, SAG-28/25/106, 58r. 

KLEINE ACHT GEMETEN: een ander parcheel lants ... ghenaemt de deene acht 
ghemeten, 1579, SAG-330/9611, 262v. 

KLEIN BILKSKEN: het deen bulxken, 1597, P/Ha Nov, lr. 

KLEIN BOSSELKEN: tcleene bosschelkin, 1432, SAG-301/3111, 27v; het deen 
bosschelkin an het Langhe Velt, 1578, SAG-330/96II, 14v. 

KLEIN BUURTMEERS(EL)KEN: een stick ghenaempt het deyn buertmeersken, 
1577, RAG-LvN 323, 32lv. 

KLEIN LEIKEN: deen leyken, 1543, SAG-330/61, 12v; twee parcheelen lands de 
LangheendedeenLeye, 1579, SAG-330/96II, 259r; hetdeynLeyken, 1617, SAG-330/ 
134, 51 v. 

KLEIN MEELSTUKSKEN: heedt deen meelsticxkin, 1569, ARA-RSA 618/15, 78r. 

KLEIN OOSTDONKSKEN <02-03>: F.en stickLandts ghenaempt te leen oostdoncken, 
1577, RAG-LvN 323, 331 v. 

KLEINE RAMEIE <F7><G6>: een stic Lants ghenaempt de deen Rameye, 1543, 
SAG-330/61, 77r; de deen Rameye, 1569, ARA-RSA 618115, 76v. 

KLEIN STRAATJE: het deen straetken, 1619, RAG-RvVl 988, 374v. 

KLEIN TRAUWSTUKSKEN: tdeen trausticxken, 1579, SAG-330/96ll, 262v. 
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KLEINE WARANDE: cleend(er) Waranden, 1443, SAG-330/23, 129v; de cleene 
warande, 1444, SAG-301/3711, 83v; --, 1526, SAG-301/82, 58v. 

CLEMENTEN <Dl3-El3>: een meersch ghenaemt den clement, 1522, SAG-330/48, 
81 v; ii haude bunders dat men heedt de elementen, 1571, SAG-28/25/ 106, 11 r; 
elementen, 1577, SAG-28/25/106, 6r, 11 v; de byvanghen ofte elementen, 1581, SAG-
330/98, 215r, 217r. 

CLEMENTS GOED EKEN: een onbehuust goedekin gheeten clements goedeken, 
1474, SAG-330/32, 303r. 

KLERKSKEN: landts ghenaemt tcleercxkin, 1529, SAG-330/50, 67r. 

K.LINKAART(S BILK) <G6>: daer men noumt clinckaerts buelc, 1459, SAG-330/28, 
235v; een stic lands datmen heedt den clynckaert, 1466, SAG-330/30, 16lr; van eenen 
sticke lants gheheeten den clynckaerts, 1490, SAG-330/39, 39v; eenen bulck die men 
eedt den clynckaert, 1520, SAG-330/47, 173r; den clynckaert, 1569, ARA-RSA 618/ 
15, 42v, 64r; brouclandtdat men heedtdenclynckaert, 1571, SAG-28/25/106, 40r, 63r; 
--, 1572, SAG-28/25/106, 32v, 58r; den clynckaert, 1578, SAG-330/9611, 15r; den 
clynckaerd, 1579, SAG-330/96II, 262r; een *sticken lans ... ghenampt by den clyncaert, 
1597, P/Ha-Nov, 4r; twee partyen van lande ... van audts ghenaempt de clynckaert, 
1619, RAG-RvVl 988, 38lv; den clynckaert, 1620, SAG-330/135II, 30v. 

K.LOKAART <Fl2>: dat men heedt den clokaert, 1569, ARA-RSA 618/15, 53v. 

COCX STEDE: een stede ghenaempt cocx stede, 1597, P/Ha-Nov, 3r. 

COLLESTEDE <Kl4-Ll4><Ml l>: brouc Landt dat men heedt de colestede, 1569, 
ARA-RSA 618/15, 5 lr, 55r; brouclandt dat men heedt colle stede, 1571, SAG-28/25/ 
106, 55v, 80v; --, 1572, SAG-28/25/106, 49r, 76r; beeden de colen steden te zande an 
het lyndeken, 1597, P/Ha-Nov, 2r; de stede ... genaempt colestede, id, 2v; een partye 
landts genaempt collestede te sande de straete loopende naer sande lindeken up de 
noortsyde, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 3v; in vromins ackere nevens colens stede, id, 4v. 

COLLESTEDEKENS: den bosch bachten den hauwe gheheeten colestedekins, 1479, 
SAG-330/35, 38r. 

COLPAERT <Hl2>: brouclandtdatmenheedtdenco/paert, 1569, ARA-RSA618/15, 
3r; --, 1571, SAG-28/25/106, 54v; den colpaert, 1572, SAG-28/25/106, 48r; een stick 
lants ghenaemt den colpaert, 1584, RAG-Me 65, 29v, 38r. 

CONTERPAND(EKEN): een stic lants ghenaemt het conterpandeken, 1578, SAG-
330/9611, 14v; den contrepand commende ande *Weyntinckstrate, 1579, SAG-330/ 
9611, 260r. 

KOREELSTUK <16>: het coreelstic, 1597, P/Ha-Novn Ir. 
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KORTE DAM <N6>: decurtendam, 1569, ARA-RSA618/15,43v; mersschendatmen 
heedtden curtendam, id, 51r;--, 1571, SAG-28/25/106, 41r, 80v;--, 1572, SAG-28/25/ 
106, 33r, 76r; een stic lans ... neven den eonen dam, 1597, P/Ha-Nov, 5r. 

KORTE DONK: up de curte donc, 1477, SAG-330/34, 33r. 

KORTE VORE <K9-L9>: een stic ghenaemt de carte voore, 1544, SAG-330/62, 57r; 
een stick landts genaempt de Curte veure de straete genaempt jan mans licht oost, 1632, 
P/Ha-Rtb.1624-29, 2v. 

KOUDENHOVE: brouclandt ligghende daer ment heedt cauden have, 1569, ARA
RSA 618/15, 60r; cauden have, id, 64v; cauwen have, id, 65r; brouclant dat men heedt 
cauwen have, 1571, SAG-28/25/106, 59v; cauwen have, id, 60v, 64v, 65r; --, 1572, 
SAG-28/25/106, 53v, 60v, 61r. 

KOUDE PLASSEN I KAUWENPLASSEN: hendende upde cauwe plasschen up eene 
hole troncheecke ontrent den alfven vanden plasschen, 1597, P/Ha-Nov, 2r. 

KOUTER: up de cautere biider muelne, 1455, SAG-330/27, 76r; opden cautere, 1525 
kop.1632, RAG-PdH 46011, 1 Ov; Een half ghemet zaylants Ligghende up de cautere, 
1577, RAG-LvN 323, 330r; den cautere, 1597, P/Ha-Nov, 3v. 
Zie ook GILLISKOUTER, MOLENKOUTER. 

KOUTERKEN: by *t'hauterken, 1619, RAG-RvVl 988, 375r; int quartier vanden 
zande an *t' hauterken, id; up tcauterken, 1619, RAG-RvVl 988, 397v, 398r. 
Zie ook HOVERKEN KOUTERKEN. 

KRIEKERIE <NlO>: de cryckerye, 1597, P/Ha-Nov, 4v. 

KROMME KA TIESCHOOT <C6>: landts ghenaemt den crommen catten schoot, 
1529, SAG-330/50, 67r; Inden crommen catten schoot, id, 11 lr. 

KROM LANG STUK: dat men heedt het cromme Lancstic, 1569, ARA-RSA 618115, 
72v; ghenaempt het Cromme Lanck stick ... de straete noort, 1577, RAG-LvN 323, 327r. 

KROMME STRAAT <A7-Al0>: ande crommestrate, 1569, ARA-RSA 618/15, 42v, 
43v, ev; ande cromme strate, 1571, SAG-28n/31, 54r; --, 1571, SAG-28/25/106, 40r, 
41r, ev; --, 1572, SAG-28/25/106, 32v, 33v, 56r ev; --, 1577, SAG-28/25/106, 29r; 
cromestrate, 1616, RAG-GV Sup.188, 0; crommestraete, 1616, RAG-Vi 228, 55r. 

KROM STUK: daerment heedt tcromme stic, 1443, SAG-330/23, 96r. 

KRUISKALE(NE): de cruuskaelne, 1439, SAG-301/35, 194v; de cruuscalene, 1571, 
SAG-28/251106, 45r; --, 1572, SAG-28/25/106, 37r; xxx roeden bachten der haeghe 
oost de calene ... west toostvelt, 1577, RAG-L v N 323, 329r; den hest commende metten 
oosthende up de cruys kaelne, 1584, SAG-330/101 , 432v. 
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KW ADE HOEK: up tgaversche Inde prochie van ansbeke Inden quaden houc, 1454, 
SAG-330/26, 425r; Inden quaden houc, 1481, RAG-Vi 227, 7r; Inden quaden houck, 
1616, RAG-Vi 228, 59r. 

KWADE PLAS <D8-E8>: brouclandt ligghende anden quaden plasch, 1569, ARA
RSA 618/15, 63v, 66r; brouclandt ligghende daermentheedtden quadenplasch, 1571, 
SAG-28/25/106, 62v; den quaden plasch, id, 79v; --, 1572, SAG-28/25/106, 57v, 75r; 
een stick Lants ghenaemt den quaden plasch, 1578, SAG-330/96II, 14v. 

KWEERNBILK: den queren buelc, 1439, SAG-330/21, 106r. 

LAAKMEERS <F6>: rnersche heet de fake in de prochie van ansbeke by den vors. 
goede ten voirde, 1390, SAG-330/9, 109r; de lakemeersch, 1579, SAG-330/96II, 262v. 

LAAKSTRAATJE: ant *laetstraetken, 1520, SAG-330/47, 173v; Inden voors(eyden) 
meulenackere, hoofdende metten oosthende up d' laeckt straetken, 1525 kop.1632, 
RAG-PdH 460II, 13r; ant laecstraetken, 1569, ARA-RSA 618115, 64r. 

LAAKT <F6><L7>: indelaect, 1403, SAG-330/12, 316v;--, 1407, SAG-330/13, 318v; 
Int laectkin, id; laect, 1412, SAG-330/15, 20r; Cl roeden lants gheheeten de laect, 1427, 
SAG-330/19, 109v; de laect, 1616, SAG-330/132II, 129r; een partye landt ghenaempt 
de Laect ... zuut de groote *rarneyn, 1619, RAG-RvVl 988, 398r. 

LAAR <F6><Gll><L7>: laer, 1264 kop.14e, RAG-ADr 6, 31r; --, 1264 kop.15e, 
RAG-ADr7, 74r; brouclandtdatmen heedthetlaer, 1569, ARA-RSA618/15, 16r, 52v; 
den meersch int laer, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 6r; een partye landts genaempt tlaer, 
id, 43r. 

LAARBILK: eenen buelc heedt den laerbulc, 1466, SAG-330/30, 16lr. 

LAARSTRAA T(JE) <Fl2-J 12>: delaerstrate, 1479, SAG-330/35, 38r; d' laerstraetken, 
1525 kop.1632, RAG-PdH 460II, l 7v; byder laerstraeten, id, 22r; de laerstrate, 1569, 
ARA-RSA 618/15, 7r, 20r, 52r, 57v; ant laerstraetkin, id, 46r; de laerstrate, 1571, SAG-
28/25/106, 11 v, 32v, 54v ev; ant laerstraetken, id, 44r; --, 1572, SAG-28/251106, 36r; 
laerstrate, 1572, SAG-28/25/106, 8v, 26r, 48r ev; --, 1577, SAG-28/25/106, 31 v; -, 
1597, P/Ha-Nov, 3v; het laerstraetken, id, lr, Sr. 

LAATSTE GEW AD: tusschen calene an tlaetste ghewat, 1579, SAG-330/9611, 260v. 

LAMMERS: daerment heedt Inde Lammers, 1571, SAG-28/251106, 54r; --, 1572, 
SAG-28/25/106, 47v. 

LANGE BEKE: In de la(n)ghebeke, 1443, SAG-330/23, 96r. 

LANG BILKSKEN <111<11 l -Kl l>: het Langhe bulcxkyn, 1569, ARA-RSA 618/15, 
20v; tlanghe bilcxken, 1586, RAG-Me 65, 71 v. 
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LANGE ELS: den langhen els, 1376, SAG-330/6, 87v. 

LANGE LEIE/LANG LEIKEN: delangheendecleenleyken, 1543, SAG-330/61, 12v; 
twee parcheelen lands de Langhe ende deen leye, 1579, SAG-330/9611, 259r. 

LANGE MEERS: de langhe meersch in ledonc, 1439, SAG-330/21, 106r; upde langhe 
meersch in ledonck, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 25r. 

LANG STUK <Dl l><F12><G13><L3><M3>: tlanghe stic, 1407, SAG-330/13, 
318v; dlanghe stic, 1412, SAG-330/15, 20r; --, 1427, SAG-330/19, 109v; heetende 
tlanghe stick, 1520, SAG-330/47, 173v; de Lancx stix, 1543, SAG-330/61, 12v; ant 
lancstic, 1564, P/Ha-KR 1563; up ammenackere dat men heedt het Lancstic, 1569, 
ARA-RSA 618/15, 78r; ghenaempt Langhe stick ... west sheeren straete, 1577, RAG
LvN 323, 320r; een stick Landts up ammeackere ghenaempt het Langhe stick, id, 324v; 
tlanghestick ... noort de oostheckenstraete, id, 326v; xviij roeden Landts up amackere 
ghenaempt het Langhestick, id, 327v; een stick landts gheleghen up hamme cauter 
ghenaempt het Lanck stick, id, 331 v; winnende land ghenaemt Langhestick Jn 
ammenackere, 1579, SAG-330/9611, 259r; het lang he stick ... In hammen ackere, 1619, 
RAG-RvVl 988, 400r; haerlieder langestick, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 12v. 
Zie ook KROM LANG STUK. 

LANGE STUKS KEN (S): Een half ghemet In hameackere daerment heedt de *laecsticx 
... de straete noort, 1577, RAG-LvN 323, 338r; een partye ghenaempt het Lanck 
sticxken, 1619, RAG-RvVl 988, 40lr; een stuck ghenaemt het langhe stucxken ... oost 
sheeren straete, 1640, RAG-LvN 636, 96v. 

LANG VELD: het deen bosschelkin an het Lang he Velt, 1578, SAG-330/9611, l 4v; den 
bilc an het Langhe velt, id. 

LANGE VORE(N) <L15-Ml5>: daerment heedt up de langhe vuere, 1427, SAG-330/ 
19, 109v; de Langhe vueren, 1619, RAG-RvVI 988, 416v. 

LANG WALLEKEN <M7-N7>: Int langhe wallekin, 1499, SAG-330/41 , 293r; een 
ghemet Lants ghenaempt dLanghe Walleken, 1610, RAG-Me 105, 7lr. 

LASTRAA T: Int gheweste daerment heet de Lastrate, 1584, RAG-Me 65, 38r; de 
Lastrate, 1610, RAG-Me 105, lOlr; de laestrate, id, 78v. 

LE(EG)DONK <B-C 10-1l><C13-D 13>: i bunre ... ligghende in leechdonc dat men 
houdende es vandenhuuzevan vind(er)houte, 1357, SAG-330/2, l 15v;In ledonc, 1407, 
SAG-330/13, 318v; de langhe meersch in ledonc, 1439, SAG-330/21, 106r, 139v; 
ledonc, 1479, SAG-330/35, 38r; --, 1491, SAG-330/39, 64r; viijC Roeden ligghende 
daer ment heedt ledonck magher goedt zynde quaet pastuer, 1569, ARA-RSA 618/15, 
59r/v; brouclandt datmen heedt tledonck, id, 84v; ledonck, id, 61v,62r/v, 90v; --, 1571, 
SAG-28/25/106, 52v, 59v, 60r ev;--, 1572, SAG-28/25/106, 45v, 53v, 54v ev; --, 1617, 
RAG-Vi 228, 179r; --, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 25r. 
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LEEN: daerment heedt het leen, 1569, ARA-RSA 618/15, 69r; --, 1571, SAG-28/25/ 
106, 66v, 74v; --, 1572, SAG-28/25/106, 62v, 71r; ligghende up dleen, 1603, P/Ha-KR 
1601-02, 2v. 

LEEN ter ELST <KlO-LlO>: es gheheeten tleen ter helst, 1519, SAG-330/47, 58r; 
d' leen ter eist, 1525 kop.1632, RAG-PdH 460II, 9v; up syn leen ter helst, 1632, P/Ha
Rtb.1624-29, 29v. 

LEENDREVE <C9>: deLeendreve, 1586, RAG-Me 65, 71v. 

LEENHAGE: an de leenhaghe, 1579, SAG-330/96II, 260r. 

LEENKANT: een half ghemet anden Leencant, 1579, SAG-330/96II, 260r. 

LEEUWERIKSKEN: zie LENAERTS EKE. 

LEIE: varende te ... cnesselare, haeltre, ursele, bellem ende hansebeike, omme de Leye 
te beridene, 1306, SAB-SR, 11 v; cnesselare, haeltere, huersele, bellem en hansebeke, 
omme de Leye te beridene, id, 8r; ommetrent de Leye die gaet tot ansebeike, id, 12v; C 
roeden up de leye gheheeten de hettinghe, 1477, SAG-330/34, 33r; anden voerpit by der 
Leyen, 1543, SAG-330/61, 12v; ande Leye, 1564, P/Ha-KR 1563; de Leye, 1577, SAG-
28/25/106, 4v; de Leye, 1577, RAG-LvN 323, 319v; een stick landts bijder Leije 
genaempt den huldonck, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 3lr; tot Bellem ande Leye, id, 32v; 
troot byder leie, id, 40v. 

LEIEBRUGGE <Hl-H2>: te Amme ande leybrugghe, 1577, RAG-LvN 323, 319v. 

LEIKEN: lxxv Roeden lands datmen heedt het leykyn, 1569, ARA-RSA 618/15, 30r; 
een alf ghemet dat men heedt het leykin, id, 80r; brouclandt dat men heedt het leyken, 
1571, SAG-28/251106, 77r; --, 1572, SAG-28/25/106, 73v. 
Zie ook KLEIN LE/KEN, LANG LE/KEN. 

LEISTRAA T: an de leystrate, 1579, SAG-330/96II, 259r. 

LENAERTS EKE <A7>: hondert acht Roeden lants ghenaemt *dleeuwerhecxkin, 
1529, SAG-330/50, 67r; daer ment heedt leners heecke, 1569, ARA-RSA 618/15, 22r; 
bosch daerment heedt leners heeke, 1571, SAG-28/25/106, 8lr; --, 1572, SAG-28/25/ 
106, 76v; Leners eecke, 1577, SAG-28/25/106, lr; bosch daerment heet up Lenaerts 
eecke, 1619, RAG-RvVl 988, 402r; willem maes met zyn lenaers eecke zuut, id. 

LEUNIS' STEDE: een ghemet datmen heedt loonisstede, 1569, ARA-RSA 618/15, 
54v; brouclandt dat men heedt luenis stede, 1571, SAG-28/25/106, 54v; luenys stede, 
1572, SAG-28/25/106, 48r; een haude onbehuusde stede ... ghenampt loens stede, 1591, 
P/Ha-Nov, 3v. 

LIJKSTRO <19>: tlijck stroo, 1520, SAG-330/47, l 73r; een ghemet xxv R. ghenaempt 
tlyckstroot, 1543, SAG-330/61, 12v. 
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LIJSKENS AKKER <lfl 1-111>: lyskyns ackere, 1439, SAG-330/22, 139v; lyskins 
ackere, 1533, SAG-30118711, 54r; lyskyns ackere, 1569, ARA-RSA 618/15, 53v; een 
ghemet cauters ligghende up lyskyns ackere, 1571, SAG-28/25/106, 51 v; --, 1572, 
SAG-28/25/106, 44v; Leyskens ackere, 1577, SAG-28/25/106, 30r; neffens leijskens 
ackere hendende west up den meersch int laer, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 6r; leyskens 
ackere, id, 27v. 

LUSSEN 'S VLIEGHERS LEIE: daer mentheetlyssen sjlieghers leye, 1428, SAG-330/ 
19, 174v. 

LINDE 1 (Hamme) <14>: te hamme byder linden, 1525 kop.1632, RAG-PdH 460II, 
18v; thamme byde lynden, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 14v. 

LINDE(N) 2 (Hamme) <H2-H3>: de Swaene ... zuut upde Linde te hamme, 1577, RAG
LvN 323, 323r; thamme genaempt de swaene Jegens over de linden, 1632, P/Ha
Rtb.1624-29, id, 41r. 

LINDE (Reibroek) <010>: te reybroeck voor de linde, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 39v. 
Zie ook REIBROEKUNDE. 

LINDE(KEN) (Rode): up het lyndeken ... up het lindeken voors(ey)t, 1597, P/Ha-Nov, 
2v; neven der stede die licht voor het lindeken te Rode, id, 3r; te Roode voor de linde, 
1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 5v; te roode by d' lindeken, id, 29v. 

LINDEKEN (Zande) <Ml l>: naer d' lindeken te sande, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 2v. 
Zie ook 7A.NDEUNDEKEN. 

LOCHTING: zie MARGRIETELOCHTING, TRICEN WCHTING. 

LOKE <N-0 4-5><L7>: In de loke, 1491, SAG-330/39, 64r; jnde loke, 1569, ARA
RSA 618/15, 8 lr; brouclandt daerment heedt de loke, id, 79r; --, 1571, SAG-28/25/106, 
?Ov; deloke, id, 75r;--, 1572, SAG-28/25/106, 68r, 71 v; --, 1577, SAG-28/25/106, 4lr; 
een stick Landts ghenaempt de loke ... zuyt het clooster van dronghene, 1577, RAG-LvN 
323, 325r/v; de loke, id, 329v; Een ghemet ghenaempt deloke oost den prelaet van 
dronghene west tsheeren straete, id, 330r; een parcheel Landts ghenaemt het Looxken, 
1579, SAG-330/96II, 259r; ande loke, 1599, P/Ha-KR 1596-97, 1 v; een partye Landts 
ofte hettynghe Ligghende in de loke, 1619, RAG-RvVl 988, 400v. 
Zie ook VOOR DE LOKE. 

LOKEBOS <N-0 4-5><L7>: In hammen ackere anden lokebosch, 1606, P/Ha-KR 
1604, 2v; ande Lokebosch, 1607, P/Ha-KR 1606, 3r; --, 1608, P/Ha-KR 1608, 2r. 

LOKESTRAAT(JE) <N2-N5>: den hullebilck .... west de loke straete, 1577, RAG
LvN 323, 339v; C roeden gheleghen voor de Loke oost dloke straetken, id, 339v; 
thamme ... zuyt sheeren straete diemen noempt de Loockstraete ... oost dhulle, id, 323, 
326r; het Loockstraetken, id, 327r. 
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LOOP: daerment heedt den loop, 1571, SAG-28/25/106, 48r; een alf bunder zaeylandt 
datmen heedt den loop, 1572, SAG-28/25/106, 41r; up den loop, id, 42r. 

LOVESTUK: up tlovestic, 1403, SAG-330/12, 316v. 

MAAN SCHIJN/MANESCHIJN: bosch ende geroodt landt daer ment heedt jnt 
maenschyn, 1569, ARA-RSA 618/15, 83r; een stick lands In hansbeke ghenaemt het 
maenschyn, 1579, SAG-330/96II, 261r. 

MAES' STEDE: een stick landts gelegen te Reybroeck genaempt maes stede, 1632, P/ 
Ha-Rtb.1624-29, 28r. 

MARGRIETELOCHTING <Ml l>: merg(riet)e lochtinc, 1432, SAG-301/3lll, 27v; 
een stick lans ... gheheeten mergriete lochtinc, 1479, SAG-330/35, 38r; een haude stede 
genaempt ma(r)g(riet)e lochtinck, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 22v. 

MARTIN LOOPS STUK: een alf bunder erven datmen heedt martinloofs stic, 1439, 
SAG-330/22, 139v. 

MARTINS 's PUTS STEDE(N): ijC roeden lants gheheeten martins sputssteden, 1491, 
SAG-330/39, 46r. 

MECHELEN <14>: dat hij thansbeke geslapen heeft daer mechelen uytsteeckt, 1573, 
RAG-OB 2218; de hofstede ende herberghe ghenaempt mee helen, 1590, RAG-Ha 148, 
lOv; inde herberghe gheseyt mechelen, 1602, RAG-RvVl 9176; in mechelen binnen de 
voornoemde prochie van Hansbeke, 1610, RAG-RvVl 8324n; een behuysde hofstede 
... ghenompt mechelen, 1631, RAG-Ha 89, 151. 

MEELSTUK <K4>: een parcheel ghenaempt tmeel stic, 1543, SAG-330/61, 12v; up 
ammenackere datmen heedt het meelstic, 1569, ARA-RSA 618/15, 78r; het me/stick, 
1577, RAG-LvN 323, 322v; een ghemet thamme het me/stick, id, 323r; Een half ghemet 
ghenaempt het mee/stick, id, 327v; ghenaempt hetmeelstick ... noort sheeren straete zuyt 
tghemeente van hansbeke ghenaempt het hamme velt, id, 330r; een ghemet Landts 
gheleghen In hamme Cautere dat men heet tmeelstick, id, 332r; een half ghemet in 
*crommen ackere ghenaemt het meelstic, 1579, SAG-330/96II, 259v. 

MEELSTUKSKEN <K4>: dat men heedt het meelsticxkin, 1569, ARA-RSA 618/15, 
77r; lxxv roede(n) In hammen acker ghenaempt dmeelsticxken ... zuyt dmeelvelt ende 
noort de straete streckende van hamme straete noort [ = naer] toost velt, 1577, RAG-L v N 
323, 339v; een partye ghenaempt het meelstixken, 1619, RAG-RvVl 988, 401r. 
Zie ook KLEIN MEELSTUKSKEN. 

MEELVELD <K-L 3-4>: ant meelvelt, 1569, ARA-RSA 618/15, 80r; den Even bulck 
... metter noortzyde up mee/velt, 1577, RAG-LvN 323, 320r; den brant ... noort het 
mee/velt, id, 323v; up amackere ... zuyt het meelvelt, id, 324v; tmeelvelt, id, 326v, 335r; 
de(n) savelput ... zuyt het meelvelt, id, 328v; up *tmaelvelt, 1607, SAG-330/129, 41 v. 

127 



MEERMAN: een partye landts ghenaempt den meennan Staende up de voorzeyde 
partye ghenaempt stoovers, 1619, RAG-RvVl 988, 381r; den meennan, 1620, SAG-
330/135II, 30v. 

MEERSELKEN: dmeersschelkin, 1432, SAG-301/3111, 27v; een mersschelken 
ghenaempt tmersschelkin, 1543, SAG-330/61, 77r; lands datmen heedt het mersschelkin, 
1569, ARA-RSA 618/15, 34r, 73r; jC [bosch] ghenaemt tmeersschelkin metten gate 
naer taruwe Land, 1579, SAG-330/96II, 260r. 

MEIERIJ(KEN): een parcheelken bosch ghenaempt het meyeryken, 1543, SAG-330/ 
61, 12r; een boschelken ghenaempt de meyerije, 1571, SAG-28/25/106, 81r; een 
bosschelkyn ghenaemt het meyerykyn, 1572, SAG-28/25/106, 76r; bosch ghenaemt 
tmeyerken, 1579, SAG-330/96II, 260v. 

MERE: zie GROTE MERE. 

MERGELPUT <H13>: juxta mergelpith, 1264 kop.14e, RAG-ADr 6, 3 lr; --, 1264 
kop.15e, RAG-ADr 7, 74r; vC r gheheeten den mergelput, 1607, SAG-3301129, 41 v. 

MEY AERT: een partye genaempt den meyaert, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 28v; upden 
meyaert, id, 29r, 35r, 41r; een partye landts genaempt den meyaert, id, 41v. 

's MEYERS BILK: ii ghemete lants ... gheheeten smeyers belc, 1441, SAG-330/22, 
345r. 

MIDDELHAGE: de cleene warande ende de wilde driesch metter middelhaghe, 1526, 
SAG-301/82, 58v. 

MIDDELSTUK: ter plaetsen gheheeten de middelen sticke, 1459, SAG-330/28, 235v; 
dmiddelstic, 1490, SAG-330/39, 39v; tmiddelst(ic), 1579, SAG-330/96II, 259r. 

MISPELARE <M9-M10>: een parcheel ghen. de mispelare, 1543, SAG-330/61, 12v. 

MISSEMAU:indenmissemau,1571,SAG-28n/31,33bis/v,35r;Lantslndenmissemau, 
1574, SAG-28n/31, 18v, 32v, 45v; gheheeten denmissemau, 1577, SAG-28n/31, 36r; 
een partye bosch ghenaemtden myssemau, 1578, SAG-330/96Il, 14v; de mayssemauwen 
... eyndende upden bosch vyvere, 1579, SAG-330/96II, 260r. 

MOER: byden moer, 1569, ARA-RSA 618115, 82r; --, 1571/1572, SAG-28/25/106, 
78v/74v; het braemstick byde moere, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 9r. 
Zie ook GROTE MOER. 

MOERKEN(S) <HS-15>: up tmoerkin, 1491, SAG-330/39, 64r; een leen ende een 
manscip ... daerment heet te reybrouck ghenaempt dmorcken, 1525 kop.1632, RAG
PdH 460II, 20v; byder veltstraeten ende den veltackere daerment heet t'moerken, id, 
23r; de schaepdreve mette moerkens, 1619, RAG-RvVl 988, 397r; het veldeken oost 
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vande moerkens, id; een ander partye ghenaempt het moerken, gheleghen neffens de 
dreve commende van thof up tcauterken, id, 397v. 

MOERKENS BILK: moerkyns bulck, 1569, ARA-RSA 618115, 53r; brouclandt dat 
men heedt moerkercx bulck, 1571, SAG-28/25/106, 54v; Moerkercs bulck, 1572, SAG-
28/25/l 06, 48r. 

MOERSTUK: tmoerstic, 1533, SAG-301/87II, 54r. 

MOLEN <17>: beneden der muelene, 1554, RAG-Ha 62, 0; byde muelene, 1632, P/Ha
Rtb.1624-29, 1 v. 

MOLEN AKKER <K6-K8>: Inden meulen ackere byden hove van hansbeke hoofdende 
upde heerbeerghe voor t'hoff, 1525 kop.1632, RAG-PdH 460II, 12v; meulenackere, id, 
13r, 17r ev; cauterlant gheleghen inden meulen ackere, id, 14v; Inden meulenackere 
noort oost byder keercken, 20r; inden/upten muelenackere, 1569, ARA-RSA 618/15, 
25v, 46r, 82v; -, 1596, P/Ha-KR 1594-95, 1 v. 

MOLENBEKSKEN: landts ghenaempt tmuelen becskin, 1529, SAG-330/50, 11 lr. 

MOLENBILKSKEN: In muelenbilcxkin, 1529, SAG-330/50, 67r. 

MOLENKOUTER: Inden muele cautere, 1571/1572, SAG-28/25/106, 40v/33r; muelen 
cautere, 157111572, SAG-28/25/106, 45v/37v. 

MOLENMEERS <H8-H9>: ghen. de muelemersch, 1569, ARA-RSA 618/15, 40v. 

MOLENSTEDE <17>: de muelenstede, 1491, SAG-330/39, 64r. 

MOLENSTRAATJE: te kippendonck aent houcxken ende ommekeer vant 
meulestraetgen, 1525 kop.1632, RAG-PdH 460II, 23v; noortwest vander keercken 
tusschen de reviere ende den meulenstraetken, id, 16r; uptmuelen straetkin, 1543, SAG-
330/61, 12v; --, 1544, SAG-330/62, 57r; muelenstraetkyn, 1569, ARA-RSA 618/15, 
63v; muelestraetkin, id, 90r; --, 1571, SAG-28/25/106, 62v, 63v;--, 1572, SAG-28/25/ 
106, 59r; muelestraetkyn, id, 58r, 59r; muelenstraetken, 1579, SAG-330/96II, 258v. 

MOORTELKEN VAN EKSAARDE <L 7>: neven het moortelken van exaerde, 1597, 
P/Ha-Nov, Ir. 
MOORTEL: zie ook VLAKEMOORTEL. 

MOORTELPUT: den moertelput, 1499, SAG-330/41, 293r; den mortel pit, 1572, SAG-
28/25/106, 76v. 

MOST <K12-L12>: inden most, 1564, P/Ha-KR 1563; in de most, 1543, SAG-330/61, 
12v; brouclandt dat men heedt de most, 1569, ARA-RSA 618/15, 52r; (in) de most, id, 
15r, 44v, 51 v; brouclandt datmen heet de most, 1571, SAG-28/25/106, 42r; de most, id, 
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5 lr/v; --, 1572, SAG-28/25/106, 34v, 44r/v; ghenaempt most, 1587, RAG-Me 65, 102r; 
inden most, 1596, P/Ha-KR 1594-95, 2r; een p(ar)ceel lans ... ghenaempt de most, 1597, 
P/ha-Nov, 3r; bede mosten, id; Gerolfs wulf most, id, 3v; most, 1599, P/Ha-KR 1596-
97, 2r; --, 1602, P/Ha-KR 1599-1600, 2v; --, 1603, P/Ha-KR 1601-02, lv; --, 1606, 
P/Ha-KR 1604, 3r; --, 1607, P/Ha-KR 1606, 3v; --, 1608, P/Ha-KR 1608, 2v. 

MUSSCHOOT: in musschoot, 1491, SAG-330/39, 64r. 

MUSSENKOT: bosch daerment heedt het mussche codt, 1569, ARA-RSA 618/15, 48v. 

NEDERE BREDE BROEK: meerssche Inden nederen breeden brouck, 1520, SAG-
330/47, 173v. 

NEDERE HULSSCHOOT <A6-B6>: den nederen hulsschoot, 1544, SAG-330/62, 
57r. 

NEDERE V ARENBERG: den nederen varenberch, 1477, SAG-330/34, 33r. 

NEDERSCHAAST: deen heelt vanden nederscaest, 1466, SAG-330/30, 161r. 

NEDERVELDEKEN: Int neder veldekin, 1499, SAG-330/41, 293r. 

NERENBOS: bosch ghenaempt den nerenbosch eertydts den platten bosch ligghende 
Int gheweste ghenaempt het roodevelt by *t'hauterken, 1619, RAG-RvVI 988, 375r. 

NIEUWE KALE(NE): de nieu caelne, 1438, SAG-301/35, 15r; tusschen a(m)me strate 
ende der niewercalene, 1520, SAG-330/47, 173v; de nieuwe calene, 1577, RAG-LvN 
323, 319r, 326r; de nieucalene, id, 319r, 336r; de Nieuwe Caelene, id, 321v, 322r; de 
nieu calene, 1608, RAG-Me 105,26r. 

NIEUWE TUIN <Fl 1-Hl 1>: indennieuuentun, 1264kop.14e,RAG-ADr6, 31r;inden 
nieuuen tuun, 1264 kop.15e, RAG-ADr 7, 7 4r; gheheeten de nieuwe thuun, 1439, SAG-
330/22, 139v; den nieuwen *truun, 1491, SAG-330/39, 64r; een stick opden cautere 
diemen heet den Nieuwenthuijn, 1525 kop.1632, RAG-PdH 46011, lOv; den 
Nieuwenthuyn, id, 1 lr, 22v; den Nieuwen thuyn, id, 21r; cauterlandt daer ment heedt de 
niuwe thuun, 1569, ARA-RSA 618/15, 58v; upten/vanden nieuwen thuun, id, 19v, 21 v, 
65v ev; daerment heedt den nieuwen thuun, 1571, SAG-28/25/106, 44v, 79r; nieuwen 
thuuyn, id, 59r/v, 64v;--, 1572, SAG-28/25/106, 36v, 75r; uptennieuwenthuun, id, 52v, 
53r/v, 60v; anden nieuwen thuun, 1597, P/Ha-Nov, 3v; hendende upden hollemeersch 
ende twalle straetgen upden nieuwen thuyn, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 26v. 

NIEUWE VAART: een partye groot gheweest zeven hondert Roeden danof een deel 
ghesmolten es Inde nieuwe vaert ". oost de spenhautstrate ... de nieuwe vaert zuutwest, 
1619, RAG-RvVl 988, 399v-400r. 

NIEUWLAND: het saeghebilcken .. . het nieulant zuyt, 1577, RAG-LvN 323, 323r. 
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NOOCX AKKER: Inde noocxhacker, 1439, SAG-330/22, 139v. 

OMMELOOP <lll-Kll>: den synghele ende den ommeloop ronthomme den wal, 
1597, P/Ha-Nov, lr; den synghele ende gheel den ommeloop vanden leene, id, 3r. 

ONDER DE BILK: ter plaetsen ghenaemt onder den bulck, 1520, SAG-330/47, 173r; 
an tgheweste van Vossenbeergh ghenaempt onder den bulc, 1543, SAG-330/61, 12r; 
daer ment heedt onder den bulck, 1569, ARA-RSA 618/15, 81v; meersch onder den 
bulck ghenaempt het bulleken ... noort de calene, 1577, RAG-LvN 323, 338v. 

ONDER DE WILGEN: een stic lants daerment eedt onder de wulghen, 1543, SAG-330/ 
61, 12r. 

OOSTDONK(T) <02-03>: up dhoosthende van ham.me jn eenen bulck diemen heet 
Doostdonc, 1522, RAG-LvN Den.570; Inden oostdonct, 1532, SAG-330/51, 86r; de 
oostdonct, 1543, SAG-330/61, 12v; deoostdonct, 1569, ARA-RSA 618/15, 77v, 78v; 
bachter haghe ende inde ooest donct, 1571, SAG-28/25/106, 74v, 75r; --, 1572, SAG-
28/25/106, 7lr; Een stick Landts ghenaempt den oostdonck, 1577, RAG-LvN 323, 
331 v; een hettinghe ofte weedebilc over doostveld datmen heet doosdonck, 1579, SAG-
330/96Il, 259r; den oostdonc, 1607, SAG-330/129, 4lv; een bulck diemen heet 
*dorsdonck, 1619, RAG-LvN Den.575. 
Zie ook KLEIN OOSTDONKSKEN. 

OOSTHEKKEN: aent oosthecken commende noort achter de strae(e, 1577, RAG-LvN 
323, 334v. 

OOSTHEKKENSTRAAT: tlanghestick ... noort de oostheckenstraete, 1577, RAG
LvN 323, 326v. 

OOSTHOUT <N2-02>: Een half ghemet ghenaempt den hoosstout, 1577, RAG-LvN 
323, 320v; Inden hoosstout ... het (oost)velt west, id, 320v, 322v. 

OOSTVELD <N2-N3>: teghen overdhoostvelt, 1543, SAG-330/61, 12r; twee percheelen 
deen in den hulle ende dander ant oostvelt, 1564, P/Ha-KR 1563; ligghende hant oost 
velt, 1569, ARA-RSA 618/15, 58v; ant oostvelt, id, 93v; ooest velt, 1511, SAG-28/25/ 
106, 57v, 59v, 76r; oostvelt, 1572, SAG-28/25/106, 51r, 53v, 72v; doestvelt, 1577, 
SAG-28/25/106, 4r; oostvelt, 1577, RAG-LvN 323, 319r, 320v ev; oost velt, id, 319v, 
339v; doostveld, 1579, SAG-330/96II, 259r; de strate naer oostvelt, id, 259v; het 
oostveldt, 1603, P/Ha-KR 1601-02, lr; thoostvelt, id, 3v; upToostveldt, 1606, P/Ha-KR 
1604, 4r; up doostveldt loopende tot upde calene, 1608, P/Ha-KR 1608, 4r; oostvelt, 
1619, RAG-RvVI 988, 401r; --, 1619, RAG-LvN Den.575; bachter haegen hoofdende 
suyt up toostvelt, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 14v; mersch geleghen bachter haeghen 
hoofdende up het oostvelt noort up de calene, id, 20v; ant oostvelt neven der haeghen, 
id, 21r. 

OOSTVIJVERBILK: in den oestviverbeelke, 1412, SAG-330/15, 20r. 
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OOSTVUVER(KEN) <L2>: ijC Roeden datmen heedt het oostvyverkin, 1569, ARA
RSA 618115, 78v; datmen heedthetoostvyverken, 1571, SAG-28/25/106, 75r; het oost 
viverkin, 1572, SAG-28/25/l 06, 71 v; ghenaempt de hoosvyvere, 1577, RAG-LvN 323, 
320r; een stick Lant ." ghenaempt doost vyverken ... zuyt sheeren straete, id, 331 v; een 
partyken ghenaempt het oost viverken, 1619, RAG-RvVl 988, 399v; een stick landts 
genaempt t' oostvyverken, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 8r. 

OUDE FLEITE: voor de haude fleyte, 1569, ARA-RSA 618/ l 5, 42v; ghenaemt da uwe 
Flayte, 1571, SAG-28n/31, 33v; by der haude fleyte, 1571, SAG-28/25/106, 40r; 
daennent heedt dhaudefleyte, 1572, SAG-28/25/106, 32v. 

OUDE GRACHT: terstededaennentheedtupdoude gracht, 1427, SAG-330/19, 109v; 
dhaudegracht, 1543,SAG-330/61, 12v;dhauwegracht, 1569,ARA-RSA618/15, 7lv; 
iiC r. dat men heedt dhaude grac~t, 1571, SAG-28/25/106, 68r; lants ghenaemt dauwe 
gracht, 1571, SAG-28n/31, 33b1sv; dhaude gracht, 1572, SAG-28/25/106, 64v, 72r; 

OUDE KALE(NE): dhaude calene, 1543, SAG-330/61, 12r; de aude calene, 1577, 
RAG-LvN 323, 319r, 324v ev; de aude Caelene, id, 321 v; de oude calene, id, 322r; de 
oude caelene, id, 322r; doude calene, 1579, SAG-330/96II, 260r; doude calene, 1608, 
RAG-Me 105, 26r; up hamme strate noort d' aude calen, 1619, RAG-RvVl 988, 399r. 

OUD RODEKEN: ijC roeden up hammenackere ghenaempt het aude rodeken ... noort 
het velt, 1577, RAG-LvN 323, 336v. 

OUDESTEDE<C9><Fl0><13><K7><N9><010>: dehoudestede, 1439, SAG-330/ 
22, 139v; daennent heedt In dhauwe stede, 1499, SAG-330/41, 292v; te hamme ... up 
de hauwe stede, 1532, SAG-330/51, 87 r; twe gemeten genaempt de *haut stede, 1597, 
P/Ha-Nov, 4v. 

OUDE WOESTUNE: doude Wostine, 1481, RAG-Vi 227, 7r; daennent heet de oude 
Wostyne, 1616, RAG-Vi 228, 23r. 

P AARDEBILK <C8-C9><G l 3><H8>: een stick Landts ghenaempt den peerden bilc, 
1578, SAG-330/96II, 14v; denpeerdebulck, 1586, RAG-Me 65, 7lv; (een stick lants 
genaempt) denperdebilck, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, llr, 34r. 

PAARD EST ALLEKEN <H8>: bachten Int hoffghewee een partye ghenaempt het 
pertstalleken, 1597, P/Ha-Nov, 4r. 

's PAPEN BILK <G13><L9>: ten hende van spapen buelck, 1479, SAG-330/35, 38r; 
een alf bunder eerven gheheeten spapen bulc, 1491, SAG-330/39, 46r; een stic lands dat 
men heedt spapen bulck, 1569, ARA-RSA 618/15, 20v; an spapen bulc, 1597, P/Ha
Nov, 1 v; eenen bi lek landts genaempt spaepen bilck, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 7v; een 
partye landts genaempt spaepen bulck ten daele hoofdende anden waeterganck, id, 38r; 
ten daele neffens den waterganck spaepen bulck licht oost, id, 4lr; upde oostsyde van 
spaepen bilck by hem uutgenomen den selven paepen bulck, id, 42r. 
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PELLERS BILK: een ofstedeken gheheeten pellers bulc, 1495, SAG-330/40, 237r. 

PERRE(KEN): jC roeden Landts ghenaempt de perre, 1577, RAG-LvN 323, 332r; L 
roeden In anunen ackere ghenaempt het perreken, id, 336v; de perre, id, 327v, 334v;--, 
1579, SAG-330/96II, 259v. 

PERTRICENPUT: hondert Roeden Landt dat men heedt anp( er )tricen put, 1571, SAG-
28/25/ l 06, 72r; daerment heedt p( er )tricen put, 1572, SAG-28/251106, 68v. 

PIETER COPPENS' STUKS KEN: lands dat men heedt pieter coppyns stixkyn, 1569, 
ARA-RSA 618/15, 68v. 

PINSAERT: bosch ... gheheeten de pinsaert, 1479, SAG-330/35, 38r. 

PLAS: zie KWADE PLAS. 

PLATTE BOS: bosch ... ghenaempt den nerenbosch eertydts den platten bosch, 1619, 
RAG-RvVl 988, 375r. 

POELMANS BILK <El 1-Fl 1>: up poelmans bilck, 1632, P/Ha-Rtbl624-29, 23r. 

POOTSTAAKBILK: lopende deur denpoetstaec bulc, 1597, P/Ha-Nov, lv. 

POOTSTAKE(N) <K9-Kl0>: een cleen stixkin landts gheheetendepootstaken, 1466, 
SAG-330/30, 161r; ghenaemptdepotstake, 1543, SAG-330/61, 12v;depotstake, 1569, 
ARA-RSA 618/15, 4 2r; cauterlandt ligghende upten potstake, id, 81 v; xC r. cauterlandt 
dat men heedt de potstake, 1571, SAG-28/25/106, 78r; --, 1572, SAG-28/25/106, 74v; 
anden hove vande poetstaec, 1597, P/Ha-Nov, 1 v; een stick landts by den potstaecke ant 
waeterladt, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 24v. 

PRIESTERAGE <19>: de stede ter kercken teghen over de priesteraige, 1543, SAG-
330/61, 12v; voor de priesteraige, id; neven der priesteraeygie, 157111572, SAG-28/ 
25/106, 42r/34v; de priesterage, 1577, SAG-28/25/106, 1 v; de priesteraige, 1632, P/ 
Ha-Rtb.1624-29, 23r, 34v. 

PUITPUT: daerment heedt ande puutput, 1486, SAG-330/37, 278r. 
(Ligt waarschijnlijk op Bellem of Lotenhulle) 

PUTSTALLEKEN: tputstalleken, 1526, SAG-301182, 58v. 

RAAFBILK(EN) <L8>: brouc Landt dat men heedt de Raef bulck, 1569, ARA-RSA 
618/15, 82r: vyfhondert vichtich Roeden brouclandt die men heedt de Raef bulcken, 
1571, SAG-28/25/106, 78v;Raejbulc, 1572, SAG-28/25/106, 74v; vanden raefbulcken, 
1597, P/Ha-Nov, Ir. 

RAESKENS MEERS: viii bundre heet Raeskins mersch, 1481, RAG-Vi 227, 6r. 
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RAMEIE <F7><G6>: ter plaetsen daer ment eedt up de Rameye, 1502, SAG-330/42, 
202v; noort west vander keercken daerment heet de remeye, 1525 kop.1632, RAG-PdH 
46011, 15r; updeRameye, 1569, ARA-RSA 618/15, 27v; brouc Landtdatmen heedtde 
Rameye, id, 45v, 76r; de Rammeye, id, 47v; een ghemet lands dat men heedt de 
Rammeye, 1571, SAG-28/25/106, 43r, 46r, 72v; --, 1572, SAG-28/251106, 35v, 38v, 
69r; upde Romeye, 1577, SAG-28/25/106, 27r. 
Zie ook GROTE RAMEIE, KLEINE RAMEIE. 

RA VESCHOOTS STUK: erve". ghenaemt raveschoots stic, 1522, SAG-330/48, 81 v. 

REEBILK: up den Reebeelc, 1477, SAG-330/34, 33r. 

REIBROEK:inreybrouc,1439,SAG-330/22,139v;daermentheedtteReybrouc,1443, 
SAG-330/23, 96r; --, 1455, SAG-330/27, 76r; --, 1476, SAG-330/33, l 74r; --, 1491, 
SAG-330/39,64r;te*Reysbrouc,1481,RAG-Vi227,6r;daermentzeeghtteReybrouck, 
1520, SAG-330/47, 172v; Rybrouck, id, 173v; Reybrouck, 1521, SAG-330/48, 6v; te 
reybrouck, 1525 kop.1632, RAG-PdH 46011, 19v, 20v; Reybrouc, 1543, SAG-330/61, 
12v;--, 1569, ARA-RSA 618/15, 51v, 59r, 60rev; Reybrouck, id, 7v, 22v, 23r/v ev;--, 
1571, SAG-28/25/106, 4v, 5r, 13r/v ev; Reybrouc, id, 61v,62r, 71r; --, 1572, SAG-28/ 
25/106, 61 v, 75v; Reybrouck, id, 3r/v, 9v, 26r ev; --, 1577, SAG-28/251106, 2v, 3v, 5v 
ev; --, 1579, SAG-330/9611, 258v; --, 1586, RAG-Me 65, 71 v; Reybrouc, 1597, P/Ha
Nov, 4r; Reybrouck, 1598, RAG-K/Be 1, 5v; --, 1617, RAG-Vi 228, 179r; --, 1632, P/ 
Ha-Rtb.1624-29, 9r/v, lOr, 16r ev; Reybroeck, id, 25v, 28r, Reijbrouck, id, 27r, 33v. 
Zie ook GOED TE RE/BROEK. 

REIBROEKAKKER: in agro reibroker, 126411265 kop.14e, RAG-ADr 6, 31r; --, 
126411265 kop.15e, RAG-ADr 7, 74r. 

REIBROEKLINDE <D 1 Ü>: west de reybroeck linde, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 25r; te 
Reybroeck voor de linde, id, 39v. 

RIEDEKEN: tusschen beede de calene gheheeten triedekin, 1477, SAG-330/34, 33r; 
een partye meersch ... genaempt den riedecker, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 34r; syn 
meersch te riedeckens, id, 36v; syn meersch ten Riedeckene, id, 39v. 

ROBBYNS/RUEBINS AKKER: noort robbyns ackere, 1584, RAG-Me 65, 29v; in 
ruebins ackere, 1608, RAG-Me 105, 25v. 

RO(DE): teRoo, 1520, SAG-330/47, 173v; Rode, 1569, ARA-RSA 618/15, 17v, 18r/ 
v, 19rev; Rode, 1571, SAG-28/25/106, 2v, 51r, 55r/v ev; --, 1572, SAG-28/25/106, 2r, 
5r, 48v ev; Roe, 1577, SAG-28/25/106, 9r, 17v, 27v ev; Rode, id, 3lr; te Rode, 1597, 
P/Ha-Nov, 3r; Int gheweste te Rode, 1608, RAG-Me 105, 25r; te Roode, 1632, P/Ha
Rtb.1624-29, 5v, 29r/v; te roode, id, 6v. 

RODEKEN: ijC roeden Ende xxviij roeden ghenaempt het royken ".oost het velt, 1577, 
RAG-LvN 323, 337v. 
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RODENAKKER <L15>: up roden ackere, 1432, SAG-301/31II, 27v; erve gheheeten 
*Roetacker, 1468, SAG-330/30, 367v; Roeden acker, 1474, SAG-330/32, 303r; Roden 
ackere, 1499, SAG-330/41, 293r; gheheeten den Rooden ackere, 1523, SAG-330/48, 
108v; Rodenackere, 1569, ARA-RSA 618/15, 17v; Roden ackere, id, 16v, 52v, 55r; -
' 1571, SAG-28/25/106, 55v, 56v; --, 1572, SAG-28/25/106, 21v,49r/v; Roen ackere, 
1577, SAG-28/25/106, 31r; tgat vanden Roden ackere, 1597, P/Ha-Nov, 2v; gaende 
<leurden Roden ackere naer den bovensten uutgancput, id; roon ackere, 1608, RAG-Me 
105, 25v; rooden ackere, id;--, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 28v, 29v, 30r ev. 

RODENAKKERGAT: uptgatvandenRodenackere, 1597, P/Ha-Nov, 2v; van Roden 
ackere gadt daermen naer nevele gaet, id. 

RODENKOUTER <L15>: upden grooten bulck anden Roode'l Cautere, 1632, P/Ha
Rtb.1624-29, 23r. 

RODERKENS AKKER <L15>: roderkins acker, 126411265 kop.14e, RAG-ADr 6, 
31r; --, 126411265 kop.15e, RAG-ADr 7, 74r. 

RODEVELD: strepe de rodervelde, 126411265 kop.14e, RAG-ADr 6, 31r; --, 12641 
1265 kop.15e, RAG-ADr 7, 74r; Rovelt, 1569, ARA-RSA 618/15, 43v, 84r/v, 85r ev; 
het Rode velt, id, 85v; Int roode velt in hansbeke, 1569, SAG-330/87, 34r; Rovelt, 1571, 
SAG-28/25/106, 41r, 50v;--, 1572, SAG-28/25/106, 33v, 43v, 46v; Introodevelt, 1574, 
SAG-330/92, 81 v; Int Roe velt, 1577, SAG-28/25/106, 43v; intghewesteghenaempthet 
roodevelt by *t'hauterken, 1619, RAG-RvVI 988, 375r. 

ROGGELKEN: dat men heet tRoggelkin, 1533, SAG-301/87II, 54r. 

ROLLEBAAN(TJE) <K6-K7>: ande Rollebaene, 1554, RAG-Ha 62, 0; ande rolle 
bane, 1599, P/Ha-KR 1596-97, lv; Landt ghenaempt trollebaenkin, 1602, P/Ha-KR 
1599-1600, 2v; tvoorseyde rollebaentkin, id, 3r; trollebaentken, 1603, P/Ha-KR 1601-
02, 1 v; tkeercken Rolle baentkin, 1606, P/Ha-KR 1604, 3r; tkeercken Rollebaentken, 
1607, P/Ha-KR 1606, 3v; het Rollebaentkin, 1608, P/Ha-KR 1608, 2v. 

ROT: up trot, 1428, SAG-330/19, 174v; een partye landts troot byder leye, 1632, P/Ha
Rtb.1624-29, 40v. 

ROZENHOFSTEDE <Fl 1>: een alf bundere lants gheheeten roos( en) hofstede ... zuyt 
de vijnctmeersch ende den veltackere, 1525 kop.1632, RAG-PdH 460II, 11 v; een 
p(ar)ceel lans gbenaemptde rosen hofstede ligghende (in) den cautere ghenaempt anden 
nieuwen thuun, 1597, P/Ha-Nov, 3v. 

ROZENMEERSELKEN: up Rosen meersschelken, 1491, SAG-330/39, 64r. 

RULLEBERG <.T4>: daennent heedt den Rulle berch, 1571, SAG-28/25/106, 77v; 
Rulle berch, 1572, SAG-28/25/106, 74r; Rulleberck, 1574, SAG-2817/31, 3r; syn 
behuysde hofstede nu winnende landt upden rulleberch, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 35r. 
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SAEGHEBILKSKEN: hondert roeden tha(m)me ghenaempt het saeghebilcken ... het 
nieulant zuyt, 1577, RAG-LvN 323, 323r. 

SAGHERS STEDE: een partye Landts ghenaemt t' saghers stede, 1619, RAG-RvVl 
988, 417v. 

SCHAAK: de behuusde stede ... an doest bende vanden wonhuuse gheheeten tscaec, 
1450, SAG-330/25, 82r. 

SCHAAPDREVE: de schaepdreve, 1619, RAG-RvVl 988, 397r. 

SCHAAPDRIES: dat men heedt den scaep driesch, 1569, ARA-RSA 618/15, 53v; 
brouclandt datmen heedt den schaepdriesch, 1571, SAG-28/251106, 52r; den 
schaepdriesch, 1572, SAG-28/25/106, 45r; den scaep dries, 1577, SAG-28/25/106, 
21v; een partye landts genaempt schaependresch, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 24v. 

SCHAAST: zie HOGE SCHAAST, NEDERSCHAAST. 

SCHA VENSKENS (EINDE): inscavenskinsende, 1264kop.14e, RAG-ADr6, 31r; in 
savenskins ende, 1264 kop.15e, RAG-ADr 7, 7 4r; ijC Roeden lands ligghende byd( en) 
scaveschyne, 1569, ARA-RSA 618115, 13v. 

SCHINKELS EEKHOUT: den groeten boch diemen heetscinkels eechout, 1432, SAG-
301/31 II, 27v. 

SCHIPLEEN: up tscipleen, 1477, SAG-330/34, 33r; een half buendere lants ghenaemt 
de scipleen, 1571, SAG-28n/31, lOv; 400R. lants ghenaemt den schip/een, id, 40v. 

SCHOONMINNE <G8>: 1 roeden gheheeten scoe(n)mi(n)ne, 1412, SAG-330/15, 20r. 

SCHUURVELDSE OREYE: ligghende bijde schuervelsche dreve, 1569, ARA-RSA 
618/15, 61v; by de schuervelssche dreve, 1571, SAG-28/25/106, 6lv, 77v; --, 1572, 
SAG-28/25/106, 36r, 56r, 74r. 

SESIJNSTUKSKEN: hondert vyftich Roeden ghenaempt tsesyn sticxken, 1543, SAG-
330/61, 12v; daermen gaet naer nevele an het sesynstic, 1597, P/Ha-Nov, 2v. 

SINT-PIETERSDRIES <G7-G8>: een sticxken Lants ghenaempt ste pieters driesch, 
1543, SAG-330/61, 77r; brouclandt ligghende up sente pieters driesch, 1569, ARA
RSA 618/15, 44r, 65r; sente pieters driesch, 1571, SAG-28/251106, 41v,65r; --, 1572, 
SAG-28/25/106, 34r, 61r; een stick landts genaempt S(in)t Pieters dries, 1632, P/Ha
Rtb.1624-29, 12v; landts Inde helst S(in)t pieters dries ande oostsyde, id, 15v. 

SLEEDOORN: ii ghem. ghenaempt tsleedoom, 1543, SAG-330/61, 12v; twee ghemeten 
ende xxv R. In hammenackere ghenaemt sledoome, 1579, SAG-330/9611, 259v; 
sorsynestixken hooghe ligghende Jeghens over sledoome, id. 
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SLEEHAGE<05-P5>: upsleehaghe, 1499, SAG-330/41, 293r;--, 1543, SAG-330/61, 
12v; up sleeaghe, 1569, ARA-RSA 618/15, 50r; vyf ghemete lands dat men heedt 
sleehaghe, 1571, SAG-28/251106, 48v; --, 1572, SAG-28/25/106, 41 v; meersch 
ghenaempt de sleehaghe, 1587, RAG-Me 65, 102v; meersch genaempt de sleehaeghe, 
1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 5r. 

SLOKMEERS: ligghende tervarentandeslockmeersch, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 38v. 

SMEETS DRIES <E7-E8>: lands ... gheheeten *smeersdries, 1476, SAG-330/33, 
247v; smeets driesch, 1569, ARA-RSA 618/15, 64v; brouclandt dat men heet smets 
driesch, 1571, SAG-28/25/106, 64v; smeets driesch, 1572, SAG-28/25/106, 60r. 

SMETS MEERS: merssche gheheeten smets mersch, 1439, SAG-330/22, 139v. 

SNEPT <D5><E7-F7>: up de snept, 1412, SAG-330/15, 20r; gheseyt de snept, 1533, 
SAG-30 l/87II, 54r; een stic Lants ghenaempt de* saept groot iiC r, 1543, SAG-330/61, 
77r; de snept, 1569, ARA-RSA 618/15, 63r; brouclandt dat men heedt de snept, 1571/ 
1572, SAG-28/25/106, 62v/57r; de *Sept, 1574, SAG-28n/31, 34r. 

SORSYNESTUKSKEN: hondert vyftich roeden ghenaempt sorsynestixken ligghende 
hooghe Jeghens over sledoome, 1579, SAG-330/96II, 259v. 

SPANJAARD <El 1>: een stic lands ghenaempt den spaendiaert, 1569, ARA-RSA 
618/15, 22r; de spaendiaert, id, 59v, 66v; een stick Lands [te Reybrouck] dat men heedt 
den spaendiaert, 1571, SAG-28/25/106, 60r; den spaendiaert, 1572, SAG-28/25/106, 
54r; den Spaennaert, 1577, SAG-28/25/106, 26r; stede ende lant genaempt den 
spanguaert, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 18r: den spangaert, id, 18v. 

SPENHOUTGELEDE: spenhout geleede, 1461, SAG-301/46, 119r. 

ST AAKTEKEN: In de Wostine ... daer ment heet tstaectekin, 1459, SAG-330/28, 235v; 
eenstaectekin ligghende an thof gheweet, 1490, SAG-330/39, 39v; hetstaectekin, 1569, 
ARA-RSA 618/15, 92v. 

STEDE TER BEKE: een onbehuusde hofstede gheheeten de stede ter beke, 1477, SAG-
330/34, 33r; de stede ter beke, 1525 kop.1632, RAG-PdH 460II, lOv. 

STEDE TE VELDE: een behuusde stede gheheeten de stede te velde, 1412, SAG-330/ 
15, 20r. 

STEDEKEN: Een ghemet Ligghendeo(rnrn)ecant ende ornrnegracht ghenaempt tsteken 
... west sheeren straete, 1577, RAG-LvN 323, 330r. 

STEENERS (GOED): volghende parscheele van erven gheheeten steeners goed ... jnt 
heerscip van gavere, 1432, SAG-301/3111, 27v; het gheweste ghenaempt steeners, 
1597, P/Ha-Nov, 2r. 
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STEYTEBANT/STEYTEBAUT: een stic lands heet tsteytebant/tsteytebaut, 1466, 
SAG-330/30, 161r. 

STIERS HUL: lx roede(n) ghenaempt stiers hul, 1577, RAG-LvN 323, 337v. 

STOVE: behuusder hofstede ... metgaders den hoveláne gheheeten de stove, 1459, 
SAG-330/28, 235v. 

STOVERS <Ll4>: brouclandt daerment heedt stooevers, 1569, ARA-RSA 618/15, 
53r; stoevers, id, 55r; --, 1571, SAG-28/25/106, 55r; daerment heedt stoovers, 1572, 
SAG-28/25/106, 49r; Stoevers, 1577, SAG-28/25/106, 28v; Int gheweste daer ment 
heet stoovers, 1584, RAG-Me 65, 2v; daerment heet t' stoovers, 1619, RAG-RvVI 988, 
38 lr; stoovers, 1620, SAG-330/135II, 30v; een haude stede stoovers daerde dreve deur 
gaet ten eeckewaert, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 4v. 

STOVERS STEDE <L14>: C R. gheheeten stoovers stede, 1491, SAG-330/39, 46r. 

STOVERS STRAATJE <L14>: stoverts straetken, 1608, RAG-Me 105, 26r. 

STREEPMEERS: strepmersch, 1264 kop.14e, RAG-ADr 6, 31r; --, 1264 kop.15e, 
RAG-ADr 7, 74r. 

STRIJBRAKE <L4-M4>: een parseel ghenaempt de strybraeke, 1543, SAG-330/61 , 
12v; destrybrake, 1577, RAG-LvN 323, 320r; ijC r. Landts gheleghen Jn arnmen ackere 
ghenaempt de strybrake, id, 340r; een stuck lants ghenaemt de strybraeke, 1579, SAG-
330/96II, 259r. 

T ARWEBILK(SKEN) <N8-N9>: een parcheel genaemt den tarwen bulc, 1522, SAG-
330/48, 81 v; brouclandt datmen heedt de tarwe bulck, 1569, ARA-RSA 618/15, 65v; 
--, 1571, SAG-28/25/106, 65r; den tarwe bulck, id, 69r; --, 1572, SAG-28/251106, 61r/ 
v, 65v; het taerwe bulxken, 1597, P/Ha-Nov, Ir. 

TEGELDAMME: daerment noempt tegeldamme, 1577, RAG-LvN 323, 323v. 

TOOSBILK: twee ghemeten Lants ghenaempt toosbulck In de prochie van hansbeke, 
1608, RAG-Me 105, 26r. 

TRAUBILKSKEN: een traubulxken, 1579, SAG-330/9611, 262v. 
Zie ook KLEIN TRA UWSTUKSKEN. 

TRICEN LOCHTING: tricen lochtinc, 1432, SAG-301/3111, 27v. 

TROG <0-P 3-4>: ijC R. In de voorenste hulle ghenaemt den trogh, 1579, SAG-330/ 
96II, 259v; Inden troch, 1586, RAG-Me 65, 68v. 

TROOST: een stic Landts ghenaemt den troost, 1578, SAG-330/96II, 14v. 
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TUSSEN KALENE: tusschen caelnen, 1412, SAG-330/15, 20r; tusschen der kaelnen, 
1427, SAG-330/19, 109v;daermentnoemttusschencallene, 1459, SAG-330/28, 235v; 
bachten hamme tusschen calene, 1466, SAG-330/30, 16lr; daer ment heedt tusschen 
caendele, l486,SAG-330/37,286r;tusschen *caluwe, 1490,SAG-330/39,39v;daerment 
eedt tusschen calene, 1507, SAG-330/43, 270v; meersschen tusschen calene, 1520, 
SAG-330/47, 173r; --, 1532, SAG-330/51, 86r; --, 1533, SAG-330/52, 55v; tusschen 
caelne, 1535, SAG-330/53, 219r; tusschen calene, 1543, SAG-330/61, 12r; tusschen 
caelne, 1551, SAG-330/69, 32v; tusschencalene, 1564,P/Ha-KR 1563;--, 1569, ARA
RSA618/15, 21v, 37r,40rev;--, 1571,SAG-28/25/106, 17v, 23r,41rev;--, 1572,SAG-
28/25/106, 13r, 35r/v, 58v ev; --, 1577, SAG-28/25/106, 27r, 44r; --, 1577, RAG-LvN 
323, 319r/v, 322r ev; tusschen de Calene, id; tusschen caelene, id, 322r, 323r; tusschen 
calene ". zuyt ende noort de calene te weten de aude calene ende de nieuwe, id, 324v; 
tusschen Calene ... zuyt de nieuwe calene noort de aude calene, id, 326r; tusschen calen, 
id, 341r; tusschen calene an tlaetste ghewat, 1579, SAG-330/96II, 260v; tusschen 
calene, id, 258v, 259r, 260v; tusschen calen, 1()()6, P/Ha-KR 1604, 2r; tusschen calene, 
1607, SAG-330/129, 41 v; tusschen de Calene, 160811610, RAG-Me 105, 26rn lr; een 
partye maymeersch tusschen calen, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 15v. 

TUSSENSTE BILK: brouclandt dat men heedt den tusschensten bulck, 1569, ARA
RSA 618/15, 72v; brouclandt ghenaemt den tusschensten bulck, 1571/1572, SAG-28/ 
25/106, 68v/65r. 

UITVANG: utfanc, 1264 kop.14e, RAG-ADr 6, 3 lr; utfanc, 1264 kop.15e, RAG-ADr 
7, 74r. 

VALHEKKEN: Int valheckyn, 1376, SAG-330/6, 19v. 

's VALKEN: een bunder lants ... gheheeten svalken, 1439, SAG-330/22, 139v. 

VANG: zieBIJVANGEN, /VANG, SCHEUTEVANG, UITVANG. 

V ARENBERG <D4-E4>: up den varenberch, 1412, SAG-330/15, 20r; up den 
varentberch, 1427, SAG-330/19, 109v; deen ghenaemt den Yvanc en <lander den 
varenberch, 1507, SAG-330/43, 270v; varentberch, 1533, SAG-330/52, 55v; varenberch, 
id, 88r; den varenbeerch, 1535, SAG-330/53, 219r; een stic Lants ghenaemt den varen 
berch, 1543, SAG-330/61, 77r; --, 1551, SAG-330/69, 32v; varenberch, 1569, ARA
RSA 618/15, 70v, 73r/v, 75r; --, 1571, SAG-28/25/106, 69r, 70r, 77v; --, 1572, SAG-
28/25/106, 66r, 67r, 74r; varentborch, 1579, SAG-330/96II, 259v. 
Zie ook NEDERE VARENBERG. 

V ARENMEERS: daerment heet In de varemeersch, 1439, SAG-330/21, 106r. 

(ter) V ARENT <D4-E4>: daerment heet ter varent, 1439, SAG-330/22, 139v; ter 
varent up den veltackere, id; ter varent, 1569, ARA-RSA 618/15, 15v, 52r; te varent, 
1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 6v, 15v; ter varent ande slockmeersch, id, 38v. 
Zie ook BEELE VARENT(STEDE). 
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VARENTSTRAAT: an de Varent strate, 1432, SAG-30113111, 27v. 

VEEMEERSELKEN: lntfeemersschelkin, 1499, SAG-330/41, 293r. 

VELD: het velt, 1572, SAG-28/25/106, 73r; het velt, 1577, RAG-LvN 323, 336v, 337v. 
Zie ook OOSIVEW. 

VELDAKKER <Fl 1-Gl l><G5-H5>: ter Varent up den veltackere, 1439, SAG-330/ 
22, 139v; den velt ackere, 1450, SAG-330/25, 82r; den velt acker, id; den veltackere, 
1520, SAG-330/47, 173v;--, 1525 kop.1632, RAG-PdH 460II, l lv, 16v ev; --, 1543, 
SAG-330/61, l 2v; lants inden veltackere bachten dausbosschen, 1554, RAG-Ha 62, O; 
brouclandtdatmenheedtden veltackere, 1569, ARA-RSA 618/15, 59v;de Veltackere, 
1571, SAG-28/25/106, 60r; den veltackere, 1572, SAG-28/25/106, 54v; velt ackere, 
1577, SAG-28/25/106, 26v; veltackere, 1579, SAG-330/96II, 260r. 

VELDBILK <N3>: dat men heedt den Veltbulck, 1571, SAG-28/251106, 48v, 66v; een 
ghemet & L roeden zaylandts ghenaempt den veltbulck, 1577, RAG-LvN 323, 330v; 
Een stick Landts ghenaempt den veltbulck ... oost het oostvelt ... zuyt de straete, id, 325v; 
den veltbulck ... tusschen calene noort, id, 338r; een partye Landts ghenaempt den 
Veltbilck zuut het straetken naer oostvelt, 1619, RAG-RvVl 988, 400v. 

VELDBILKSKEN <N3>: een partie lands ghenaempt het veldbulxken, 1606, P/Ha-KR 
I 604, 4r; het veldtbulxken dat licht vooren Int Ingaen vanden hulle, 1607, P/Ha-KR 
1606, 4v; het veldbilcxken, 1608, P/Ha-KR 1608, ; 

(te) VELDE: daerment heet te velde, 1525 kop.1632, RAG-PdH 460II, 15v, 16r, 18v; 
een ofstede daennent heedt te velde, 1571, SAG-28/25/106, 14v, 15r, 24r ev; --, 1572, 
SAG-28/25/106, l lr, 17v, 20rev; de stede te velde, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 19r; syn 
behuysde hofstede te velde (de veltstraete licht noort), id, 3 lr, 35v; syn stede te velde 
genaempt hertemans stede, id, 42v. 
Zie ook STEDE TE VEWE. 

VELDEKEN <F-G 5-6><N7>: Int veldekyn, 1376, SAG-330/6, l 9v; up tveldekyn, 
1412, SAG-330/15, 20r; tveldekin, 1427, SAG-330/19, 109v; tveldeken, 1520, SAG-
301176, 81 v; au veldekin, 1536, ARA-RK 13661, 230r; (brouclandt dat men heedt) het 
veldekin, 1569, ARA-RSA 618/15, 32r, 49r, 74r ev; viiC r. landts datmen heedt het 
veldekyn, 1571, SAG-28/25/106, 4 7v, 75r; het veldeken, id, 1 Ov, l 4r; het veldekin, 1572, 
SAG-28/25/106, 7v, 40v ev; het Veldeken, 1577, RAG-LvN 323, 320r; ghenaempt het 
veldeken ofwostyne, 1619, RAG-RvVI 988, 38lr; een partye gbenaempt het veldeken 
oost vande moerkens, id, 397r; veldeken of wostyne, 1620, SAG-330/l 35II, 30v; bosch 
genaempt d'ostine ofte tveldeken, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, IOv. 
Zie ook NEDERVELDEKEN. 

VELDEKENS <M5><Nl 1><011-Pl l>: Leen ... oost ander keercken van Dronghen 
Landt ghenaempt de veldekens, west an sheeren strate, zuyt lancx deur den Loop te 
voorde ende noort an hammenackere, ca.1500, RAG-L vN Den.569; Landt ghenaemt de 
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veldekens west an sbeeren strate Ende lancx duer den Loop te voorde en( de) noordt an 
hammenacker, 1560, RAG-LvN Den.573; velt ende bosch ooc ghenaemptde veldekijns, 
1569, ARA-RSA 618/ 15, 49r; iiiiC r. onder velt ende bosch dat men heedt de veldekyns, 
1571, SAG-28/25/106, 47v; de veldekyns, 1572, SAG-28/25/106, 40r; te veldekens an 
Reybrouck, 1577, SAG-28/25/106, 37r; de veldekins, 1585, RAG-LvN Den.574; de 
veldekens, 1597, P/Ha-Nov, 4v; --, 1625, RAG-LvN Den.576. 

VELDSTRAAT <K4-D5>: byder veltstraeten, 1525 kop.1632, RAG-PdH 460II, 12v, 
23r; upde veltstraete, id, 15v, 19r; de veltstrate, 1569, ARA-RSA 618/15, 28r, 29r/v, 45r 
ev; --, 1571, SAG-28/251106, 27r, 42v, 67r ev; --, 1572, SAG-28/25/106, 34v, 63v, 64r 
ev; --, 1577, SAG-28/251106, 2r, 6r, 21 v ev; --, 1619, RAG-RvVl 988, 397r/v; 
veltstraete, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 12r, 35v; tusschen de veltstraete ende den 
veltackere, id, l 7v. 

VELDSTUK: up tvelstic, 1491, SAG-330/39, 64r. 

VENT: zie HOGE VENT. 

VERBEELENBILK <K5-L5>: een partye genaempt verbeelen ofte achter bilck, 1632, 
P/Ha-Rtb.1624-29, 2r. 

VERBEELENBUNDER <K5-L5>: een stick landts genaempt verbeelen bunder ofte 
haecxken bilcxken, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 26v. 

VERBEERTENSTUK: een stic Lands dat men heedt verbeerten stick, 1569, ARA-RSA 
618/15, 30r; mersch In den veltackere ghenaemt Vrau herten stick, 1579, SAG-330/ 
96II, 260r. 

VERBODEN WEG: een ander partye ghenaempt den verboden wech noort de veltstrate, 
zuut het veldeken, 1619, RAG-RvVl 988, 397r. 

VERGRETENSTUK: een parcheel ghenaemt ver greten stic, 1543, SAG-330/61, 12v. 

VIERDE KOUTERSTUK: een stick landts geleghen tusscben de veltstraete ende den 
veltackere in een stick Landts datmen heet het vierde cauter stick up de noortsyde van 
tvoorgaende stick [zwijnhage], 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 17v. 

VIER GEMETEN: Inde vier ghemeten, 1491, SAG-330/39, 64r; landts ghenaemt de 
vier ghemeten, 1529, SAG-330/50, 67r. 

VIER WEEG SE <Fl 2><K 10>: ande vierweghesceede by der kercken thansbeke, 1481, 
RAG-Vi 227, 7r; thende de laestrate up de vierweechsche, 1609, RAG-Me 105, 78v; 
ande vierwechsceede, 1616, RAG-Vi 228, l 92r; de vierwechsche, 1632, P/Ha-Rtb.1624-
29, 7v; ten daele ande vierwechsche, id, 30v. 

VIJVERMEERS: up de vivermersch, 1439, SAG-330/22, 139v. 
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VINKTMEERS <Fl 1-G 11>: een half ghemet lants commende upde vynct meersch, 
1525 kop.1632, RAG-PdH 460II, 11 v; de vijnctmeersch, id; een ghemet ghenaempt de 
vinct meersch, 1554, RAG-Ha 62, 0. 

VISSENHAGE <C-D 7-8>: bosch ter visse haghe, 1520, SAG-330/47, 173r; bosch ... 
daermentheedtde vissenhaghe, 1569, ARA-RSA 618/15,45v, 64r, 67vev; vissenhaghe, 
1571, SAG-28/251106, 63v, 65v, 80r ev; *wissenhage, id, 72v; vissenhaghe, 1572, 
SAG-28/25/106, 59r, 62r, 76r ev; --, 1577, SAG-28/25/106, 43v, 44r; vissenhage, id, 
27r, 44r; Inde vysenhaghe, 1579, SAG-330/96Il, 260v; Inde *wissenhaghe, 1584, 
RAG-Me 65, 8r; Inden Vissenhaghe, 1607, SAG-330/129, 41v. 

VISSERIJ: vier ghemeten ghenaempt de visscherie, 1588, SAG-330/108, 71r. 

VITSENBILKSKEN <L8-M8>: een partye landts ghenaempt het vitsenbilxken, 1619, 
RAG-RvVl 988, 398v. 

VLAKE <Hl 1-Jl l>: in de biest voer de vlake, 1376, SAG-330/6, 19v. 

VLAKEMEERS: In vlacken meersch, 1529, SAG-330/50, 67r; Vlake meersch, id, 11 lr. 

VLAKEMOORTEL(S)<NlO-Nl l>:eensticklandsdatmenheedtden Vlakemoerte(r), 
1571, SAG-28/25/106, 7v; de vlaecke moortels, 1596, P/Ha-KR 1594-95, 1 v; de 
vlackemortels, 1599, P/Ha-KR 1596-97, 1 v; landt ghenaempt de vlake moortels, 1602, 
P/Ha-KR 1599-1600, 2v; --, 1603, P/Ha-KR 1601-02, lr; --, 1606, P/Ha-KR 1604, 2v; 
vande keercken vlaecke moortels, 1607, P/Ha-KR 1606, 3r; de vlake moortels, 1608, P/ 
Ha-KR 1608, 2r. 

VLEUSBAERTS VOORDE: eenen bilck landts diemen heet de becke an vleusbaerts 
voorde, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 17r. 

VOLDERS PUT <E-F 3-4>: hendende up tvolderspit, 1569, ARA-RSA 618115, 70r; an 
tvolders put, id, 70r, 7lr; vyf hondert R. lands datmen heedt Volders put, 1571, SAG-
28/25/106, 68r; brouclant datmen heedt t volders put, 1572, SAG-28/25/106, 64v. 

's VOLDERS STEDE: In svolders stede, 1477, SAG-330/34, 33r. 

VOOR DE LOKE <M4-M5>: tveldeken voor de lueke, 1412, SAG-330/15, 20r; ijC R 
voor de loke, 1543, SAG-330/61, 12v; daerment heedt voer de loke, 1569, ARA-RSA 
618/15, 76v, 92v, 93r; up ammenackere voerde loke, id, 92v; twee ghemeten ghenaempt 
voorde Loke ." noort sheeren straete, 1577, RAG-LvN 323, 320r; bosch voor de Loke, 
id, 320r, 326r; Een bosschelken voorde Loke, id, 325r; up hammeackere voorde Loke, 
id, 325r, 327v; Een sticxken saylants ghenaempt voorde loke, 330v; voor de loke, id, 
33lv, 339v;--, 1579, SAG-330/96II, 259r;--, 1602, P/Ha-KR 1599-1600, 2v;--, 1603, 
P/Ha-KR 1601-02, Ir. 

VOORDBILK: aende cromme strate ende den voertbulck, 1577, SAG-28/25/106, 29r. 
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VOORDBRUGGE: over de voerd brugghe, 1579, SAG-330/96II, 259v. 

VOORDE <Hl-H2><K5>: te voirde in de prochie van ansbeke, 1390, SAG-330/9, 
109r; tothamme ter voort, 1439, SAG-301/35, 194v; gisantahammeemprezle voorde, 
1473, ARA-RK 1089, 62r; ten hamme inde voort, id, 62r; loopende tot hamme Inde 
voort,1486,SAG-330/37,278r;denLooptevoorde,ca.1500,RAG-LvNDen.569;ande 
strate diemen heet de hame te voorde, 1504, ARA-RK 1091, 179v; te voerde waerdt, 
1507, SAG-330/43, 270v; byden houck Jeghens over tgoet van Dronghene daerment 
heet te voorde, 1525 kop.1632, RAG-PdH 460II, 12r; noort oost vander keercken 
daerment heet te voorde, id, 20r; te voorde, id, 17v; te hamme up de voort, 1529, KAD-
405, 108v, 118r; an de voorde, 1533, SAG-330/52, 55v; --, 1535, SAG-330/53, 219r; 
te voorde, 1543, SAG-330/61, 12v;--, 1560, RAG-LvN Den.573; --, 1569, ARA-RSA 
618115, 1 lr/v, 12v, 48v ev; voerde, id, l lr/v, 47v; --, 1571, SAG-28/25/106, 2lr; 
voorde, id, lür, 47v;--, 1572, SAG-28/25/106, 15r, 40r, 5lr; voerde, 1577, SAG-28/25/ 
106, 28v, 29v, 43v; ontrent de voert, id, 12r; den Loop te voorde, 1585, RAG-LvN 
Den.574; de voort, 1587, RAG-Me 65, 14v. 
Zie ook BUNTKENSVOORDE, GOED TE(N) VOORDE, HOGE STEENVOORDE, 
HOUTAPPELSTERVOORDE, VLEUSBAERTS VOORDE. 

VOORPUT: anden voerpit by der Leyen, 1543, SAG-330/61, 12v. 

VOORSTE DOORNTJE: het voorste doorekin, 1578, SAG-330/9611, 14v. 

VOORSTE RULLE <02-P2>: jnde voerenste hulle, 1569, ARA-RSA 618/15, 79r; de 
voorenste hulle, id, 77r; --, 1571, SAG-28/25/106, 73r, 75r, 76r; --, 1572, SAG-28/25/ 
106, 69v; Inde voerenste hulle, id, 71 v, 72v; Een meersch ghenaempt de voorenste hulle 
... noort het straetken, 1577, RAG-LvN 323, 324v; Inde voorenste hulle, 1579, SAG-
330/96II, 259v, 260r; Inde vorenste hulle, 1603, P/Ha-KR 1601-02, 3v; inde voorenste 
hulle, 1606, P/Ha-KR 1604, 4r; (dat licht vooren Int Ingaen vanden hulle, 1607, P/Ha
KR 1606, 4v;) Inde vorenste hulle, 1608, P/Ha-KR 1608, 4r; meersch in de voorentste 
hulle, 1619, RAG-RvVI 988, 40lr. 

VOORSTE VELD: iiC r. datmen heedt het voorste velt, 1571, SAG-28/25/ 106, 68v; het 
voerenste velt, 1572, SAG-28/25/106, 65v. 

VORE: zie KORTF/l.ANGE VORE. 

VOSSENBERG <Cl 1-Dl l>: tende vossen beerghe, 1439, SAG-330/21, 106r; ter 
plaetsen daerment heet up den vossen beerch, 1458, SAG-330/28, l 64r; survossemborch, 
1473, ARA-RK 1089, 60v; --, 1473, ARA-RK 1090, 6lv; Ie bois empres Ie vossem 
berch, 1473, ARA-RK 13661, l 7r; an Vossenberch, 1474, SAG-330/32, 303r; empres 
vossenberghe, 1476, ARA-RK 13661, 27r; vossemberghe, 1477, ARA-RK 13661, 32r; 
vossenberch, 1481, RAG-Vi 227, 6v; vossemberghe, 1483, ARA-RK 13661, 48r; 
Vossenbeerch, 1491, SAG-330/39, 64r; lez vossenberghe, 1491, ARA-RK 13661, 9lr; 
den vossen beergh, 1504, ARA-RK 1091, 78r; an tgheweste van Vossenbeerch ande 
weytinc strate, 1543, SAG-330/61, 12v; vossenberch, 1569, ARA-RSA 618/15, 20r, 
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2lv, 4lrev; vossemberch, id, 7lv; vossenberch, 1571, SAG-28/25/106, 16v, 60r, 63v 
ev; --, 1572, SAG-28/25/106, 54r; *vissenberch, id, 12r; een parcheel Lants ghenaemt 
den Vossenbeerch, 1586, RAG-Me 65, 7lv; vossenberch, 1617, RAG-Vi 228, 177r. 

VOSSENBERGBILK: den Vossenbeerch buelc, 1439, SAG-330/21, 106r. 

VOSSENBERGBILKSKEN: parcheel ghenaemt tVossenberchbilkin, 1551, RAG
RvVl 969, 9r. 

VROMINS/VROMANS AKKER <K13>: up vromins ackere, 1439, SAG-330/22, 
139v; up Vromons acker, 1479, SAG-330/35, 38r; in vromins ackere, 1499, SAG-330/ 
41, 293r; In Vromontsackere, 1520, SAG-330/47, l 73r; thenden vromans ackere, 1522, 
SAG-330/48, 8lv; vromonsackere, 1569, ARA-RSA618/15,53v; vromontsackere, id, 
46r, 52v, 54vev;--, 1571, SAG-28125/106, 44r, 50v,56r;--, 1572, SAG-28/25/106,49v; 
vromyns ackere, id, 36r, 43r/v, 46v; *vrons ackere, 1577, SAG-28/25/l 06, 32r; vromyns 
ackere, 1587, RAG-Me65, 102r; in vromensacker(e), 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 3r; een 
gemet landts ... geleghen Inden cautere genaempt vromins ackere, id, 4r, 21 v, 22r. 

VROMINS BROEK: syn bosselken in *vronins broeck, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 21 v; 
up vromins broeck, id, 29v. 

VROOSEMEERS: mersch gheleghen daerment heet de vroose mersch, 1439, SAG-
330/22, 139v. 

VROUW BELIENDRIES: lants ghen. vrauwe belien driesch, 1522, SAG-330/48, 81 v. 

W ALLEKEN <D5><Fl l><G8-H8>: Inden buelc ant wallekijn, 1450, SAG-330/25, 
82r; een ghemet ghenaemt tWalleken, 1520, SAG-330/47, 172v; (brouclandt dat men 
heedt) het wallekin, 1569, ARA-RSA 618/15, 64r, 65r, 90v; het wallekyn, 1571, SAG-
28/25/106, 63r/v, 65r; --, 1572, SAG-28/25/106, 58r, 6lr; de wallekyns, id, 59v. 
Zie ook LANG WALLEKEN. 

W ALLEKEN VAN EKSAARDE: het walleken van exaerde, 1597, P/Ha-Nov, Ir. 

W ALLESTRAA TJE <Fl 1-G 10>: hendende upden hollemeersch ende twalle straetgen 
upden nieuwen thuyn, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 26v. 

WANGAT: in eenen buelc gheheeten dwangat, 1455, SAG-330/27, 76r. 

W ARANDE<H7-17>: een gemet upde warande anden drayboom, 1597, P/Ha-Nov, Ir. 
Zie ook GROTF/KLEINE WARANDE. 

WARWINKEL: in loco qui dicitur *yarwincle, 1242 kop.13e, KAD-Cart.D, 82r. 

W ASSENHOVEBILKSKEN: een ghemet lants gheheeten wassenhove bulcxken, 1610, 
RAG-Me 105, 71v. 
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WATERGANG <G 13>: spaepen bulck ten daele hoofdende anden waeterganck, 1632, 
P/Ha-Rtb 1624-29, 38v; ten daele neffens den waeterganck, id, 4lr. 

WATERGANGSTEDEKEN: waterganck stedeken, 1632, P/Ha-Rtb 1624-29, llv. 

WATERINGE: in sleehaghe up de wateringhe, 1499, SAG-330/41, 293r. 

WATERLAT <E6-F6>: van den Waterlate, 1443, SAG-330/23, 129v; --, 1444, SAG-
301/3711, 83v; an tWaterlaet, 1520, SAG-330/47, 173v; ghenaempt tWaeterlat, 1543, 
SAG-330/61, 12v; (brouclandt datmen heet) het waterlat, 1569, ARA-RSA 618/15, 
61v, 72r; upt *watertandt, id, 71v; het waterlat, 1571, SAG-28/25/106, 61v, 68v; --, 
1572, SAG-28/25/106, 65r; --, 1578, SAG-330/9611, 15r; een stic In ammenackere 
gheheeten dwaterlat, 1579, SAG-330/9611, 259v; een partye landts ghenaempt het 
waterlat, 1619, RAG-RvVI 988, 398r; een stick landts byden potstaecke ant waeterladt, 
1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 24v. 

WERF <K7>: landt liggende upde werf, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 3r. 

WERFSTUK <K7>: een partye landts genaempt het braem ofte werfstick liggende byde 
muelene, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, lv. 

WIEDAUWBERM <H-K 1-2>: upden wedau baenne bachten hamme, 1632, P/Ha
Rtb.1624-29, 26r. 

WIJDENBROEK: up den Wijdenbrouc, 1454, SAG-330/26, 425r. 

WUTENBERG: bosch gheleghen neven den Wyenberch, 1543, SAG-330/61, 12v; 
bosch ghenaempt den Wyenberch, id; brouclandt datmen heedt den wytenberch, 1569, 
ARA-RSA 618/15, 64r; magher booch dat men heedt den Wyten berch, 1571, SAG-28/ 
25/106, 82r; den Wytenberch, 1572, SAG-28/25/106, 77r; den bosch ghenaemt den 
wittemberch, 1578, SAG-330/96II, 14v; eenen bulck ... ghenaempt den wytenberch ... 
schuervelde, 1579, SAG-330/96II, 261r. 

WILDE DRIES: de cleene warande ende de wilde driesch metter middelhaghe, 1526, 
SAG-301/82, 58v. 

's WILDEN BILK: by swilden buelcke, 1459, SAG-330/28, 235v. 

WILLEM ZUTTERMANS STEDE: een parcheel lants gheheeten willem zute(r)mans 
stede, 1499, SAG-330/41, 293r. 

WILLEMS DAMPUT: ter plaetsen gheheeten Wils dampit, 1439, SAG-330/21, 106r; 
Willems dampit, 1479, SAG-330/35, 38r. 

WINDGAT: daerment heedt Int Wintgat, 1499, SAG-330/41, 293r; upde meersch Int 
wintgat, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 12v. 
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WINKEL <E9>: daer ment heet In den Wincle, 1439, SAG-330/21 , 106r; brouclandtdat 
men heedt den wynckele, 1569, ARA-RSA 618/15, 73v; den wynckele, 1571/1572, 
SAG-28/25/106, 69r/65v. 

WINKELBRUGGE: daer ment heet te Winckelbrugghe, 1491, SAG-330/39, 64r. 

WIT VELD: daerrnent heet up dwitte velt, 1439, SAG-330/21, 106r. 

WOESTUNE: lants ... lighende in de prochie van ansbeke up de Wostine, 1374, SAG-
330/5, 289r; dat men heedt up de Wostine, 1407, SAG-330/13, 318v; up de Woestine, 
1439, SAG-330/21, 106r, 139v; Inde Wostine, 1459, SAG-330/28, 235v; iiiiC roeden 
lants gheheeten de Wostyne, 1491, SAG-330/39, 46r; ter ostynen, 1520, SAG-330/47, 
173r; beede den hostynen, 1533, SAG-30 l/87Il, 54r; een bunder bosch ghenaempt de 
Wostyne, 1543, SAG-330/61, 12v; (brouclandt datmen heedt de) ostyne, 1569, ARA
RSA 618/15, 53v, 63r; de ostine, id, 65v; brouclant datmen heedt de ostyne, 1571, SAG-
28/25/l 06, 51 v; zom bosch zom velt datmen heedt de ostyne, id, 81 v; doostyne, 1572, 
SAG-28/25/106, 45r; de ostyne, id, 77r; den bosch ghenaempt de wostyne, 1578, SAG-
330/9611, 14r; landts ghenaempthet veldeken ofwostyne, 1619, RAG-RvVl 988, 38lr; 
bosch genaempt d' ostine ofte tveldeken, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, lOv; upde oostijne, 
id, 24v; een bilck te Reijbroeck genaempt d' ostyne, id, 38r; een bulcxken te Reybrouck 
genaempt dhostyne, id, 38r. 
Zie ook OUDE WOESTIJNE. 

WOUTERS Bll..,K: een stick landts ghen. wauters bulck, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 25v. 

WULFAERTDRIES: iiC r. magher Lands datmen heedt Wulfaert driesch, 1571, SAG-
28/25/ 106, 49v. 

WULFS MEERS: daer ment heedt wulfs mersch, 1569, ARA-RSA 618/15, 60v. 

WULFS STEDEKEN: een bosschelkin twelcke men noomt Wulfs stedeken, 1520, 
SAG-330/47, 172v; een stic datmen zeeght tWulfstedekin, 1533, SAG-301/8711, 54r. 

ZANDE(KEN): te zande, 1481, RAG-Vi 227, 7r; --, 1569, ARA-RSA 618/15, 6v, 13r/ 
v, 14v ev;--, 1571, SAG-28/251106, 7r, 16r, 26rev;--, 1572, SAG-28/251106, 1lv,23r, 
36r ev; --, 1577, SAG-28/25/106, 30v; Een sticxken Landts ghenaempt het sandeken, 
1577, RAG-LvN 323, 329v; daerrnentnomttsand, 1579, SAG-330/9611, 26lr; teSande, 
id, 14v, 3 lr; tezande, 158411587, RAG-Me65, 2v/102r;--, 1597, P/ha-Nov, 2r;--, 1616, 
RAG-Vi 228, 59r, 185r; Int quartier vanden zande, 1619, RAG-RvVI 988, 375v. 

ZANDEKEN: gheheeten tsandekin, 1490/1491, SAG-330/39, 39v/64r; het zandekyn, 
1572, SAG-28/251106, 74r. 

ZANDELINDEKEN <Ml 1>: naer zande lyndeken, 1597, P/Ha-Nov, lr; zande linde
ken, id, 1 v; te zande an het lyndeken, id, 2r; te zande voor het lindeken, id; d' lindeken 
te sande, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 2v; de straete loopende naer sande lindeken, id, 3v. 
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ZANDESTEDE(N) <N 11>: brouclandt datmen heedt zande stede, 1569, ARA-RSA 
618/15, 66r; de zande steden tot vier stucken, 1597, P/Ha-Nov, 2r; een stic lans 
ghenaempt zande stede, id; zande steden, id, Sr. 

ZA VELPUT(JE) <L3>: up den savelput, 1520, SAG-330/47, 173v; ghenaempt den 
savelpit, 1543, SAG-330/61, 12v; anden zavelput, 1569, ARA-RSA 618/15, 80r; upt 
zavelpitkin, id, 78r; ijC roeden Lants ghenaempt den savelput ... zuyt het meelvelt ... 
noort de straete, 1577, RAG-LvN 323, 328v; den savelput, id, 3 l 9v, 334v; de zavelput, 
1579, SAG-330/9611, 259r; vanden zavelput, id, 259v. 

ZEGER MAERCX BILK: bosch ende Landt ghenaempt zegher maercx bulck ... zuyt 
de keercke van hansbeke, 1577, RAG-LvN 323, 320v. 

ZEGER METS' BILK: dat men heedtzegher mets bulc, 1569, ARA-RSA 618/15, 78r; 
zeghers mets bulck, 1571/1572, SAG-28/25/106, 74vnlr. 

ZELARE<A-B 9-10>: bachtenZelare, 1491, SAG-330/39, 64r; Intghehuchtedaerment 
eedtselaere, 1544, SAG-330/62, 58r; by/inzelare, 1569, ARA-RSA 618/15, 5lr, 76v, 
84v; --, 1571, SAG-28/25/106, 80v, 82r; --, 1572, SAG-28/25/106, 76r. 

ZIJSTRAAT: in de zydstrate, 1579, SAG-330/9611, 258v. 

ZOETENBILK: Inden zoeten bilck, 1529, SAG-330/50, 76r; landts gheleghen up den 
zoeten beelc, id, 11 lr. 

ZOET MINNEKEN: lx r. datmen heedt het zoete minneken, 1571, SAG-28/25/106, 
77v; het zoete minnekyn, 1572, SAG-28/25/106, 74r. 

ZULLE: daerment heedt de zulle, 1572, SAG-28/25/106, 74v 

ZW ANE <H3>: een heerberghe ghenaemptde Swaene groot ontrent iiijC roeden ... zuut 
upde Linde te hamme, 1577, RAG-LvN 323, 323r; te hansbeke bachten de Swaene, id; 
thamme byde linden de swaene up de noortsyde, 1632, P/Ha-Rtb.1624-29, 14v; een 
boude stede thamme genaempt de swaene Jegens over de linden, id, 4lr. 

ZWIJNHAGE <Gl 1-Gl2>: vier bulcxkin lands ... gheheeten de zwynhaghe, 1479, 
SAG-330/35, 38r; een stick lants ghenaemt de Suinhaeghe, 1525 kop.1632, RAG-PdH 
46011, !Ov; de zwynhaghe, 1569, ARA-RSA 618/15, 66v; --, 1571, SAG-28/25/106, 
52v; --, 1572, SAG-28/25/106, 46r; iicl roeden dat men heedt het zwynhaexken, id, 47v; 
inswynhaghe, 1577, SAG-28/25/106, 32r; updeswynhaeghe, 1632,P/Ha-Rtb.1624-29, 
6v; eenen bilck diemen heet de swynhaeghe, id, l 7v: genaempt de swynhaeghe, id, 22v, 
28r. 

ZWINGE: Pieter vanden Bossche ghelant met zynder zwynge aende oostzyde, 1525 
kop.1632, RAG-PdH 460II, 22r. 
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COLOFON 

"Meetjeslandse Toponiemen tot 1600-Deel ID: Het Gentse - Band 1: Hansbeke" 
is een uitgave van de Stichting Achiel De Vos, p.a. Johan Taeldeman, Fortlaan 
84, B-9000 Gent. 

Omslagontwerp en logo: Luc Verstraete 
Toponymische kaart: Jan Luyssaert en Geert Andries 
Eindredactie : Jozef Vandeveire 

Druk: Beschutte Werkplaats Nevelland 

Voorraadbeheer en verzending: 
Walter Notteboom, Noordstraat 196, B-9990 Maldegem 
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