
Meetjeslandse Toponiemen

tot 1600

bijeengezant door

Achiel De Vos en LUC Stockman

aangevuld en verklaard door

lic. Paul Van de Woestijne

Deel IV

De Keuren van Eeklo-Lembeke en Kaprijke

Band 3

KAPRIJKE



ISBN: 978-90-8139-315-7

EAN: 9789081393157

Wettelijk depot: D/2012/6156/1

© 2012

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 

middel van druk, fotokopie, microfim of op welke wijze ook zonder voorafgaande 

toestemming van de Stichting Achiel De Vos.



WOORD  VOORAF

Met de Toponymie van Kaprijke is deel IV  De keuren van Eeklo-Lembeke en 

Kaprijke in de reeks Meetjeslandse Toponiemen tot 1600 volledig. Dit boekje is 

het zestiende in die reeks, uitgegeven door de Stichting Achiel De Vos en vanaf nu 

in samenwerking met Academia Press. Deze derde band van deel IV vormt een 

logisch vervolg op Band 1. Eeklo, verschenen in 1994, en Band 2. Lembeke, 

verschenen in 2010.  Eeklo, Lembeke en Kaprijke ontstonden vanaf het eerste 

kwart van de 13e eeuw in wat voordien het grafelijke bos Aalschoot was, en 

kregen in 1240 van gravin Johanna van Constantinopel een stadskeure. Ze palen 

aan elkaar en hebben als buren ook wat toponiemen gemeen.

Zoals voor de meeste andere monografieën in de reeks, zijn de toponymische 

attestaties voor deze studie grotendeels geput uit het materiaal dat wijlen Achiel 

De  Vos  en  Luc  Stockman  gedurende  vele  jaren  in  diverse  archiefdepots 

verzamelden. Dat bestand bevat ongeveer 250 Kaprijkse plaatsnamen van 1240 

tot omstreeks 1600. Die lijst is door Paul Van de Woestijne aangevuld met nog een 

twintigtal toponiemen uit diverse bronnen, waaronder het Kaprijkse bunderboek 

uit 1646, dat ook van nut was om een aantal oudere toponiemen op de kaart te 

situeren. Het was helaas niet mogelijk alle plaatsnamen te lokaliseren omdat een 

kaart  bij  het  bunderboek ontbreekt  en een  reconstructie  van  zo'n  kaart  door 

vergelijking van de percelen met die op de negentiende-eeuwse kadasterkaart van 

Popp, zoals die voor Eeklo bestaat, nog niet gebeurd is.

In vroegere afleveringen van de reeks is er al meermaals op gewezen dat de 

godsdiensttroebelen van het einde van de 16e eeuw een breuk teweegbrachten in 

het toponymisch bestand in het Meetjesland. Grote verwoestingen en ontvolking 

leiden ertoe dat vele toponiemen verloren gingen of door de nieuwe bewoners in 

het begin van de 17e eeuw niet meer begrepen werden.

Bij  gebrek  aan  informatie  uit  historische  bronnen  blijven  er  nog  veel  wat 

vraagtekens rond de vroegste toponiemen, maar toch hebben een relatief grote 

vertrouwdheid met het onderzoeksgebied en een brede kennis van de toponiemen 

in het Meetjesland de auteur in staat gesteld de meeste toponiemen te verklaren of 

er althans enkele mogelijke verklaringen voor te suggereren.

Tot slot danken wij allen die op de een of andere manier hebben bijgedragen tot de 

totstandkoming van deze monografie. Onze bijzondere dank gaat uit naar Roger 

Buyck voor  zijn  historisch advies  en Geert  Andries  die de definitieve versie 

maakte van de toponymische kaart die als bijlage bij het werk wordt meegegeven.

Paul Van de Woestijne & Magda Devos
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KORTE  ONTGINNINGS-  EN 

LANDSCHAPSGESCHIEDENIS

Het Meetjesland behoort bodemkundig tot de zandstreek. Geologisch maakt het 

deel uit van de Vlaamse Vallei, waar de oudste geologische lagen zich tot 30 meter 

onder de oppervlakte bevinden. In de loop der tijden, we spreken hier van een 

periode van meer dan honderdduizend jaar, werd die vallei opgevuld met zandig 

sediment vanuit Midden-Vlaanderen. In de laatste fase van dit opvullingsproces 

(15 000 jaar geleden) ontstond de grote dekzandrug die zich uitstrekt van Stekene 

in het oosten tot Gistel in het westen (Verhoeve en Verbruggen 2006, 208). Op die 

zandrug liggen o.m. Zelzate, Ertvelde, Oosteeklo, Lembeke, Eeklo, Adegem en 

Maldegem, de rand ervan helt sterk in zuidelijke richting, maar slechts langzaam 

in noordelijke richting. Ten noorden van de grote dekzandrug ontstonden oost-

west  georiënteerde  microruggen,  zoals  die  waarop  Assenede,  Bassevelde  en 

Kaprijke  liggen,  en  verder  noordelijk  nog  een  zandrug  waarop  Boekhoute, 

Bentille en Sint-Laureins gelegen zijn. In Kaprijke schommelt de hoogte tussen 

vier en elf meter. Tussen die microruggen ligt een lager gebied dat, hoewel het 

hoogteverschil niet groot is, natte stroken met een gebrekkige afwatering bevat.

Luchtfotografische prospectie  bracht  aan het  licht  dat  er  in het  zuidwestelijk 

gedeelte van Kaprijke (Voorstraat en Waai) reeds in de IJzertijd bewoning was. 

Het is onwaarschijnlijk dat die bewoning continu doorliep tot de Gallo-Romeinse 

periode, toen hier, getuige de naam Capriacum, de familie van Caprius woonde. 

Jammer genoeg kwamen in Kaprijke nog geen overblijfselen uit die periode aan 

de oppervlakte (R. Buyck 2002, 19).

In de late middeleeuwen wordt een groot deel van Kaprijke gelokaliseerd in het 

grafelijk bos Aalschoot, dat tot het ambacht Maldegem behoorde. Het bos strekte 

zich in het  westen uit  tot Balgerhoeke (Adegem) en Sint-Laureins en in het 

noordwesten tot Bentille. Ten oosten van Aalschoot lag het ambacht Boekhoute, 

een van de Vier Ambachten, waar later Bassevelde en Oosteeklo, buurgemeenten 

van Kaprijke, zouden ontstaan. De vroegste vermeldingen van Alscot dateren uit 

1140, toen graaf Diederik van de Elzas er twee oorkonden ondertekende. Het 

kerngebied van Aalschoot, een grafelijk jachtgebied, was het verblijf van de graaf 

in wat later Lembeke genoemd zou worden. De noordkant van Kaprijke, het deel 

ten noorden van de Voorstraat, het Plein en de Vrouwstraat, werd vermoedelijk al 

op  het  einde  van  de  12e  eeuw vanuit  Boekhoute  en  Bassevelde  in  cultuur 

gebracht. Ten zuiden van die oost-westas lag het bos Aalschoot in een vegetatief 

verarmd  dekzandgebied,  minderwaardige  landbouwgrond,  waar  alleen  wat 

heidevegetatie, struiken en laagstammige bomen groeiden. Buiten het jachtseizoen 

konden de boeren uit de omgeving daar hun dieren laten grazen. Het zuidelijk 

gedeelte van Kaprijke is dus eerder zandig, in tegenstelling tot het noordelijke 

gedeelte dat meer lemig-zandig, en dus vruchtbaarder is (R. Buyck 2002, 1).

In het begin van de 13e eeuw was Aalschoot door toegenomen ontginning en 

bewoning als jachtterrein vrij klein en daardoor minder aantrekkelijk geworden. 
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Ook al omdat de graaf geld nodig had, begon hij het gebied te verkavelen. Grote 

stukken wastina: bos, veld en heide kwamen in handen van edellieden, grafelijke 

ambtenaren,  kerkelijke  instellingen  en  poorters  uit  Brugge  en  Gent.  In  1226 

vestigden zich vrome vrouwen in Aalschoot (het huidige Aalstgoed in Eeklo) in de 

nabijheid van Kaprijke en stichtten er een cenobium, een gemeenschapshuis, dat 

uitgroeide  tot  een  klooster  van  cisterciënzerinnen  en  later  naar  Oosteeklo 

verhuisde (Van de Woestijne 1995). De graaf gaf diverse stukken van Aalschoot in 

leen, die hij liet afhangen van het leenhof van de Burg van Brugge, o.m. in Eeklo 

(Balgerhoeke  en  Raverschoot),  Kaprijke  en  Lembeke.  Sommige  van  die 

leengoederen kregen de status van een heerlijkheid, waar de leenman als heer 

rechten  op  de  inwoners  kon  uitoefenen,  o.m.  Heine  in  Kaprijke.  De  graaf 

verleende de eerste bewoners van Aalschoot in 1233 de gunst dat ze alleen in 

Aalschoot of in Aveschoot (Lembeke) mochten worden gedagvaard.

Door de keuren van Nieuw Eeklo (Eeklo en Lembeke) en van Kaprijke in 1240 

kregen de bewoners van Aalschoot nog meer wettelijke bescherming. Ze mochten 

alleen in Eeklo of Kaprijke terechtstaan en waren niet onderworpen aan het gezag 

van de baljuw van het Brugse Vrije of van de schepenen van Brugge, Gent of 

elders, een duidelijke terechtwijzing van de heer van Maldegem, die daardoor zijn 

rechten op dat stuk van het ambacht Maldegem verloren zag gaan. Het grafelijk 

jachtgebied Aalschoot was dan nog niet helemaal verkaveld, want de bewoners 

van Eeklo, Lembeke en Kaprijke mochten hun vee (schapen, runderen, hengsten, 

merries, varkens, ganzen, e.d.) laten grazen in nemore nostro de Aelschoet (in ons 

bos van Aalschoot), er bleven dus nog stukken bos in de handen van de graaf. Na 

de oprichting van de keuren van Eeklo-Lembeke en Kaprijke ging de vercijnsing 

van Aalschoot verder. Na 1240 spreekt men niet langer van Aalschoot maar van 

Eeklo, Kaprijke en Lembeke.

In Kaprijke groeide de woonkern uit tot een parochie toegewijd aan Onze Lieve 

Vrouw Hemelvaart, wat het vermoeden wettigt dat de parochie werd afgesplitst 

van Bassevelde. Tot 1626 bleef de keure ende vryhede van Caprycke in handen 

van de graaf van Vlaanderen. In dat jaar verkocht Filips IV van Spanje, tot dan 

heer  van Kaprijke, het  stadje aan de Brugse poorter Valentijn de Clercq. De 

heerlijkheid Kaprijke kwam vanaf 1642 in handen van de familie van Seclyn en 

vanaf 1744 van de familie de Schietere, die eigenares bleef tot het einde van het 

ancien régime (1795).

Los daarvan en geënclaveerd in Kaprijke en Eeklo bestond de heerlijkheid Heine, 

die een handvol inwoners telde en beschikte over eigen schepenen, schout en 

griffier. De van Seclyns waren reeds sedert 1562 heer van Heine en na hen de de 

Schieteres.

Kaprijke kon tot de 17e eeuw zijn positie als klein provinciestadje nog enigszins 

in stand houden, maar nadien vergleed het tot de status van een agrarisch dorp, 

vooral door zijn geïsoleerde ligging, door gebrek aan verkeerswegen en door zijn 

ongunstige  economische  situatie.  In  de  toponymie  valt  het  op  dat  weinig 

verwijzingen naar verstedelijking aanwezig zijn: veel wegen zonder naam, weinig 

officiële gebouwen, weinig huis- of herbergnamen, etc.
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Detail uit de Caerte Figurative vanden Caperijckschen vaert uit het midden van de 17e eeuw. 

De kaart is west (boven) - oost (onder) georiënteerd. In het midden ligt het Veld (Plein) met 

een houten staakmolen (de Oude Molen) en een kapelletje. De straat onder is de Ooststraat 

(nu Vrouwstraat) met op de noordzijde (rechts) het Hof van Heine, een huis met twee beuken, 

waar de heer van Kaprijke en Heine woonde. Daar begon de heerlijkheid Heine die driekwart 

van de oppervlakte tussen de Molenstraat, de Heinestraat, de Stroomstraat en de Vrouwstraat 

besloeg.  De  vaart,  hier  veel  breder  getekend  dan  hij  was,  komt  van  Lembeke  (links)  en 

stroomt tot op het Plein. Hij wordt daar gevoed door water dat uit de Heinewatergang komt, 

die de omwalling vormt van het Hof van Heine. Op de westzijde van het Plein ziet men het 

stadhuis, de kerk, de pastorie en de huizen aan de Voorstraat, die aan beide zijden volgebouwd 

is. In de Zuidstraat (linksboven) staan geen huizen. Daar woont alleen Christiaen Huyghe, de 

pachter van het goed van de jezuïeten (voorheen Zoetendale). Op de rechterkant begint de 

Molenstraat die noordwaarts naar Bentille loopt.
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De oudste kaart van de Nederlanden uit ca. 1307.  De tekst (in vertaling) luidt: "Dit is het 

moershoofd van Aardenburg, strekkende tot aan Boekhoute, en het heet Bentille. Het is twee 

mijl lang en één mijl breed. Er wonen zo veel mensen dat zij er in korte tijd twee kerken 

hebben gebouwd en het voornemen hebben hier nog een te bouwen. En deze lieden vragen 

aan U dat U uw grenzen tegen de inwoners die eromheen wonen laat nazien. Elke bunder hier 

brengt u negen denier per jaar op." Om de tekst heen staan de namen van de dorpen rond 

Bentille.  Aan  de  noordzijde  (onderkant)  van  west  naar  oost:  die  proust  va[n]  Brugghe, 

Ysendike, Roeselare, Watervliet, aan de oostzijde (links): An dit oestende so leghet Boghouter  

ambacht; aan de zuidzijde van oost naar west: Dittes Capricke, West Eclo, Maldengheem en 

aan de westzijde (rechts); tAmbacht van Ardenburgh. De twee kerken waarvan sprake, staan 

rudimentair op het document getekend: die van Sint-Laureins en die van Sint-Jan-in-Eremo.

(Archives départementales du Nord, Lille, inv.nr. B 1388/1282).

Detail uit de kabinetskaart van graaf de Ferraris (1777). Men ziet de molens op het Veld en in 

het Molenstraatje (west), het  omwalde goed van de jezuïeten in de Zuidstraat,  het Hof ter 

Kruisen in de Vaartstraat (rechtsonder) en het omwalde Hof van Heine in de Vrouwstraat.



VERKLARING  VAN

DE  BELANGRIJKSTE  PLAATSNAMEN

1   DE  NAAM  KAPRIJKE

De oudste vermelding van Kaprijke,  Caperic, dateert van 1233. Die naam zou 

ook voorkomen op een kaart uit de tweede helft van de negende eeuw, die de 

Brugse schepen Olivarius Vredius in de 17e eeuw publiceerde, maar die wordt nu 

als onbetrouwbaar beschouwd.

Op het eerste gezicht valt de naam Kaprijke uiteen in twee delen: Kap en rijke. De 

Potter & Broeckaert (1870-1872, 3) gaan ervan uit dat de oorspronkelijke vorm 

Kaprijk is, maar menen dat de betekenis 'eene plaats waar veel hout is te kappen', 

erg onwaarschijnlijk is.

In het gemeentewapen van Kaprijke (toegekend op 25 mei 1838) ziet men acht 

kaproenen of kappen, waaruit blijkt dat men vroeger dacht dat Kaprijke 'rijk aan 

kappen'  was,  vermoedelijk  een  verwijzing  naar  de  textielindustrie,  maar 

onbruikbaar als verklaring van de plaatsnaam.

Ook rijk in de betekenis van 'gebied waarover iemand heerst of dat aan iemand 

toebehoort', zoals in koninkrijk, hemelrijk en Frankrijk, komt niet in aanmerking, 

want zo'n manier van naamgeving voor een nederzetting komt nergens voor en 

zou in samenstelling met kap al helemaal zinloos zijn.

Naar analogie van plaatsnamen op -rijk(e), zoals o.m. Kortrijk, Kamerijk, Doornik 

en Aartrijke, heeft Maurits Gysseling (1960, 553) de oudste vorm van Kaprijke 

gereconstrueerd tot de Gallo-Romaanse plaatsnaam Capriacum, met de betekenis 

'toebehorend aan Caprius'. Het nederzettingssuffix -(i)acum is de gelatiniseerde 

vorm van het Keltisch -akon, wat betekent 'landgoed van'. Het eerste deel van de 

samenstelling is dan uiteraard een persoonsnaam: Curtorius, Camarus, Turnus, 

Artirius, etc. en zo onstonden Curtriacum, Camaracum, Turnacum en Artiriacum. 

Zulke samenstelling dateren uit de Gallo-Romeinse tijd, de vroege middeleeuwen, 

toen in Frankrijk en een deel  van België een mengtaal  (het  Gallo-Romaans) 

ontstond uit het Keltisch van de Galliërs en het Volkslatijn van de Romeinse 

bezetters.

De meeste plaatsnamen op -ijk(e), -eke, -ik(e) en -ich zijn nederzettingsnamen van 

het type persoonsnaam + (i)acum. In die plaatsen zijn ook meestal restanten van 

Gallo-Romeinse aanwezigheid gevonden. En daar heeft Kaprijke een probleem. 

Nergens zijn in  die  omgeving sporen van Gallo-Romeinse  bewoning aan de 

oppervlakte gekomen. Maar daarom kunnen we die bewoning nog niet uitsluiten, 

aangezien uit veldonderzoek is gebleken dat het Meetjesland in die periode toch 

geen  witte  vlek  was.  Een  tweede  probleem is  evenwel  dat  Capriacum een 

gereconstrueerde  plaatsnaam is,  hij  is  nergens  als  zodanig overgeleverd.  Het 

voorkomen van  Caprai als Franse pendant voor Kaprijke, zoals  Courtrai voor 

Kortrijk en Cambrai voor Kamerijk, zou de hypothese dat er een Gallo-Romaans 
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Capriacum heeft bestaan, kracht bijzetten. Ook dat blijkt echter niet het geval te 

zijn.  Bovendien  komt  de  Latijnse  (gereconstrueerde)  persoonsnaam  Caprius 

nergens voor en bestond hij misschien niet eens. Mogelijk is  caprius dus geen 

eigennaam voor een persoon, maar een soortnaam afgeleid van het Latijnse woord 

caper 'bok' of capra 'geit' en betekent het 'geitenhoeder' of 'geitenkweker', maar 

ook dat blijft een gissing.

Hoewel weinig of niets het bestaan van een Gallo-Romeins Kaprijke bevestigt, 

moeten we op grond van taalkundige elementen toch aannemen dat Kaprijke een 

Gallo-Romaanse naam is die betekent 'het landgoed van Caprius' of 'het domein 

van de geitenhoeder' of 'de plaats waar geiten gehoed worden'. Dat de naam in de 

vorm van Capric in de 13e eeuw geattesteerd wordt, betekent ook dat hij vanaf de 

vroege  middeleeuwen  continu  werd  gebruikt  en  dat  Kaprijke  heel  die  tijd 

bewoond moet zijn geweest.

2   FEODALE  STRUCTUREN

AALSCHOOT

De naam Aalschoot komt en kwam in Kaprijke niet voor. Tot het begin van de 13e 

eeuw lag wat nu Kaprijke is, in Aalschoot, een grafelijk jachtgebied, dat ook 

Lembeke, misschien een stuk van Oosteeklo en een groot gedeelte van Eeklo 

omvatte.  Het  eigenlijke  Aalschoot,  waarnaar  het  bos  genoemd  werd,  was 

Bardelare  in  Lembeke  (Van  de  Woestijne  &  Devos  2010,  11-12).  De 

samenstelling van het woord Aalschoot wijst op een drassige omgeving. Een 

schoot, van het Germaanse skauta, is volgens Gysseling (TW, 32), een 'beboste 

hoek zandgrond in een moerasachtige omgeving'.

Andere bekende plaatsnamen met -schoot zijn samengesteld met een dierennaam 

of met een persoonsnaam. Het is niet uit te sluiten dat het eerste bestanddeel van 

Alscot een persoonsnaam is, een vorm van Alf of Ala, de naam van een - overigens 

nergens geattesteerde - vroege bewoner: Alves-scoot of Ales-scoot, vergelijk met 

Aveschoot in Lembeke.

Een andere, wellicht betere verklaring van het eerste bestanddeel is  alha,  het 

Germaanse woord voor de eland, een dier dat hier in de vroege middeleeuwen nog 

voorkwam en waarop gejaagd werd.

BELING

Het leengoed Beling was een achterleen van het Walland, een grafelijk leen dat 

afhing van het leenhof van de Burg van Brugge. Het Walland omvatte een domein 

van achttien gemet en één lijn groot, bij hermeting in de 17e eeuw 18-2-56 gemet 

(= 18 gemet, 2 lijn, 56 roede) aan de westzijde van Maroyendam in Balgerhoeke 

(Eeklo).  Daarnaast  behoorde  tot  het  leengoed een  penningrente  van  42-19-5 

parisispond (= 42 pond, 19 schelling, 5 denier), bezet op tientallen gemeten land 
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in de  omgeving van het Walland, en zes of zeven  manscepen of achterlenen, 

waarvan er in 1435 al vier/vijf  verdonkerd (niet meer bekend) waren. De twee 

bekende achterlenen waren de Grote en de Kleine Beling in Kaprijke. De Grote 

Beling telde in 1618 92 gemet en de Kleine Beling 22 gemet, ze waren al in de 

15e eeuw gespleten uit  een groter leen van 114 gemet en waren belast met een 

witte valk (of twintig schelling parisis) jaarlijks.

Den grooten Beaulynck wordt in 1645 gelokaliseerd tussen de Molenstraat (west) 

en  de  grens  met  Bassevelde/deels  de  Kleine  Beling (oost)  en  tussen  twee 

watergangen, een dwarsgracht (noord) en de Belingwatergang (zuid) en maakte in 

het Kaprijkse bunderboek van 1646 het tiende beloop uit. In 1692 werd jonkheer 

Franchois van Seclyn, heer van Kaprijke en Heine, eigenaar van de Grote Beling.

De Kleine Beling viel uiteen in twee delen: een stuk van veertien gemet lag aan de 

oostzijde  van  de  Grote  Beling  en  paalde  met  de  zuidzijde  aan  de  Beling-

watergang; het tweede stuk, acht gemet groot, lag aan de zuidzijde daarvan en 

paalde ten zuiden aan de Heinestraat. De Kleine Beling lag in 1646 in het negende 

beloop.  Dit leengoed werd in de 17e en 18e eeuw verder opgesplitst en kreeg 

verschillende eigenaars.

De oudste attestatie (1363) luidt  terram dictam biaulieu. Beaulieu, Frans voor 

'mooie plek', is een veel voorkomend toponiem in Vlaanderen, vooral gegeven aan 

leengoederen. Het was een naam die de vroegste eigenaars, wellicht Franstalige 

adellijke figuren, mooi vonden, maar hij heeft vermoedelijk geen betrekking op de 

benoemde werkelijkheid in Kaprijke, hoewel de grond daar vruchtbaar is.

Beaulieu verbasterde tot beuwelin (15e eeuw) en later tot Beeuwling en Be(e)ling.

HEINE

Heine was een heerlijkheid in Kaprijke en Eeklo. Ze bestond wellicht nog niet in 

1240, want noch in de keure van Eeklo, noch in die van Kaprijke wordt ze 

vernoemd. Het was een leen in de lucht, zonder foncier, dat wil zeggen dat er geen 

domein behoorde tot de heerlijkheid, wel een penningrente van 42 parisispond (in 

1642  47  parisispond en  twee  penning)  per  jaar  en  een  kapoenrente  van  45 

kapoenen (gesneden hanen) (in 1642 50 kapoenen) per jaar, bezet op grond in 

Kaprijke en Eeklo. Het land waarop die renten geheven werden op Kaprijke, was 

ongeveer 170 gemet groot. Heine begon in de Vrouwstraat ten noorden van het 

Hof van Heine, het huis van de heer van Heine, liep tot aan de Ziekwijfshoekstraat 

(nu Heinestraat),  vandaar  oostwaarts  langs  de Heinestraat  tot  bijna  tegen  de 

Wauterstraat (nu Stroomstraat), vervolgens zuidwaarts langs een watergang door 

de akker tot de Vrouwstraat en vandaar weer westwaarts tot hetzelfde huis dat 

dicht bij het Plein stond. In 1642 kocht Jooris van Seclijn, heer van Heine, de 

heerlijkheid Kaprijke en vanaf dan waren de heren van Kaprijke en van Heine 

dezelfde.  De  Heineweg(el)  liep  dwars  door  Heine  heen,  van  de  Heinestraat 

(noord) naar de Vrouwstraat (zuid).

De kapoen- en penningrente werd geheven op grond in Eeklo op de westzijde van 

de Peperstraat rechtover de Bus, zuidwaarts tot de Zandvleuge, vandaar west-
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waarts tot de Leigracht en dan weer noordwaarts tot de Heinegracht ter hoogte van 

de Bus. In 1385 woonden in Heine zestien upsittende laten (onderhorige rente-

gelders) op een tiental hoeven in Kaprijke en een zestal in Eeklo. Ze moesten een 

hond houden en tenminste vier hennen en een haan. Het houden van een hond was 

wellicht een oude verplichting die de bewoners rond Aalschoot hadden tegenover 

de graaf voor het geval hij kwam jagen in zijn bos. De verplichting vier hennen en 

een haan te houden heeft te maken met de kapoenrente die op de grond rustte.

De heerlijkheid Heine had een baljuw en vijf schepenen en de  middele ende 

nedere justitie.  Voor  de  hogere  justitie  moesten  ze  naar  Kaprijke.  Indien  de 

schepenen van Heine geen raad wisten, moesten ze hun licht opsteken bij de 

schepenen van Sint-Joris-ten-Distel, en indien ze ook daar niet geholpen werden, 

bij de baljuw en de leenmannen van de Burg van Brugge.

Heine dankt zijn naam wellicht aan zijn vroegste bezitters, de heren van Eine (bij 

Oudenaarde). De familie van Eine was hier in de 13e eeuw actief. Willem van 

Eine (dictus Bloc) werkte in grafelijke dienst en vercijnsde het grafelijk domein 

Aalschoot. De  wastina domini Walteri de Eyne militis,  wellicht de heerlijkheid 

Heine, wordt in 1241 vermeld. Rogghé (1953, 143 en 168) vernoemt nog een Jan 

van Eine. Gysseling (1953, 107) verklaart Heine als 'oorspronkelijk toebehorend 

aan  de  heren  van  Eine'.  Vanaf  de  14e  eeuw  schreef  men  Heine met  een 

hypercorrecte h - de h werd immers niet uitgesproken - ook al omdat de naam als 

een vorm van Hendrik begrepen kon worden.

LENDONK

Lendonk was ook een vliegend leen of een leen in de lucht. Het had geen foncier 

of domein, dat de leenhouder in leen kreeg. Het leen bestond uit een kapoen- en 

penningrente die bezet was op 86 bunder (bij hermeting in de 17e eeuw meer dan 

97 bunder) grond in Kaprijke en Bassevelde. De rentegelders moesten jaarlijks 

aan  de  leenhouder  per  bunder  één  kapoen leveren  en  zes  schelling  betalen. 

Hoewel dit leen in de leenregisters tot 1468 alleen in Kaprijke gelokaliseerd werd, 

lag de grond waarop de rente geheven werd hoofdzakelijk in Bassevelde. Slechts 

een kleine strook ten noorden van de Heinestraat op de grens met Bassevelde was 

belast met die kapoen- en penningrente. Ze paalde ten westen aan de Beling en ten 

noorden aan de Belingwatergang. Het leengoed Lendonk was in handen van de 

Hauweels, heren van Aveschoot in Lembeke. Op het einde van de 17e eeuw werd 

het verkocht aan Arnaut Ysebrant die in het Hof ter Kruisen in Kaprijke woonde.

3   WIJKEN  EN  GEHUCHTEN

In een agrarisch dorp zoals Kaprijke woonden de boeren verspreid over het hele 

grondgebied.  Toch  valt  er  op  de  kabinetskaart  van  graaf  de  Ferraris  (1771) 

duidelijk enige concentratie in de bewoning te merken: rond het Plein, op Bentille, 

in de Weststraat, de Beekstraat, de Heinestraat en de Moerstraat (Wisken).
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De  Ferraris  vermeldt  tien  hameaus (buurten),  nl.  Leegemoer straet,  Bentille,  

Hindepoel straete, West straete, Zuyt straete, Meule straete, Beeck straete, Wauter  

straete, Oost straete en Heine.

Op de kadastrale kaart van Popp (ca. 1860) komen zeven wijknamen voor: Klein 

Kapelle,  Wulfhoek,  Rysselgoed,  Bentille,  Kerselaere,  Draeyelinksakkere  en 
Fortjen.  Klein Kapelle,  een verbastering van  Kleemkapelle,  en de laatste drie 
wijknamen komen niet in ons materiaal voor.

De Potter en Broeckaert (1872, 2) telden in de 19e eeuw amper vijf Kaprijkse 
wijken, waarvan alleen Westeindeke een oud toponiem is: Dorp, Fortje, Wisken en 
Kerzelaar zijn van recentere datum.

3.1   NOG  BESTAANDE WIJK-  EN  GEHUCHTNAMEN

Het gewone woord voor gehucht, een min of meer afgelegen concentratie van 
huizen en hoeven, was -hoek. Enkele van de oude hoek-namen zijn nu verdwenen 
en  sommige  kunnen  met  de  schaarse  gegevens  uit  de  bronnen  niet  meer 
gelokaliseerd worden.

Bentille: is een gehucht op de grens van Kaprijke, Sint-Jan-in-Eremo, Watervliet 
en Bassevelde. Het grootste deel, de noordwestzijde van de Bentille, ligt op Sint-
Jan. Het meest bewoonde deel is Kaprijks grondgebied.

Bentille is een oude woonkern. Het gehucht wordt reeds vermeld in 1262 en komt 
ook voor op het oudste kaartje uit de Nederlanden, dat omstreeks 1307 gedateerd 
wordt. Dat kaartje is een situatieschets bij een verzoekschrift van de bewoners van 
Bentille aan de graaf van Vlaanderen.

De oudste vorm Benthil valt uiteen in bent en hil. Een hil is een heuvel. Bentille 
ligt op de Heerst, een kleine dekzandrug van ongeveer vijf meter hoog, die oost-
west georiënteerd is.  Het bepalende bestanddeel  bent is een veelvuldig in de 
toponymie geattesteerde variant van bunt, die ook nog bewaard is in AN bentgras 

(naast  buntgras).  Bunt is een afleiding uit het Germaanse woord  bon, dat 'riet' 
betekende, met het verzamelsuffix -t, dat plantnamen omvormde tot plaatsnamen. 

Bentille was dus een heuvel waar op natte plaatsen veel riet groeide.

Eindeken: is de vroegere wijk Westeinde(ken), het einde van de Weststraat op de 

grens met Eeklo.

Heine: is een gehucht aan weerszijden van de Heinestraat tussen de Molenstraat 

en de grens met Bassevelde, genoemd naar de heerlijkheid Heine, dat ten zuiden 
de Heinestraat lag. Zie Heine onder 2.

Moerstraat: is de straat die Kaprijke (oost) en Sint-Laureins (west) scheidt. De 
Moerstraat liep langs de Moer van Sint-Laureins. Zie Moer onder 7.2.

Molenstraat: is de langste straat in Kaprijke. Ze loopt van het Plein naar Bentille 

en verder naar Watervliet. Molenstraat duidt ofwel een straat aan waar een molen 
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of molens staan/stonden ofwel een straat die leidt naar een molen. De stenen 

graanmolen in de Molenstraat werd pas in 1804 opgericht. Het is mogelijk dat de 

straat  genoemd  werd  naar  een  watermolen  op  de  Heinewatergang/Veldbeek, 

hoewel  we  daar  in  de  15e  eeuw  of  vroeger  geen  vermelding  van  vinden. 

Vermoedelijk liep de Molenstraat naar een molen op Bentille, niet de Stropmolen 

op de hoek van de Gravenstraat en de Smissestraat, want die is in elk geval van 

latere datum, hij werd pas in 1656 opgericht. Op de kaart van Pieter Pourbus uit 

1562 staat er in de Cocquytpolder een molen die Bentille Meulen genoemd wordt. 

De Molenstraat ontleent haar naam aan deze of een ander molen, die daar op het 

grondgebied van Watervliet stond. Wellicht bevond zich daar reeds een molen in 

de 13e eeuw, want in 1264 is er sprake van een molenweg van het Rijselhof naar 

Bentille, dat is een stukje van de huidige Rinkerstraat, waarlangs de uitbaters van 

het Rijselhof hun graan naar de molen brachten. De logische weg van het Veld in 

Kaprijke naar de molen op Bentille was dan de Molenstraat.

In de 15e eeuw vinden we ook één keer Molenweg voor Molenstraat.

Sieshoek: is nog altijd de volksnaam voor het kruispunt van de Molenstraat en de 

Heinestraat/Draailingpad.  Sieshoek  is  een  verbastering  van  Ziekwijfshoek 

(1461).  Roger  Buyck  vermoedt  dat  de  naamgeving  stamt  uit  "de Late 

Middeleeuwen, toen het de gewoonte was om personen die waren aangetast door 

besmettelijke ziekten zoals pest en cholera, af te zonderen om verdere uitbreiding 

te voorkomen" (Buyck 2002, 9). In de middeleeuwen hadden de woorden sieck en 

sieckte veelal  te  maken  met  melaatsheid.  De  siecklien (leprozen)  werden 

afgezonderd in een sieckhuus of leprozenhuis. Een sieckwyf is dan misschien een 

ziekenoppasster  die  op  die  afgelegen  plek  (hoek)  de  melaatsen  verzorgde. 

Zyskinshouck is een variant uit 1497.

Vlotte: hoort eigenlijk Vlote te zijn, maar de zachtlange -oo- werd in het dialect 

verkort, vandaar vlotte, zoals in rotte (< root 'rij') en got(te) (= [hij] goot, de goot). 

Vlote is een zelfstandig naamwoord afgeleid van het werkwoord  vlieten  (vloot,  

gevloten) 'stromen' (zoals schoot uit schieten en goot uit gieten). Een vlote is dus 

een plaats, waar water stroomt of een hellend stuk land waar water afstroomt. 

Vlotte is de akker op de noordelijke helling van de zandrug waarop de Waai ligt.

Wulfhoek: is het gehucht ten noorden  van de Wulfhoekstraat aan de westzijde 

van de Rysselhofstraat, die vroeger ook Wulfhoekstraat heette Ook de akkers in 

die omgeving heten Wulfhoek.

Helsen (1961) en Schrijnemakers (1986) hebben overtuigend aangetoond dat wulf 

in de toponymie verschillende betekenissen kan hebben. De twee belangrijkste 

zijn 'wolf' en 'wilg'. In het eerste geval is wulf de westelijke dialectvorm voor wolf 

(vgl.  bus/bos, sturten/storten, wulle/wolle), in het tweede moet  wulf verklaard 

worden als een wisselvorm van wulg, dialect voor wilg (vgl. de g/f-wisseling in 

genoeg(t)/genoeft,  Balgerhoeke/Balverhoeke,  Nederlands  achter/Engels  after). 

Een andere mogelijkheid is dat Wulf teruggaat op de familienaam (De) Wulf.
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In ons toponiem heeft het eerste element vermoedelijk de betekenis 'wolf'. De 
vroege vermelding van deze hoek, in een periode dat er nog wolven in onze streek 
leefden, en het feit dat Aalschoot ooit grafelijk jachtterrein was, versterken die 
verklaring. In de middeleeuwen was de wolf een gevreesd dier. Er werden klop-

jachten op wolven gehouden, omdat zij vleesetende concurrenten van de mens 
waren. De Wulfhoek kan dus een omgeving geweest zijn waar wolven huisden, 
waarop misschien jacht werd gemaakt, of een afgelegen en desolate plek, waar de 
bewoners wolven vermoedden en waar je dus beter in een bocht omheen liep.

Ook elders in het Meetjesland komen "wulfhoeken" voor, het zijn doorgaans afge-
legen, woeste plaatsen die door de mensen gemeden werden, omdat men vreesde 
dat er wolven zaten. Het zal wel geen toeval zijn dat we in de onmiddellijke 
omgeving (aan de Waai in Eeklo) namen als Egypte en Woestijn aantreffen, die 
dezelfde desolaatheid weergeven. Ook het Wulfbos is in die buurt te situeren. Zie 
Wulfbos onder 7.2.2.

Niet geheel uit te sluiten is de verklaring van  wulf  als variant van  wilg. In dat 
geval betekent Wulfhoek 'gehucht aan de wilg(en)', een boomsoort die houdt van 
natte grond, wat ons aan de Heinewatergang niet hoeft te verwonderen.

Zuidstraat: de straat ten zuiden van en parallel aan de Weststraat/Voorstraat. De 
meeste straatnamen die zijn samengesteld met een windstreekbenaming, geven de 
richting aan waarin de straat loopt. De Ooststraat liep van het Plein in oostelijke 
richting naar Bassevelde, de Weststraat in westelijke richting naar Eeklo (via de 

Peperstraat) of naar Balgerhoeke (via de Hoogstraat). De Zuidstraat loopt echter 
niet in zuidelijke richting, maar is oost-west georiënteerd. Ze ontleent haar naam 
aan haar ligging ten zuiden van de Weststraat, de belangrijker straat, die daardoor 
wellicht de naam Voorstraat kreeg.

3.2   VERDWENEN  WIJK-  EN  GEHUCHTNAMEN

Dries: tot de dag van vandaag wordt met Dries de Voorstraat bedoeld. In de 15e 
en 16e eeuw was de Dries groter, want dan komen we enkele keren Dries tegen 
voor de plaats die nu Plein heet. In 1572 paalde de Dries aan de Ooststraat, de 
huidige Vrouwstraat. Over het woord dries is er al heel wat geschreven. De Oost-
Vlaamse toponymist  Luc Van Durme (Van Durme 1998) heeft er een grondige 

studie aan gewijd, waarvan Flor Van de Walle en Magda Devos (Oostwinkel en 
Ronsele, 2006) een overzichtelijke samenvatting hebben gemaakt.

Dries is een zeer oud en ruim verbreid toponymisch bestanddeel, dat in de loop 
van zijn ingewikkelde betekenisgeschiedenis op uiteenlopende verschijnselen is 

toegepast. Dries kan de naam zijn van een openbaar plein in een dorp of gehucht, 
maar ook van akker- en weilanden, collectief of privé.

In de vroege middeleeuwen waren  driesen uitgestrekte gemeenschapsgronden 

buiten het vaste bouwlandareaal van de dorpsbewoners. Op die driesen werd ook 

aan akkerbouw gedaan, zij het niet permanent zoals op de akkers, maar tijdelijk, 

volgens een apart systeem van wisselbouw. Nadat men er een aantal jaren na 

elkaar gewassen op had geteeld, was de grond uitgeput en liet men die weer op 
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krachten komen door er gras te laten opschieten, zodat de dries nu een tijdlang 

dienst  kon  doen  als  gemeenschappelijke  weide.  Uit  allerlei  historische 

documenten maakt Van Durme op dat de gemene driesen hun bouwlandfunctie al 

vroeg,  d.w.z.  ten laatste  in  de  11e  eeuw,  hebben verloren.  Het  schijnen dan 

permanente graaslanden te zijn geworden, ten dele begroeid met laagstammig bos 

en struikgewas,  waar de dorpelingen hun beesten mochten drijven en  staken 

snijden voor dode afrasteringen rond hun akkerland.

Het oude systeem van afwisselende bodembestemming ging echter als zodanig 

niet teloor, want het werd vanaf de late middeleeuwen vrij courant door privé-

boeren toegepast op percelen van geringe kwaliteit, om in tijden van gunstige 

conjunctuur wat extra gewassen te verbouwen. In die betekenis komt het woord 

dries in Kaprijke niet voor.

De derde toepassing van  dries,  nl. 'dorpsplein' en vooral 'gehuchtplein', is het 

geval  voor  de  Kaprijkse  Dries.  Deze  naamgeving  is  te  verklaren  vanuit  de 

overeenkomst in uitzicht en functie tussen de oude, gemene driesen en de pleintjes 

waarrond  zich  in  dorpen  en  gehuchten  de  bewoning  concentreerde.  Deze 

openbare plaatsen waren zowat miniatuurversies van de oude driesen: ze omvatten 

graasland,  houtgewas en  wellicht  af  en toe ook een stukje  akkerland,  en de 

omwonenden hadden er weiderecht en houwrecht. De brede Voorstraat en het 

noordelijk deel  van het  Veld,  nu Plein,  kwamen daarvoor bij  uitstek in aan-

merking. De meeste Meetjeslandse driesen die als voormalige gehuchtpleintjes 

geïdentificeerd konden worden, dateren uit de tijd van de ontginningen (11e-13e 

eeuw), toen er nieuwe woonkernen werden opgericht in voorheen onontgonnen 

gebied. Dries komt in de betekenis 'gehuchtplein', buiten Kaprijke niet voor in het 

noorden van het Meetjesland, dat pas van het einde van de 12e eeuw in cultuur 

werd gebracht. Kan dit erop wijzen dat Kaprijke wel degelijk een oude woonkern 

aan de rand van het grafelijk bos Aalschoot was?

Over de etymologie van het woord dries is nogal wat inkt gevloeid. Verschillende 

auteurs zagen een verband met het telwoord  drie,  dat volgens sommigen zou 

verwijzen naar het drieslagstelsel, volgens anderen naar de driehoekige vorm van 

de pleintjes met een dries-naam. Die theorieën houden echter geen steek, want het 

woord dries is ouder dan de introductie van het drieslagstelsel in onze streken en 

ook ouder dan de -  al dan niet driehoekige - gehuchtpleintjes. Tegenwoordig 

bestaat er ruime eensgezindheid over dat het woord aanvankelijk sloeg op rustend 

akkerland. Gysseling (1975) brengt dries via het Germaanse threwiska in verband 

met een Indo-Europese wortel *treu of *teru (waaruit ook het Franse trieu stamt, 

de tegenhanger van dries), met de betekenis 'opgeteerd, uitgeput'. In die opvatting 

was een dries dus oorspronkelijk een uitgeputte akker, die men een tijdlang braak 

moest laten liggen om de bodem weer op krachten te laten komen.

Zie ook Veld onder 7.1.

(Grote) Drinker: deze jeghenode of wijk wordt gesitueerd ten noorden van de 

18



kerk en ten oosten van de Molenweg, de huidige Rinkerstraat, in Bentille. Drinker 

of  Drinkaard wijst  op  drassige  grond.  De  grond  ligt  ten  zuiden  van  de 

Kerzelaarstraat op de zuidelijke helling van de dekzandrug van Bentille. Voor 

Drinkaard zie Rufelaart onder 7.2.1 (k).

Grotendale: was een depressie, vermoedelijk in de Heine- en de Middelakker. De 

naam is een samenkoppeling van het verbogen bijvoeglijk naamwoord groot en 

het grondwoord dal, met datiefuitgang. De verbuiging wijst erop dat het toponiem 

verzelfstandigd is uit de plaatsaanduidende uitdrukking ten groten dale.

Markt: wordt enkele keren gebruikt voor het noordelijk deel van het Veld of de 

Dries. Kaprijke had sedert 1240 zijn stadskeure en mocht op zaterdag een markt 

houden, waar anders dan op het Plein?

Oosthoek: is de oude benaming voor de huidige wijk Fortje (dat een begin 17e-

eeuwse benaming is), op de kruising van de oude Ooststraat (nu Vrouwstraat) en 

Wauterstraat. Een oudere benaming voor Oosthoek is Schoondonkshoek.

Plaatse: is een deel van de vroegere Dries, het noordelijk deel van het Veld, het 

huidige Plein, dat ook Markt werd genoemd. Plaats(e) was in veel Meetjeslandse 

gemeenten en dorpen de courante benaming voor het plein aan de kerk. Het 

woord en zijn betekenis gaan terug op het Latijnse  platea dat 'plein in de stad' 

betekent. De Plaats was het centrum van het dorp, daar werden na de zondagse 

mis de berichten afgekondigd, de zgn. kerkgeboden. De Kaprijkse Plaatse omvatte 

niet het volledige Veld, alleen het deel aan de noordzijde en de oostzijde, waar er 

huizen stonden. Zoals men kan zien op de kabinetskaart van Ferraris was er veel 

bewoning rond de Plaatse. De benamingen Plein en Dorp zijn van latere datum.

Oosteinde: is een andere, minder gebruikte naam voor de Oosthoek.

Praetshoek: lag in de heerlijkheid Heine, vermoedelijk op de hoek van de huidige 

Heinewegel. Praet verwijst naar een voormalige eigenaar, misschien wel van de 

heerlijkheid Heine.

Riebek:  moet  worden  gesitueerd  op  de  kruising  van  de  Vlottestraat,  de 

Galgestraat en de Kleemstraat (vroeger Kleine Moerstraat). In de keure van Eeklo 

(1240) is er bij de grensafbakening sprake van Ribecke an Caprick, die daar de 

noordgrens van Eeklo of de zuidgrens van Kaprijke vormt.

Het woord valt uiteen in twee bestanddelen: Rie en bek. Een bek is een perceel dat 

spits toeloopt, zoals de bek van een vogel. Daarvoor komen in die buurt twee 

percelen in aanmerking: dat tussen de Galgestraat en de Kleemstraat en dat tussen 

de Kleemstraat en de landweg die geen officiële naam heeft, maar ook Vlotweg 

genoemd wordt.

Het eerste bestanddeel Rie kan het woord 'riet' verbergen, zodat Riebek, eigenlijk 

Rietbek, een spits toelopend perceel is, dat begroeid is met riet.
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Rie kan ook een variant van rij of rijt zijn, dat in heel wat toponiemen, (o.m. in 
Lembeke  Rijbilken en  Rijstraatje) is bewaard gebleven en dat de benaming is 
voor  een  natuurlijke  waterloop.  In  dat  geval  moeten  we  denken  aan  de 
Heinewatergang die  daar  begint,  en  betekent  Riebek 'spits  toelopend perceel 

gelegen aan de waterloop'.

Schoondonkshoek:  is  het  gehucht  gelegen  op  de  Schoondonk,  een  oude 

benaming  voor  de  Oosthoek  (nu  Fortjen).  Zie  Schoondonk onder  8.1. 
Schoondijkshoek is wellicht een eenmalige variant van Schoondonkshoek.

Sint-Janshoek: deze hoek, die maar één maal wordt vermeld, is waarschijnlijk te 
identificeren met Bentille en Sint-Jan-in-Eremo. Of verwijst  Sint-Jan naar het 
Brugse Sint-Janshospitaal dat in Kaprijke eigendommen had?

Veld:  was  tot  de  19e  eeuw de  courante  benaming  voor  het  dorpsplein  van 
Kaprijke. Toen was het Veld driemaal groter dan het huidige Plein.

In de 13e eeuw was het Veld gemene grond in het centrum van Kaprijke, waar 

iedereen zijn dieren mocht laten grazen en hout kappen. Toen de weefnijverheid in 
Kaprijke aan belang won, werd op het  noordelijk stuk dat  nu Plein heet,  in 
voldersputten laken gewassen, gereinigd en gevold en werden er ramen geplaatst 
om het laken te drogen. (Buyck 2002, 11). Op het einde van de 19e eeuw werd het 
zuidelijke tweederde van het Veld verkaveld en verkocht.

Westeinde: is de oude benaming van het Eindeken, het einde van de Weststraat 
op de grens met Eeklo.

Windekens: wordt alleen in de Kaprijkse stadskeure van 1240 vermeld. Tussen 
de noordoostgrens (tegen Bassevelde) en de zuidoostgrens (tegen Lembeke en 
Bassevelde)  van  Kaprijke  worden daarin drie  punten vermeld.  Het  eerste  in 

zuidelijke  richting  is  Windekens en  dat  moet  Heine  en/of  Lendonk  zijn. 
Windekens zijn wellicht de percelen van een De Windt.

Zwane: de vermelding te bentille up de zwane uit 1551 wijst erop dat de Zwane 
een gehuchtnaam is. De meeste zwaan-namen in Vlaanderen hebben betrekking 
op herbergen of wijken die genoemd zijn naar zo'n herberg, die in ons geval in 
Bentille stond.

3.3   VERDWENEN  ORIËNTATIEPUNTEN

Galg: stond op de noordzijde van het Westeindeke dicht bij de grens met Eeklo. 
De galg werd altijd opgesteld op afgelegen plekken, op velden die niet in cultuur 
gebracht waren. Terechtstellingen werden immers uitgevoerd ver van de bewoon-
de wereld.

Hoge Els: an dhoghe else wordt in 1468 vermeld zonder opgave van de ligging.
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Wachte: behoort tot de oudste toponiemen (1300) in Kaprijke. De Wachte wordt 
gelokaliseerd ten zuiden van de dreef van het Rijselhof. Het woord komt van het 
Germaans wahtwō, 'wacht of hoede', een plaats waar de wacht werd gehouden, 
een uitkijkplaats  dus,  waar  vaak een uitkijktoren  stond.  De Wachte  moet  er 

gekomen zijn in een onveilig tijd, zoals het einde van de 13e eeuw er een was.

4   LANDSCHAPPELIJKE  COMPLEXEN

Onder landschappelijke complexen verstaan we betrekkelijk grote, aaneengesloten 
gehelen  van  het  agrarische  landschap,  die  moeilijk  als  wijken  of  gehuchten 

beschouwd kunnen worden omdat er geen bewoning aan te wijzen valt. Het zijn 
landelijke buurten, die in de archiefstukken genoemd worden als referentiepunten 
bij  de  lokalisering  van  grondbezit.  Zo'n  landschappelijk  complex  kon  een 
homogeen akkerland- of weidegebied zijn, maar omvatte soms ook verschillende 
agrarische terreintypes: bouwland, grasland, bos en eventueel ook kleine stukken 
onontgonnen land.

In het Kaprijkse bunderboek (1646) kregen een aantal belopen de naam van een 
specifieke landschappelijke entiteit, meestal een akkernaam. Op de kaarten van de 
Ferraris en van Popp vinden we er ook enkele terug.

Belingakker: ligt in het noordoosten van Kaprijke en maakt deel uit van het 
leengoed Beling, oorspronkelijk  Beaulieu, op de noordzijde van de Heinestraat. 
Zie Beling onder 2.

Berken: ligt tussen de Weststraat (noord) en de Zuidstraat (zuid). De akker is 
genoemd naar berken die het land afzoomden of naar een berkenbos op een deel 

van het complex. De oostzijde van de Berken (ten westen van de kerk) werd ook 
Oostberken genoemd en ernaast lagen de Westberken. De Kaprijkse rederijkers 
noemden zich de Berkenisten. Die naam houdt misschien enig verband met de 
plaats waar de rederijkers vergaderden, wellicht in een herberg aan de Berken.

Dries: was de brede Voorstraat en het noordelijk gedeelte van het Veld, dat tot het 
einde van de 19e eeuw bijna driemaal zo groot was als het huidige Plein. Op de 
Dries, die gemeenschapsgrond was, werd in de middeleeuwen wellicht ook nog 
aan akkerbouw gedaan, zij het niet permanent zoals op de akkers, maar tijdelijk, 

volgens een apart systeem van wisselbouw. Zie Dries onder 3.2.

Heineakker: maakt deel uit van de heerlijkheid Heine, die lag op de zuidzijde van 

de Heinestraat. Zie Heine onder 2.

Middelakker: ligt ten oosten van het Veld, tussen de Vrouwstraat (noord) en de 

Beekstraat (zuid) en tussen de Zuidakker (west) en de Wauterstraat (oost).

Noordakker: ligt ten noorden van de Weststraat (Voorstraat)  en de Ooststraat 
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(Vrouwstraat).  De  Molenstraat  loopt  erdoorheen.  Op  de  oostzijde  van  de 

Molenstraat loopt de Noordakker tot Heine of de Heineakker.

Riebekakker: is de akker ten noorden van de Riebek. Zie Riebek onder 3.3.

Rubensakker: het betreft hier twee akkers, de ene gelegen op de noordzijde van 

de Heinestraat en de andere op de zuidzijde van de Vrouwstraat. Het complex 

werd genoemd naar de bezitter, die Rubens heette, een familienaam die nu nog in 

Kaprijke voorkomt.

Veld: Vandaag de dag heeft veld in de standaardtaal de betekenis van 'bouwland'. 

Dat was vroeger in het Meetjesland anders, veld betekende toen ongecultiveerde 

grond, zoals  in  Maldegemveld en  Bulskampveld,  waar kreupelhout  en heide-

begroeiing afwisselden met zurige, moerassige plekken, poelen en vijvers. Zie 

Veld onder 3.2.

Zuidakker:  is  een  akkercomplex  tussen  de  Zuidstraat  en  de  Lembeekse 

Watergang of Zuidakkerbeek, die de grens met Lembeke vormt. Het grootste deel 

was eigendom van de abdij van Zoetendale die er een uitbatingshoeve had.

5   STRAATNAMEN

5.1   KERNBESTANDDELEN  IN  STRAATNAMEN

DREEF

Dreef komt  van  het  werkwoord  drijven en  duidt  aanvankelijk  op  een  weg 

waarlangs het vee naar de graasplaatsen (vaak in bossen) werd gedreven. Al vroeg 

wordt  het  woord  ook  in  ruimere  zin  gebruikt  voor  vrij  brede,  onverharde 

landwegen, meestal aan beide kanten met bomen afgezet. Vaak vormden zulke 

dreven de toegangsweg tot een kasteel of een belangrijke hoeve (Vandeveire & 

Devos 2008, 27).

HOEK

Hoek slaat niet alleen op een min of meer afgelegen buurt of wijk, het kan ook een 

gehucht zijn aan een kruising van wegen zijn, zoals in  Schoondonkshoek  en 

Ziekwijfshoek .

PAD

Pad, 'smalle weg voor voetgangers', komt men niet vaak tegen als bestanddeel van 

plaatsnamen, en heel zelden in het Meetjesland. Het woord gaat tezamen met 
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Duits  Pfad,  Engels en Oudfries path,  terug op een Germaanse vorm patha, dat 

ook al 'smalle weg' moet hebben betekend (EWN, deel 3, 487).

STRAAT

In zijn oorspronkelijke, aan het Latijnse  via strata ontleende betekenis duidde 

straat een geplaveide of verharde weg aan; men vermoedt dan ook dat de oudste 

straat-toponiemen verwijzen naar dergelijke wegen uit de Romeinse tijd. Al in het 

Middelnederlands verruimde de betekenis, zodat het woord ook werd toegepast 

op wegen die breed genoeg waren om een gespan door te laten en die al dan niet 

met stenen verhard waren (Vandeveire & Devos 2008, 27-28).

WEG/WEGEL

Vanouds is weg, uit het Germaanse wega, het ruimst toepasbare woord voor na-

men van straten. Weg-toponiemen benoemen zowel smalle als brede wegen, ver-

hard of onverhard, doorgaand of doodlopend. Zijn die wegen smaller of van min-

der belang, dan wordt ook het verkleinwoord wegel of wegelken gebruikt. Wegel  

is afgeleid van  weg  met het oude verkleinsuffix  –el,  dat we ook aantreffen in 

druppel (uit drop, drup), kruimel (uit kruim) en hoekel (uit hoek). Toen de ver-

kleinende betekenis van het achtervoegsel  -el  niet meer begrepen werd, voegde 

men er soms nog het suffix -ken aan toe, waardoor vormen ontstonden als hoekel-

ken, wegelken, druppelken.

5.2   BENOEMINGSMOTIEVEN  VOOR  STRATEN

(a) naar de ligging, het begin- of eindpunt van het traject

Bandam: was de landweg die de grens vormde tussen Kaprijke en Bassevelde ten 

oosten van de Molenstraat en ten zuiden van de Landsdijk. Hij volgde de loop van 

de Bandam die daar het water van de Landsdijk opving. Zie Bandam 1 onder 9.2.

Basseveldsestraat:  Er  liepen  in  Kaprijke  drie  straten  naar  de  buurgemeente 

Bassevelde. De meest gebruikte was de Ooststraat (nu Vrouwstraat), die vertrok 

op het Veld (nu Plein) en liep via de Oosthoek en het Ooststraatje (nu Ooststraat) 

naar Bassevelde. Een andere was de Beekstraat, die de zuidgrens met Lembeke 

vormt,  en begon aan de Hoogstraat  (latere  Vaartstraat)  in Lembeke.  Ook de 

Heinestraat wordt  soms  de  strate  die  naer  Bassevelde  loopt genoemd.  De 

Basseveldsestraat  wordt  gesitueerd  ten  zuiden  van  de  Weerdijk,  dat  is  de 

Landsdijk, en kan dus worden vereenzelvigd met de Gravenstraat in Bentille.

Beekstraat: de Beekstraat loopt in het zuiden van Kaprijke en vormt er de grens 

met Lembeke. Ze vertrok in oostelijke richting aan Sint-Gillis' Predicatie, het 

kruispunt  met  de  Vaartstraat  in  Lembeke.  Ze  ontleent  haar  naam  aan  de 
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Lembeekse  Beek,  die  in  de  Kerkstraat  in  Lembeke  ontspringt,  door  de 

(Lembeekse) Oosthoek loopt en verder langs de Beekstraat oostwaarts stroomt 

naar  Bassevelde  en  daar  Isabellawatergang heet.  De  Beekstraat  wordt  ook 

Lembeekse Beekstraat genoemd.

Berkstraat: deze straat wordt slechts eenmaal vermeld en de bron geeft niets prijs 

over de ligging ervan.. Ze is vermoedelijk te lokaliseren in de omgeving van de 

Berken  en  zou  de  huidige  Kleine  Zuidstraat  kunnen  zijn,  die  loopt  van  de 

Voorstraat naar de Zuidstraat.

Eendenpoelstraat:  de straat  gelegen aan of  lopend naar  de  Eendenpoel.  De 

Eendenpoel lag in de buurt van de Wulfhoek en moet worden gesitueerd op of in 

de omgeving van de Heinewatergang. De Eendenpoelstraat is dan waarschijnlijk 

de huidige Wulfhoekstraat.

Galgestraat: liep van de Grotestraat noordwaarts naar het pleintje waar de Kleine 

Moerstraat begon. De straat was dus een stukje van de huidige Galgestraat tussen 

het Eindeken en de Vlottestraat, en een stukje van de Kleemstraat. Het eerste stuk 

van de Galgestraat vormde de grens tussen Kaprijke en Eeklo. Op die afgelegen 

plek stond de galg, ver van de bewoning, waar executies werden  uitgevoerd.

Heinepad:  wordt  slechts  één  keer  vermeld.  Het  is  vermoedelijk  de  huidige 

Heinewegel,  die  loopt van de Vrouwstraat  naar de Heinestraat  dwarsdoor de 

heerlijkheid Heine.

Heineweg:  wordt enkele keren gebruikt  voor de Heinestraat, de belangrijkste 

straat van de heerlijkheid Heine.

Heinestraat:  is  de  straat  die  loopt  van  halverwege  de  Molenstraat  aan de 

noordzijde  van  de  heerlijkheid  Heine  oostwaarts  naar  Bassevelde,  waar  ze 

Lendonkstraat (nu Hogevorststraat) heette.

Hoogstraat:  komt  één  keer  voor  en  wordt  gesitueerd  ten  noorden  van  de 

Middelakker en daar lag de straat genaamd Ooststraat (nu Vrouwstraat), waarvan 

Hoogstraat vermoedelijk een verbastering is. In het dialect is er nauwelijks een 

verschil hoorbaar tussen Ooststraat en Hoogstraat.

Kaprijkestraat(je): op zichzelf een bevreemdende naam in Kaprijke. De straat 

loopt van Bassevelde naar Kaprijke en heet nu Kaprijkestraat in Bassevelde en 

Ooststraat in Kaprijke, waar ze uitloopt op de Wauterstraat. In ons materiaal 

worden de twee namen door elkaar gebruikt.

Kortemeersstraat(je):  liep  naar  of  langs  de  Kortemeers  bij  Bentille  aan  de 

oostzijde van de Rinkerstraat en is dus vermoedelijk het Duivelstraatje.
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Leedstraat: is de straat leidend naar of gelegen aan een leed/lede, een gegraven 

waterweg. In het Meetjesland verwachten we echter de vorm Ledestraat, zoals 

o.m. in Lembeke. Het toponiem komt maar eenmaal voor, dus hebben we hier 

vermoedelijk te maken met een verschrijving van Beekstraat, een van de weinige 

straten die langs een lede of waterweg loopt.

Lembeekse Beekstraat: andere naam voor de  Beekstraat.  Lembeekse is een 

adjectief bij beek, niet bij straat. De Lembeekse Beek ontspringt in de Kerkstraat 

in Lembeke, loopt door de Lembeekse Oosthoek verder naar de Beekstraat en 

vandaar oostwaarts naar Bassevelde, waar ze de Isabellawatergang heet.

Meersstraat: is een andere naam voor Kortemeersstraat. Ze lag aan de Meers van 

Kaprijke tussen de Noordakker en Bentille en daar vinden we de Kortemeers-

straat, het huidige Duivelstraatje.

Middel(t)straat(je): lag aan de Middelt, een andere naam voor de Middelakker. 

Het straatje lag in het verlengde van de Zuidstraat aan de oostzijde van het Veld 

(Plein). Deze landweg bestaat nu niet meer.

Moerstraat: liep van de Moerstraat in Eeklo tot de Molenstraat in Bentille. Het is 

de huidige Moerstraat, Bentillestraat en Kerzelaarstraat. Ze  wordt in 1509 nog 

genoemd sheeren strate ... loopende van benthille ...  naer Maroyen damme. De 

Moerstraat vormde de oostzijde van de Moer van Sint-Laureins en de westzijde 

van Aalschoot. Deze oude straat vormde de verbinding tussen Bentille (Kaprijke) 

en Balgerhoeke (Eeklo) en is daar de zuidelijke grens van de Noordmoer, drassig 

land, dat al in de Eeklose stadskeure van 1240 vernoemd wordt en een uitloper is 

van de Aardenburgse Moer. De Moerstraat lijkt vandaag in het verlengde te liggen 

van de Peperstraat in Eeklo, maar tot het midden van de 19e eeuw was dat niet zo. 

Toen liep de Peperstraat tot aan de Waai/Hoogstraat en moest men via de Waai en 

het Sint-Vincentiustraatje naar de Moerstraat en verder naar Bentille.

Moerstraatje: is identiek met de  Kleine Moerstraat, nu de Kleemstraat, die 

loopt van het pleintje aan de Galgestraat naar de Moerstraat via de Rijselhofdreef 

(nu Rysselhofdreef).

Molenstraat:  loopt  van  het  Veld  in  noordelijke  richting  naar  Bentille.  Zie 

Molenstraat onder 3.1.

Molenstraatje: is het huidige Molenstraatje, dat de westgrens vorm met Eeklo 

tussen de Voorstraat (noord) en de Zuidstraat (zuid). Op de kabinetskaart van de 

Ferraris staat er op de oostzijde een windmolen getekend.

Molenweg 1: in 1264 wordt in een document van het Rijselhof de Molenweg 
vernoemd. Later wordt die weg gesitueerd aan de westzijde van de Drinker, een 
akkercomplex ten zuiden van Bentille. Die molenweg kan niet de Molenstraat zijn 
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omdat de Molenstraat ten oosten van de Drinker lag en geen verbinding had met 
het Rijselhof. De Molenweg is de weg van het Rijselhof naar Bentille Meulen in 
de Cocquytpolder, dus de huidige Rinkerstraat.

Molenweg 2: in bronnen van de abdij van Oosteeklo uit de 14e en 15e eeuw is de 
Molenweg het Molenstraatje dat naast de Westmolen liep.

Oosthoekstraat: is de huidige Ooststraat, de straat gelegen aan of lopend naar de 
Oosthoek, een verdwenen naam voor het huidige Fortje. In Bassevelde heet ze 
Kaprijkestraat.

Ooststraat: is de huidige Vrouwstraat èn de Ooststraat, die lopen van het Veld in 
oostelijke richting via de Oosthoek naar Bassevelde. De naam Vrouwstraat (ook 
Mevrouwstraat) stamt uit de 17e eeuw toen de heren van Kaprijke en Heine in die 
straat (nu huis nummer 3) een huys van playsance, d.i. een buitenverblijf, lieten 
bouwen. Jenne de Schietere was van 1649 tot 1678 vrouw van Kaprijke (Buyck 
2002, 4). Dat huis was omwald en was vermoedelijk het vroegere Hof van Heine.

Ooststraat(je): is vermoedelijk te vereenzelvigen met de Oost(hoek)straat.

Praetshoekstraatje: een straatje dat liep naar Praetshoek in de heerlijkheid Heine, 
wellicht de huidige Heinewegel.

Rijselhofdreef:  is  de dreef van de Moerstraat  naar het  Rijselhof,  de huidige 
Rysselhofdreef. Tegenover het Rijselhof lag de Rijselhoek.

Rijselhofstraatje en Rijselhofweg: slaan allebei op het huidige Landstraatje, dat 
loopt van de Kleine Moerstraat naar de Wulfhoekstraat (nu Rysselhofstraat).

Rijselhoek: is de hoek van de Rysselhofdreef en de Rysselhofstraat.

Schoondonkstraat: de straat die leidt naar Schoondonk, dat is het huidige Fortje. 
De straat loopt noord-zuid en was dus (een stuk van) de Wauterstraat.

Smesweg: is de huidige Smissestraat in Bentille. In 1607 wordt daar een hofstede 
de Smesse gesignaleerd. Smesse is tot vandaag het dialectwoord voor 'smidse' In 
Sint-Jan-in-Eremo heet de weg Cocquytpolderdijk.

Smeswegelken: is vermoedelijk een andere naam voor de Smesweg, hoewel het 
wegeltje niet gelokaliseerd kan worden. De enige vermelding Smedsweghelkin uit 
1359 laat evengoed toe de naam te verklaren als 'Smets wegeltje', het wegeltje van 
ene (De) Smet. In het bunderboek uit 1646 is het Smetsstraetjen de Rinkerstraat in 
Bentille.

Vlottestraat(je):  De  Vlottestraat ten zuiden van de Vlotte vormt de grens met 
Eeklo, die oorspronkelijk in het verlengde van de Ziedelingen lag. Zie  Vlotte 
onder 3.1.
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Voorstraat: het toponiem duikt pas in de 16e eeuw op voor de Weststraat. De 
grootste en belangrijkste straat van een dorp krijgt vaak de naam Voorstraat.

Wachtestraat: de straat aan of lopend naar de Wachte, die wordt gesitueerd in de 
omgeving van het Rijselhof. De Wachtestraat is het huidige Landstraatje.

Westmolenstraat: andere naam voor het Molenstraatje aan de Westmolen.

Weststraat: is de grootste en breedste straat van Kaprijke, die vanaf het Veld in 

westelijke richting naar Eeklo loopt. Ze werd Grotestraat en vanaf de 16e eeuw 
ook Voorstraat genoemd.

Westwegelken: het wegeltje lag bij Bentille en kan het Rinkerpad zijn, dat nu 
Rinkerstraat heet. Het  (niet  geattesteerde)  Oostwegelken  zou  dan  het 
Smeswegelken (Smissestraat) zijn.

Wulfhoekstraat: de straat is gelegen aan de Wulfhoek. Ze liep van de Weststraat 
naar  de Wulfhoek en  vandaar  naar  het  Rijselhof.  Ze  was  zowel  de  huidige 
Wulfhoekstraat (op de kaart van Popp de Sint-Laureinsstraat!) als de Rysselhof-
straat (op de kaart van Popp de Wulfhoekstraat).

Ziekwijfshoekstraatje: is het westelijke stukje van de Heinestraat vanaf de bocht 
van de Heinestraat tot de Ziekwijfshoek, de huidige Sieshoek in de Molenstraat. 
Zie Sieshoek onder 3.

Zuidmoerstraat: is het zuidelijkste stukje van de Moerstraat in de omgeving van 
de Vlotte.

Zuidstraat: de straat ten zuiden van de Weststraat of Voorstraat. Ze liep van het 
Veld in westelijke richting naar Aalschoot (Eeklo). Zie Zuidstraat onder 3.1.

Zuidstraatje 1: is een andere naam voor de Kleine Zuidstraat, die ligt tussen de 
Voorstraat en de Zuidstraat.

Zuidstraatje 2: in de vermelding uit 1572 is het Zuidstraatje de Gravenstraat met 
een stukje van de Rinkerstraat in Bentille.

Zuidwegelken: lag op Bentille en is een andere naam voor het Zuidstraatje 2.

(b) naar een eigenaar, een aangelande of een andere persoon

's Gravenstraat: de 's Gravenstraat die enkele keren vermeld wordt in de 15e en 

16e  eeuw  in  Kaprijke,  is  niet  de  huidige  Gravenstraat,  die  in  Bentille  en 

Bassevelde op de Graafjansdijk ligt. De Gravenstraat in Bentille werd genoemd 

naar het 's Gravengoed in Watervliet dat op de noordzijde van die Gravenstraat 
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lag.  De  oude  's  Gravenstraat  lag  in  het  dorp  van  Kaprijke  en  de  naam  's 

Gravenstraat  blijkt  zowel  op de  Weststraat  (Voorstraat)  als  op de Ooststraat 

(Vrouwstraat) te slaan. De straat werd beschouwd als een heerstraat, een weg van 

meer dan lokale betekenis, die door heel Kaprijke heen liep. Alleen kon men de 

term heerstraat niet gebruiken, omdat er in Kaprijke twee feodale heren waren: de 

graaf  van  Vlaanderen  als  heer  van  Kaprijke  (tot  1626)  en  de  heer  van  de 

heerlijkheid Heine, daarom werd deze heerstraat 's Gravenstraat genoemd.

Er zitten is ons materiaal nog twee andere heerstraten: de Moerstraat en de straat 

die op de Heerst of Graafjansdijk ligt (en later de Gravenstraat werd gedoopt).

Onzer  Vrouwen  Straatje:  lag  in  Bentille  en  is  de  Smesweg  (de  huidige 

Smissestraat). De attestatie dateert van 1602. Verwijst  onze vrouw hier naar de 

gravin van Vlaanderen? In die periode was dat aartshertogin Isabella, die met haar 

man Albrecht van 1598 tot 1621 over de Nederlanden heerste. Of werd de naam 

gegeven in de periode 1559-1567, toen Margareta van Parma landvoogdes van de 

Nederlanden was? 

In de Vlaamse dialecten slaat onze (lieve) vrouw echter ook op de Heilige Maria, 

die bovendien patrones van Kaprijke was. Mogelijk gaat het om een straatje waar 

de jaarlijkse processie, die de grenzen van de parochie volgde, halt hield.

In het Kaprijks bunderboek van 1646 vinden we een Vrouwestraatje tussen de 

Moerstraat en de Vlottestraat. Ook op de kaart van Popp wordt het straatje zo 

genoemd. Nochtans vinden we in ons materiaal tot ca. 1625 geen naam voor dit 

straatje.  Het  was  een  zogenaamde  binnenweg,  een  weg  die  alleen  door 

aangelanden werd gebruikt.  Die weg liep door het land van het klooster van 

Oosteeklo, dat daar, in het 29e beloop van het bunderboek, ongeveer honderd 

gemet grond en drie hoeven bezat. Dat straatje werd dus genoemd naar de vrouw 

of abdis van het klooster. Het heet nu Galgestraat.

Pieter van den Gatestraatje: het straatje wordt in de 15e en 16e eeuw meermaals 

vermeld in Bentille  bij  de Drinker,  een meers  gelegen aan de zuidzijde van 

Bentille.  Het  is  waarschijnlijk  de  huidige  Gravenstraat,  die  in  de  15e  eeuw 

aangelegd werd door of paalde aan het land van een overigens onbekende Pieter 

van den Gate. Ook het stukje dat ten noordwesten naar de Moerstraat liep, hoorde 

erbij. In die hoek begon de Molenweg van het Rijselhof. Het straatje werd in de 

16e eeuw ook Zuidstraatje genoemd.

Sauwynsstraat: lag in de Oosthoek (Fortje) aan de Sauwynsakker. Die akker 

strekte  zich  uit  tussen  de  Heinestraat  (noord),  de  Ooststraat  (zuid)  en  de 

Stroomstraat  (west).  De  Sauwynsstraat  lag aan  de  zuidzijde ervan  en  is  dus 

identiek met de Ooststraat.

De Sauwynsstraat en de Sauwynsakker zijn genoemd naar de familie Sauwyn, die 

al sinds de 13e eeuw eigenaar was van de akker. In ons materiaal komen we Gillis 

Saywin tegen in 1386 en Jan Sauwijn in 1446. Pieter en Roebrecht Sawyn waren 
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in de 15e eeuw schepen in Kaprijke (Buyck 2002, 49).  In 1329 was Hughe 

Saywin schepen in Eeklo (Neelemans 1865a, 11).

Wauterstraat: eigenlijk  Wautersstraat, is de straat tussen de Beekstraat en de 

Oosthoek (Fortje), op de westzijde van de Wautersakker (nu  Wauterakker). De 

straat en de akker werden genoemd naar de 16e-eeuwse eigenaar Wauters.

(c) naar de vorm of het uitzicht

Groot - en Klein -: belangrijke en dus brede en lange straten kregen vaak de 

voorbepaling  groot:  Grotestraat, Grote  Moerstraat,  Grote  Voorstraat  en 

Grote Weststraat.

Kleine straatjes met hetzelfde grondwoord in hun naam liggen meestal in de 

omgeving van hun grotere broertje, zoals het  (Klein) Moerstraatje en  Klein 

Vlootstraatje.

Lang - en Kort -: slaan meestal op de lengte van de straat, maar de voorbepaling 

kan  ook ontleend zijn aan de  naam van  belendende  landerijen.  Zo  was  het 

Kortemeersstraat(je)  was  geen  kort  straatje,  maar  een  straatje  aan  de 

Kortemeers.

Bredestraat:  een  andere  naam voor  de  Voorstraat,  de  enige  brede  straat  in 

Kaprijke.  Verhoeve  & Verbruggen (2006) associëren  de  brede  straten  in het 

Meetjesland, zoals deze Voorstraat en de Molenstraat in Eeklo, met de schapen-

houderij en de textielproductie in onze streek. In deze straat, die ook  Dries of 

Grotestraat genoemd werd, kon men tot het midden van de 20e eeuw op de 

brede grasstroken schapen zien grazen.

Grotestraat: eeuwenlang was dit de naam voor de straat die van der kerken west  

waert  loopt (1430).  Later  werd  ze  Weststraat genoemd  en  nu  heet  ze 

Voorstraat. Ze  werd  ook  soms  Grote  Voorstraat of  Grote  Weststraat 

genoemd.

Kleine Moerstraat/Klein Moerstraatje: is de huidige Kleemstraat en een stukje 

van de Rysselhofdreef. De Kleine Moerstraat liep van het pleintje ten noorden van 

de Riebek in noordelijke richting naar de Moerstraat. Ter hoogte van het Rijselhof 

kwam er de Rijselhofdreef op uit. Het straatje loopt parallel met de Moerstraat en 

is maar half zo lang en zo breed, vandaar de voorbepaling  klein(e).  Ze werd 

vroeger ook Kleemstraatje of Leemstraatje genoemd.

Klein Straatje:  lag  op  Bentille  en  liep  naar  Kaprijke,  dus  vermoedelijk  de 

Smesweg, nu Smissestraat.

Klein Vlootstraatje: is vermoedelijk de huidige Vlotweg.
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(d) naar de bodemgesteldheid of bodemsoort

Kleemstraatje/Leemstraatje: andere naam voor het Moerstraatje, alias  Kleine 

Moerstraat,  de  huidige  Kleemstraat.  Halverwege  tussen  de  Riebek  en  de 

Rysselhofdreef ter hoogte van de Kleemkapel bevindt zich een strook matig natte 

lemig-zandgronden, leem dus (Buyck 2002, 1). Het dialectwoord voor leem is 

kleem.

(e) andere benoemingsmotieven

Akelstraat: het straatje wordt maar één keer vermeld in de 16e eeuw en wordt 

niet gelokaliseerd. De verklaring van het eerste bestanddeel akel is niet eenduidig. 

In  het  Middelnederlands bestond een  woord  akel,  dat 'leed,  onrecht,  schade' 

betekende en waarvan akelig is afgeleid. Tot dezelfde woordfamilie behoort het 

Engelse werkwoord  ache 'kwellen, pijn doen'. Was de Akelstraat zo slecht en 

modderig, dat het een ware kwelling was om er doorheen te geraken?

Of is akel een wisselvorm van akel, dat in het Middelnederlands en nadien ook 

nog in sommige dialecten 'eikel' betekende (MNW en WNT onder aker)? Dan is 

de  straat  mogelijk  genoemd zijn  naar  eikenbomen die  erlangs  groeiden.  We 

komen in Lovendegem Akelinge/Hackelinghe (Andries 1993, 100) tegen, maar 

Andries geeft geen verklaring voor dit toponiem. Tenslotte moeten we er rekening 

mee houden dat Akelstraat een verbastering van Hagelstraat zou kunnen zijn.

Hagelstraatje: was een zijstraat van de Moerstraat, maar de juiste ligging ervan 

kennen we niet.  Verwijst  het  eerste  bestanddeel naar  hagelstenen, en zijn de 

landerijen langs dat straatje ooit door een verwoestende hagelbui getroffen? Dat 

lijkt me weinig aannemelijk, al houden Haverbeke, Devos en Taeldeman (in hun 

binnenkort  in  deze  reeks  te  verschijnen  boek  over  Sint-Laureins  en  de 

Meetjeslandse  polderdorpen)  die  mogelijkheid  open  voor  de  verklaring  van 

Tagelstraatje  (<  't (H)agelstraatje) in Sint-Laureins. Of is  hagel hier een uit-

spraakspelling van  gagel,  benaming voor  de mirtedoorn,  waarvan  de  bessen 

gebruikt werden bij het bierbrouwen? In de dialecten van het Meetjesland wordt 

de  g-  aan  het  woordbegin  soms  als  een  h-  gearticuleerd.  Ten  slotte  is 

Hagelstraatje/Gagelstraatje misschien een verbastering van Galgestraatje, want 

zo heet een straatje dat ook in de buurt van de Moerstraat ligt.

Landstraatje:  is  niet  het  huidige  Landstraatje  dat  de  Kleemstraat  met  de 

Rysselhofstraat  verbindt.  Het  16e-eeuwse Landstraatje  lag ten  zuiden  van  de 

Sauwynsakker en is dus te vereenzelvigen met de Ooststraat in Kaprijke en de 

Kaprijkestraat in Bassevelde. De betekenis van 'straatje dat naar het land loopt' 

gaat hier niet op. Is  Landstraatje een verbastering van  Langstraatje, een lang, 

smal straatje? In Bassevelde werd de Kaprijkestraat ook Woestijnstraat genoemd 

en ze was maar één roede (3,840 meter) breed.
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Nieuwstraat(je):  niet  te  lokaliseren  wegens  afwezigheid  van  topografische 

informatie bij de eenmalige vermelding in 1558.

Pardoenweg(eltje): lag in de Sauwynsakker aan de Bouchoutschen waterganck, 

waarmee  de  Fortjewatergang  wordt  bedoeld.  De  Pardoenwegel liep  erlangs. 

Pardoen is een oudere vorm van het Franse leenwoord  pardon en betekent als 

rechtsterm 'kwijtschelding van straf'. De naamgeving kan zijn gebeurd na een 

rechtszaak over de wegel waarbij de overtreder geen straf kreeg.

Pardoen kan ook 'aflaat' betekenen, d.i. kwijtschelding van zonden en kerkelijke 

straffen,  en dan is het  niet  denkbeeldig dat  gelovigen die deelnamen aan de 

jaarlijkse processie rond de parochie, ter hoogte van dat straatje een aflaat kregen. 

Ten slotte kunnen we niet  uitsluiten dat  Pardoen de familienaam is van een 

bewoner of een bezitter.

6   GEBOUWEN  (HOEVEN,  WONINGEN  EN  ANDERE)

6.1   KERNBESTANDDELEN  IN  HOEVENAMEN

In  het  Meetjesland  vinden  we  als  kernbestanddelen  van  hoevenamen  voor-

namelijk goed, hof, stede en hofstede. Die namen worden niet alleen gebruikt voor 

het erf (huis, stallingen, schuren en de vrije ruimte eromheen), maar ook voor de 

hele landbouwexploitatie (erf en landerijen).

Het is lang niet zeker dat een perceel dat aangeduid wordt met goed, hof, stede en 

hofstede,  ook bewoond is op het moment dat die naam in een bron wordt op-

getekend. Oorspronkelijk was dat zeker het geval, maar over een periode van 

meer dan 350 jaar gebeurde er zoveel dat er van die bewoning dikwijls geen spoor 

meer te bekennen valt. Kleine boeren woonden in povere huisjes, bestaande uit 

een houten geraamte, lemen wanden en een dak van stro, riet of zoden. Als zo'n 

bouwsel verlaten werd, kwam het spoedig te vervallen en na enige tijd was aan 

niets nog te merken dat daar ooit een woning had gestaan. Bovendien was het 

vroeger geen zeldzaamheid dat kleine lieden die elders gingen wonen, hun huis 

demonteerden en het op hun nieuwe plek weer opbouwden.

Plaatsen waar ooit een woning had gestaan, bleef men toponymisch vaak goed of 

(hof)stede noemen.

Ten tijde van de godsdiensttroebelen op het einde van de 16e en in het begin van 

de 17e eeuw zijn in het Meetjesland tal van hoeven en huizen verwoest of verlaten 

en vele daarvan zijn nooit heropgebouwd (Vandeveire & Devos, 2008, 44).

GOED

Goed kan in plaatsnamen twee betekenissen hebben:

1. De oudste attestaties wijzen op een exploitatiecentrum, een hoeve van grotere 

omvang. Enkele kloosters en andere geestelijke instellingen hadden in Kaprijke 
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belangrijke landbouwuitbatingen (Buyck 2002, 90-119). Het hospitaal van Rijsel, 

toen genoemd Hôpital Comtesse, bezat hier meer dan 400 gemet grond met een 

grote  uitbatingshoeve,  het  Rijselhof,  dat  naderhand  in  drie  hofsteden  werd 

gesplitst. Het Rijke Gasthuis van Gent was eigenaar van bijna 200 gemet grond 

met een hoeve in Kaprijke op de oostzijde van de Wauterstraat. De abdij van 

Zoetendale in Maldegem bezat in Kaprijke bijna 150 gemet grond met een hoeve 

in de  Zuidstraat.  Na de afschaffing van die  abdij  in  1584 werden de  paters 

jezuïeten van Brugge er eigenaar van. De abdij van Oosteeklo, ooit opgericht in 

het Aalstgoed (Aalschoot) te Eeklo, was in Kaprijke eigenaar van meer dan 120 

gemet grond en drie hofsteden op de oostzijde van de Moerstraat.

De meeste "goeden" in ons materiaal werden genoemd naar de plaats waar ze 

gelegen waren. In dat geval wordt de plaatsbepaling ingeleid door het voorzetsel 

te: Goed te Beaulieu, Goed ter Kruisen en Goed te Oudenhove. We hebben 

hier wellicht te maken met oude uitbatingen.

2.  Goed kan ook gewoon slaan op een eigendom, percelen zonder gebouwen, 

meestal pachtgoed. In deze betekenis komt het in Kaprijke weinig voor.

HOF(STEDE)

Het  woord  hofstede komt  veel  voor  in  oude  teksten,  maar  is  zelden  een 

plaatsnaam  geworden.  Het  bestaat  uit  hof,  uit  Germaans  hofa,  wat  'hoeve, 

boerderij' betekent en stede 'plaats'. Een hofstede is dus een plaats waar zich een 

boerderij  of  een woning bevindt,  als  toponiem vaak met  toevoeging van  de 

eigenaar: Munters Hofstede (1335) en Selis Hofstede (1445).

In  de  16e  en  vooral  de  17e  eeuw  kan  hofstede als  eigennaam nogal  eens 

betrekking hebben op landbouwgrond, waar ooit een hoeve stond. Alleen als er 

behuisde hofstede staat, kan men honderd procent zeker zijn dat het een boerderij 

betreft.

Hof werd soms gebruikt als synoniem van  goed en sloeg op een aanzienlijke 

landbouwexploitatie. Tegenwoordig wordt elke boerderij gewoon hof genoemd. 

In het dialect van de streek is hof in die betekenis een onzijdig woord.

HUIS

In  ons  materiaal  is  huis,  uit  Germaans  husa,  zelden  tot  een  toponymisch 

bestanddeel geworden. In Gasthuis slaat huis niet op een echt gebouw, maar op 

(grond van) het Rijke Gasthuis van Gent, dat eigenaar was van twee hoeven en 

meer dan 200 gemet grond in Kaprijke. Een huzeken betekent naast 'huisje' soms 

'veldkapelletje'.

STEDE(KEN)

Stede, uit het Germaans stadi, is een oude afleiding uit het werkwoord staan. Uit 

de oorspronkelijke betekenis '(stand)plaats' ontstonden verschillende toepassingen, 
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o.m. 'boerderij' (ook in  hofstede) en 'stad'.  Stede  of stee werd in de 16e eeuw 

gebruikt in de betekenis van 'boerderij, woonplaats'.

In 1240 kreeg Kaprijke zijn stadskeure en sedertdien is er geregeld sprake van de 

stede ende vrijhede van Capricke.

In enkele gevallen is stede gewoon een synoniem voor 'plaats, plek, omgeving', 

zoals o.m. in: teere stede die men heet in den Wulfsbusch (1322) en ter stede die  

men heet Scoendonc (1366).

6.2   BENOEMINGSMOTIEVEN  VOOR  HOEVEN

(a) naar een eigenaar, een pachter of een gebruiker

De meeste  hoevenamen zijn  samenstellingen  van  stede of  hofstede met  een 

persoonsnaam  die  verwijst  naar  een  eigenaar  of  een  pachter,  vaak  in  de 

genitiefvorm. Soms is dat alleen de voornaam, soms alleen de familienaam, soms 

beide. In enkele toponiemen verwijst de bepaling niet naar een persoon maar naar 

de bezittende instelling.

Munksgoed: wordt slechts eenmaal, in 1497, vernoemd. Het eerste lid van de 

samenstelling is  munk, de oude vorm van monnik. De enige monniken die in 

Kaprijke grond bezaten, waren de augustijnerpaters van de abdij van Zoetendale 

in Maldegem. Het eerste lid kan natuurlijk ook een familienaam zijn en dan 

hebben we te maken met het goed van ene (De) Munck.

Munters Hofstede: deze hofstede wordt één keer vermeld, in 1335, en is niet te 

situeren. Ze was eigendom van ene, overigens onbekende De Munter.

Rijselhof: was de uitbatingshoeve van het Hospitaal van Rijsel, gelegen tussen de 

Moerstraat en de Molenstraat. De toegang ertoe was de Rijselhofdreef, die van de 

Moerstraat naar de hoeve liep. In de 17e eeuw werd de 400 gemet grote uitbating 

gesplitst in drie hoeven.

Schuttershof: was het terrein waar de schutters met de handboog op de liggende 

en staande wip schoten. In Kaprijke lag het achter de herberg Sint-Sebastiaanshof.

Selis Hofstede: deze hofstede is niet te lokaliseren. Ze behoorde toe aan Celie, een 

verkorte  vorm van de voornaam  Cecilia,  of  aan ene Selis,  een familienaam 

afgegeleid van Celie.

Zuid-Brabant: was een hofstede in de Zuidstraat. Brabant verwijst wellicht niet 

naar de streek, maar naar de eigenaar, een zekere (Van) Brabant.

(b) naar de ligging

Bakkerij: deze hoeve lag nabij de Zuidstraat. De naam slaat vermoedelijk niet op 

33



een broodbakkerij, maar op een steenbakkerij. Niet  zover daarvandaan, in de 

Moerstraat in Eeklo, lag een perceel genaamd de Steenoven (Van de Woestijne 

1994, 95).

Goed te Beaulieu: is de uitbatingshoeve van het leengoed de Grote Beling. Ze lag 

in  het  noorden  van  Kaprijke  aan  de  oostkant  van  de  Molenstraat  in  de 

Belingakker(s).

Goed ter Kruisen:  het  Goed of  Hof  ter  Kruisen  is  een  motekasteel  op  de 

oostzijde van de straete naer Gend of naer Lembeke, de huidige Vaartstraat, dicht 

bij Lembeke. De benaming verwijst niet naar de vier bakstenen kruisjes die op de 

gevel van het torentje werden aangebracht, want het fraai gerestaureerde kasteel 

dateert maar uit de 17e eeuw.

Aannemelijker is dat het pachtgoed genoemd werd naar een (niet geattesteerd) 

grenskruis dat enkele tientallen meters verder op de grens met Lembeke stond 

(Buyck 2002, 121-124).

Goed te Oudenhove: het pachtgoed wordt maar één keer bij naam genoemd, in 

1571, en wordt gelokaliseerd op de grens van Kaprijke en het ambacht Boekhoute 

op  de  Heerst  en  Bandam,  op  de  zuidzijde  van  de  huidige  Gravenstraat  in 

Bassevelde. Het is dus de omwalde hoeve aan de Bandam.

Goed van Heine: slaat niet alleen op de heerlijkheid Heine, maar ook op het 

omwalde hof aan het begin van de Ooststraat. In het bunderboek van 1646 wordt 

de woning van de heer van Heine het  Hof van Heijne genoemd. Het was geen 

eigendom van de heerlijkheid, want die had geen domein, maar het behoorde wel 

tot de percelen die waren belast met de heerlijke penning- en  kapoenrente van 

Heine. Zie Heine onder 2.

Walleken:  was  in  1625  een  onbehuisde  hofstede  in  de  Rubensakker.  De 

verdwenen hoeve was wellicht omgeven door een wal of ringgracht.

(c) andere

Blauw huis: ook deze hofstede kan niet worden gelokaliseerd. De blauwe kleur 

slaat meestal op de dakbedekking, geen stroo, maar blauwe schaliën.

Mane: een niet te lokaliseren behuisde hofstede. Mogelijk werd daar ook herberg 

gehouden en verwijst  de naam naar  een  uithangbord waarop  een maan was 

afgebeeld.

Smesse: was een hofstede in Bentille, waar wellicht de lokale smid woonde.
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6.3   BENOEMINGSMOTIEVEN  VOOR  HUIZEN EN HERBERGEN

(a) naar een eigenaar, een pachter of een gebruiker

Sint-Sebastiaanshof:  was  de  herberg  van  de  Sint-Sebastiaansgilde  waar  de 

schutters hun dorst konden lessen. De herberg stond op de hoek van de Molen-

straat en de Voorstraat rechtover de kerk. Het Schutterhof lag erachter.

(b) naar het uithangbord

Drie Koningen: de herberg stond op de noordzijde van de Markt of het Veld. 

Drie Koningen behoort tot de top tien van de Vlaamse herbergnamen.  De drie 

wijzen uit het kerstverhaal, die vanuit het oosten door de kerstster naar de stal in 

Bethlehem geleid werden, staan in de christelijke traditie symbool voor reizigers 

en pelgrims, ook voor al wie onderweg is en een onderkomen zoekt voor de nacht. 

Veel  herbergen  met  de  naam  Drie  Koningen bevonden  zich  langs  grote 

verkeerwegen of op belangrijke knooppunten van straten (Vandeveire & Devos 

2008, 31).

Gouden Hoofd:  was  een herberg naast  het  kerkhof  op  de zuidzijde van de 

Voorstraat. De herberg is genoemd naar het uithangbord, waarop een goudkleurig 

hoofd te zien was. Geel en goud zijn geliefde kleuren in de heraldiek omdat ze in 

het oog springen. Het afgebeelde hoofd bij herbergen met de namen  Gouden/ 

Gulden Hoofd  of  Vergulde Hoofd  was vaak dat  van Johannes de Doper,  die 

dikwijls tot beschermheilige van herbergen werd gekozen (Andries 1993, 39).

Gouden Leeuw: Gouden of  Gulden Leeuw was in Vlaanderen de derde meest 

voorkomende naam voor een herberg. Op het uithangbord van die herbergen 

stond een goudkleurige leeuw afgebeeld, ofwel een anderskleurige leeuw in een 

gouden veld. De leeuw, als symbool van kracht, was in de hele Nederlanden een 

erg courant heraldiek teken, dat tal van wapenschilden sierde.

Lelie:  niet  te lokaliseren huis of herberg.  Lelie is  een veelgebruikte huis- en 

herbergnaam, genoemd naar de bloem, het zinnebeeld van reinheid en onschuld of 

van een persoon met die eigenschappen.

Potente: deze herberg stond op de westzijde van de Molenstraat, wellicht dicht bij 
de Plaats, nu Plein. Deze herberg- en huisnaam kwam vrij vaak voor.  Potence 

betekent 'kruk, steun bij het lopen' en bij uitbreiding ook 'pelgrimsstaf'. Herbergen 
met een uithangbord met een dergelijke pelgrimsstaf werden potente of potence 

genoemd. (Luyssaert 2001, 16). Het Franse woord potence betekent 'galg', maar 
kan in die betekenis bezwaarlijk een herbergnaam zijn. Bovendien stond de galg 
op de grens met Eeklo, in de Galgestraat.

Salade: deze herberg wordt in de 18e eeuw gelokaliseerd in de Voorstraat. Op het 
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uitsteekberd of  uithangbord  stond een  salade,  een  stormhelm die  geharnaste 

ruiters in de 16e eeuw droegen (Kerckhaert 1980). Het Franse woord  salade 

betekent o.m. 'cavaleriehelm'.

Schaak: was een hofstede, wellicht ook een herberg, in Bentille op de hoek van 

de Gravenstraat en de Molenstraat.  Schaak is een oude herbergnaam. Schaken, 

van oorsprong een Indisch bordspel, en ook dammen werden als ontspanning al in 

de vroege middeleeuwen beoefend. De herbergen waar men schaakte of damde, 

heetten vaak Schaak of Damberd, en hadden een afbeelding van een schaak- of 

een dambord op hun uithangteken.

Zwane: deze plaats lag op Bentille, vermoedelijk op Bassevelds grondgebied. Het 

is niet duidelijk of het een stuk grond, een huis of een herberg was. De Zwane was 

de  meest  gebruikte  Vlaamse  herbergnaam.  Deze sierlijke vogel  gold als  een 

symbool voor leven en vruchtbaarheid. De swanerie, het houden van zwanen, was 

soms een leenrecht van de heer, die dat recht doorgaf aan zijn kastelein, de hoeder 

van de burchtzwanen, die soms ook herbergier was.

(c) andere

Altena:  komt  veel  voor  in  de  toponymie,  in  het  Meetjesland  o.m.  in 

Adegem/Eeklo,  Wondelgem  en  Bassevelde.  De  naam,  vaak  een  huis-  of 

herbergnaam, is een samenkoppeling van  al te na,  wat 'al  te nabij' betekent. 

Gysseling (1954b: 37) verklaart dit toponiem als een spotnaam: deze plaats zou 

ironisch al te na genoemd zijn wegens de afgelegen ligging ervan. Het is echter de 

vraag of we in alle  Altena-namen louter scherts en ironie moeten zien. Zoals 

Verbeken (2009, 29)  opmerkt in haar commentaar bij het Wondelgemse topo-

niem Altenay, hoeft de benoeming van een plaats als 'zeer dicht' niet noodzakelijk 

ironisch te zijn, maar kan die ook letterlijk bedoeld zijn. Dat is ook de mening van 

R. Van Passen (1962, 88-89) die Altena een benaming noemt die gegeven werd 

aan plaatsen die al te na bij iets anders stonden en die in het bijzonder werd 

gebruikt voor herbergen, die even buiten de poorten van een stad stonden en dus al 

te na daarbij gelegen waren. Welke van beide toepassingen hier de juiste is, weten 

we niet, aangezien onze bron niets prijsgeeft over de ligging van Altena.

Molentje: de herberg tmeuleken lag in de Voorstraat dicht bij  de Westmolen en 

het  Molenstraatje.  Roger  Buyck  (2002,  155)  vermeldt  de  herbergnaam  het 

Westmeuleken (1556), ongetwijfeld een variant van tmeuleken.

6.4   ANDERE GEBOUWEN

Onzer Vrouwen Huizeken: het huisje van Onze (Lieve) Vrouw was vermoe-

delijk een veldkapelletje dat op Schoondonkshoek (nu Fortje) stond, op de hoek 

van de Wauterstraat en de Vrouwstraat. Daar passeerde de jaarlijkse processie ter 
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ere van O.L.Vrouw en werd er vermoedelijk halt gehouden om te preken en te 

bidden.

Oosterse Priesterage: de priesterage is het huis van de pastoor. Tot het einde van 

de 18e eeuw telde de parochie Kaprijke twee porties of portiones, twee delen met 

elk een afzonderlijke pastoor. Buyck (2002, 228) vermeldt een noordelijk en een 

zuidelijk deel, terwijl hier sprake is van de oosterse priesterage, het huis van de 

pastoor die het oostelijk deel van Kaprijke bediende. Een van de pastoors van 

Kaprijke was ook verantwoordelijk voor de bediening van de parochie Sint-Jan-

in-Eremo, vermoedelijk die van de noordelijke portie.

Die  twee  parochies  samen  (Kaprijke  noord  en  Sint-Jan-in-Eremo)  lagen  ten 

noordwesten van de zuidelijke portie, die zich in het oosten verder uitstrekt tot 

onder Bassevelde en die dus kan worden beschouwd als de oosterse portie. Waar 

de pastoor van de oosterse portie woonde, is niet duidelijk.

Oostkorenmolen:  wordt  één  keer  vermeld  (1580)  als  andere naam voor  de 

Veldmolen, d.i. de Oude molen op het Veld (Plein) van Kaprijke.

Oude Molen: deze graanmolen werd aangeduid als de molen op het Veld of de 

oude moelne. Hij werd opgericht in de 13e eeuw en bleef staan tot 1891 (Buyck 

2002, 137-143, 429).  De molen op het  Veld was een van de twee grafelijke 

molens in Kaprijke.

Sint-Antoniuskapel:  de  kapel  wordt  al  in  1504 vermeld  in Bentille.  Daniël 

Verstraete lokaliseert haar op  de plaatse van Bentille aan de zuidzijde van de 

Bentillestraat.

In het bunderboek van 1646 wordt het 25e beloop omschreven als het beloop 

daer Bentille capelle in staet. De kapel wordt gelokaliseerd op de noordzijde van 

het derde perceel ten westen van de Gravenstraat, eigendom van Frans Sesau. Op 

een 17e-eeuwse kaart van de Bentillepolder wordt ze afgebeeld als een kapel met 

twee beuken in een gotische bouwtrant (D. Verstraete 1957, 104). In geval van 

watersnood vluchtten de bewoners van Sint-Jan-in-Eremo naar het hogergelegen 

Bentille en dan deed de Antoniuskapel dienst als parochiekerk.

De parochiekerk van Bentille stond op Sint-Jan-in-Eremo en was toegwijd aan 

Sint-Eligius.

Westmolen: deze windmolen werd opgericht in 1413 als olie- en schorsmolen op 

de hoek van het Molenstraatje en de Weststraat (Eindeken) op de grens met Eeklo. 

De Westmolen was een van de twee grafelijke molens in Kaprijke. Hij werd 

afgebroken in 1917.
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7   TERREINNAMEN

7.0   INLEIDING

Terreinnamen zijn toponiemen die onderdelen van het natuur- en cultuurlandschap 
benoemen, in ons materiaal vooral bos, moeras, heide, grasland en akkerland. De 
meeste terreinnamen zijn samenstellingen die bestaan uit grondwoorden en een 
bepalend deel. Sommige van die grondwoorden zijn gewone soortnamen die vaak 
nu nog gebruikt worden, zoals land, akker, veld, heide en meers.

Kaprijke in het grafelijk bos Aalschoot had tot het einde van de 12e eeuw groten-
deels het uitzicht van een natuurlandschap. Het in cultuur brengen gebeurde pas 
laat, na het verkavelen van het bos in het begin van de 13e eeuw. Door die 
menselijke ingreep veranderde het landschap: heide werd begraasd en vruchtbaar 
gemaakt, door het graven van afwateringskanalen werden moerassen drooggelegd 
en in graasland omgezet en ruigland werd akkerland of graasland.

Het omgekeerde, teloorgang van cultuurland, kon gebeuren in tijden van oorlog en 
sociale destabilisatie. Zo'n periode in de geschiedenis van het Meetjesland was de 
tweede helft van de 16e eeuw, toen door het krijgsgewoel van de godsdienst-
oorlogen veel  boerderijen verlaten werden en aanzienlijke stukken landbouw-
grond verwilderden.  Niettemin kunnen we stellen dat  met  ups en downs het 
landbouwareaal in Kaprijke van het begin van de 13e eeuw tot het midden van de 
20e eeuw fors toenam.

7.1   KERNBESTANDDELEN  IN  TERREINNAMEN

AKKER

Akker (< Germaans akra) is de oudste benaming die, sedert de Germaanse volks-
verhuizingen (van de 4e tot de 7e eeuw), bij ons op bebouwd land is toegepast. 
Oorspronkelijk vormden de bijeenliggende akkers van een dorpsgemeenschap 
schaarse vlekken cultuurland in een woeste omgeving. Om ze tegen het binnen-
dringen  van  loslopend  vee  en  ongedierte  te  vrijwaren,  waren  ze  omheind. 
Mogelijk werd er in Kaprijke in de vroege middeleeuwen een of andere vorm van 
collectieve  bewerking  van  de  akkers  toegepast,  vroege  vermeldingen  van 
Zuidakker (1300) en  Noordakker (1363) lijken daarop te wijzen. Vanaf het 
tweede kwart van de 13e eeuw echter werden grote stukken grond verkocht aan 
burgers en instellingen, die ze in cultuur brachten en verder verkavelden, zodat 
kleine, individuele landbouwers hier het meest voorkwamen. Veel akkernamen 
bevatten een bestanddeel dat verwijst naar de ligging ervan, maar enkele zijn 
samengesteld met de naam van de (vroegere) bezitter, zoals Cleemputters Akker, 
Rubensakker en Sauwynsakker.

BILK

Bilk of bulk is in oorsprong de benaming voor een afgesloten perceel. Het woord 
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komt van het Germaans  bilûkan ('beluiken, afsluiten'), waaruit een zelfstandig 
naamwoord biloke werd gevormd, dat nog als zodanig bewaard is in de naam van 
het bekende Gentse hospitaal De Bijloke, en door een verdere klankevolutie ook 
de vorm bilk heeft opgeleverd. Die fonetische ontwikkeling verliep als volgt: in 
biloke werd de eerste lettergreep beklemtoond en de twee laatste samengetrokken 
tot -lke: biloke > bilke > bilk.

De oudste vorm in ons materiaal is belk, een variant van bilk met een iets opener 

uitgesproken klinker: oosterlinghbelc (1398), clinckaerts belke (1409) en molen-  

belc (1438). Bulk, een jongere dialectische nevenvorm, waarin de i gerond werd 

tot u onder invloed van de -l (zoals in wulg > wilg), vinden we in Kaprijke één 

keer terug: ev(er)deys buelc (1447).

In de toponymie heeft bilk/bulk betrekking op kleinere omheinde stukken bouw- 

of  graasland,  meestal  van  particuliere  eigenaars.  Aan  een  vroegere  bezitter 

herinneren Oosterlingbilk, Clinckaerts Bilk en Everdeys Bilk. Toch vinden we 

in  Kaprijke  meer  bilk-namen met  bepalingen  die  verwijzen  naar  de  ligging: 

Kruisbilk, Molenbilk, Noordbilk, Oostbilk en Zuidbilk.

BOS

Bos komt van het Germaans busku, 'struikgewas, laagstammig bos', waarvan de 

betekenis later, mede onder invloed van het Franse woord bois, geëvolueerd is tot 

'aangeplant  bos  met  opgaande  bomen'.  Het  grafelijk  jachtdomein  Aalschoot 

moeten we ons dan ook niet voorstellen als een bos in de moderne betekenis van 

het woord, maar eerder als een natuurlandschap, een woestenij met droge en natte 

stukken, veld en heide, begroeid met bomen en struikgewas, waar dieren konden 

grazen.

BROEK

Gysseling (1975, 3) verklaart broek uit het Germaans broka, dat teruggaat op een 

voor-Germaans woord  brako 'moeras'. De  broek-toponiemen duiden depressies 

aan, zogenaamde deflatiekommen of duinpannen, zonder natuurlijke afwatering, 

Het enige broek-toponiem in Kaprijke, sPapenbroek (1496), was gelegen waar 

de dekzandrug ten zuiden overgaat in het lager gelegen moeras van Aalschoot.

Door  toepassing  van  elementaire  draineringstechnieken  werden  de  drassige 

broeken al vroeg verbeterd tot hooiweiden, die in het najaar ook nog eens door het 

vee konden worden afgegraasd. Tot in de late middeleeuwen waren de meeste 

broeken gemeenschapsgrond: ze werden gebruikt voor collectieve hooiwinning en 

gemeenschappelijke beweiding. In de keure van Kaprijke werd bepaald dat de 

inwoners hun vee mochten laten grazen in Aalschoot.

HEIDE

Heide (< Germ. haithjo 'heide') duidt in onze streken vanouds onbebouwde, met 

heidegewas en kreupelhout begroeide gronden aan, met moerassige plekken. De 
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weinige heide-toponiemen in Kaprijke bevinden zich steeds in de omgeving van 

de zandrug. Het zijn magere, schrale zandgronden, die het langst onontgonnen 

bleven en door de gemeenschap konden worden gebruikt om vee, vooral schapen, 

te laten grazen. Met an theed (1461) wordt de oudere, westelijke vorm heet in 

Kaprijke geattesteerd.

LAND

Land (< Germaans landa,  'grond') is een vrij doorzichtige term die tot op onze 

dagen gebruikelijk is in de betekenis 'landbouwgrond'. Vroeger kon het ook wel 

onontgonnen grond betekenen, maar toen het land in cultuur werd gebracht, werd 

het woord voornamelijk op bebouwd land toegepast, dikwijls met de naam van de 

eigenaar als bepaling, zoals in  Eeckelkens Land,  Rijsselland,  Ver Margriete 

Saywins Land en Pieter van der Leyen Land.

MEERS

Het woord  meers komt van het Germaans  marisk, een afleiding van  mari,  dat 

'waterplas' betekent en waarop meer teruggaat. De oudste attestaties in Kaprijke 

luiden  marsch  (1308) en  maerchs (1336).  Oorspronkelijk duidde  meers  aan-

geslibde grond aan langs beken en rivieren, later ook vochtig graasland langs 

waterlopen. Meers was tot in de 18e eeuw in de Meetjeslandse dialecten het meest 

gebruikte woord om grasland te benoemen. In de middeleeuwen was het niet 

gebruikelijk het vee op blijvende weiden te laten grazen, want er waren graas-

plaatsen genoeg.  De dieren liepen vrij  rond en de bouwlandpercelen werden 

afgesloten tegen het indringende vee. In de winter had men uiteraard hooi nodig 

om de beesten te voederen. Meersen waren dan ook in de eerste plaats ook 

hooilanden. Ze werden één of - vaker - twee keer afgemaaid, en in de nazomer 

werd het opschietend nagras afgeweid.

De meeste Kaprijkse meersen liggen in de nabijheid van waterlopen, vooral in het 

noorden van de gemeente: Kortemeers, Spijkermeers en 's Gravenmeers. Eén 

enkele ligt ook in Aalschoot, op de grens met Lembeke: Aalschootmeers.

MOER

Moer, dat ook in het woord moeras zit, komt van het Germaanse mora 'moeras', 
waarop ook de Vlaamse dialectwoorden moor en morre 'modder, slijk' teruggaan. 
In  zijn  voorgeschiedenis  is  het  verwant  met  meer 'waterplas'.  In  noordelijk 
Vlaanderen  betekent  moer vanouds  'turfhoudende,  drassige  grond'.  In  het 
Meetjesland en Zeeuws-Vlaanderen bevond er zich een groot moer- of veen-
gebied, dat zich uitstrekte ten noorden van de lijn Boekhoute - Watervliet - Sint-
Margriete en Aardenburg en dat verder liep in de richting van de Westerschelde. 
Dat  veengebied  werd  tussen  de  11e  en  de  13e  eeuw  op  industriële  schaal 
ontgonnen. Volgens Verhoeve en Verbruggen (2006) werd er ten zuiden van die 
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lijn, meer specifiek tussen Eeklo en Sint-Laureins, nooit hoogveen gevormd. Dat 
belet o.i. evenwel niet dat er ten zuiden van die lijn in de loop der tijden toch enig 
venig sediment werd gevormd, dat vanaf het begin van de 13e eeuw, nadat het 
terrein was gedraineerd, werd opgedolven en gedroogd of werd gebruikt voor 
grondverbetering. De moer van Sint-Laureins was zo'n gebied.

Om die moerasgebieden te kunnen blootleggen en om de grond in cultuur te 
brengen, was het dus nodig eerst het overtollige water weg te leiden. In de moeren 
werden dan leden (afleidingskanaaltjes) gedolven, soms ook veren genoemd, die 
uitmondden in watergangen.  Dat  systeem van geulen  en  greppels  is  nu  nog 
dikwijls onder de ploeglaag zichtbaar.

Graaf Filips van de Elzas heeft in de tweede helft van de 12e eeuw het ontvenen 
van de moergrond in het noorden van het Meetjesland aangemoedigd en onder 
zijn  opvolgers  is  het  in  cultuur  brengen  van  de  overgebleven  woestenijen 
(wastinen),  soms  ook  moeren  genoemd,  doorgegaan.  Het  zijn  vooral  die 
activiteiten die veel kolonisten naar hier lokten en de beslissende stoot gaven tot 
het bevolken van het noorden van het Meetjesland.

De Moerstraat vormt de oostgrens van het zgn. moergebied van Sint-Laureins en 
is  tevens  de  grens  tussen  Kaprijke  en  Sint-Laureins.  Het  Moerken en  de 
Moerkens waarvan in Kaprijke sprake is, waren gelegen aan de oostzijde van de 
Moerstraat.

In Eeklo, Lembeke en Sint-Laureins vinden we in of aan de rand van de moer in 
Aalschoot toponiemen zoals  Moerstraat, Moerwee, Moerwege  en Moerwegel. 
Het moeras werd in de 13e eeuw drooggelegd door het graven van de Lembeekse 
Watergang en de Eeklose Watergang (Slependammewatergang) die de zuidgrens 
van Kaprijke is.

REEP

Reep komt van het Germaans *raipa, in het Oudnederlands reep, dat 'strook land' 
en 'touw' betekent. Men gebruikte een reep bij het meten van langwerpige stukken 
land en stroken laken (EWN, deel 3, 639-640). In het Meetjesland komt het woord 
courant voor als soortnaam en is het een synoniem van string (AN streng), zowel 
in de betekenis van 'repelvormig perceel' als van 'touw'. In tegenstelling tot string 
is reep in Kaprijke wel een toponymisch bestanddeel geworden. We treffen er de 
Reep en de Repen aan, maar geen namen met string.

STUK

Stuk komt van het Germaans stukja, waarvan de westelijk-Vlaamse vorm stik is. 
Tot het einde van de 16e eeuw is  stik in de Kaprijkse documenten de gewone 
vorm, daarna wordt het steeds vaker vervangen door de oostelijker variant stuk, 
die door scribenten als correcter ervaren werd. In het dialect blijft stik echter tot 
vandaag de gebruikelijke vorm. Het meervoud van stik is stikken of, met het oude 
westelijke -s-meervoud,  stiks,  maar in Kaprijke vinden we ook enkele  keren 
stikkene(n): tote den corten stickene (1431) en de biestickenen ende de doncker-
stickenen (1572), een dubbele meervoudsvorm.
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De algemene betekenis van het woord is uiteraard 'deel, gedeelte', maar specifiek 

in de landbouwwoordenschat ontwikkelde het de betekenis 'perceel akkerland' 

(Devos 1992, 32). Dat gebeurde het eerst in de West-Vlaamse polders, waar stuk 

al rond het jaar 1000 in gebruik kwam als naam voor nieuw ontgonnen akkers op 

ontzoute schorrengrond. Van daaruit verspreidde het woord zich geleidelijk over 

de  West-Vlaamse  zandstreek  en  het  Meetjesland.  Het  succes  van  stuk  als 

perceelsbenaming, zowel in de gewone woordenschat als in de toponymie, is 

zeker  in  de  hand  gewerkt  door  het  sterk  individualistische  karakter  van  de 

laatmiddeleeuwse ontginningen in noordelijk Vlaanderen, waardoor nieuw onder 

de ploeg gelegde gronden in met houtgewas omzoomde privépercelen werden 

verkaveld. Vandaar dat vele stuk-toponiemen zijn samengesteld met een persoons-

naam, zo  ook in Kaprijke:  Ser Dankaerts  Stuk  en Donckerstukken.  Toch 

hebben de meeste  stuk-namen in Kaprijke een bestanddeel dat verwijst naar de 

vorm (Kromstuk), de begroeiing (Bromstuk) of de ligging (Bandamstuk).

VELD

Anders dan in de Nederlandse standaardtaal en in andere dialectgebieden heeft 

veld in de volkstaal van westelijk Vlaanderen (waartoe het Meetjesland behoort) 

nooit iets anders aangeduid dan onontgonnen grond. Die toepassing sluit aan bij 

de betekenis van zijn Germaanse voorloper feldu, nl. 'woest land, heide'.

In de middeleeuwen verstond men onder veld de woeste gebieden tussen dorpen 

en gehuchten, waar kreupelhout en heidevegetatie afwisselden met moerassige 

plekken. Tijdens de grote middeleeuwse ontginningsgolf (11e-14e eeuw) werden 

grote stukken van dit woestland in cultuurland omgezet,  maar op de zandige 

bodems van het West-Vlaamse Houtland en het Meetjesland (in Maldegem) heeft 

het nog tot in de 18e eeuw geduurd vooraleer de laatste velden werden ontgonnen. 

Buiten het Veld (waarvan een deel nu het Plein is) telde Kaprijke weinig stukken 

veld. Vaak benoemen heide- en woestijn-namen hetzelfde als veld-namen.

7.2   BENOEMINGSMOTIEVEN  VOOR  TERREINNAMEN

7.2.1 AKKER- EN GRASLAND

(a) naar een eigenaar, een pachter of een gebruiker

Bij de verkaveling van Aalschoot in de 13e eeuw werden de meeste stukken land 

verkocht aan particulieren. Het is dan ook niet te verwonderen dat die percelen 

vaak naar hun eigenaar, in sommige gevallen ook hun pachter werden genoemd. 

Van  de  meeste  van  die  personen  weten  we  niets  omdat  we  ze  verder  niet 

tegengekomen  in  historische  documenten  over  Kaprijke.  Dat  geldt  voor  de 

personen wier namen bewaard zijn in  Clinckaerts Bilk,  Eeckelkens Land en 

Cleemputters Akker.

Everdeys Bilk: deze bilk wordt in 1447 gelokaliseerd bachten den ove, achter de 
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de boerderij; welke weten we niet. De bilk behoorde toe aan een Everdey. Deze 

familienaam komt tot het einde van de 17e eeuw frekwent voor in het noorden 

van het Meetjesland. In het naburige Lembeke waren enkele Everdeys schepenen 

in de 15e en 16e eeuw. Ook in Eeklo woonden in die periode naamgenoten. Van 

1673 tot 1701 was Jan Everdey pachter van een deel van het goed van de paters 

jezuïeten in de Zuidakker.

's Gravenmeers: de "meers van de grave/graaf" lag in Bentille. 's Graven kan 

zowel betekenen 'van de graaf' als 'van een persoon genaamd De Grave'. Dat de 

graaf van Vlaanderen in Kaprijke een meers zou hebben bezeten of dat een meers 

naar hem zou zijn genoemd, is heel erg onwaarschijnlijk. De eigenaar van deze 

meers was dus ongetwijfeld een De Grave. 's Gravenmeers paalde misschien aan 

de huidige Gravenstraat in Bentille, die werd genoemd naar het Gravengoed in 

Watervliet. We mogen deze moderne Gravenstraat niet verwarren met de 15e- en 

16e-eeuwse 's Gravenstraat die van oost naar west door Kaprijke heen liep.

Landmetersmeers: deze meers wordt al in 1336 vermeld, maar kan niet worden 

gelokaliseerd. Landmeter kan zowel een beroepsnaam als een familienaam zijn. 

Het is niet erg aannemelijk dat er in de 14e eeuw een landmeter in Kaprijke zou 

hebben gewoond of er meers in eigendom zou hebben gehad. De meest voor de 

hand liggende verklaring is dat een De Landmeter eigenaar van deze meers was. 

De Brabandere (1993, 834-835) signaleert al in de 13e eeuw De Landmeters in het 

Brugse Vrije.

Oosterlingbilk: deze bilk is niet te lokaliseren. Een oosterling is iemand uit een 

oostland, waarmee veelal Duitsland bedoeld wordt. Duitse kooplui die hier in 14e 

en 15e eeuw laken stof kwamen kopen, werden oosterlingen genoemd. Het is niet 

onmogelijk dat hier een oosterling eigenaar was van een bilk, maar het is aan-

nemelijker dat ene Oosterlinck de bilk in zijn bezit had. In 1267 was een Lamkin 

Losterlinck schepen in Assenede (De Brabandere 1993, 1054).

's Papenbroek: deze broek lag aan de Lembeekse watergang in de Aalschoot-

meers. Hij  was eigendom van de  pape,  de parochiepriester, of van De Pape, 

iemand met die familienaam.

Pieter vander Leyen Land: Pieter vander Leyen was in de 16e eeuw eigenaar 

van een stuk grond in de Middelakker aan de zuidoosthoek van het Plein.

Rijselland: akkerland dat toebehoorde aan het Rijselhof, de grote hoeve van het 

Hospitaal van Rijsel, dat in Kaprijke meer dan 400 gemet grond bezat tussen de 

Moerstraat en de Molenstraat.

Sauwynsakker: is genoemd naar de familie Sauwyn, die al sinds de 13e eeuw 
eigenaar was van de akker. In ons materiaal komen we Gillis Saywin tegen in 
1386 en Jan Sauwijn in 1446. Pieter en Roebrecht Sawyn waren in de 15e eeuw 
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schepen in Kaprijke (Buyck 2002, 49). In 1329 was Hughe Saywin schepen in 
Eeklo (Neelemans 1865a, 11).

Ser Dankaartsstuk:  des heren dankards stic is het stuk van de heer Dankaart. 
Wie  in de  14e  eeuw met  heer werd  aangeduid,  was  ofwel  van  adel  ofwel 
leenhouder van een heerlijkheid.

Spilaerts Meers: de  spilaermaerch uit 1445 is vermoedelijk de meers van ene 
Spilaer(t).

(b) naar de ligging

Veel terreinnamen worden benoemd naar het gehucht of het complex waar ze 
gelegen zijn, zoals Aalschootmeers, Belingakker en Molenbilk, andere naar hun 
ligging ten opzichte van andere kavels binnen hetzelfde complex, bijv.: Kruisbilk 
en Middelakker,  of  van  een  bepaald  oriëntatiepunt,  bijv.  Noordbilk  en 
Westakker.

Aalschootmeers: hooiland gelegen aan de Eeklose en Lembeekse Watergang op 
het voormalige grafelijke domein Aalschoot in Eeklo, Lembeke en Kaprijke.

Bandam(stuk): de Bandam en het Bandamstuk zijn gelegen ten noorden van de 
Vlottestraat aan de Bandam, een dam die wateringen scheidde.

Belingakker: akker die  hoorde bij het Goed te Beaulieu of Grote Beling.

Berkenakker: deze akker was gelegen in de Berken.

Drinkerakker: akker gelegen aan de Drinker in Bentille.

Eendenpoelakker: lag aan de Eendenpoel in de buurt van de Wulfhoek en in de 
omgeving van de Heinewatergang.

Heineakker: is de akker waarop de bewoners van de heerlijkheid Heine rente 
moesten betalen aan de heer van Heine. Zie Heine onder 2.

Kruisbilk: lag op de westzijde van de Molenstraat. Het is een bilk die dwars op 
andere percelen of aan een veldkruis is gelegen. Die laatste verklaring is minder 
waarschijnlijk,  aangezien  er  in  Kaprijke  geen  grens-  of  devotiekruisen  zijn 
geattesteerd.

Middelt/Middele:  is een stuk in de Middelakker.  Zie  Middelakker onder 4. 
Landschappelijke complexen.

Moerstraatakker: akker gelegen aan de Moerstraat.
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Molenbilk: bilk gelegen aan de molen ten oosten van de kerk, dus een stuk van 

het Veld (Plein).

Noordbilk, Oostbilk en Zuidbilk: zijn niet te lokaliseren bilken. Aangezien de 

vermeldingen Noordbilk en Oostbilk uit het archief van het Hospitaal van Rijsel 

komen, zijn het naar alle waarschijnlijkheid bilken die behoorden tot het Rijselhof. 

Zuidbilk komt uit het archief van de jezuïeten en behoorde vermoedelijk tot het 

goed van Zoetendale in de Zuidakker, waarvan de jezuïeten in 1584 eigenaar 

werden.

Oostakker: is het noordelijk deel van de Middelakker, het stuk gelegen ten zuiden 

van de Ooststraat (Vrouwstraat) en ten oosten van het Veld.

Oosterste stuk:  de eenmalige vermelding komt uit het archief van het Rijke 

Gasthuis, dus moeten we dit stuk lokaliseren in het goed van dat Gasthuis, het is 

niet duidelijk of het in de Beekstraat of in Aalschoot lag .

Oud Smisken: de Smesse was een hofstede in Bentille, dit stuk van vier gemet 

groot lag daar in de omgeving.

Riebekakker: akker gelegen aan de Riebek, bij de kruising van de Vlottestraat, 

het Eindeken en de Kleemstraat. Zie Riebek onder 3.2.

Vlotteakker: is de akker gelegen aan de Vlote of Vlotte, tussen de Moerstraat 

(noord) en de Vlottestraat (zuid). Zie Vlotte onder 3.1.

Vlotte: dit land lag in de Vlotteakker.

Wachte: dit  ackerkin ghenaemt de  Wachte, lag aan de Wachte, de uitkijkplaats 

van het Rijselhof, op de zuidzijde van de Rijselhofdreef en de westzijde van de 

Wulfhoekstraat (nu Rysselhofstraat). Zie Wachte onder 3.3.

Walleken: gelegen aan de wallen van een hoeve. Alle grote (pacht)hoeven, zoals 

de hofsteden van Bandam, van Beling en van Zoetendale en het Rijselhof waren 

omwald. Het Walleken was een onbehuysde hofstede, gelegen in de Rubensakker 

in Heine. Het huis was verdwenen, maar de wallen lagen er nog.

Walstuk: was gelegen in de Beekstraat aan een omwalde hoeve.

Westakker: wordt één maal vermeld en is niet te lokaliseren.

(c) naar de vorm

De meest voorkomende vormeigenschappen zijn lang en kort: Korte Stukken en 

Lange Repen.
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Kortemeers: dit hooiland lag op de noordzijde van het huidige Duivelstraatje.

Korte Stukken: zijn niet te lokaliseren.

Kromstuk: zou een perceel met kromme, gebogen zijden kunnen zijn op de hoek 

van een complex of een onregelmatig stuk met zulke zijden. Het stuk lag op de 

noordzijde van de Beekstraat, waar het opvalt doordat het niet haaks op de weg 

staat, in tegenstelling tot de andere percelen.

Lange Repen: behoorden tot het land van het Hospitaal van Rijsel. In het bunder-

boek van 1646 worden ze vermeld in het 26e beloop (percelen 12 en 13) ten 

noorden van het Rijselhof.

Reep: was een repelvormig perceel, dat in 1563 aan de Heinewegel lag.

Repen: worden vermeld bij het Rijke Gasthuis.

Tailloerland:  was  een  erg  groot  stuk  land  (21  gemet)  dat  we  niet  kunnen 

lokaliseren. Het eerste lid van het woord is tailloer, telloor of teljoor, dat in het 

Middelnederlands al de huidige betekenis 'etensbord' had, maar ook gebruikt werd 

voor een platte schotel om vlees op te snijden. In het dialect is dat woord nog 

springlevend. Telloor komt van het Franse tailloir 'hakbord voor vlees'. Het land 

in kwestie had dus de vorm van een schotel, was met andere woorden gelegen in 

een depressie of een kom.

(d) naar de vroegere toestand of naar de wijze van ontginning

Boomgaard: dit stuk lag op de noordzijde van de Heinestraat en was wellicht 

vroeger een boomgaard of lag aan een boomgaard.

Heide: dit stuk akkerland van twee gemet groot was vroeger heide. We kunnen 

het perceel niet lokaliseren.

Landmeers: dit hooiland wordt maar één keer vermeld en is niet te lokaliseren. 

Deze meers werd mogelijk zo genoemd omdat het vroeger bouwland (land) was, 

tenzij het perceel aan het Landstraatje (nu Ooststraat) lag en het bestanddeel land 

aan die straatnaam is ontleend.

Spijkermeers:  dit  toponiemen  behoort  tot  de  oudste  van  Kaprijke  (vroegste 

vermelding 1300). De Spijkermeers kunnen we vrij goed lokaliseren, nl. aan de 

zuidzijde  van  het  Rijselhof,  rechtover  de  Wachte.  Hij  behoorde  dus  tot  het 

Rijselhof. De spijker was de korenschuur, de plaats waar het graan dat jaarlijks 

aan  de  graaf  moest  worden afgestaan,  werd  opgeslagen.  Toen de  graaf  van 

Vlaanderen in de 13e eeuw Aalschoot vercijnsde, verkocht of schonk hij grond, 
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waarop de nieuwe eigenaar jaarlijks een cijnsrente van enkele schellingen moest 

betalen. Op sommige percelen rustte er geen penningrente, maar een spijkerrente, 

uitgedrukt in een hoeveelheid graan, meestal haver, per gemet. Dat graan werd 

opgeslagen in een voorraadschuur die in het Latijn spicarium werd genoemd, een 

afleiding van spicae 'korenaren', die in het Nederlands als spijker werd ontleend. 

Spijker werd dan ook de naam van de belasting in natura (veldvruchten, e.a.). 

Later werden die renten soms verkocht en kwamen ze in handen van kerkelijke 

instellingen of feodale heren.

Tegeloven: op dit stuk land stond vroeger vermoedelijk een steenoven. Daar werd 

klei gedolven en ter plaatse tot tegels gebakken. We moeten de Tegeloven wellicht 

in de omgeving van de Kleemstraat situeren. In het bunderboek van 1646 wordt 

de Steenoven vermeld, land en bos in het 26e beloop (perceel 43) op de oostzijde 

van de Rysselhofstraat dicht bij het Rijselhof.

(e) naar de omheining of de begroeiing erop, errond of erbij

Biesstukken: de biestickenen uit 1572 kunnen evengoed de stukken van ene De 

Bie zijn, als percelen omgeven met biezen. De steel van de bies werd als grondstof 

gebruikt voor vlechtwerk, zoals stoelzittingen, matten en koffers. Wij geven de 

voorkeur aan de laatste verklaring omdat de bies als oevergewas veel voorkwam 

in het Meetjesland, waarvan de vele bies-namen getuigen.

Bromstuk: brom is een dialectwoord voor de brem, die in Vlaanderen ook ginst 

(uit  Latijn  genista)  wordt  genoemd.  Brem gedijt  goed  op  heide  en  magere, 

zandige weidegrond en wordt door schapen gegeten. Het Bromstuk is een perceel 

met brem begroeid of omheind.

(f) naar het gewas dat erop geteeld werd

Evenstoppel: een stoppel is een stoppelveld.  Stoppel,  ontleend aan het Latijn 

stupula 'strohalm', kreeg de betekenis van 'in de grond achterblijvend deel van een 

afgemaaide  korenhalm'  (EWN,  vierde  deel,  294).  Samenstellingen  met  een 

gewasnaam als bepaling, zoals Evenstoppel, duidden akkers aan waar dat gewas 

het vorige jaar geteeld werd. Het eerste bestanddeel van het toponiem is evene, 

van  het  Latijn  avena (vgl.  Frans  avoine),  een  benaming  voor  verschillende 

haversoorten die geteeld werden voor paardenvoer.

In het Meetjesland werden veel renten geheven in de vorm van een jaarlijks te 

leveren hoeveelheid ruwe (zwarte  of ongedorste) of  (zelden)  witte (gedorste) 

haver. Zo was de renteheffer, in veel gevallen de graaf of de heer, zeker van een 

jaarlijkse hoeveelheid haver voor zijn paarden, die tot het begin van de 14e eeuw 

nog een belangrijke rol speelden in de oorlogvoering. Een hoeveelheid haver werd 

uitgedrukt in  rasieren (ca. 147 liter) of hoeden (ca. 198,56 liter),  soms ook in 
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spinden (letterlijk 'voorraadkast'), namen van inhoudsmaten voor droge waren, 

vooral voor graan.

(g) naar een reliëfkenmerk

Hoge en Neder Leen: over welke lenen het gaat, weten we niet, ze worden maar 

één keer vermeld.

(h) naar het juridische statuut

Bijleve: een stuk land in de Zuidakker.  Bijleve is het levenslang vruchtgebruik 

voor de weduwe of weduwnaar, ook weduwe- of weduwnaarsgoed genoemd. De 

bijleve werd veelal in het huwelijkscontract vastgelegd. Op dit perceel rustte er 

dus een levenslang vruchtgebruik.

(i) naar de uitgestrektheid, of de (relatieve) grootte

De absolute grootte werd in Kaprijke gemeten in oude Gentse maat. De vierkante 

roede was 14,8548 m² groot. Honderd roeden vormden een lijn of linie, drie lijnen 

(300 roeden) een gemet (0,445644 ha), drie gemeten (900 vierkante roeden) een 

bunder (De Schrijver 1981). Naar absolute grootte vinden we in Kaprijke plaats-

namen als: Vijf Bunder en Twaalf Gemeten.

Voor  de  relatieve grootte  gebruikte  men  verkleinwoorden  of  voorbepalende 

woorden zoals groot en klein. Naar relatieve grootte vinden we: Meerselken en 

Groot Stuk.

Omloper:  een omloper is  een landboek of  bunderboek met opgave van alle 

percelen, ingedeeld in zogenaamde belopen of  beginnen. De landmeter liep het 

begin/beloop om en beschreef een voor een de percelen met vermelding van 

eigenaar, grootte, eventueel naam en belendende percelen. In die betekenis kan dit 

woord  bezwaarlijk zijn naam gegeven hebben aan een weg of een stuk land.

Een andere betekenis van  ommeloper is 'landweg rond enkele stukken land of 

rond  de  hoeve  met  de  gebouwen,  boomgaard  en  wallen'.  Wellicht  is  deze 

betekenis van toepassing in ons toponiem. De Omloper kan niet worden geloka-

liseerd.  In  de  Kaprijkse  tiendenverpachting  van  1763  is  de  Ommelooper de 

negende wijk, gelegen tussen de Heinestraat (zuid), de Molenstraat (west), de 

Belingdreef (noord) en de Grote Beling (oost) (Buyck, 286).

Twaalf Gemeten: een niet te lokaliseren stuk land van twaalf gemet groot.

Vijf Bunder: was een stuk land van vijf bunder of vijftien gemet, dat reeds in 

1308 wordt vermeld en vermoedelijk eigendom was van de abdij van Oosteeklo.
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(j) naar bodemgesteldheid of bodemsoort

Bijstier: drie gemet land, vermoedelijk in de Sauwynsakker. Bijstier is een variant 

van bijster, een bijvoeglijk naamwoord dat we nog kennen in de uitdrukking het  

spoor bijster zijn. In het oudere Nederlands werd bijster ook gezegd van land, en 

dan betekende het 'arm, schraal, mager' of 'verwilderd, woest'. In dit toponiem is 

het adjectief tot substantief geworden ter aanduiding van een onvruchtbaar stuk 

land, waar niet veel op te kweken viel.

(k) benoemingsmotief onzeker

Donkerstukken: met de eenmalige vermelding van dit toponiem komen we niet 

veel verder, niet qua lokalisering en nog minder qua betekenis. Donker kan slaan 

op de kleur van de aarde. Zat daar iets donkers in de boven- of de ondergrond? 

Mogelijk zat daar op geringe diepte een moerlaag, die de bouwnerf een donkere 

kleur gaf. De percelen kunnen echter ook genoemd zijn naar een voormalige 

eigenaar of gebruiker, een zekere (De) Doncker.

Drieakker: den dryackere uit 1557 kan gelezen worden als drieakker, een akker 

in drie stukken.

Duivenstuk: wordt gelokaliseerd ten noorden van de Waaistraat (Eeklo)/Eindeken 

(Kaprijke). Een duivenstuk is een perceel land dat belast is met een duivenrente. 

De eigenaar moest jaarlijks aan de rentehouder een duif per gemet leveren.

Prieel: dit stuk land lag in de Wautersakker tussen de Ooststraat (noord) en de 

Beekstraat (zuid). Prieel is ontleend aan het Oudfranse prayel, dat zelf teruggaat 

op het Latijnse pratellum 'kleine weide'. In het Middelnederlands evolueerde de 

betekenis van 'weide bij het huis' over 'grasland met bomen (en eventueel bloem-

perken)'  tot  zowel  'boomgaard'  als  'lusthof,  bloementuin'.  Uit  dat  laatste  ont-

wikkelde zich in jongere tijd de thans in de standaardtaal gangbare betekenis 

'tuinhuisje' (Mattheeuws & Devos 1997, 125).

Het Kaprijkse Prieel kan aanvankelijk een huisweide zijn geweest, maar ook een 

boomgaard of zelfs een bloementuin dicht bij een woning. In het Frans is prayel 

geëvolueerd tot préau en is het daar ook 'binnenhof, open plaats' gaan betekenen. 

Als dit prieel in een bosomgeving lag, zou het woord ook kunnen betekenen een 

open plaats of een weide in het bos.

Rufelaart: is een niet te lokaliseren stuk land. Debrabandere (1993, 1209) ziet in 

de familienaam Ruffelart een patroniem, afgeleid van de voornaam Roe(lo)f.

Het toponiem zou echter ook een afleiding kunnen zijn met het achtervoegsel 

-aard, dat denigrerende persoonsnamen vormt. Het eerste bestanddeel is meestal 

een bijvoeglijk naamwoord, zoals in  lelijkaard, lafaard en dronkaard, maar het 

kan ook de stam van een werkwoord zijn, zoals in klinkaard en drinkaard. In de 
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toponymie wordt  -aard ook personifiërend gebruikt ter aanduiding van stukken 

grond met slechte  eigenschappen,  b.v.  droogaard, taaiaard (Van de Walle  & 

Devos 2006, 69). Het eerste deel in Rufelaart  zou de stam kunnen zijn van het 

werkwoord ruifelen, in het oude dialect rufelen, een afleiding van het zelfstandig 

naamwoord  ruifel/rufel,  dat in onze streken gebruikt  werd voor verschillende 

soorten  schoppen,  onder  meer  de  schop  waarmee  men  slib  verwijderde  uit 

grachten en greppels. Misschien is de Rufelaart een stuk land waarover men 

geregeld zulk slib "ruifelde".

Schaamsken: heeft dit onduidelijk (overgeleverd) toponiem iets met schaamte te 

maken? Nee, ongetwijfeld zit er een familienaam achter. Het zou hier heel goed 

kunnen gaan om de diminutiefvorm van de familienaam Schamps, een variant van 

de  typisch  Oost-Vlaamse  naam  Schamp.  Als  je  aan  Schamps een  verklein-

achtervoegsel hecht, wordt in de uitspraak de p gemakkelijk weggeassimileerd.

Vroesschips  Akker:  leest  als  'de  akker  van  een  man  die  Vroesschip  heet'. 

Debrabandere (1993) kent die familienaam echter niet. In Bassevelde bestaat een 

vroescips straetken (1525), wat er weinig twijfel over laat bestaan dat we hier 

met een (verdwenen?) persoonsnaam te maken hebben. Het Middelnederlandse 

woord  vroetscip betekent  'wijsheid,  slimheid,  redelijkheid',  eigenschappen die 

bezwaarlijk aan een akker kunnen worden toegeschreven.

7.2.2 BOSSEN

Tot de 17e eeuw waren er niet veel bossen in Kaprijke. Het grafelijk jachtdomein 

Aalschoot mag men zich niet voorstellen als een hedendaags (aangeplant) bos. 

Het was eerder een gedegenereerd landschap met heide en veld, begroeid met laag 

struikgewas en hier en daar wat bomen.

Aalschoot: in 1240 kon de graaf van Vlaanderen het in de keure van Kaprijke nog 

hebben over in onsen bosch van aelschoet. In de loop van de 13e eeuw werd het 

grafelijk domein verder verkaveld en schoot er niet veel bos meer over. In de 

Zuidakker kreeg de abdij van Zoetendale (Maldegem) grote stukken land die ze 

als uithoeve exploiteerde. In het Aalstgoed in Eeklo en de Vlotakker in Kaprijke 

was het klooster van Oosteeklo (gesticht in Eeklo en verplaatst naar Oosteeklo) 

eigenaar van enkele honderden gemeten land.

Kerkenbos:  het  bos dat  eigendom was van de kerk van Kaprijke, is  niet  te 

lokaliseren.

Wachter: misschien was dit bos gelegen aan de Wachte bij het Rijselhof.

Wulfbos:  dit  bos, gelegen aan de Wulfhoek in Kaprijke, moet een deel  van 

Aalschoot  geweest  zijn.  Het  Eeklose  deel  was  eigendom van  de  abdij  van 

50



Oosteeklo ("der nunnen wulf bossche"), het Kaprijkse deel wellicht ook. Voor de 

betekenis van wulf, zie Wulfhoek onder 3.1.

7.2.3 ONONTGONNEN GROND

(a) enkelvoudige namen

Heide: Dat er in onze verzameling slechts twee  heide-toponiemen voorkomen, 
wijst op de schaarse aanwezigheid van onontgonnen land in Kaprijke sinds de late 
middeleeuwen. Ter Heyden komt na 1484 niet meer voor.

Opstal: het Veld van Kaprijke werd in 1572 ook upstal genoemd. Dit toponiem 
komt in het noorden van het Meetjesland niet veel voor.  Opstal is afgeleid uit 
opstellen en betekent 'plaats waar iets mocht worden gestald of opgesteld', in 
Kaprijke was dat op gemeenschappelijke grond. Op het Veld mocht men zowel 
vee (vooral schapen) laten grazen als ramen opstellen voor het wassen en drogen 

van geweven stof.

Veld: In de 13e eeuw was het Veld gemene grond in het centrum van Kaprijke, 

waar iedereen zijn dieren mocht weiden en hout kappen. Het noordelijke gedeelte 
werd gebruikt als markt en werd  Plaatse (nu Plein) genoemd. Het zuidelijke 
tweederde bleef tot het einde van de 19e eeuw onontgonnen en werd pas dan 
verkaveld.

(b) benoeming naar de ligging

Kaprijkeveld: is het Veld van Kaprijke.

8   HEUVELS  EN  HOOGTEN

Het Kaprijks grondgebied is nagenoeg vlak, de hoogte schommelt tussen 3,75 en 

6,25 meter. De laagste delen bevinden zich ten zuiden van Bentille: de Drinker en 
Bandam. Bentille en het centrum van Kaprijke, van de Voorstraat over het Plein 
naar het Fortje, liggen op 5 meter. Daartussen, van de Beling en Heine over het 
Rijselhof naar de Moerstraat, ligt een kleine depressie op een hoogte van 4 meter. 
Het hoogste punt van Kaprijke, het Eindeken, ligt op 6,25 meter.

8.1 KERNBESTANDDELEN  IN  HOOGTENAMEN

BERG

De minste verhevenheid in het reliëf wordt in het Meetjesland al gauw een berg 
genoemd. In Kaprijke zijn de hoogten altijd zandig. Op één ervan stond een 
molen.
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DONK

Donk (uit het Germaanse  dunga) is al heel lang uit de gewone woordenschat 

verdwenen, maar is in talloze plaatsnamen bewaard. Het woord is nauw verwant 

met de voorloper van het Nederlandse werkwoord  duiken in de betekenis van 

'opduiken' en wijst in het Meetjesland doorgaans op een zandige hoogte die als het 

ware opduikt in een moerassig terrein (Van de Walle & Devos 2006, 76). In 

Kaprijke vinden we het bestanddeel donk in Vendonk en Schoondonk.

HUL/HIL

Hul stamt af van het Germaanse hulja en is een typisch westelijk 'hoogte'-woord. 

In de dialecten van westelijk Vlaanderen werd de klinker ontrond, waardoor hil  

ontstond, een vorm die identiek is met  het  Engelse  hill en vandaag nog als 

soortnaam bestaat in het Kustwestvlaams. Andere voorbeelden van die klank-

ontwikkeling zijn West-Vlaams pit, stik en dinne uit put, stuk en dunne.

Terwijl  berg op  alle mogelijke  verheffingen  van  de  bodem betrekking  kon 

hebben, werd  hul/hil  bij voorkeur gebruikt voor kleine, maar in het landschap 

duidelijk zichtbare bulten en heuveltjes.

We vinden het woord in tientallen Meetjeslandse hoogtenamen. In Kaprijke is 

Bentille, gelegen op een landduin, de enige hil-naam.

SCHOOT

Schoot,  uit het Germaans  skauta,  is afgeleid uit de stam van het werkwoord 

schieten in  de  betekenis  'zich  snel  voortbewegen,  vooruitspringen'.  In  de 

toponymie duidt het woord hoger gelegen, vaak beboste stukken grond aan die als 

het  ware  vooruitspringen  in  een  overstromingsgebied  of  een  drassig  terrein. 

Bekende  plaatsnamen  met  schoot in  het  Meetjesland  zijn:  Raverschoot,  

Wulfschoot, Leischoot, Waarschoot, Bukschoot en Aveschoot, vaak samengesteld 

met een dierennaam (raaf, wolf, bok) of een persoonsnaam (Ave).

WAL

Wal is  een  vroege  ontlening  aan  het  Latijnse  woord  vallum 'opgeworpen 

versterking', bijv. ter bescherming van nederzettingen (EWN, deel 4, 589). Op het 

vlakke land moest men voor dergelijke versterkingen de aarde uit de grond halen 

en een gracht graven, zodat de nederzetting een dubbele bescherming genoot: van 

de  walgracht  en  van  de  opgeworpen  aarde  die  meestal  met  palissade  werd 

versterkt.  Dat  was  ondermeer  het  geval  bij  het  Romeinse  kamp  in  Vake 

(Maldegem) en ook bij de vesting Raverschoot in Adegem, die in 1127 na de 

moord op Karel de Goede werd verwoest.

In  het  Meetjesland werd  wal in  de twee betekenissen gebruikt:  'opgeworpen 
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aarde',  zoals  in  Molenwal, en  'ringgracht',  zoals  in  Walleken.  In  de  eerste 

betekenis wordt ook mote gebruikt, zoals bij het Hof ter Kruisen, dat in 1561 eene 

behuusde hofstede metter moten wordt genoemd. In tegenstelling tot wal is mote 

in Kaprijke geen toponymisch bestanddeel geworden.

8.2   ENKELE  HOOGTENAMEN

Aalschoot: is een uitschieter van de grote dekzandrug in het lager gelegen moeras 

tussen de microruggen Eeklo-Lembeke en Kaprijke-Bassevelde. Zie  Aalschoot 

onder 2.1.

Axelenberg: de eenmalige vermelding van dit toponiem in 1364 leert ons niets 

over zijn ligging. Ook de betekenis van het eerste deel blijft voorlopig duister.

Bentille: Bentille is het belangrijkste en oudste gehucht van Kaprijke. Het ligt op 

een kleine dekzandrug, die Heerst wordt genoemd en die oost-west georiënteerd 

is. Tegen overstromingen werden de Graafjansdijk en de Weerdijk opgeworpen. 

Bentille  was  een  heuvel  waar  op  natte  plaatsen  veel  riet  groeide. Voor  de 

verklaring van de naam, zie Bentille onder 3.1.

Hulleken: de plaats die in 1484 ten hullekine genoemd wordt, kunnen we niet 

lokaliseren.  Zoals  hil betekent  hul 'heuvel'.  Hulleken  is  dus  een  heuveltje, 

misschien maar een bult in het landschap.

Molenwal: is de berg waarop de Westmolen stond.

Schoondonk:  is  een  oude  benaming voor  Oosthoek (nu  Fortje).  De  laatste 

attestatie  dateert  van  ca.  1550.  Een  donk  is  een  zandige  opduiking  in  een 

moerassige  gebied,  wat  de omgeving van  Schoondonk inderdaad  is.  Schoon 

betekent uiteraard 'mooi, aantrekkelijk', maar kan ook betekenen: 'proper, zuiver' 

en met betrekking tot het landschap bovendien 'open, gerooid, gezuiverd van 

wilde begroeiïng en in cultuur gebracht. (Mattheeuws & Devos 1997, 36). De 

Schoondonk was  dus  een  gerooide  donk  in  de  Oosthoek  op  de  grens  met 

Bassevelde.  Ten noorden van  Schoondonk,  op noordkant  van  de  Heinestraat 

(Kaprijke) / Hogevorststraat (Bassevelde) lag het leengoed Lendonk.

Vendonk: uit de eenmalige attestatie uit 1368, gheleghen up vendonc, kunnen we 

jammer genoeg niets  opmaken in verband met  de ligging.  Een donk is  een 

opduiking en een ven(ne) is een waterig stuk land. Ven is verwant met veen en kan 

ook veenhoudende moerasgrond betekenen. Misschien is Vendonk wel een andere 

naam voor Schoondonk of Lendonk?.

Westmolenberg: is een andere naam voor de molenwal van de Westmolen.

53



9.   WATERNAMEN

In de keure van Kaprijke (1240), het vroegste stuk dat ons informeert over de 
Kaprijkse ruimte, wordt bepaald dat de bewoners vry waterleet hebben (hun water 
mogen  wegleiden)  in  noordoostelijke  richting  via  Windekens  en  die  leet. 
Windekens ligt aan de grens met Bassevelde dicht bij de Heinestraat en de leed (of 
gegraven  waterloop)  waarvan  sprake  in  het  citaat,  moet  de  huidige  Heine-
watergang en verder de Fortjewatergang zijn, waarin de Heinewatergang en de 
Belingwatergang hun water lozen. Kaprijke moest jaarlijks zijn aandeel betalen in 
het onderhoud van die watergangen en van de sluis in Boekhoute. Die contributie 
of watergeschot werd jaarlijks onder de inwoners verdeeld à rato van het aantal 
gemet land dat ze gebruikten. De afwatering van Kaprijke naar het westen via de 
Slependammewatergang gaf blijkbaar geen probleem, want daarover werd in de 
keure niet gerept.

De enige waternaam in de afpaling van de keure van Kaprijke is  Ichtevelde-

voorde, de doorwaadbare plaats in de Isabellawatergang aan de Beekstraat op de 
grens met Bassevelde en Lembeke.

Veel grachten en watergangen hadden geen naam. De huidige benamingen van 
Kaprijkse waterlopen, Heinewatergang, Slependammewatergang, Isabellawater-

gang,  en Zuidakkerbeek,  komen in ons materiaal tot ca. 1625 niet voor.  Het 
Kaprijksvaardeken,  gegraven van  het  Plein  in  Kaprijke  naar  de Burggraven-
stroom, dat dwars door Lembeke liep, werd pas in 1618 vergund en in 1632 
gegraven.

9. 1   KERNBESTANDDELEN  IN  WATERNAMEN

BEEK

Beek, van het Germaanse baki, is in onze streek de gewone benaming voor een 
smalle, natuurlijke waterloop. Buiten  Beekstraat, de naam voor de weg op de 
grens met Lembeke, komen er in Kaprijke geen beek-toponiemen voor.

DAM

Dam,  uit  het  Germaanse  damma,  betekent  oorspronkelijk  'afdamming, 
waterkering  dwars  door  een  waterloop'  of  'dijk,  opgeworpen  wal  langs  een 
waterloop of rond een stilstaand water als bescherming tegen overstroming'. De 
inwoners van Eeklo mochten naar eigen goeddunken hun afwatering regelen en 
kanalen aanleggen, zolang anderen er geen nadeel van ondervonden. Maar de 
inwoners van Kaprijke kregen wel wateroverlast en konden door een rechterlijke 
beslissing  het  Eeklose  water  laten  afdammen.  De  zogenaamde  bandammen 

waarmee dat gebeurde, vinden we in de toponymie terug.

In de Kaprijkse keure van 1240 wordt ook bepaald dat de inwoners het vreemde 
water op hun kosten mogen dwynghen, dat wil zeggen tegenhouden en omleiden. 
Ook daar kwamen bandammen aan te pas.
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De betekenis van dam als 'een verhoogde weg door een moerassig gebied' komt in 
Kaprijke niet voor.

DIJK

Dijk heeft  in Kaprijke dezelfde betekenis als  dam,  'afdamming,  waterkering'. 
Weerdijk is de belangrijkste dijk in Kaprijke.  Schoondijk is vermoedelijk een 
verschrijving van Schoondonk.

LEED

Leed en lede gaan terug op de Germaanse voorloper van het werkwoord leiden, in 
het  Vlaams  leden met  scherplange  ee  (zoals in keer),  dat  'leiden, voeren' en 
vandaar ook 'afvoeren' betekent. Door wegval van de  -d- in  lede ontstond de 
wisselvorm lee; de samentrekking van de verkleinvorm ledekin leverde leiken op, 
waaruit dan weer de onverkleinde vorm lei werd afgeleid. Buiten een eenmalige 

vermelding in de keure van 1240 worden leed en zijn varianten in de Kaprijkse 
toponymie niet gebruikt om gegraven afwateringskanalen te benoemen.

POEL

Een poel is een ondiepe plas met stilstaand water. Het woord stamt af van het 
Germaans  pola, dat verwant is met het Latijn  palus, dat 'moeras' betekent. In 
Maldegem treffen we in de 13e eeuw de familie Van de Poele aan, die in Latijnse 

teksten  de Pola genoemd wordt.  We komen het  woord  poel  alleen tegen in 
Eendenpoel(straatje, -akker).

WAL

Wal betekende oorspronkelijk 'opgeworpen versterking', maar ging, doordat er een 

gracht  moest  worden  gegraven  om de  aarde  op  te  werpen,  ook  'walgracht' 
betekenen. Deze tweede betekenis vinden we in Kaprijke terug in het Walleken. 
Zie Wal onder 8.1.

WATERGANG

Watergang in de betekenis van 'kanaal waarin zich water voortbeweegt', behoort 
tot de dag van vandaag tot het courante taalgebruik. Het is vaak een synomiem 
van beek, gracht en lede. Om de waterafvoer in goede banen te leiden, werden in 
Kaprijke heel wat watergangen gegraven, geen ervan was bevaarbaar.

9.2 BEKEN,  GRACHTEN  EN  AFWATERINGSSLOTEN

Bandam 1: lag bij Bentille en vormde de grens tussen Kaprijke en Bassevelde. 

De Bandam hield het water tegen dat van de Heerst of Weerdijk stroomde en 
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leidde  het  via  de  watergang  langs  de  grens  naar  de  Heinewatergang,  de 

Fortjewatergang en verder door Bassevelde naar de Legemeersbeek, nu een deel 

van  de  Isabellawatergang.  Middelnederlands  ban betekent  o.m.  'plechtige 

afkondiging, rechterlijke uitspraak, vonnis',  bandam moet dus worden begrepen 

als 'dam, opgeworpen na een rechterlijke uitspraak'.

Bandam 2: dam waar de Lembeekse Watergang in de Eeklose Watergang of 

Slependammewatergang uitmondt,  om te  beletten  dat  het  water  noordwaarts 

richting Kaprijke zou vloeien.

Bandam 3: lag op de noordzijde van de Vlottestraat om het Eeklose water dat van 

de Waaistraat kwam, tegen te houden.

Bandijk: is een andere naam voor Bandam 3.

Belingwatergang: leidde het overtollige water van de Belingakker weg. Hij liep 

van de Molenstraat in oostelijke richting naar de watergang die de grens vormde 

met Bassevelde. De Belingwatergang scheidde de Rubensakker (zuid) van de 

Belingakker (noord).

Berkenwatergang: deze watergang lag in de Berken, dus tussen de Voorstraat en 

de Zuidstraat.

Boekhoutse Watergang: voerde het water noordoostwaarts af in de richting van 

Boekhoute. De watergang is dus een stukje van de Heinewatergang en de huidige 

Fortjewatergang, die door de sluis in Boekhoute uitmondde in de Braakman.

Kaprijkse  Watergang:  was  gelegen  in  de  Zuidakker  en  waterde  af  in  de 

Slependammewatergang in Lembeke en verder in Eeklo. Op de kaart van de 

Ferraris is duidelijk te zien dat hij door de hoeve van Zoetendale/de jezuïeten 

loopt.

Kleine Watergang: is een andere naam voor de Kaprijkse Watergang.

Leed: de Leet die in 1240 genoemd wordt, is wellicht te vereenzelvigen met de 

Heinewatergang.

Lembeekse  Watergang:  is  het  begin  van  de  Eeklose  -  of Slependamme- 

watergang ten  zuiden  van  de  Zuidakker.  Die  watergang  (nu  Zuidakkerbeek 

genoemd) begon aan de Vaartstraat in Lembeke en vormde de grens met Kaprijke.

Noordakkerwatergang: is te vereenzelvigen met de Heinewatergang, die door de 

Noordakker loopt  ten zuiden van het  Draailingpad.  Silversmet  (1995,  19-20) 

noemt de Heinewatergang een gedeeltelijk kunstmatige en gedeeltelijk natuurlijke 

waterweg.
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Riebekse watergang: de zuidelijke arm van de Heinewatergang ontspringt aan de 

Riebek.

Savendijk: is een dijk aan de Lembeekse Watergang dicht bij Aalschootmeers. De 

betekenis van het eerste deel is onduidelijk. Misschien is het de naam van de man 

die de dijk aanlegde of op wiens grond hij lag?

Smalle Watergang: is de Heinewatergang aan de Riebek waar hij ontspringt.

Weerdijk: deze dijk, ook Waardijk en Ware genoemd, loopt van Sint-Margriete 

en Sint-Jan-in-Eremo door Bentille naar Boekhoute. Hij wordt ook  Landsdijk 

en/of  Graafjansdijk  genoemd.  Door  de  Weerdijk  bleven  Sint-Laureins  en 

Kaprijke  gespaard  van  overstromingen  als  gevolg  van  stormvloeden  die  het 

noorden van het Meetjesland in de loop van de 14e en 15e eeuw teisterden en die 

in 1404 dorpen zoals Nieuw-Roeselare en Osemanskerke van de kaart veegden. 

De oudste naamsvorm is  Ware,  die al in 1290 opduikt in een bron over Sint-

Laureins  (Haverbeke 2010,  30-31).  In  het  Middelnederlands  betekende  ware 

'opmerkzaamheid,  hoede';  het  woord  zit  ook  vervat  in  de  nog gebruikelijke 

bijvoeglijk naamwoorden gewaar en gewarig alsook in het werkwoord bewaren. 

De dijk werd dus wellicht benoemd als de "behoeder" van het achterliggende land. 

De samenstelling  Waardijk  duikt voor het eerst op in 1481 in Sint-Margriete 

(Haverbeke 2010, 99). Nog jonger zijn de varianten  Were  en  Weerdijk, die pas 

omstreeks 1550 voor het eerst zijn geattesteerd.

9.3   VIJVERS

Eendenpoel: lag in de buurt van de Heinewatergang op de westzijde van de 

Wulfhoekstraat. We vinden in ons materiaal alleen de vorm haendepoel. De h- is 

hypercorrect; ze werd niet uitgesproken aan het begin van een woord, maar men 

dacht ten onrechte dat er een h- moest staan. Aande is in het West-Vlaams nog 

steeds de gebruikelijke vorm van eend. Op deze poel zwommen wilde eenden, die 

mogelijk werden gevangen voor hun vlees.

9.4 BRUGGEN  EN  VOORDEN

In Kaprijke zijn er weinig waterlopen en die zijn meestal smal en ondiep. Om ze 

over te steken volstond een doorwaadbare plaats, die in de oudere taal  voorde 

werd genoemd. Dat woord stamt uit het Germaanse furdu en stemt overeen met 

ford in Engelse en furt in Duitse plaatsnamen.

Bruggen vinden we dus niet veel in Kaprijke, wel buizen of duikers onder de weg 

waar het water door stroomde, vroeger heulen genoemd.

Heuleken: het heuleken van Caprycke uit 1523 moet een duiker geweest zijn in 

de watergang op de zuidzijde van de Waaistraat/Weststraat. Een heule - men vindt 
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ook de variant hole - werd getimmerd of gemetseld. Beide vormen zijn afgeleid 

van het bijvoeglijk naamwoord hol 'inwendig leeg'.

Hole: de eenmalige vermelding van  hole in 1308 laat niet toe deze duiker te 

lokaliseren.

Ichteveldevoorde: wordt vermeld in de afpaling van de keuren van Nieuw-Eeklo 

en van Kaprijke, beide uit 1240, als naam van de doorwaadbare plaats over de 

Oosterse Watergang (nu Isabellawatergang) aan de Beekstraat op de grens met 

Lembeke en Bassevelde, gelegen aan het Ichteveld.

De verklaring van het eerste bestanddeel,  ichte, stelt problemen. Het zou een 

persoonsnaam kunnen zijn, maar waren de velden in 1240 al geprivatiseerd? Een 

persoonsnaam gelijkend op  ichte is niet terug te vinden in ons tegenwoordige 

familienamenbestand (Debrabandere). Toch moet die naam ooit bestaan hebben, 

getuige  de  West-Vlaamse  nederzettingsnaam  Ichtegem.  Daarachter  schuilt  de 

Germaanse persoonsnaam Hecto. Echter, de -ingaheem-nederzettingsnamen zoals 

Ichtegem dateren uit de vroege middeleeuwen (volgens Gysseling uit de 7e eeuw), 

ons Ichteveld is wellicht eeuwen jonger. Dat ichte een variant is van ijfte 'klimop', 

is theoretisch niet geheel uit te sluiten, maar van zo'n variant is nergens een spoor 

te bekennen. Bovendien, groeide er klimop op velden?

Ichte vinden we in het MNW enkel terug in de samenstelling ichtebrief, dat een 

variant zou zijn van gichtebrief, d.i. 'een gerechtelijke acte'. De vorm ychtebrief is 

alleen geattesteerd in een Gentse rekening uit de eerste helft van de 14e eeuw. Als 

ichte in ons toponiem hetzelfde woord is als in ichtebrief, dan verwijst het wellicht 

naar een gerechtelijke verordening in verband met de waterhuishouding op die 

plaats en meer bepaald met het opwerpen van een bandam.

Stenen Brug: lag op een weg naar Bentille maar moet vermoedelijk gelokaliseerd 

worden in Bassevelde. 
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De westelijke helft van de kadasterkaart van P.C. Popp omstreeks 1860.
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De oostelijke helft van de kadasterkaart van P.C. Popp omstreeks 1860.
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KLEINE VERKLARENDE WOORDENLIJST

adjectief: bijvoeglijk naamwoord

areaal: geografische ruimte waarbinnen een zaak of een woord voorkomt.

akkerareaal,  bosareaal:  totale  oppervlakte  akkers/bossen  in  een  bepaald

gebied.

landbouwareaal: totale oppervlakte van gronden die bebouwd worden.

assimilatie: aanpassing aan een volgende of voorafgaande klank (bv.  korrel uit 

kornel,  aambeeld uit  aanbeeld). Het omgekeerde is  dissimilatie of ongelijk-

making (bv. tovenaar uit toveraar).

attesteren: bevestigen met een bewijsplaats uit een document (een attestatie).

bunderboek  of landboek:  een beschrijving van alle percelen in een bepaald 

gebied, de voorloper van ons kadaster. Een  bosboek beperkt zich tot beboste 

percelen, heide, moerassen en onbebouwde gronden.

collectiefsuffix: achtervoegsel dat bij een woord gevoegd, er een verzamelnaam 

mee vormt (b.v. -te in gebergte, gevogelte).

diftongering: het vormen van een tweeklank uit één klinker (b.v. ij uit i, ui uit u).

diminutiefsuffix: achtervoegsel om verkleinwoorden te maken -je, -tje, -pje, -ke.

domaniaal stelsel: hofstelsel, middeleeuwse agrarische exploitatievorm op basis 

van  het  tweeledige  domein,  soms  ook  hofstelsel  genoemd.  Een landgoed of 

domein  was  georganiseerd  rond  een  centrale  hoeve;  daaromheen  lagen  de 

boerderijtjes van de afhankelijke (horige of half-horige) boeren. Elke boer had een 

stuk ‘eigen’ grond en moest daarnaast ook als herendienst het aan het centrale hof 

toebehorende land bewerken.

etymologie: taalwetenschap die de oorsprong van de woorden bestudeert. Wie dat 

doet, is een etymoloog.

etymologisch: wat de oorsprong van het woord betreft.

feodaliteit:  leenstelsel,  waarbij  een  leenman  aan  zijn  leenheer  bepaalde 

verplichtingen had. Een feodale maatschappij was een maatschappij waarin dat 

systeem gebruikelijk was, een feodale band een juridische band tussen leenheer 

en leenman.
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genitief: bezitsvorm van substantieven, bv. vaders vrienden, de dag des heren.

genus:  grammaticaal  geslacht  van  een  woord  (hij-woord,  zij-woord  of  het-

woord).

Germaans: de gemeenschappelijke moedertaal van een aantal West- en Noord-

Europese talen (o.a. Duits, Nederlands, Engels, Noors, Zweeds, enz.) zoals die 

vóór enkele duizenden jaren werd gesproken. 

glossarium: lijst met trefwoorden en excerpten.

hydroniem: waternaam, naam van rivieren, beken, plassen, vijvers, enz.

hypercorrect: foutief uitgesproken of geschreven uit vrees voor onjuistheid (b.v. 

als iemand die de h niet aanblaast, zou zeggen: Ik heb de heer u huit te nodigen).

Indo-Europees: de gemeenschappelijke moedertaal van bijna alle Europese en 

een aantal Aziatische talen, zoals die vele duizenden jaren geleden gesproken zou 

zijn.

lemma: trefwoord, titelwoord in een woordenboek of woordenlijst, hier in de 

alfabetische lijst met toponiemen en excerpten.

Middelnederlands: de vorm van onze taal tussen de 12e en de 15e-16e eeuw.

monoftongeren: een tweeklank (diftong) veranderen in een lange éénklank (b.v. 

als ou als òò of ij als èè wordt uitgesproken)

Oudnederlands: de vorm van onze taal vóór de 12e eeuw.

ressorteren: onder het gezag van een hogere instantie vallen.

substantief: zelfstandig naamwoord; substantiveren: een substantief maken van 

een ander soort woord (b.v. het kwade uit kwaad).

suffix:  achtervoegsel,  woorddeel  waarmee  men  afleidingen  maakt;  b.v.  -ig 

(handig), -lijk (eerlijk), -es (barones), enz.

volksetymologie:  vervorming  van  vreemde,  onbekende  of  ondoorzichtige 

woorden, zodat ze op bekende woorden uit de eigen taal gaan lijken, b.v. ledikant 

uit  lit-de-camp,  Plezante  Vest (in  Gent)  voor  Blaisantvest,  Koekoekstraat  uit 

Cocxhoekstraat.

voor-Germaans of  oer-Germaans.  de  hypothetische,  dus  gereconstreerde 

voorloper van het Germaans.
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INDEX

Aalschoot      12, 25, 35, 39, 41

            42, 46,50, 53

Aalschootmeers             40, 43, 44, 57

Akelstraat                                          30

akker                                                  38

Altena                                                36

Axelenberg                                        53

Bakkerij                                             33

Bandam        23, 34, 44, 51, 54, 55-56

Bandamstuk                                42, 44

Bandijk                                              56

Basseveldsestraat                              23

beek                                                   54

Beekstraat                 23, 25, 29, 54, 58

Beling                                    12-13, 21

Belingakker                    21, 34, 44, 56

Belingdreef                                       48

Belingwatergang                        54, 56

Bentille           15, 19, 20, 25, 26, 27

       28, 51, 52, 53, 55, 57, 58

berg                                                    51

Berken                            21, 24, 44, 56

Berkenakker                                      44

Berkenwatergang                              56

Berkstraat                                          24

Biesstukken                                41, 47

Bijleve                                               48

Bijstier                                               49

bilk                                                     38

Blauw Huis                                       34

Boekhoutse Watergang              31, 56

Boomgaard                                       46

bos                                               39, 50

Bredestraat                                        29

broek                                                  39

Bromstuk                                    42, 47

Cleemputters Akker                   38, 42

Clinckaerts Bilk                          39, 42

dam                                              54-55

dijk                                               54-55

donk                                                   52

Donkerstuk(ken)                  41, 42, 49

dreef                                                   22

Drieakker                                           49

Drie Koningen                                  35

dries                                             17-18

Dries                          17-18, 19, 21, 29

Drinker                            18-19, 28, 51

Drinkerakker                                     44

Duivelstraatje                                    24

Duivenstuk                                        49

Eeckelkens Land                        40, 42

Eeklose Watergang                     41, 56

Eendenpoel                           24, 55, 57

Eendenpoelakker                        44, 55

Eendenpoelstraat                        24, 55

Eindeken                               15, 20, 37

Evenstoppel                                       47

Everdeys Bilk                             39, 42

Fortje                              19, 28, 29, 53

Galg                                                   20

Galgestraat               19, 24, 28, 30, 35

goed                                             31-32

Goed te Beaulieu                  32, 34, 44

Goed te Oudenhove                   32, 34

Goed ter Kruisen                  32, 34, 53

Goed van Heine                                34

Gouden Hoofd                                  35

Gouden Leeuw                                 35

Graafjansdijk                        28, 53, 57

's Gravenmeers                           40, 43

's Gravenstraat                27-28, 29, 43

Groot Stuk                                         48

Grote Beling                   13, 33, 44, 48

Grote Drinker                              18-19

Grote Moerstraat                               29

Grotestraat                                         27

Grote Voorstraat                                29
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Grote Weststraat                               29

Grotendale                                         19

Hagelstraatje                                     30

Heerst                                    15, 34, 53

heide                                      39-40, 42

Heide                                     40, 46, 51

Heine      13-14, 15, 19, 20, 26, 34, 44

Heineakker                                  21, 24

Heinepad                                           24

Heinestraat                            23, 28, 48

Heineweg                                    13, 24

Heinewegel                    13, 19, 24, 46

heule                                                  57

Heuleken                                           57

hil                                          15, 52, 53

hoek                                                   22

hof                                                31, 32

Hof van Heine                            26, 34

hofstede                                       31, 32

Hoge Els                                            20

Hoge Leen                                         48

Hole                                                   58

Hoogstraat                                         24

huis                                                    32

hul                                                52, 53

Hulleken                                            53

Ichteveldevoorde                        54, 58

Isabellawatergang                       54, 56

Kaprijke                                       11-12

Kaprijkestraat                                    26

Kaprijkeveld                                     51

Kaprijkse Watergang                        56

Kerkenbos                                         50

Kleemstraatje                              29, 30

Klein Moerstraatje                            29

Klein Straatje                                    29

Klein Vlootstraatje                           29

Kleine Beling                                    13

Kleine Moerstraat                24, 25, 29

Kleine Watergang                             56

Korte Stukken                      41, 45, 46

Kortemeers                                 40, 46

Kortemeersstraat(je)                   25, 29

Kromstuk                              42, 44, 46

Kruisbilk                                     39, 44

land                                                   40

Landmeers                                        46

Landmetersmeers                             43

Landsdijk                                    23, 57

Landstraatje                                30, 46

Lange Repen                                     46

leed                                        54, 55, 56

Leedstraat                                          25

Leemstraatje                               29, 30

Lelie                                                  35

Lembeekse Beekstraat                     41

Lembeekse Watergang               43, 56

Lendonk                                14, 20, 53

Mane                                                 34

Markt                                     19, 35, 51

meers                                                 40

Meerselken                                        48

Meersstraat                                        25

Middelakker             21, 25, 43, 44, 45

Middelt                                        25, 44

Middeltstraatje                                  25

moer                                             40-41

Moerken(s)                                        41

Moerstraat                      15, 25, 32, 41

Moerstraatakker                                44

Molenbilk                             39, 44, 45

Molenstraat                     15-16, 25, 56

Molenstraatje                        25, 26, 27

Molentje                                            36

Molenwal                                          53

Molenweg                             16, 18, 26

Munksgoed                                       33

Munters Hofstede                       32, 33

Neder Leen                                       48

Nieuwstraat(je)                                 31

Noordakker                           21-22, 38

Noordakkerwatergang                      56

Noordbilk                              39, 44, 45
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Omloper                                            48

Onzer Vrouwen Huizeken               36

Onzer Vrouwen Straatje                   28

Oostakker                                          45

Oostberken                                        21

Oostbilk                                       39, 45

Oosteinde                                          19

Oosterlingbilk                             39, 43

Oosterse Priesterage                         37

Oosterse Stuk                                    45

Oosthoek                        19, 23, 26, 53

Oosthoekstraat                                  26

Oostkorenmolen                               37

Ooststraat           19, 23, 24, 26, 28, 30

Ooststraatje                                 23, 26

Opstal                                                51

Oud Smisken                                    45

Oude Molen                                      37

pad                                               22-23

's Papenbroek                              39, 43

Pardoenweg(eltje)                             31

Pieter van den Gatestraatje              28

Pieter van der Leyen Land         40, 43

Plaats(e)                                19, 35, 51

poel                                                    55

Potente                                               35

Praetshoek                                         19

Praetshoekstraatje                             26

Prieel                                                  49

reep                                             41, 46

Reep                                            41, 46

Repen                                                41

Riebek                 19-20, 22, 29, 30, 45

Riebekakker                                22, 45

Riebekse watergang                         57

Rijselhoek                                         26

Rijselhof    16, 21, 26

     27, 32, 33, 43, 46

Rijselhofdreef                  26, 29, 30

Rijselhofstraatje                26

Rijselhofweg                26

Rijsselland          40, 43

Rubensakker            22, 33, 45, 56

Rufelaart    19, 49-50

Salade                35

Sauwynsakker   28, 30, 31, 38, 43, 49

Sauwynsstraat                28

Savendijk                57

Schaak                36

Schaamsken                50

Schoondijk                55

Schoondonk    52-53, 55

Schoondonkshoek    19, 20, 36

Schoondonkstraat                26

schoot                52

Schuttershof          33, 35

Selis hofstede          32, 33

Ser Dankaerts Stuk          42, 44

Sieshoek          16, 27

Sint-Antoniuskapel                37

Sint-Janshoek                20

Sint-Sebastiaanshof          33, 35

Slependammewatergang    41, 54, 56

Smalle Watergang                57

Smesse                34

Smesweg    26, 28, 29

Smeswegelken          26, 27

Spijkermeers    40, 46, 47

Spilaerts Meers                44

stede           32-33

Stenen Brug                58

straat                23

stuk                41

Tailloerland                46

Tegeloven                47

Twaalf Gemeten                48

veld                42

Veld        18, 19, 22, 26, 37, 42, 51

Vendonk          52, 53

Ver Margriete Saywins Land           40

Vijf Bunder                48

Vlotte    16, 27, 45

Vlotteakker          45, 50

Vlottestraat(je)      19, 24, 26, 45, 56

voorde                57

71



Voorstraat           18, 24, 25, 27, 29, 35

Vroesschips Akker                50

Vrouwstraat 13, 19, 23, 24, 26, 28, 36

Vrouwestraatje                28

Wachte      21, 27, 45, 46, 50

Wachter                50

Wachtestraat                27

wal          52, 55

Walleken            34, 45, 53, 55

Walstuk                45

watergang    41, 44, 55

Wautersakker          29, 49

Wautersstraat    19, 29, 32

Weerdijk            23, 53, 55, 57

weg                23

wegel                23

Westakker          44, 45

Westberken                21

Westeinde(ke)          15, 20

Westmeuleken                36

Westmolen    27, 37, 53

Westmolenberg                53

Westmolenstraat                27

Weststraat      14, 15, 17, 20 27, 28, 29

Westwegelken                27

Windekens          20, 54

Wulfbos          17, 50

Wulfhoek       16-17, 24, 44, 51

Wulfhoekstraat      24, 26, 27, 45, 57

Ziekwijfshoek    16, 22, 27

Ziekwijfshoekstraat(je)          13, 27

Zuidakker           22, 38, 43, 45, 48, 56

Zuidbilk          39, 45

Zuid-Brabant                33

Zuidmoerstraat                27

Zuidstraat     17, 21, 22, 24, 25, 27, 32

Zuidstraatje          27, 28

Zuidwegelken                27

Zwane             20, 36
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GLOSSARIUM

Aanwijzingen

Het lemma volgt de huidige spellingregels, behalve bij plaatsnamen die met een 

persoonsnaam beginnen en bij enkele vormen van onduidelijke oorsprong. Als 

een naam tot op de dag van vandaag nog gebruikt wordt, is voor de huidige 

spelling  gekozen,  ook  al  klopt  die  niet  met  de  huidige  spellingregels,  bijv. 

Rysselhof, Wauterstraat. Een paar keren kon dat niet, omdat de moderne vorm te 

sterk van de oude afwijkt (bijv. Ziekwijfshoek > Sieshoek). In dat geval is de oude 

vorm als lemma gebruikt en wordt naar de nieuwe vorm verwezen.

In het dialect van Kaprijke eindigen bijna alle vrouwelijke substantieven en ook 

enkele mannelijke op -e. Alleen als die dialectische vorm onverbrekelijk met de 

plaatsnaam verbonden is, wordt hij bewust als dusdanig behouden, bijv. Plaats vs. 

Smesse. Dat geldt echter niet voor namen op -straat en evenmin voor namen die 

eindigen op doffe e + -l, -n, -r (bijv. Molenstraat, Noordakker). 

Om dezelfde reden worden diminutieven op -ken ongewijzigd gelemmatiseerd, 

tenzij die vorm 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).

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 vormen met kleine letter en hoofdletter naast elkaar voorkomen, is alleen de 

meest gebruikelijke opgenomen.

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 17e eeuw op te 

nemen, zijn ook vormen tot ca. 1625 overgenomen.

In enkele bronnen komen verschrijvingen en fouten voor. Als met zekerheid kon 

aangetoond worden dat de afwijkende vorm hetzelfde perceel noemt, hebben we 

hem zonder meer bij de correcte vorm ondergebracht en hem van een * voorzien. 

Was dat niet het geval, dan wordt hij afzonderlijk gelemmatiseerd.

Bij namen die zeer frekwent in de bronnen voorkomen, zijn slechts één of twee 

excerpten per bron opgenomen.

Als  in  dezelfde  bron  (bv.  in  registers)  dezelfde  naam met  dezelfde  spelling 

verscheidene jaren achtereen voorkomt, dan worden die excerpten gecondenseerd 

opgenomen.
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Gebruikte afkortingen van de archiefbronnen

Archieven:

ADL : Archives départementales du

  Nord & Lille

ARA : Algemeen Rijksarchief Brussel

      RK : Rekenkamer

      RR : Rolrekeningen

    WK : Wetachtige Kamer

BAB-F: Bisschoppelijk Archief Brugge

KAD : Kathedraalarchief Doornik

RAB : Rijksarchief Brugge

  Aanw. : Aanwinsten

       BB : Burg van Brugge

           J : jezuïeten

RAD : Rijksarchief Doornik

RAG : Rijksarchief Gent

    ADo : Abdij Doornzele

    AOE : Abdij Oosteeklo

    AZD : Abdij Zoetendale

       Bo : Boekhoute

       EB : Elisabethbegijnhof

   K/Ka : Kerkarchief Kaprijke 

K/SMG: Kerkarchief Sint-Michiels Gent 

        Ka : Kaprijke

         Le : Lembeke

     LvN : 

    PWS : Priorij Waarschoot

       RG : Rijke Gasthuis

    RvVl : Raad van Vlaanderen

    SB/R : Sint-Baafs, reeks R

        SB : Sint-Baafs

         SP : Sint-Pieters

      StVl : Staten van Vlaanderen

    WLO : Waterland-Oudeman

RAK : Rijksarchief Kortrijk

   HAK : Harelbeke Kapittelkerk

RAR : Rijksarchief Ronse

     AEn : Abij Ename

SAB : Stadsarchief Brugge

      BB : Burg van Brugge

SAE : Stadsarchief Eeklo

SAG : Stadsarchief Gent

       FH : Familiefonds Handboeken

     WH : Wenemaershospitaal

      301 : Registers van Gedele

  (Wezenboeken)

      330 : Jaarregisters van de Keure

SJHB :  Archief  Sint-Janshospitaal,  

  Brugge

Verzamelingen:

AvM : Appeltjes van het

  Meetjesland (Jaarboeken)

GY-CM: Gysseling, Corpus van

  Middelnederlandse teksten

Andere:

ca.  : circa

Cart.  : cartularium

kop.  : kopie

O  : oorkonde

oml  : omloper

r  : recto

rek.  : rekening

sic  : zo staat het in het document

v  : verso

16e, 17e: 16e, 17e eeuw

--  : zelfde tekst als het vorige

   excerpt

*  : corrupte spelling of

   vergissing van de scribent
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Kaprijkse plaatsnamen

AALSCHOOT: in onsen bosch van aelschoet, 1240, keure, kopie van 1367.

AALSCHOOTMEERS: vanden bandam ande alschoot mersch up den waterganc, 

1498,  RAB-J  2661,  34r;  ande  alschoot  mersch upden  waterganc  ende  heet 

tsavendyck often spapen brouck, 1498, RAB-J 2661, 34r.

AKELSTRAAT: de akelstrate/takelstraetken, ca. 1550, RAG-RG 17, 52r.

ALTENA: sijn huus ghenaempt Altena, 1580, SAG-28/32/137, 16v.

AXELENBERG: in loco dicto axle(n) berch, 1364, RAD-Cart.74, 71v.

BAKKERIJ: een hofstede ghenaemt de backerije staende annex tzuudtstraetkin, 

1561, RAG-Ka 341, 172v.

BANDAM 1: den  bandam,  1442, RAG-RG 8 23r; metten noorden(de) anden 

bandam, ca. 1470, SJHB-B 21, 152v; an den bandam, 1546, RAG-Bo 406, 105r; 

bij bentille ghenaempt den bandam, 1553, RAG-Bo 406, 270r; up den bandam, 

1557, RAG-K 341, 164r; up den heerst ende baendam, 1571, SAG-330/89, 159v; 

te benthille upden baendam,  1574, RAG-WLO 28, 27r; den bandam, ca. 1590, 

RAG-Bo 87, 80v; daerment heet den baendam,  1624, RAG-Ka 342, 224v; den 

bandam, 1626, RAG-Bo 685, 87r.

BANDAM 2: toten  bandamme,  1497,  RAG- 50,  19v;  vanden  bandam ande 

alschoot mersch up den waterganc,  1498, RAB-J 2661, 34r; up den  bandam, 

1572, SAE-1010, 124r.

BANDAM 3: een parcheel lands gheseyt den  bandam ligghende jn capericke, 

1541,  SAE-1009, 176r; neghen lijnen Landts ofte daeromtrent gheheeten den 

Bandam zuudt tvloeystraetkin, 1569, SAE-1010, 169v; inde vloete ghenaemt den 

bandam, 1572, ARA-RK 45209, 155r.

BANDAMSTUK:  twee  lynen  Landts  ligghende  jn  de  Vloote  ghenaempt 

tbandamstick, 1561, SAE-1010, 22v.

BANDIJK: an den  ban dijc,  1388, RAG-PWS, O; noert toten  bandike,  1418, 

RAG-K/Ka, O; tooten bandijke, ca. 1550, RAG-RG 17, 50r; een partie van Lande 

gheleghen te Capricke gheheeten den bandijck, (1100R), 1559, SAE-1009, 348r; 

Jn den vlootackere gheheeten den bandinck, 1561, SAE-1010, 22r; den banddyc, 

1579, RAG-RG 18, 23v.
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BASSEVELDSE  STRAAT:  zuut  de  basseveltssche  strate ende  noort  den 

weerdyck, 1572, ARA-RK 45209, 157v.

BEEKSTRAAT: an die noert zide van der  beecstrate,  1352, RAG-RG, O; --, 

1440,  RAG-RG, O; de voors.  beecstrate diemen gaet naer bassevelde,  1465, 

ARA-RK 45220, 123r; de voors.  bekestrate,  1497, RAG-AOE 50, 22v;  beke 

strate,  1498,  RAB-J 2661, 36r/v; de  beecstrate,  ca.  1550,  RAG-RG 17, 46r; 

beecstrate, 1556, SAG-330/74, 94v; de beeckstrate, 1559, RAG-Ka 341, 203r; de 

beke strate,  1562,  SAG-330/80, 15r;  de  beecstrate,  1566,  RAG-K/Ka, O; --, 

1569, RAG-Ka 342, 29r; in woutersackere ... zuudt de beeckstrate ... noordt de 

strate van caprycke naer bassevelde, 1572, ARA-RK 45190, 48r; de beeckstrate, 

id, 48v; zuudt de  beeckstrate (... noordt den waterghanck), id, 51v, 83r; ande 

bekestrate, 1579, RAG-RG 18, 22v; de beecstrate, 1622, RAG-Ka 342, 213v.

BELING: terram dictam biaulieu,  1363, RAD-Cart.74, 66v;  beaulynghe,  1525, 

RAG-K/Ka,  O;  zuyt  tooten  beaulieu,  ca.  1550,  RAG-RG  17,  56v;  inden 

beeulyn ... zuudt de heynstrate,  1572, ARA-RK 45190, 71r; inden  beaulyn, id, 

90r, 93v, 102r; Jnde  beaulynck,  1580, SAG-28/32/137, 1v; zeker leen meersch 

wesende  ...  ghenaempt  den  beaulynck,  1581,  RAG-RvVl  982,  113v;  den 

beauwelynck, id, 117v; in de buelyn(ghe), 1616, SAG-330/132-II, 124r.

Zie ook GROTE/KLEINE BELING & GOED te BEAULIEU.

BELINGAKKER: jnde beeulynck ackere, 1627, RAG-Ka 342, 268r.

BELINGWATERGANG: den  Beuwelin waterganc,  1435, ARA-WK 8002, O; 

den beeuvelin waterganc, 1435, SAB-BB 1, 220r; de beeuwelin waterganc, 1468, 

RAB-BB 1, 269r; anden beaulieu waterganc, 1497, RAG-AOE 50, 18r; beaulieu 

waterganc, 1501, RAB-BB 2, 234v; beaulieu waterganck, 1501 kop. begin 17e, 

ARA-RK 1075, 234v; den beulinc waterganc, 1502, ARA-WK 2351, O; tgoet ter 

benninghe ... ande zuutzyde loept den beulinc waterganc, 1504, ARA-RK 1091, 

169v; den  beauliu waterganc,  1505, RAG-NB, O;  beaulieu waterganc,  1515, 

ARA-WK  8312,  O;  den  beeulynck  waterganck,  1525,  RAG-K/Ka,  O;  den 

beauliue? waterganc,  1538, SAG-33 0/55, 70r; den  beauwelynck waterghanck, 

1550,  RAG-NB,  O;  baeuwelinc  waterganc,  1570,  RAG-Bo  407,  192v;  up 

heyne ... zuudt de heynstrate ... noordt den beeulyn waterghanck, 1572, ARA-RK 

45190,  45r;  den  buelinc  waterganck,  1572,  ARA-RK  45184-I,  138v;  den 

beuerlincxschen waterganck,  1574, ARA-WK 2365, O; tusschen den Beeylynck 

waterganck, ca.  1590, RAG-Bo 87, 67r; den Beeuwelynck waterganck, id, 79r; 

den  beauwerlynck  waterganck,  1592,  RAG-Bo 407,  427r;  den  beauwelynck 

waterganck, 1620, RAG-Bo 407, 333v; den beauwelync waterganck, 1624, SAG-

330/136-III, 124v; den  beaulinck waterganck,  1624,  RAG-Ka 342, 224v; den 

beeuelynck waterganc,  1626,  RAG-RG 25B, 10v; den  beyelynck waterganck, 

1626, RAG-RvVl 989, 280r; den beeuwelynck waterganck, 1626, RAG-Bo 685, 

54v, 80v; den beeulynck waterganck, 1627/1628, RAG-Bo 408, 18v/136v.
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BENTILLE: Dittes moershoeft van Ardenburgh streckende tote boghoute en[de] 

heet Benthil,  ca.  1307,  ADL-B 1388/1282; bachten bentille,  1435, RAG-K/Ka, 

O; bachten  benthille,  1472, RAG-K/Ka, O; --,  1497, RAG-AOE 50, 22r; ande 

groote moerstrate dye comt van bentille ende loopt naer eekeloo,  1498, RAB-J 

2661, 38v; : ande steenen brugghe streckende naer bentille, 1499, SAG-WH 270, 

37r.; saint anthuenis cappelle te benthille, 1504, RAG-K/Ka, O; Jn de prochie van 

caprycke bachten bentille, 1532, 45r.; an de moerstrate jeghen over de cappelle te 

bentille,  1549, RAG-OAE, O; int westweghelkin by  bentille,  1558, RAG-AM 

624, 91v.; te bentille up de zwane, 1551, RAG-Ka 341, 26v.; vande capelle van st 

anthonus binnen Caprycke te  bentille,  1564,  ARA-RK 33111, 15v.;  noort  de 

moerstrate  gheheeten  tdaude  smeskin  bij  Bentille,  1587,  SAG-AB,  O.194; 

Bentille bij de muelene metten westhende aen onze vrauw straetken, 1602, SAG-

330/125, 75r; noort de moerstrate commende van  Bentille naer Eecloo,  1627, 

RAG-Ka 342, 283v.

BERKEN: in de  barken,  1300, RAB-Aanw.1912, 185r; in die  baerkine,  1337, 

SJHB-D 2/2, 68r; in de berkine hoofdende an de zuutstrate, 1403, RAG-K/Ka, O; 

in de beerchen, 1410, RAG-K/Ka, O; Jnde berckene, 1435, RAG-K/Ka, O; in de 

berckenen, 1460, RAG-K/Ka, O; inde berkene, ca. 1470, SJHB-B 26, 75v; Inde 

berckene, 1475, RAG-K/Ka, O; ande groote strate ... lant dat men heet berkenne, 

1498, RAB-J 2661, 31v; up de westzijde van den velde in de berckenen,  1523, 

RAG-K/Ka, O; In de berckenen, 1524/1529, RAG-K/Ka, O; in de bercken, 1554, 

RAG-Ka 341, 67r; --,  1556, RAG-Ka 341, 13v, 129r; --,  1561, RAG-Ka 341, 

172v; in de berckenen in de zuudtstrate, 1568, RAG-Ka 342, 22r; ghenaempt de 

bercken,  1569, RAB-J 1878, pachtbrief; in de  barcken, id; in de *beckenen ... 

noordt  de  weststrate,  1572,  ARA-RK  45190,  2r;  in  de  *beckenen ...  west 

tzuutstraetkin  ...  noordt  de  weststrate,  id,  2v;  in  de  *beckenen ...  noordt 

sgravenstrate, id, 15r; in de  berckenen, id, 27v, 28v, 30r, 58r; in de  berckenen, 

1575, RAG-Ka 342, 104r; --,  1583, RAG-Ka 342, 183r; in de beercken,  1623, 

SAG-330/136-II, 92r; Jn de bercken, 1625, RAG-Ka 342, 246v.

BERKENAKKER: Jnde berckenen hacker, 1558, RAG-Ka 341?, 167r.

BERKENWATERGANG: tote den beerckin waterganghe, 1424, RAG-K/Ka, O.

BERKSTRAAT: de berck strate, 1562, RAG-Ka 341, 151r.

BIESTUKKEN/BIESSTUKKEN: ghenaempt de  biestickenen ende de doncker-

stickenen, 1572, ARA-RK 45190, 124r.

BIJLEVE: een partije landts ghenaempt de bijleve ... oost de wauterstraete, 1627, 

RAG-Ka 342, 276r.

BIJSTIER: drije gemeten genaempt den bijstier, 1622, RAG-Ka 342, 214v.
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BLAUW HUIS: Jn de hofstede binnen Caprijcke ghenaempt blau huys groot x 

ghem; landts, 1580, RAG-Ka 342, 151r; eene behuusde hofstede ghenaempt het 

blau huus, 1616, SAG-330/132-II, 124r.

BOEKHOUTSE WATERGANG: anden pardoen wech van den bouchoutschen 

waterganck, 1538, RAG-K/Ka, O.

BOOMGAARD: up de noortzijde vande heynstrate  gheheeten den  boghaert, 

1562, RAG-Ka 341, 343r.

BREDESTRAAT:  an  de  breede st(ra)te,  1424,  RAG-K/Ka,  O;  ande breede 

strate, 1497, RAG-AOE 50, 17r.

BROMSTUK: vijf  lijnen Lants ligghende Jn caprycke ghenaempt  tbromstick, 

1535/1555,  SAE-1009,  89r/333v;  ghenaempt  het  bromstick  noort  aen  de 

beecstrate, 1622, RAG-Ka 342, 213v.

DONKERSTUKKEN:  ghenaempt  de  biestickenen ende  de  donckerstickenen, 

1572, ARA-RK 45190, 124r.

DRIEAKKER: inden dryackere, 1557, RAG-AM 624, 65v, 66r.

DRIE KONINGEN:  drie conynghen  ...  inden heynacker abouterende suyt  de 

merct ofte Velt,  1551, RAG-Ka 367, 321; bachten  den drie conynghen,  1551, 

RAG-Ka 341, 26v; inde  drij coninghen,  1561, ARA-RK 33108, 14r; --,  1562, 

ARA-RK 33109, 3v; in de drie conynghen, 1568, ARA-RK 33115, 3v; inde drye  

cuenynghen,  1572, ARA-RK 33119, 3v; inde  drie conynghen,  1580, ARA-RK 

33127, 4v; een huus ghenaempt de drie conynghen, 1580, SAG-28/32/137, 11v.

DRIES: te caprick anden  driesch,  1497, RAG-AOE 50, 21r; binnen Caprycke 

anden driesch, 1551, SAG-301/104, 235v; inde ooststrate aenden driesch, 1572, 

ARA-RK 45190, 126v.

DRINKAARD: int gheweste ghenaempt den  drynckaert,  1607, RAG-WD 62, 

88v.

DRINKER:  andie  oostzide  van  den  muelenweghe in  dat  men  heet  die 

Cortemersch ende die drinker, 1312, SAG-WH O.3; in den drinker, 1414, SAG-

WH 268,  21r;  an  de  oestzijde  vanden  muelen  weghe  jn  dat  men  heet  die 

Cortemeersch ende de  drinker,  1466, SAG-WH O.126; in den  dryncker,  1499, 

SAG-WH 270, 36v; noordt vander keercken in een jeghenode gheheeten den 

drynckere, hoofdende metten noorthende an straetken ghenaemt pieters van den 

gate  straetken,  1510,  SAG-330/44,  135v;  in  een  jeghenode  gheheeten  den 

drinckere,  1515, SAG-330/45, 344r; Jnden  drinckere bi benthille,  1529, SAE-

1009,  21r;  inden  drinckere ...  zuydt  tzuydtstraetken  ...  noordt  de  strate  van 
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benthille naer caprycke,  1572,  ARA-RK 45209, 153v; Jn (den)  drinckere an 

P(iete)r van gautens straetken, 1580, RAG-Ka 342, 151r.

Zie ook GROTE DRINKER.

DRINKERAKKER: Jnden drincker ackere, 1484, RAG-K/Ka, O.

DUIVENSTUK: het duvestick, 1616, RAG-RG 155, 28r; ix gh. Lants ghenaempt 

het duvestick ... zuyt de waystrate, 1626, RAG-RG 25A, 12r, het duvestic, 1626, 

RAG-RvVl 989, 306r.

EECKELKENS LAND: een belc ... gheleghen in sauwijnhackere upde noortzijde 

vander strate ... ghenaemt eeckelkens lant, 1558, RAG-Ka 341, 179r.

EENDENPOEL: ten haende poele, ca. 1550, RAG-RG 17, 53r; Jnden hendepoel, 

1557, RAG-Ka 341, 156r; binnen Caprycke inden  haendepoel,  1571, RAG-Ka 

342,  52r;  inden  haendepoel,  1572,  ARA-RK  45190,  25r,  29v,  44r;  inden 

haendepoel ... oost metten spyckelmeersch, id, 78v; inden  haendepoel oost de 

wulfhouckstrate, id, 100v; de strate die loopt van wulfshouck ten hanepoele waert, 

1579, RAG-RG 18, 24v; inden aendepoel, 1612, RAG-K/Ka, O.

EENDENPOELAKKER: Jnden haenden poel hackere, 1572, RAG-K/Ka,O.

EENDENPOELSTRAAT:  de  haendepoelstrate,  1572,  ARA-RK  45190,  44r, 

100r.

EVENSTOPPEL:  een  stick  gheheeten  den  evenstoppele,  1571,  SAG-330/89, 

159v.

EVERDEYS  BILK:  zeker  erve  te  capericke  bachten  den  ove  gheheeten 

ev(er)deys buelc, 1447, SAG-330/24, 108v.

GALGE: de wulbusch toter galghen, 1322, RAG-AOE, O. 

GALGESTRAAT: up den houc vander galghestrate, ca. 1550, RAG-RG 17, 52r; 

omme ghedyct thebbene up de galchstrate,  1556, ARA-RK 33103, 5v; oost de 

galghstrate zuudt  die  groote  strate  van  caprycke  naer  eecloo  ...  noordt 

tvlootstraetkin, 1572, ARA-RK 45190, 30v; de galchstrate,  1577, SAG-GB, O; 

zuudt de galghstrate west tcleen moerstraetkin, id, 122v; de galgenstrate, 1626, 

RAG-RvVl 989, 306r; suyt de galge strate noort de moerstrate commende van 

Bentille naer Eecloo, 1627, RAG-Ka 342, 283v.

GOED te BEAULIEU: tvoorseide leengoet gheheeten tgoede te beaulieu, 1484, 

RAG-AF 5547; goede ... ghenaemt den Beaulinck, 1579, id; tgoet ten Beaulieu, 

1581, id.
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GOED ter KRUISEN: eene behuusde hofstede metter moten ende steenen huuse 

daer up staende ghenaempt  tgoedt ter cruucen,  1561, SAG-330/78, 160v; eene 

behuusde hofstede ende pachtgoet ghenaemt  tgoet ter cruussen,  1562,  SAG-

330/80, 15r; de strate van ghend up capricke jegens over tgoet ter cruucen, 1572, 

ARA-RK 45190, 129v.

GOED te OUDENHOVE: een behuust pacht goet ghenaempt tgoet toudenhove ... 

binnen der prochie van capryck ende in partyen int ambocht van bouchaulte up 

den heerst ende baendam, 1571, SAG-330/89, 159v.

GOED van HEINE: tgoet van Ayne, 1331, ARA-RR 1897.

GOUDEN HOOFD: ande groote strate ontrent tgouden hooft, 1559, SAE-1009, 

348r; int gauden hooft, 1560, ARA-RK 33107, 3r; --, 1563, ARA-RK 33110, 3v; 

int gulden hooft, 1564, ARA-RK 33111, 2v; --, 1565, ARA-RK 33112, 3r; Jnde 

groote strate an  tgouden hooft,  1565, SAE-1010, 92r; int  gulden hooft,  1566, 

ARA-RK 33113, 4v; int gauden hooft, 1566, ARA-RK 33113, 4r; --, 1569, ARA-

RK 33116, 3r; een huus ende hofstede ... ghenaemt tgulden hooft ... streckende 

lancx het kerchof, 1572, ARA-RK 45190, 128v; int gulden hooft, 1574, ARA-RK 

33121, 4v; int gouden hooft, 1575, ARA-RK 33122, 7r; een herberghe ghenaempt 

tghauden hooft,  1580, SAG-28/32/137, 14r; een alf vervallen ende gheruineert 

huys ende herberghe voortyts ghenaempt tgouden hooft ... naest de kercke ande 

marckt, 1609, RAG-RvVl 987, 44v; zeker huys ... ghenaempt t'gauden hooft n. de 

groote straete aen t'kerckhof, 1619, RAG-Ka 342, 231r.

GOUDEN LEEUW: inden  gouden leeu,  1576, ARA-RK 33123, 10r; Jn eene 

behuysde hofstede ... Jn de  straete treckende naer eecloo ghenaempt den gouden 

leeu, 1580, RAG-Ka 342, 149r. (1e exc. verschrijving voor Gouden Hoofd?)

's GRAVENMEERS: Jn sgraven meirsch,  1551, RAG-Ka 341, 26r; in sgraven 

meersch ... noordt de strate van benthille loopende naer bochaute, 1572, ARA-RK 

45190, 112r.

's GRAVENSTRAAT: an sgraven strate die vander kerken oostwaert loopt, 1445, 

RAG-K/Ka, O; an tsgraven strate, 1497, RAG-AOE 50, 21r; in de *beckenen ... 

noordt sgravenstrate, 1572, ARA-RK 45190, 15r.

GROTE BELING: een leen ligghende jnde prochie van caperycke gheheeten den 

grooten beeuwelinc groot zijnde xiij ghemeten meersch, 1539, SAG-330/57, 17v; 

02 gem. ghenaempt den grooten beaulinck, 1574, SAG-330/91, 285r.

GROTENDALE: ligghende ten  groetendale,  1550,  RAG-Ka 341,  11r;  Jnden 

middelackere ghenaempt ten  grooten dale,  1590,  RAG-Ka 342, 190r; Jn den 

heynackere gheheeten ten grooten dale, 1619, RAG-Ka 342, 200r.
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GROTE DRINKER: ter steden ghenaemt den  grooten drinckere bij benthille, 

1509, RAG-K/Ka, O.

GROTE MOERSTRAAT:  an de  grote  moerstrate,  1456,  RAG-SB, O;  ande 

groote moerstrate dye comt van bentille ende loopt naer eekeloo, 1498, RAB-J 

2661, 38v; oost tcleen moerstraetkin ... west de groote moerstrate,  1572, ARA-

RK 45209, 152r; oost de cleen moerstrate ... west de groote moerstrate, id, 150r; 

de groote moerstrate, id, 147r/v; de groote moerstraete,  1577, RAG-RvVl 981, 

332r.

GROTESTRAAT: ande  grote strate van Caperic,  1346, RAG-RG, O; van der 

groter straten die van der kerken west waert loopt, 1430, RAG-K/Ka, O; metten 

noordende ande groote strate die vander kerke westwaert loept, ca. 1470, SJHB-B 

21, 153r; ande grote strate, ca. 1470, SJHB-B 26, 21v; ande groote strate, id, 75v, 

76r; --,  1497, RAG-AOE 50, 21v; de  groote strate,  1498, RAB-J 2661, 31r/v; 

ande  groote strate die vander kercke west waert loept, ca.  1550, RAG-RG 17, 

50r; ande groote strate, 1553, SJHB-B 51-II, 59r/v; ande groote strate die loopt 

van Eecloo naer Capricke, 1559, SAE-1009, 348r; Jn de groote strate an tgouden 

hooft, 1565, SAE-1010, 92r; zuudt de groote strate van caprycke naer eecloo ... 

noordt tvlootstraetken, 1572, ARA-RK 45190, 30v; oost de meulestrate zuudt de 

groote strate, id, 59v; ande groote strate die loopt van caprycque naaer eeckeloo, 

1607, RAG-WD 62, 88v; ande groote strate, id, 90v; de groote straete loopende 

naer Eecloo, 1623, SAG-330/136-II, 92r.

GROTE VOORSTRAAT: zuudt de groote voorstrate,  1572, RAG-K/Ka, O; de 

groote voorstraete, 1619, RAG-Ka 342, 201r.

GROTE WESTSTRAAT: inde groote weststrate, 1563, ARA-RK 33110, 21r.

HAGELSTRAATJE: oost het hagelstraetkin ... west de groote moerstraete, 1572, 

ARA-RK 45209, 158r.

HEIDE 1: an  theed,  1461, ADL-AH/C 683; daerment heedt  ter heyden,  1484, 

SAG-330/36, 476v.

HEIDE 2: twee ghemeten landts ... ghenaempt de heye, 1551, RAG-Ka 341, 7r.

HEINAKKER:  Jn  den  heynacker,  ca.  1550,  RAG-RG  17,  48v;  Jnden 

heynacke(re), 1552, RAG-Ka 341, 40r; --, 1558, RAG-Ka 341, 14r, 192r; inden 

heinhackere,  1569, RAG-Ka 342, 33r; inden  heinackere ... zuut de ooststrate, 

1572, ARA-RK 45190, 10r; inden  heynackere ... west de meulestrate, id, 15v; 

inden  heynackere,  id,  10v,  11r;  Jnden  heynacker,  1574/1576,  RAG-Ka 342, 

89r/138r;  heynackere,  1580, SAG-28/32/137, 5v;  heynacker,  1581/1590, RAG-

Ka 342, 158r/190r; heynackere, 1619/1625, RAG-Ka 342, 200v/244r.
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HEINE: in cura de capric iuxta curam de  Eine,  1261, RAG-EB, O; tgoet van 

Ayne,  1331, ARA-RR 1897; up mire vrouwen heerscap van huutkerke, dat men 

heet theerscap van  heine,  1332, RAG-RG, O; upt heerscep van  heyne,  1389, 

RAG-RG, O; upt heerscep van  heyne binnen der prochien van Capric,  1398, 

RAG-K/Ka, O; upt heerscip van  heyne,  1416/1417, RAG-RG, O; teerscip van 

Heyne,  1421, ARA-WK 8000, O; up heine ... jnde prochie van capricke,  1422, 

SAG-330/17, 344r; upt heerscip van  heyne,  1431, RAG-RG, O; theerscip van 

Heyne,  1432, ARA-WK 8001, O; up theercip van  heyne,  1432, SAG-330/20, 

176v; heerscip van heyne, 1433, SAG-301/32-II, 12v; theerscip van heyne, 1435, 

SAB-BB 1, 219r; noordwaert van heyne, id, 220r; upt heerscip van heyne binnen 

der kuere van capricke, 1436, RAG-AOE, O; te heyne waert, 1438/1443, RAG-

RG, O; In capericke up  heyne,  1447, SAG-330/24, 109r; heerscip van  heyne, 

1458/1460, RAG-K/Ka, O; --, 1465, ARA-RK 45220, 126r; theerscip van heyne, 

1468, RAB-BB 1, 267r; up de Eerlichede van heyne, 1497, RAG-AOE 50, 21v; 

heyne, 1501, RAB-BB 2, 234v, 235r; theerscip van heyne, 1501 kop.begin 17e, 

ARA-RK 1075, 235r; theerscip van  Heyne,  1514, ARA-WK 8003, O;  Heyne, 

1515, ARA-WK 8312, O; heyne, 1548, RAG-Bo 406, 187v; theerscip van heyne, 

ca.  1550, RAG-RG 17, 48v; de strate die van  heyne te bassevelde waert loopt, 

1450, RAG-K/Ka, O; Jn de heerl. van heyne, 1552, SAE-1009, 304r; upt heerscep 

van  heyne,  1454, RAG-K/Ka, O; Jn de heerl. van  heyne,  1557, RAG-Ka 341, 

150r; dheerlichede van heyne, 1572, ARA-RK 45190, 10v, 11r; up heyne, id, 45r; 

theerschip van heyne, 1579, RAG-RG 18, 23r; de heerlichede van heyne, 1580, 

RAG-WLO 28, 49r; theerscip van heyne,  1616, RAG-RG 155, 34r; Jnt quartier 

ghenaempt Eyne, 1620, SAG-330/135-II, 82v.

HEINEWEG: over den clapheckene vanden  heyne weghe,  1501/1504,  RAG-

K/Ka, O.

HEINEPAD: anden heynpat, 1563, RAG-Ka 341, 330v.

HEINESTRAAT: an die heyne strate, 1399, RAG-RG, O; van der heyne straten, 

1415/1416, RAG-K/Ka, O; ande noort ziide vander heynstraten, 1431/1445/1454, 

RAG-K/Ka, O; ande heynstrate,  1460, RAG-K/Ka, O;  heinstrate,  1465, ARA-

RK 45220, 126r, 127v; heynstrate, 1478, RAG-K/Ka, O; --, 1497, RAG-AOE 50, 

21v; --, ca. 1550, RAG-RG 17, 57r; --, 1557/1562, RAG-Ka 341, 150r/343r; in 

rubbins ackere ...  zuudt de  heynstrate,  1572,  ARA-RK 45190, 11r;  zuudt de 

ooststrate naer bassevelde ... noordt de heynstrate, id, 123v; de heynstrate, id, 45r, 

68v;  heinstrate,  1577,  RAG-RvVl 981, 332r;  heynstrate,  1579,  RAG-RG 18, 

35v;  --,  1590,  RAG-Ka 342,  190r;  dheynstrate,  1592,  RAG-Bo 407,  425v; 

heynstraete, 1625, RAG-Ka 342, 238r; --, 1628, RAG-Bo 408, 135v.

HEULEKEN:  metten  noorthende  an  de  Waeystraete  bij  het  heuleken van 

Caprycke, 1523, SAE-1010, 474r.

HOFSTEDE: in shauwynsackere ghenaempt de hofstede, 1572, ARA-RK 45190, 
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5r.

HOGE ELS: an dhoghe else, 1468, RAG-K/SMG 386, 2r.

HOGE LEEN: an thooghe leen, 1461, ADL-AH/C 683.

HOLE: an de zuutzide van der hole, 1308, RAG-AOE, O.

HOOGSTRAAT:  inden  middelackere  ...  zuudt  tmiddelstraetkin  ...  noordt  de 

hoochstrate, 1572, ARA-RK 45190, 47r.

HULLEKEN: daermen heedt ten hullekine, 1484, SAG-330/36, 476r;

ICHTEVELDE VOORDE: apud  Ichtevelde voorde an Caprick, de  Ichtevelde 

voorde versus suit, 1240, kopie 1537, SAE-5, O; Ichtevelde voort ... op westende 

van Ichtervelde voort., 1240, keure, kopie 1367.

KAPRIJKE: uxta Caperic, 1233, RAG-AZD, O (GY-TW, 553); apud Ichtevelde 

voorde an  Caprick,  1240, kopie 1537, SAE-5, O;  capric,  1241, KAD-Cart.D, 

72v; in parrochia de Cap(ri)ca, 1248, RAG-AOE, O (GY-TW, 553); parrochia de 

Capric,  1249,  RAG-RG, O (GY-TW, 553);  Capric,  1250,  RAG-AOE, O; --, 

1253/1255, RAG-RG, O; --,  1261, RAG-EB, O; --,  1261, ADL-B 1561, 58v; 

Caperic, 1261, RAG-SP, O; in parrochia de Capric, 1262, RAG-SP, O; caprike, 

1264, ADL-B 1561, 19v, 25v; Caperic, 1265, RAG-SP, O; capric, 1265, ADL-B 

1561, 20v; caprike, 1266, ADL-B 1561, 24r; Capric, 1266, RAG-SP, O; --, 1268, 

RAG-RG, O;  in  parrochia  de  Capricht,  1270,  RAG-RG, O;  capricke,  1275 

kop.1277,  SJHB-O.57;  caprike,  ca.  1280,  SJHB, Rek.1;  Capric,  1281,  RAG-

AOE, O; --,  1281, RAG-EB, O;  caprike,  1289, SJHB-O.152; --,  1289, RAG-

AOE, O;  capric, id; --,  1289, SJHB-Doos varia, rol 8;  caprike,  1292, SJHB-

Rek.16A;  capric,  1294,  ARA-RR 534;  --,  1295,  ARA-RR 535;  caprijc,  id; 

Kaprike, 1295, RAG-SB/R 31d, 62r; Caperike, 1297, RAG-AOE, O; Capric, id; 

Capric, 1298, RAG-AOE, O; caprike, 1299, SJHB-Rek.22A; --, 1300, GY-CM, 

2791;  capricke,  ca.  1300,  SJHB-D  1,  34r;  Caprich,  1308,  RAG-AOE,  O; 

caperike, 1311, RAG-AOE, O; caprike, 1312, RAG-EB, O; binnen der Cuere van 

Caprich,  1312, SAG-WH O.3; --,  1312, RAG-RG, O;  capricke,  1313, SJHB-

Rek.35A;  Capric,  1314, RAG-RG, O; --,  1316, SJHB-Rek.37A; in de prochie 

van  kapericghe,  1318, RAG-RG, O;  caperike,  1320, SJHB-Rek.41A;  caprike, 

1321, SJHB-Rek.42A; caprich, 1322, RAG-RG, O; de cure van capricke, 1322, 

RAG-AOE, O;  capric,  1323, RAG-AOE, O; --,  1324, RAG-EB, O;  Caprich, 

1330, RAG-K/SNG 168, 35v; --, 1330-31, RAG-StVl 4691, 17r; caprike, 1331, 

ARA-RR 1897; capric, 1331, RAG-RG, O; Capricke,  1332, RAG-AOE, O; --, 

1332, RAG-RG, O; capriich, 1332, RAG-K/SNG 168, 36r; capric, 1335, RAG-

K/Ka, O;  Caprike,  1336, RAG-RG, O; --,  1336, RAG-EB, O; --,  1337, RAG-

AZD,  O;  caprike,  1337,  SJHB-D  2/2,  68r;  Capreke,  1338,  RAG-AOE,  O; 

Caperike, 1343, RAG-RG, O; Caperic, 1343, RAG-RG, O; capric, 1345, RAG-
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RG, O; Caperic, 1346/1347, RAG-RG, O; capric, 1348, RAG-K/Ka, O; --, 1348, 

RAG-AOE, O; diere chure van  Capric,  1348, SAG-WH O.67;  Caprike,  1349, 

RAG-AOE, O; capricke, 1349, RAG-RG, O; Capericke, 1350, SAG-330/1, 13r; 

capric, 1350, SJHB-D 7, 50r; --, 1350/1355, RAG-RG, O; Caperic, 1356, RAG-

AOE, O; Capricke,  1357, RAG-AOE, O; capric,  1357, RAG-RG, O; --,  1359, 

RAG-AOE, O; --, 1359, RAD-Cart.74, 40v; capricke, id; --, 1360, RAG-RG, O; 

capric, 1363, RAD-Cart.74, 66v; --, 1364, RAG-K/Ka, O; --, 1364, RAG-AOE, 

O;  capricke,  1364,  RAD-Cart.74,  71v;  --,  1365,  ARA-RK  1072,  35r,  36r; 

capericke, id; caprike, 1365, ARA-RR 338; capric, 1366, RAG-RG, O; --, 1368, 

RAG-K/Ka,  O;  --,  1370,  RAG-AOE,  O;  caprike,  1372,  ARA-RR  1797; 

Capericke, 1375, SAG-301/5, 53r; capric, 1377, ARA-RR 349; Capricke, 1380, 

RAG-EB, O; caperike, 1387, SAG-Vol.1; Caprike, 1388, RAG-PWS, O; capric, 

1389,  RAG-RG, O; --,  1390,  RAG-EB, O; --,  1392,  RAG-AOE, O;  capric, 

1395/1397/1398, RAG-K/Ka, O; capricke,  1398, RAG-K/SNG 167, 5r;  capric, 

1399, RAG-RG, O; --, 1399, BAB-F 2bis, 13r, 16r; caprike, 1400, SJHB-Rek.81, 

3r;  Capric,  1401, RAG-AOE, O; --,  1401/1402/1403, RAG-K/Ka, O; --,  1404, 

RAG-K/Ka, O; caprike, 1405, ARA-RK 33009, 2v; capric, id, 1r; --, 1407, ARA-

RK ARA-RK 33009, 4v;  caperike,  1408, SAG-301/19-II,  54r;  caprike,  1408, 

RAG-RG, O; --, 1409, ARA-RK 33009, 13v; caprick, id, 11r; capricke, id, 12r; 

capric, 1409, RAG-K/Ka, O; --, 1409, RAG-AOE, O; capricke, 1414, SAG-WH 

268, 21r; --,  1416, RAG-RG, O; --,  1417, RAG-RG, O; --,  1422, SAG-330/17, 

344r; --,  1422,  RAG-K/Ka, O; --,  1423, ARA-RK 33009, 17v;  capric, id; --, 

1423, RAG-K/Ka, O; capericke, 1423, SAG-301/27, 95r; caprike, 1424, SJHB-

O.1098;  capric,  1425,  ARA-RK  33010,  2r;  capricke,  1427,  RAG-RG,  O; 

caperic, 1428, SAG-GB 159, 4r; capricke, 1429, ARA-RK 33010, 9r; --, 1432, 

SAG-330/20, 176v; --,  1432, SAG-301/31-II, 79v;  Caperike,  1432, ARA-WK 

8001, O; Caprijcke / cappricke,  1433, SAG-301/32, 18v; Caprike,  1433, SAG-

301/32-II, 12v; Capricke, 1434, RAG-AOE, O; --, 1432/1435/1439, RAG-K/Ka, 

O; --, 1435, ARA-WK 8002, O; caprike, 1435, SAB-BB 1, 219r; Capric, 1435, 

ARA-WK 8310, O; Capricke,  1436, RAG-AOE, O; --,  1438, ARA-RK 33011, 

4v; --,  1438/1440,  RAG-RG, O; --,  1441, SAG-330/17, 344r;  caprijke,  1443, 

RAG-RG, O; --, 1444, SAG-301/38, 59r; --, 1446, ARA-RK 33012, 1r; capric, 

id, 3v; caprijcke, 1446, SAG-301/39, 30v; capericke, 1447, SAG-330/24, 108v; 

caprike,  1447,  RAG-K/SMG 385,  1r;  capricke,  1449,  SAG-301/40-II,  16v; 

caprike, 1450, ARA-RK 7835, 1v, 3v; --, 1450, SJHB-Rek.156, 73v; caperike, id, 

24v;  capricke,  1451,  ARA-RK  33018,  5r;  capr(ic)ke,  1452,  RAG-SB,  O; 

caprijke,  1455,  RAG-PWS,  O;  capricke,  1456,  RAG-SB,  O;  Capric,  1457, 

RAG-AOE, O; --, 1459, RAG-K/Ka, O; de cuere ende vryheden van capricke, id; 

caprike, 1460, SJHB-B 21, 86r; caprijc, 1462, SJHB-B 21, 169v; caprijke, 1463, 

ARA-RK 33029, 3v; capric, 1464, RAB-AZD O.2597; caperycke, 1465, ARA-

RK 45220, 123v;  caprich,  1466, SAG-WH O.126; inde prochie van  capriken, 

1468,  RAB-BB  1,  267r;  caprijke,  id;  caeprijcke,  1468,  RAB-J  2661,  31r; 

capricke, 1468, RAG-K/SMG 386, 1r; --, 1470, SAG-WH O.136; caprycke, ca. 

1470,  SJHB-B 26,  76r;  caprike,  id,  21r,  75v;  --,  1473,  SAG-330/32,  119r; 

capricke, 1479, RAG-K/Ka, O; --, 1481, RAG-RG, O; --, 1483, RAG-AOE, O; 
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caprike, 1483, ARA-RK 7837, 2r; Caprijcke, 1486, RAG-RG 13, 4v; capericke, 

1494, RAG-AOE, O; capricke, 1495, RAG-PWS, O; --, 1497, RAG-AOE 50, 8r; 

Caprycke,  1498, RAG-K/Ka, O;  caperyc,  1500, SJHB-Rek.226, 36r;  caperyck, 

id, 36v; caperijcke,  1501, RAB-BB 2, 234r; --,  1501 kop. begin 17e, ARA-RK 

1075, 234r; caprycke, id, 235r; Capricke, 1503, SAG-301/67-II, 117v; caprycke, 

1510, SAG-330/44, 135v;  Capryke,  1505, RAG-AOE 19, 5r;  Caprijcke,  1515, 

ARA-WK 8312, O; caperijcke, 1515, SAG-330/45, 344r; --, 1516, RAG-RG, O; 

--,  1520, SAG-330/47, 190v;  capperijke,  1524, RAG-SV, O;  caperijcke,  1528, 

SAG-330/50, 12v; capericx, 1529, RAG-LvN 1145 KR/Bo, 6v; caprijcke, 1531, 

ARA-RK 45190,  1r;  Caprycke,  1535/1537,  RAG-AOE,  O;  caprijcke,  1536, 

ARA-RK 7848, 4r; caperijcke, 1543, RAG-RvVl 965, 9v; caprijcke, 1549, RAG-

AM 623, 118v; --,  1550,  SJHB-Rek.285, 46r; --, ca.  1550,  RAG-RG 17, 5r; 

Capricke,  1552,  SAE-1009,  304r;  caprycke,  1552,  ARA-RK  33099,  6r; 

caperijcke,  1553, SJHB-B 51-II, 56v;  Capericke,  1553, RAG-RvVl 970, 365r; 

capricke, 1558, RAG-AM 624, 91v, 93v; caperijcke, 1561, SAG-330/78, 160v; 

--, 1562, SAG-330/80, 15r;  Capr(ick),  1567, RAG-Le 140, 2r; Capricke,  1568, 

RAG-Le 140, 3r; capericke, 1569, RAG-LvN 1149 KR/Bo 1568-69, 5v; --, 1571, 

RAG-AM  625,  118r;  capricke,  1572,  ARA-RK  45209,  152v,  155v,  158r; 

caprijcke, id, 145r; --,  1572, ARA-RK 45184, 3v, 84r, 125v; capericke, id, 58r, 

88r; capryck, id, 108v; caprycke, id, 28r, 84r; caprijcke, 1572, ARA-RK 45190, 

1r; capricke, id, 124r/v, 126v; caprycke, id, 4v, 31r, 35v, 53v, 116r, 117v; --, 1572, 

RAG-K/Ka, O; Capricke, 1575, RAF-Le 140, 3r, 34r; caperick, 1575, RAG-LvN 

1149 KR/Bo 1574-75, 8v; Caperrycke, 1579, RAG-Le 140, 65r; Capryck, 1602, 

RAG-Le 140,  73v;  Capricke,  id,  73r;  caprijcque,  1607,  RAG-WD 62,  88v; 

caprycke, id, 89r; Caperycke, 1607, SAG-330/128, 165v; --, 1613, SAG-330/131-

II, 7r; Capricke, 1622, SAG-330/136-II, 61bisr.

KAPRIJKESTRAAT(JE):  die  Capric  strate,  1398,  RAG-K/Ka,  O;  Caprike 

strate, 1442, RAG-RG 8, 94r; Caperic strate, ca. 1450, SJHB-D 4, 29v; caprycx 

straetken,  1592, RAG-Bo 407, 427r;  Caperycx straetken,  1617, SAG-330/133, 

92r.

KAPRIJKEVELD: zie VELD.

KAPRIJKSE  WATERGANG:  inden  zuutackere  ...  west  den  lembeecschen 

waterghanck ende noordt den caprycschen waterghanck, 1572, ARA-RK 45190, 

88v; den caprycschen waterghanck, id, 112v.

KERKENBOS: upde oost zijde van(den) kercken bosch, 1551, RAG-Ka 341, 17r.

CLEEMPUTTERS  AKKER:  cum  zuuthende  ande  bekestrate  ende  strect 

noortwaert toot clempitters ackere, 1498, RAB-J 2661, 36r/v.

KLEEMSTRAATJE: zie LEEMSTRAATJE.
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KLEINE  BELING:  van  eenen  leene  ...  xxij  ghem.  ghenaempt  den  cleenen 

beeuwelync binnen capericke,  1542,  SAG-330/60, 21r; den  cleenen bewelinc, 

1549, SAG-330/67, 95v; ghenaempt den cleenen beeulyn ... up heyne ... zuudt de 

heynstrate ... noordt de beeulyn waterghanck, 1572, ARA-RK 45190, 45r.

KLEIN(E) MOERSTRAAT(JE):  zuudwaert  toter  cleender moerstraten,  1456, 

RAG-SB, O; ten noordhende de  cleene moerstrate ten zuudhende de wech die 

comt vanden rijselhove loopende ten wulfhoucke waert, ca.  1470, SJHB-B 26, 

75v; ande Cleen moerstrate, 1497, RAG-AOE 50, 18v; ande cleene moerstrate, 

1498, RAB-J 2661, 35r; tcleen moerstraetkin, 1529, RAG-RvVl 959, 244r; ande 

cleen  moerstrate,  ca.  1550,  RAG-RG 17,  52r;  ant  leemstraetkin  vel  cleene 

moerstrate,  1553,  SJHB-B 51-II,  56r; oost de wulfhouckstrate ...  west  tcleen 

moerstraetkin, 1572, ARA-RK 45190, 7v; het rysselhofstraetkin ... noordt tcleen 

moerstraetkin, id, 11v; tcleen moerstraetkin, id, 12r; oost tcleen moerstraetkin ... 

west  de  groote  moerstrate,  1572,  ARA-RK  45209,  152r;  oost  de  cleen 

moerstrate ... west de groote moerstrate, id, 150r;  tcleen moerstraetken,  1577, 

RAG-RvVl 981,  332r;  --,  1579,  RAG-RG 18, 24v; tcleen moerstrate, 1607, 

RAG-WD 62, 89r.

KLEIN STRAATJE: neffens dat cleene straetkyn dat te Capric waert loop, 1365, 

RAG-K/Ka, O; in caprijcke te benthille ... zuyt  tcleen straetkin ... noordt den 

weerdyck, 1572, ARA-RK 45209, 146v.

KLEIN VLOOTSTRAATJE: tcleen tvlootstraetkin, 1576, RAG-Ka 342, 144r.

KLEINE WATERGANG: toten cleenen Waterganghe,  1349, RAG-RG, O; inde 

zuuthackere hofdende cum noorthende anden  cleen waterganc,  1498,  RAB-J 

2661, 33v.

CLINCKAERTS BILK: westwaert tote clinckaerts belke, 1409, RAG-K/Ka, O.

KORTEMEERS: in die corte marsch,  1308, RAG-AOE, O; andie oostzide van 

den muelenweghe in dat men heet die  Cortemersch,  1312, SAG-WH O.3; de 

corte  mersch,  1414,  SAG-WH 268,  21r;  die  cortemeersch,  1466,  SAG-WH 

O.126; Jnde corte meersch, 1499, SAG-WH 270, 36v.

KORTEMEERSSTRAAT(JE):  tote  den  corte(n)meersch straten,  1401,  RAG-

K/Ka,  O;  an  tcorte  meersch  straetken,  1497,  RAG-AOE 50,  20r;  an  tcorte 

meersch straetkin, ca. 1550, RAG-RG 17, 49r; ant corte meersch straetken, 1579, 

RAG-RG 18, 23r.

KORTE STUKKEN: tote den  corten stickene / in de  corte sticx,  1431, RAG-

K/Ka, O.

KROMSTUK:  drie  ghemeten  lants  ...  gheheeten  het  cro(m)me  stick ...  cum 
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zuuthende ande beke strate, 1498, RAB-J 2661, 36r.

KRUISBILK: upde oostzijde vande muelestrate gheheeten de cruusbilck,  1561, 

RAG-Ka 341, 284r; den Cruysbilck, 1583, SAE-1010, 414r.

LANDMEERS: dat men heet die landmersch, 1572, SJHB-D 2/2, 69v.

LANDMETERSMEERS: int slandmeters maerchs, 1336, RAG-RG, O.

LANDSTRAATJE: in shauwynsackere ...  zuudt  tlandtstraetkin loopende naer 

bassevelde, 1572, ARA-RK 45190, 120v.

LANGE REPEN: an de langhe reepen, 1461, ADL-AH/C 683.

LEEDSTRAAT: an de leetstrate, 1433, RAG-K/Ka; O.

LEEMSTRAATJE: ant leemstraetkin vel cleene moerstrate ... metten noordthende 

ande moerstrate,  1553,  SJHB-B 51-II,  56r;  leemstraetkin,  id,  57r/v;  --,  1572, 

ARA-RK  45190,  20r;  inden  rybeck  ...  noordt  tcleemstraetkin,  id,  117v; 

tcleemstraetkin, id, 19r, 45r; zuyt het leemstraetkin ... noordt de moerstrate, 1572, 

ARA-RK 45209, 149v; oost tleemstraetkin ... west de groote moerstrate, id, 150r.

LEENSTUK: drie ghemeten landts ... ligghende inne caprycke ghenaempt het 

leenstick, 1569, RAG-AM 625, 65bisr.

LELIE: up den huse ende hofstede ghenaemt in de lelye, ca. 1500, RAG-K/Ka, O.

LEMBEEKSE BEEKSTRAAT: an de lembeecsche beecstrate, 1445, RAG-RG, 

O.

LEMBEEKSE WATERGANG: den Lembeecschen waterghanc, ca. 1460, SJHB-

D  4,  29v;  ande  zuutstrate  streckende  zuutwaert  toot  den  lembeecschen 

waterganghe, ca.  1470, SJHB-B 26, 22r; anden  lembeecschen waterghanc, id, 

26v; daer den  lembeecxsche waterganc tusschen loopt,  1476, RAG-RG, O; de 

Waterganc van lembeke, 1481, RAG-RG, O; den lembexschen waterganc, 1498, 

RAB-J 2661, 34r; den lembexken/lemxbexkschen waterganc, id, 33v; tot lembeke  

waterghanc, 1516, RAG-RG, O; toten lembeecschen waterganc, 1550, RAG-RG 

17, 48r; den  lembeexschen watergancq,  1552, RAG-Ka 341, 31r; an  lembeke 

waterganc, 1553, SJHB-B 51-II, 47v; anden lembeicxschen waterganc, id, 51v; 

den  lembeecschen  waterganc,  id,  64v;  den  lembeecxschen  waterganc,  1564, 

RAB-J, O.466; noordt den lembeecxschen waterghanck, 1572, ARA-RK 45190, 

14v; den  lembeecschen waterghanck, id, 16r/v; inden zuutackere ... zuudt den 

lembeeckschen waterghanck ... noordt de zuutstrate, id, 58r; in de zuytackere ... 

zuyt  den  lembeeckschen  waterghanck,  1572,  ARA-RK  45184,  54r;  den 

lembeeckschen waterghanck, id, 54v; den Lembexken waterganck,  1579, RAG-
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RG 18, 23r; anden  Lembeeckschen waterganck,  1611, RAG-RG 155, 31r; den 

Lembeeckxschen waterganck,  1622,  RAG-Ka 342, 213v;  den  Lembeecxschen 

Waterganck, 1626, RAG-RG 25A, 11v; aen den lambeecxsche Waterganck, 1626, 

RAG-RvVl 989, 285v.

LENDONK: in caperick te  lendonc,  1365, AR-RK, I 001, 1072, 38r; lxxxvj. 

buunre lands licghende in caprike te lendonc,  1386, AR, RK- I 001, 1073, 31v; 

gheleghen binnen der prochie van Caprike noord oost van der kerken in eene 

jeghenode gheheten te Lendonc noordwaert over van Heyne, 1435, SAB-BB 1, 

220r;  geleghen binnen bassevelde ende caprike in een jeghenoode gheheeten 

Lendonck noordwaert over van heyne, 1501, RAB-BB 2, 234v.

MANE: bachten der mane, 1497, RAG-AOE 50, 20v; stede ende lant gheeten de 

mane, ca.  1550, RAG-RG 17, 50r; te Capricke upde westzyde van(der)  mane, 

1559, SAE-1009, 348r; een behuusde stede gheseyt de  mane,  1563, RAG-Ka 

341, 367r; de stede ende Lant gheheeten *mare, 1579, RAG-RG 18, 23v; stede 

ende lant genaemt de mane,  1626, RAG-RG 25B, 24r; de maene,  1626, RAG-

RvVl 989, 296v.

MARKT:  up  de  merct,  1477,  ARA-RK  33042,  2v;  binnen  den  durpe  van 

Caprycke ande maert,  1548, RAG-Bo 406, 186v; inden heynackere ... zuudt de 

mart van  caprycke  west  de  meulestrate,  1572,  ARA-RK  45190,  15v;  ant 

veltkerckhof ande de marct, 1574, ARA-RK 33121, 23r.

MEERS: binnen diere chure van Capric inne die maersch, 1348, SAG-WH O.67; 

sesse  ghemete  lants  ligghende  in  die  marsch,  1397,  RAG-K/Ka,  O;  inde 

meerschs, 1423, RAG-K/Ka, O.

MEERSSTRAAT: ande meersch strate, 1423, RAG-K/Ka, O.

MIDDELAKKER: inde middele hackere, ca. 1530, RAB-J 2662, 133v; middelle  

hackere, id, 141v; an de ooststrate Jnden  middelhackere,  1552, RAG-Ka 341, 

11v;  middelhackere,  1558/1559, RAG-Ka 341, 199r/203r;  middelackere,  1561, 

SAG-330/78, 161r; --, 1562, RAG-330/80, 15v; middelhackere, 1564, RAG-Ka 

341, 179v; --,  1565, RAG-K/Ka, O; --,  1566, ARA-RK 33113, 11r; --,  1569, 

RAB-J 1878, pachtbrief; --,  1572, RAG-K/Ka, O; inden  middelackere oost de 

ooststrate,  1572,  ARA-RK  45190,  3r;  inden  middelackere ...  zuudt 

tmiddelstraetken ... noordt de hoochstrate, id, 47r; inden middelackere ... west tvelt 

van caprijcke, id, 62v; inden  middelackere ... west de strate van caprycke naer 

Lembeke,  id,  72v;  inden  middelackere ...  zuudt  de  beeckstrate,  id,  115r; 

middelackere, id, 4r, 6v; middelhackere, 1574, RAG-Ka 342, 89r; middelackere, 

1580,  SAG-28/32/137,  11v;  --,  1590,  RAG-Ka  342,  140r;  een  contreye 

ghenaempt den middelackere, 1613, SAG-330/131-III, 7r; in den middel ackere, 

1619, RAG-Ka 342, 200r; in de middelackere oost de Wauterstrate, 1623, SAG-

330/136-II, 92v; middel ackere, 1624, RAG-Ka 342, 227v?
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MIDDELSTRAAT(JE):  an  de  middeltstrate,  1496,  RAB-J  2661,  36v; 

middelstraete,  1534, RAG-RvVl 961, 107r; es  middelstraetkin,  1559, RAG-Ka 

341, 203r; inden middelackere ... zuudt tmiddelstraetken ... noordt de hoochstrate, 

1572, ARA-RK 45190, 47r; tmiddelstraetkin, id, 103r.

MIDDELT/MIDDELE: dat men heet de  middelt,  1312, RAG-RG, O; lant dat 

men heet den  middelt,  1498, RAB-J 2661, 37r; inde  middelt,  id; --, ca.1530, 

RAB-J 2662, 136v; inde middele,  1572, RAB-J 1878, pachtbrief; inde middelt, 

1574, RAB-J 1878, pachtbrief; inde middele, 1587, RAB-J 1878, pachtbrief.

MOERKEN:ande groote strate strect noortwart tootten  moerken,  1498, RAB-J 

2661,34v; inden rybecq ghenaempt  tmoerkin ... noordt tmuelenstraetkin,  1572, 

ARA-RK  45190,  40v;  inden  noortackere  ghenaempt  tmoerkin ...  zuudt  den 

waterghanck, id, 66r.

MOERKENS: inde  moerkins ... noordt tcleemstraetkin,  1572, ARA-RK 45190, 

19r; de moerkins ... zuudt de galghstrate west tcleen moerstraetkin, id, 122v; de 

moerkins ... inden rybecq, id, 123r; inde moerkins, id, 20r, 45r; de moerkins, 1624, 

RAG-Ka 342, 227r.

MOERSTRAAT: die moerstrate, 1335, RAG-K/Ka, O; --, 1349, RAG-AOE, O; 

vicum  appellatum  moerstrate,  1363,  RAD-Cart.74,  66r;  tote  der  ande(ren) 

mourstraten,  1401, RAG-AOE, O; toten oosterse  moerstrate,  1470, SAG-WH 

O.136; ande moerstraete, 1486, SAG-WH O.144; ande moerstrate, 1499, SAG-

WH 270, 37v; sheeren strate gheseit de Moerstrate loopende van benthille vors. 

naer Maroyen damme, 1509, RAG-K/Ka, O; moerstrate, 1521, RAG-AOE 19; --, 

1524, RAG-SV, O; --, 1556, RAG-K/Ka, O; --, 1569, RAG-Ka 342, 36r; --, 1575, 

RAG-Ka 342, 104r; --, 1587, SAG-AB O.194.

MOERSTRAATAKKER: daerment nompt Jn den moerstraetackere, 1577, RAG-

RvVl 981, 332r.

MOERSTRAAT(JE): daerment eedt an tmoerstraetken, 1520, SAG-330/47, 190v.

MOLENBILK: es gheheeten den molen belc oest of van der kerke van capricke, 

1438, RAG-RG, O; naest den muelenbeilc, ca. 1500, RAG-K/Ka, O; gheseit den 

muelenbilck, 1572, ARA-RK 45190, 126r.

MOLEN: de westmoelne en de moelne te Capric ant velt, 1371-1375, ARA-RR 

2068-2070; te Capric de moelne up tfelt, id.

MOLENSTRAAT: muelenstrate, 1440, RAG-K/Ka, O; molenstrate, 1441, RAG-

K/Ka, O; muelenstrate,  1451, ARA-RK 33018, 2v; --, 1457, RAG-K/Ka, O; --, 

1458/1461,  RAG-K/Ka, O;  --,  1465,  ARA-RK 45220,  128r;  muelestrate,  id, 
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127v; inde mouelen strate daer men ghaet van capricke te benthille waert, 1468, 

RAG-K/SMG 386, 1r;  muelestrate,  1482,  ARA-RK 33047, 2v;  muelenstrate, 

1484, RAG-AF 5547; muelestrate, 1484, SAG-330/36, 476r; muelenstrate, 1497, 

RAG-AOE 50, 17v; muele strate, 1499, SAG-WH 270, 36v; muelenstrate, 1504, 

RAG-K/Ka, O; muele strate, 1504, RAG-K/Ka, O; muelestrate, 1523, ARA-RK 

33075, 20r;  molenstrate,  1528,  SAG-330/50,  12v;  muelenstrate,  1535,  SAG-

330/53, 162r; --,  1538, SAG-330/55, 70v; --, ca.  1550, RAG-RG 17, 55v; --, 

1552,  RAG-Ka  341,  15r;  muele(n)stra(e)te,  1556/1557/1558,  RAG-Ka  341, 

134r/156r/176r; --, 1561, RAG-Ka 341, 284r; muelestrate, 1562, SAE-1010, 42r, 

thenden der  muelenstrate in caprycke,  1563,  SAG-330/80, 273v;  muelestrate, 

157O,  RAG-Ka 342, 46r; ter  muelenstraete,  1571,  SAG-330/89, 159v; inden 

noortackere oost de muelestrate, 1572, ARA-RK 45190, 28r; muelestrate, id, 3v, 

4r, 6r, 59v: --, 1572, ARA-RK 45209, 153r; muelestrate, 1572, ARA-RK 45184, 

89r; aende synghele vanden goede thaudenhove in caprycke voorhoofdende aende 

muelestrate, 1572, ARA-RK 45194/Oml, 134r: muelestrate, 1577, SAG-GB, O; 

--,  1579, RAG-RG 18, 25v; --,  1583, SAE-1010, 414r; --,  1584, RAG-Bo 407, 

150r; --, 1607, RAG-WD 62, 90r; muelestraete, 1625, RAG-Ka 342, 244v.

MOLENSTRAATJE: inden rybeck ... noordt tmuelenstraetkin,  1572, ARA-RK 

45190, 40v.

MOLENTJE (MEULEKEN): hofstede ghenaempt tmuelenkin zuudt de zuutstrate 

ende noord de weststrate, 1572, ARA-RK 45190, 16r; eene behuusde hofstede ... 

Jnt westhende van capr. ghenaempt tmuelentkin groot Jnt gheheelle xxv r., 1575, 

SAE-1010, 243r; een herberghe ghenaempt  tmueleken,  1580,  SAG-28/32/137, 

11v.

MOLENWAL:  ghenaempt  den  muelewal ...  inde  beckenen  ...  zuudt  de 

zuutstrate ... noordt de weststrate, 1572, ARA-RK 45190, 40v.

MOLENWEG: juxta viam que vocatur  molenwesc,  1264,  ADL-B 1561, 19v; 

andie  oostzide  van  den  muelenweghe,  1312,  SAG-WH  O.3;  nevens  den 

molenweghe,  1332, RAG-AOE, O; van den molenweghe, 1348, RAG-AOE, O; 

an de ooszijde van den  molenweghe,  1440, RAG-K/Ka, O; den  muelen wech, 

1454, RAG-K/Ka, O; vanden  muelenweghe,  1466, SAG-WH O.126; --,  1499, 

SAG-WH 270, 36v.

MUNCX GOED: Jn zijn goedt ghenaemt  Muncx goedt,  1497, RAG-AOE 50, 

19v.

MUNTERS HOFSTEDE: ene stede die men heetd smunters ofstede, 1335, RAG-

K/Ka, O.

NEDERLEEN: an tneder leen, 1461, ADL-AH/C 683.
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NIEUWSTRAATJE: upden hove vant nieustraetken, 1558, RAG-Ka 341, 181r.

NOORDAKKER: in loco dicto den noortackere, 1363, RAD-Cart.74, 67r; inden 

noortacker,  1418,  RAG-K/Ka,  O;  noorhackere,  1445,  RAG-K/Ka,  O; 

noortackere,  1465,  ARA-RK  45220,  126r;  inde  middeweghe  vanden 

noordackere, ca.  1470, SJHB-B 21, 152v;  noordackere, ca.  1470, SJHB-B 26, 

76r; --,  1474, SJHB-B 27, 24r;  noortacker,  1483, RAG-AOE, O;  noortackere, 

1484,  RAG-K/Ka, O;  noortacker,  1495,  RAG-PWS, O;  noord ackere,  1497, 

RAG-AOE 50,  17r;  noortackere,  1498,  RAB-J  2661,  39r;  noorthackere,  id; 

noordtackere,  1537,  RAG-K/Ka,  O;  noordthackere,  1550/-1556,  RAG-Ka 

341,11r/13v;  noord ackere,  1552,  SAE-1009, 304r;  noortackere,  1561,  SAG-

330/78,  161r;  --,  1562,  SAG-330/80, 15r;  noordtackere,  1563,  RAG-Ka 341, 

178r;  noorthackere,  1567,  RAG-Ka 341, 32v;  noordthackere,  1570,  RAG-Ka 

342, 56r;  noordtackere,  1572, RAG-K/Ka, O; --,  1572, ARA-RK 45190, 14r; 

noortackere, id, 1v; inden noortackere ... zuudt de voorstrate/weststrate, id, 6r/1r; 

inden noortackere ... zuudt den waterghanck, id, 12r; noorthackere, 1573, RAG-

Ka 342, 78r; noortackere, 1616, SAG-330/132-II, 123v; noortacker, 1619, RAG-

Ka 342, 202r; noort ackere, 1625, RAG-Ka 342, 244v; noortacker, 1626, RAG-

RvVl 989, 296v.

NOORDAKKERWATERGANG:  anden  noortacker waterganc,  1484,  RAG-

K/Ka, O.

NOORDBILK: an den noortbeilc, 1461, ADL-AH/C 683.

OMLOPER: inden ommeloopere, 1572, ARA-RK 45190, 57v.

ONZER VROUWEN HUIZEKEN:  ande ooststrate  gheheeten schoondoncks-

houck daer nu ter tyt ons(er) vrauwe huusekin up staet, 1498, RAB-J 2661, 35v; 

ande oostsyde de strate dye loopt van  onse vra(uwe) huusekin zuutwaert totter 

pachtgoet nu ter tyt vande broers van ghent ghenaemt de wytte broers, id, 35v; 

ons(er) vrauwe huusekin, id, 37r.

ONZER VROUWEN STRAATJE: Bentille bij de muelene metten westhende aen 

onze vrauw straetken, 1602, SAG-330/125, 75r.

OOSTAKKER: inden  oostackere ... noort de oosthouckstrate,  1572,  ARA-RK 

45190, 2v; inden oostackere ... noordt tstraetkin naer bassevelde, id, 67v.

OOSTBERKEN: Jn de oostberckene bewesten der kercken van caprycke, 1505, 

RAG-K/Ka, O.

OOSTBILK: den oostbeilc,  1461, ADL-AH/C 683; den oostbilck,  1625, RAG-

Ka 342,244v.
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OOSTEINDE:  int  oosthende van  capricke,  1431,  ARA-RK 33010,  15v;  Jnt 
oosthende van capericke, 1447, SAG-330/24, 108v; daer ment heet Jnt oosthende, 
1473, SAG-550/32, 219r; up toosthende ... noordt de heynstrate, 1572, ARA-RK 
45190, 121r; toosthende, id, 81r, 111r; jnt  hoosthende in wouters hacker,  1573, 

RAG-Ka 342, 79r.

OOSTERLINGBILK: eenen sticke lands gheheeten oosterlinghbelc, 1398, RAG-

K/Ka, O.

OOSTERSE  PRIESTERAGE:  totter  hoost(er)sce  priesteragie,  1504,  RAG-

K/Ka, O.

OOSTERSTE STUK: toosterste stic, ca.1550, RAG-RG 17, 52r.

OOSTHOEK: binnen caper(ycke) in den hoosthouck, 1557, RAG-Ka 341, 169r; 
Jnden oosthouck, 1562, RAG-Ka 341, 312r; --, 1569, RAG-Ka 342, 39v; inden 

oosthouck ... zuudt shauwynsstrate, 1572, ARA-RK 45190, 8r; inden oosthouck 

zuudt de strate van caprycke naer bassevelde, id, 8v; inden oosthouck ... zuudt de 
ooststrate,  id,  9v;  inden  oosthouck inden  middelackere,  id,  82v;  inden 
oosthouck ... zuudt de strate loopende naer bassevelde ... noordt den waterghanck, 
id, 84v; Jn den  oosthouck,  1580, SAG-28/32/137, 11v; inde  oosthouck,  1580, 
RAG-WLO 28, 48r.

OOSTHOEKSTRAAT: noordt de oosthouckstrate, 1572, ARA-RK 45190, 2v, 3r.

OOSTKORENMOLEN: de Oost  cooremuelene binnen Caprycke,  1580, SAG-
28/32/137, 32r.

OOSTSTRAAT: ande  ooststrate gheheeten schoondonckshouck,  1498,  RAB-J 
2661, 35v; oostraete,  1550, RAG-Ka 341, 11r;  ooststrate,  1558, RAG-Ka 341, 
179r; hooststrate, 1559, RAG-Ka 341, 203r; oostraete, 1562, RAG-Ka 341, 151r; 

ooststrate, 1569, RAG-Ka 342, 29r; inden middelackere oost de ooststrate, 1572, 
ARA-RK 45190, 3r; zuudt de ooststrate naer bassevelde ... noordt de heynstrate, 
id, 123v; ooststrate, id, 4r, 6v; inden oosthouck ... noordt tooststraetkin, id, 77r; 
ooststraete, 1573, RAG-Ka 342, 101v; de ooststraete die loopt van Caprycke naer 
Bassevelde, 1625, RAG-Ka 342, 244v.

OOSTSTRAAT(JE):  het  ooststraetken,  1616,  RAG-RG  155,  33r;  Jnt  oost 

straetken, 1622, RAG-Ka 342, 213r; de ooststraete die loopt van Caprycke naer 
Bassevelde,  1625, RAG-Ka 342, 244v;  oost straetken weghende van Caprycke 

naer Bassevelde, 1629, RAG-Ka 342, 229v.

OPSTAL: up tvelt ofte upstal van caprycke, 1572, ARA-RK 45190, 120r. 

OUDE MOLEN: de oude moelne, 1527, ARA-RK 33079.
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OUD SMISKEN: vier ghemeten Landts ... noort de moerstrate gheheeten tdaude 

smeskin bij Bentille, 1587, SAG-AB, O.194.

's PAPENBROEK: ande alschoot mersch upden waterganc ende het tsavendyck 

often spapenbrouck, 1496, RAB-J 2661, 34r.

PARDOENWEG(ELTJE):  aen  den  pardoen wech van  den  bouchoutschen 

Waterganck,  1538,  RAG-K/Ka,  O;  inden  heynackere  ...  oost  de  strate  naer 

bassevelde ... noort paerdoenweghelkin, 1572, ARA-RK 45190, 125v.

PIETER VAN DEN GATESTRAATJE: an pieter van den gate straetkin,  1454, 

RAG-K/Ka, O; straetkin ghenaemt pieter van gaten straetken, 1484, RAG-K/Ka, 

O; pieters vanden gate straetkin, 1497, RAG-AOE 50, 22r; ghenaemt pieters van 

den gate straetkin, 1510, SAG-330/44, 135v; straetkin ghenaemt pieters van den 

gate  straetkin, 1515,  SAG-330/45,  344r;  Pieter van gaetens straetken,  1527, 

RAG-K/Ka, O; pieter vande(r) gate straetken, ca. 1550, RAG-RG 17, 54v; Pieter 

vander gate straetken, 1579, RAG-RG 18, 25r; Pr van gautens straetken, 1580, 

RAG-Ka 342, 151r.

PIETER VANDER LEYENLAND: up den zuutoosthouck van den velde van 

caprijcke ghenaempt  pieter vand(er) Leyen landt,  1534, RAG-RvVl 951, 107r; 

drij ghemeten jCLxxxvii Roeden gheheeten Pr Va(nde)r leyn landts, 1559, RAG-

Ka 341, 204r.

PLAATSE: an de noort zide vander plaetsen, 1401, RAG-K/Ka, O; te caprycke 

an de plaetse, 1446, SAG-301/39, 30v; --, ca.1550, RAG-K/Ka, O; by de plaetse 

te capricke, 1572, ARA-RK 45190, 129r.

POTENTE: ghenaempt de  potente oost de meulestrate,  1572, ARA-RK 45190, 

11v.

PRAETSHOEK: ande strate die van praets houcke ter kercke waert loopt, 1521, 

RAG-K/Ka, O.

PRAETSHOEKSTRAATJE: Jnden noord ackere ant praethouckstraetken Jnde 

heerl. van heyne, 1552, SAE-1009, 304r.

PRIEEL:  een  stic  ghenaemt  het  pryeel,  1558,  RAG-Ka  341,  179r;  in 

rubbinsackere ghenaempt tpryeel ... noordt de ooststrate, 1572, ARA-RK 45190, 

52r; in Wouters hackere ghenaemt tprieel, 1573, RAG-Ka 342, 79r.

REEP: anden heynpat ghenaempt den reep, 1563, RAG-Ka 341, 385v.

REPEN: neghene partien ... ghenaemt de Reepen, 1616, RAG-RG 155, 34r.
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RIEBEK:  usque  ad  Ribecke an  Caprick,  1240 kop.1710,  SAE-4,  O;  opt 

westhende de  riebeke,  1240,  keure, kop. 1367; terra iacentis in riebec,  1261, 

RAG-EB, O; dat men heet de  riebec,  1312, RAG-RG, O; van den  Riebecke, 

1322,  RAG-AOE,  O;  licghende  inden  riebec,  1335,  RAG-K/Ka,  O;  in  den 

rietbec, 1363, RAD-Cart.74, 67r; inden ryebec, 1498, RAB-J 2661, 34v, 35r; te 

ribeke,  1558, RAG-AM 524, 82v; Jnden rijbeck,  1561, RAG-Ka 341, 275r; te 

capericke  Jnden  Rijbeck,  1569,  SAE-1010,  163v;  inden  rybecq ...  zuudt  de 

weststrate,  1572, ARA-RK 45190, 8v; inden  rybecq ... zuudt de noorstrate, id, 

43v; inden rybecq ... noordt den waterghanck, id, 19r; inden rybeck, id, 40v; Jnden 

Rijbeck, 1578, SAE-1010, 316r; Jnden Ribic, 1579, RAG-RG 18, 24r; in Rybeck, 

1580, SAG-28/32/137, 12r; int gheweste ghenaempt den rybeck, 1607, RAG-WD 

62, 88v, 89r.

RIEBEKAKKER: inden Rybec hackere, 1568, RAG-Ka 342, 24r; inden Rybeck 

hackere, 1572, RAG-Ka 342, 97v; inden Rybeckackere, 1577, RAG-Ka 342, 71v; 

inden rybeck ackere, 1607, RAG-WD 62, 90r; Jn den Riebeckacker, 1624, RAG-

Ka 342, 227r.

RIEBEKSE WATERGANG: anden Riebecschen Watergand,  1504, RAG-K/Ka, 

O.

RIJSELHOEK: een straetkin dat van Wulfhoeke loopt toot den riselhouc,  1432, 

RAG-K/Ka, O.

RIJSELHOF: ten  risel hove waert,  1308, RAG-AOE, O; te  rysselhove,  1408, 

ARA-RK  33009,  8r;  een  straetkin  dat  van  den  Wulfhoeke  loopt  toot  den 

riselhove,  1432,  RAG-K/Ka,  O;  te  Ryselhove waert,  1470,  SAG-WH 0.136; 

ryselhove, ca.  1470, SJHB-B 26, 21r, 75v; te  riselhove waert, id, 21v, 22r; int 

rysselhof, 1495, ARA-RK 33056, 12v; tstraetkin dadt naer tRijsselhof loopt, 1509, 

RAG-K/Ka, O; een zeker goet ... gheheeten  tRijselhof,  1529, RAG-RvVl 959, 

244r; tRijsselhof, ca. 1550, RAG)RG 17, 53v; vanden rysselhove, 1553, SJHB-B 

51-II, 56v, 57r; de dreve van tRysselhof, 1562, SAE-1010, 42r; trysselhof, 1572, 

ARA-RK 45190,  2r,  13v,  15v;  de strate  die  Loopt  vanden Wulfshouck naer 

Trijsselhof,  1579,  RAG-RG 18,  25r;  tryselhof,  1607,  RAG-WD 62,  89v; tot 

Caprijcke upt Rijssels hof, 1620, RAG-RvVl 989, 3v.

RIJSELHOFDREEF: de dreve van tRysselhof, 1562, SAE-1010, 42r.

RIJSELHOFSTRAATJE:  zuudt  het  rysselhofstraetkin ...  noordt  tcleen 

moerstraetkin,  1572,  ARA-RK  45190,  11v;  inde  wacht  ...  zuudt 

trysselhofstraetkin, id, 26r; trysselhofstraetkin, id, 12r.

RIJSELHOFWEG: cum zuudhende anden voors. ryselhofwech, ca. 1470, SJHB-

B 26, 75v.
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RIJSELLAND: westwaert toten Rijselande, 1423, RAG-K/Ka, O; die van rijssels 

lande,  1441, RAG-K/Ka, O; toten  Ryssellande,  1497, RAG-AOE 50, 17v; ix 
ghem. landts ... het rijselant, 1499, SAG-WH 270, 36v; totten rijsselande, 1504, 
RAG-K/Ka, O.

RUBENS AKKER 1:  Jnden  Ruebins hackere,  1552,  RAG-Ka  341,  40r;  in 
rubbinsackere ...  zuudt  de  heynstrate,  1572,  ARA-RK  45190,  11r;  in 

rubbinsackere ...  noordt de ooststrate,  id,  52r;  in  rubbinsackere,  id,  10r/v;  in 
ruebinsackere,  id, 125r;  Ruebins ackere,  1577,  RAG-RvVl 981, 332r; Jn den 
Rubbens ackere, 1625, RAG-Ka 342, 238r.

RUBENS AKKER 2: in rubbinsackere ... noordt de ooststrate, id, 52r.

RUFELAART: een stic lants ghenaemt den Rufelaert, 1561, SAG-330/78, 161r; 
den Rufelaert, 1562, SAG-330/80, 16r.

SALADE: een andere behuysde hofstede ... ghenaempt de sallaeye n. de groote 
straete van Caprycke naer Eecloo, 1625, RAG-Ka 342, 244v.

SAUWYNSAKKER:  ver margriete saywins lande,  1281,  RAG-EB,  O; 
(Bassevelde) Jan Saywin, 1311, RAG-SB, O; (Bassevelde) daer in tiden plach te 
wonene gillis  saywin,  1386, RAG-RG, O; te Caprycke ...  jeghen Jan Sauwijn, 
1446,  SAG-301/39,  30v;  Jn  adriaen sauwins ackere,  1483,  RAG-K.Ka,  O; 
Caprike in  saywyns hackere,  1528,  RAG-K.Ka, O; in den  sauguyns hackere, 
1538,  RAG-K/Ka,  O;  jn  sauwijns hacker,  1554,  RAG-Ka  341,  87r;  Jnden 

sauguins hackere, 1556, RAG-Ka 341, 61r; sauwins ackere, 1557, RAG-RK 341, 
168v; sauwijns ackere, 1559, RAG-Ka 341, 207v; in schauinsackere ... noordt de 
waterghanck  die  loopt  naer  bochaute,  1572,  ARA-RK  34184,  67r;  in 
shauwynsackere ... zuudt de strate van caprycke naer bassevelde, 1572, ARA-RK 
45190,  5r;  in  shauwynsackere ...  noordt  de  strate  naer  de  cnock,  id,  7r;  in 
schauwynsackere ...  noordt  tstraetkin  loopende  naer  bassevelde,  id,  8r;  in 

schauwynsackere ...  west  de  ooststrate,  id,  70r;  sauwinsackere,  id,  125r; 
sauwensackere, id, 126r/v; sauwijns hackere, 1581, RAG-Ka 342, 158r; Sauwijns 

ackere, 1619/1622/1625, RAG-Ka 342, 200r/213r/245r.

SAUWYNSSTRAAT: zuudt shauwynsstrate ... inden oosthouc, 1572, ARA-RK 
45190, 8r; shauwynsstrate, id, 9v.

SAVENDIJK: ande alschoot mersch upden waterganc ende heet tsavendyck often 
spapen brouck, 1498, RAB-J 2661, 34r.

SCHAAK: vander hofstede ... gheheeten tscaec ... metten zuudhende an sgraven 
strate an doostzijde gheleghen den muelenwech, 1454, RAG-K/Ka, O.

SCHAAMSKEN: metten noorthende ande moerstrate ghenaempt het scaemxken, 
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1561, RAG-Ka 341, 276r.

SCHOONDIJKSHOEK: scoendicx houcke, 1579, RAG-RG, O.

SCHOONDONK: binnen der cure van Capric ter stede die men heet scoendonc, 

1366, RAG-RG, O; scoendonc,  1443, RAG-RG, O;  scoondonck,  1498, RAB-J 

2661, 35v; schoondonck, id, 37r.

SCHOONDONKSHOEK: van de  houcke van scoendonc,  1443, RAG-RG, O; 

ande ooststrate gheheeten  schoondonckshouck,  1498,  RAB-J 2661, 35v; ande 

strate die van schoendonx houcke loopt te gasthuuse waert, ca. 1550, RAG-RG 

17, 46v.

SCHOONDONKSTRAAT: ande  strate van schoondonck,  1498, RAB-J 2661, 

37r;  in saywyns hackere ...  metten westhende ande  scoondonck strate,  1528, 

RAG-K/Ka, O.

SCHUTTERSHOF: tschuttershof ... oost de meulestrate, 1572, ARA-RK 45190, 

60r;  inden  noortackere  oost  de  meulestrate  zuudt  tschuttershof van  sinte 

sebastiaens, id, 60v; inden noortackere ... oost ... tschuttershof zuudt de weststrate, 

id, 62v.

Zie ook SINT-SEBASTIAANSHOF.

SELISHOFSTEDE: lande gheheeten selis hofstede, 1445, RAG-K/Ka, O.

SER  DANKAARTS  STUK:  dat  men  heet  ser dankards stic,  1300,  RAB-

Aanw.1912, 186r.

SIESHOEK: bij sijshoucke binnen caprycke, 1557, RAG-Ka 341, 164v.

SINT-ANTONIUSKAPEL:  saint anthuenis cappelle te benthille,  1504, RAG-

K/Ka, O; an de moerstrate jeghen over de cappelle te bentille, 1549, RAG-OAE, 

O; vande capelle van st anthonus binnen Caprycke te bentille,  1564, ARA-RK 

33111, 15v.

SINT-JANSHOEK: te sint-janshouck, 1485, ARA-RK 33047, 3v.

SINT-SEBASTIAANSHOF:  jeghens  over  de  kercke  ...  noordt  sinte 

sebastiaenshof, 1572, ARA-RK 45190, 59v; oost de meulestrate zuudt de groote 

strate ... noordt  sinte sebastiaenshof, id; inden noortackere oost de meulestrate 

zuudt tschuttershof van sinte sebastiaens, id, 60v.

Zie ook SCHUTTERSHOF.

SMALLE WATERGANG: inden rybecq ...  noordt den  smallen waterghanck, 

1572, ARA-RK 45190, 78r.
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SMESSE: te bentille achter de duvekeete met de hofstede ghenaempt de smesse, 

1607, SAG-330/128, 165v.

SMESWEG: juxta locum dictum smeswech, 1359, RAD-Cart.74, 40v.

SMESWEGELKEN: in loco dicto smedsweghelkin, 1359, RAD-Cart.74, 40r.

SPIJKERMEERS:  die  spikermarsch,  1300,  RAB-Aanw.1912,  185r; 

spikermersch, id; dat men heet die wachte ... die spikermersch leghet an die ander 

zide,  1337, SJHB-D 2/2, 68r; toter  spijker meersch,  1455, RAG-PWS, O; den 

spikermeersch, 1495, RAG-PWS, O; Jn den spijckermeersch, 1509, RAG-K/Ka, 

O; toter spiker meersch, ca. 1550, RAG-RG 17, 51r; Jnden spyckelmeirsch, 1552, 

RAG-Ka 341, 57v; drie ghem. ... lands ghenaempt de spikermeersch, 1562, SAE-

1010,  42r;  Jnden  spijckemeersch,  1564,  RAG-Ka  341,  235r;  inden 

spyckelmeersch ... west de wulfhouckstrate noordt het straetkin loopende naer 

trysselhof,  1572,  ARA-RK  45190,  2r;  inden  noortackere  ghenaempt  den 

spyckelmeersch ... noordt de wulfhouckstrate, id, 13r;  spyckelmeersch, id, 13v; 

spieckelmerssch, 1580, SAG-28/32/137, 22v.

SPILAERTS MEERS: den noorhackere hoofdende ande  spilaermaerch,  1445, 

RAG-K/Ka, O.

 

STENEN BRUG: ande  steenen brugghe streckende naer bentille,  1499, SAG-

WH 270, 37r.

STRAATJE: strackin, 1364, RAD-Cart.74, 72r. (top?)

TAILLOERLAND: drie en twintich ghemeten een lijne gheheeten tailloer lant, 

1529, RAG-RvVl 959, 244r.

TEGELOVEN: lants ... ghenaempt den teghelhoven, 1537, RAG-AM 622, 17v.

TWAALF GEMETEN: an de twalef ghemeten, 1461, ADL-AH/C 683.

VELD: te Capric ant  velt,  1390, RAG-EB, O; van der zuutstraten die van den 

velde te aelscoot waert loopt, 1430, RAG-K/Ka, O; de strate die van den velde te 

kapricke waert loop, 1468, RAG-K/SMG 386, 2r; an tvelt, 1471, RAG-K/Ka, O; 

-, 1497, RAG-AOE, 19r; ande oostzijde vanden velde, id; metten hoosthende an 

capric  velt,  1504, RAG-K/Ka, O; de straete die compt van caprijcke  velde en 

loopt westwaert naer Eecloo,  1504,  RAG-K/Ka, O; up  tvelt,  1529,  ARA-RK 

33079, 7v; up den zuutoosthouck van den velde, 1534, RAG-RvVl 961, 107r; up 

de noortzyde van den velde,  1537, RAG-AOE, O; te capr(icke) an tvelt,  1551, 

RAG-Ka 341, 15r, 26r; up de zuudtzijde van(den) velde, 1554, RAG-Ka 341, 87r; 

tveld, 1563, RAG-Ka 341, 169v; tvelt, 1563, ARA-RK 33100, 21r; up doostzijde 

van(den) velde,  1567, RAG-Ka 342, 6r; inden zuutackere ... noordt tvelt,  1572, 
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ARA-RK 45190, 4v; an tvelt inde beckenen oost tvelt van caprijcke, id, 51r; an 

tvelt oost de strate naer lembeke ... noordt  tvelt, id; inden middelackere ... west 

tvelt van caprijcke, id, 62v; tvelt, id, 5r; --, 1580, SAG-28/32/137, 30v; aent velt 

van Capricke, 1593, RAG-Ev 226, 80v.

VENDONK: gheleghen up vendonc, 1368, RAG-K/Ka, O.

VIJF BUNDER: in die vive buunre, 1308, RAG-AOE, O; tote den vyf buenderen, 

1399,  RAG-RG, O; --,  1415,  RAG-K/Ka, O; an thoosthende de  vijfbundere, 

1468, RAG-K/SMG 386, 1r.

VLOTTE: drie ghem. iiijxxxix r. Landts ghenaempt de vlootte noort de moerstr. 

zuudt tvlootstraetkin,  1560, SAE-1009, 14r; zes ghemete Lants ghenaempt de 

Vloote ligghende metten noorthende ande moerstraete streckende zuutwaert tot an 

tvlootstraetken, 1569, RAG-Ka 342, 36r; Jnde Vloote, 1619, RAG-Ka 342, 204r.

VLOTTEAKKER:  Jnden  Vloot hackere,  1559,  RAG-Ka  341,  165v;  Jnden 

vloothackere,  1562, RAG-Ka 341, 275r; Jnden  Vloot hackere,  1568, RAG-Ka 

342, 18r: inden vlootackere ... noordt de moerstrate zuytoost tvlootstraetkin, 1572, 

ARA-RK 45209,  145r;  inden  vlootackere,  id,  147v,  148r;  anden  vlootackere, 

1578, SAE-1010, 315r; inden vloetackere, 1607, RAG-WD 62, 89r.

VLOTTESTRAAT(JE): an tvloetstraetkin, 1556, RAG-K/Ka, O; tvlootstraetkin, 

1560, SAE-1009, 14r; --,  1569, RAG-Ka 342, 36r; zuudt de groote strate van 

caprycke naer eecloo ... noordt  tvlootstraetkin,  1572, ARA-RK 45190, 30v; in 

eecloo up de waye zuudt de groote waystrate ... noordt  tvlootstraetkin, id, 91r; 

tvlootstraetkin,  id,  91v;  --,  1572,  ARA-RK  45209,  145r,  147v,  156r;  oost 

tvlootstraetkin ... west de groote moerstrate, id, 147r; inde vloote noort aende 

moerstrate streckende zuut aen tvlootstraetkin, id, 155v; de vlootstrate, id, 152v; 

ant Vlootstraetkin, 1576, RAG-Ka 342, 118v; ant tcleen tVlootstraetkin, id, 144r; 

de  vlootstrate,  1616, RAG-RG 155, 28r; de  Vlot straete,  1627, RAG-Ka 342, 

284v.

VOORSTRAAT:  zuudt  de  groote voorstrate,  1572,  RAG-K/Ka,  O;  inden 

noortackere ... zuudt de voorstrate, 1572, ARA-RK 45190, 25v; inden rybecq ... 

zuudt de voorstrate, id, 43v; zuudt de voorstrate, id, 6r.

VROESSCHIPS AKKER: Jn vroesschips hackere, 1569, RAG-Ka 342, 39r.

WACHTE: de  wachte,  1300,  RAB-Aanw. 1912, 185r; an dander zide vander 

wachten,  id;  hup  die  wachte,  id,  185v;  dat  men  heet  die  wachte ...  die 

spikermeersch leghet an die ander zide, 1337, SJHB-D 2/2, 68r; tender wachte, id, 

68v; teere stede diemen heet de Wachte, 1414, SAG-WH 268, 21v; up de wachte, 

ca. 1470, SJHB-B 26, 75v; jnne een ackerkin ghenaemt de Wachte, 1470, SAG-

WH O.136; --, 1486, SAG-WH O. 144; Jnde Wachte, 1499, SAG-WH 270, 37v; 
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--, ca. 1550, RAG-RG 17, 53r; --, 1552, RAG-Ka 341, 36v; in de wachte oost de 

houckstrate,  1572,  ARA-RK  45190,  7v;  inde  wachte ...  zuudt  het 

rysselhofstraetkin ... noordt tcleen moerstraetkin, id, 11v; inde wacht, id, 11v, 27v; 

Jnde Wachte, 1588, SAG-28/32/137, 23r.

WACHTER: bosch ... ghenaempt den wachtere, 1572, ARA-RK 45184, 63r; den 

wachtere, id, 63v. (Kaprijke?)

WACHTESTRAAT: totter  Wachtestrate,  1486, SAG-WH O.144; Jnde Wachte 

zuut oest waert totter Wachtstraten ende metten noort westhende ande moerstrate, 

1499, SAG-WH 270, 37v.

WALLEKEN:  onbehuysde  hofstede  ...  Jnden  Rubbens  ackere  genaempt  het 

Walleken, (4G 86R), 1625, RAG-Ka 342, 238r.

WALSTUK: t'Walstick ... beecstraete, 1622, RAG-Ka 342, 213v.

WAUTERSAKKER: in woutersackere ... zuudt de beeckstrate ... noordt de strate 

van caprycke naer bassevelde, 1572, ARA-RK 45190, 48r; woutersackere, id, 2v, 

48v, 49r; Jn  Wouters hackere,  1573/1574/1576, RAG-Ka 342, 79r/89r/116r; Jn 

den Wauters ackere, 1580, SAG-28/32/137, 12v.

WAUTERSSTRAAT:  de  Wouter straete,  1616,  RAG-RG  155,  34r;  in  de 

middelacker oost de  Wauterstrate,  1623, SAG-330/136-II, 92v;  Wauterstraete, 

1627, RAG-Ka 342, 276r.

WEERDIJK: zuydt den weerdyck ... noordt de leetstrate, 1572, ARA-RK 45209, 

125r; inden hellepoldere ... zuydt den weerdyck ...noordt de leetstrate, id, 135r; in 

hellepoldere ... oost tscynckeldycxkin zuyt den weerdyck ... noordt de leetstrate, 

id,  138r;  in caprycke te benthille ...  noordt  den  weerdyck,  id,  146v; zuyt  de 

benthilsche strate ... noordt den weerdyc, id, 150v; up de weerdycq, id, 156v; zuut 

de besseveltssche strate noort den weerdyck, id, 157v.

WESTAKKER: in den westackere, 1607, RAG-WD 62, 91r.

WESTBERKEN:  In  de  westberckene,  1556/1557/1558,  RAG-Ka  341, 

140r/172r/191r; Jnde Westbercken, 1564, RAG-Ka 341, 4r; in de Westberckenen, 

1567,  RAG-K/Ka,  O;  de  Westberckene,  1572,  RAG-Ka  342,  70r;  inde 

westbeckenen ...  noordt  de  weststrate,  1572,  ARA-RK  45190,  16v;  inde 

*wesbeckenen ...  zuudt  de  zuutstrate  ...  noordt  de  weststrate,  id,  34v; 

westbeckenen, id, 20v.

WESTEINDE: Jn  twesthende,  1563,  RAG-Ka 341, 169v; Jnt  Westhende van 

capr(icke), 1575, SAE-1010, 243r.
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WESTMOLEN: de  westmoelne en de moelne te Capric ant velt,  1371-1375, 

ARA-RR 2068-2070; de Westmuelen daer nu lieven de stercke up wonen(de) es, 

1556, RAG-Ka 341, 134r; bij de  Westmuelene te Capricke noort de Waystrate, 

1583, SAE-1010, 207r, 413r.

WESTMOLENBERG: de West meulen berch, 1627, RAG-Ka 342, 282r.

WESTMOLENTJE: het Westmeuleken, 1556, SAG reeks 28, nr. 32/137, 11v.

WESTMOLENSTRAAT: de westmuelen strate, 1497, RAG-AOE 50, 21r.

WESTSTRAAT: an die zuut zide vander west straten, 1395, RAG-K/Ka, O; up 

de Wesstrate, 1479, RAG-K/Ka, O; Weststrate, 1509, RAG-K/Ka, O; Weststrate, 

1521 & 1524,  RAG-K/Ka, O;  Weststrate van Caprycke lopende naer eecloo, 

1529, K/Ka, O; Jnde berckenen ande Weststrate, 1571, RAG-Ka 342, 103r; inden 

noortackere ... zuudt de weststrate, 1572, ARA-RK 45190, 1r; weststrate, id, 2r/v; 

Weststraete, 1574/1576, RAG-Ka 342, 89v/138r; weststrate, 1607, RAG-WD 62, 

91r; de  Weststraete loopende van Caprycke naer Eecloo,  1625, RAG-Ka 342, 

244v.

WESTWEGELKEN: int westweghelkin by bentille, 1558, RAG-AM 624, 91v.

WINDEKENS: ende van daer suytwaert op  windekens,1240, keure, kopie van 

1367.

WULFBOS: in caprich teere stede die men heet in den Wulfsbusch, 1322, RAG-

RG, O; die selve strate es ende was gheheten de Wulbusch, 1322, RAG-AOE, O.

WULFHOEK: een straetkin dat van  Wulfhoeke loopt toot den riselhouc,  1432, 

RAG-K/Ka, O; ten  wulfhoucke waert, ca.  1470, SJHB-B 26, 75v;  Wulfhouck, 

1509, RAG-K/Ka, O; --, 1520, SAG-330/47, 190v; Wulfs hoecke, 1521, RAG-B 

1315, 4v; inden  wulfhouc,  1549, RAG-AM 623, 118v;  Wulfhoucke, ca.  1550, 

RAG-RG 17, 53r; Jnden  Wulf houcq,  1552,  RAG-Ka 341, 25v; te Caprycke 

Jnden Wulfshouck, 1560, RAG-As 1024, 177r; Wulfhouck, 1562, SAE-1009, 42r; 

inden  wulfhouck ...  noordt  tcleen moerstraetkin,  1572,  ARA-RK 45190,  12r; 

wulfhouck, id, 7r/v; Wulfshouck, 1579, RAG-RG 18, 25r; Wulfhouck, 1581, RAG-

Ka 342, 131r; wulfshouck, 1607, RAG-WD 62, 89v.

WULFHOEKSTRAAT(JE):  in de  Wulfhouc strate,  ca.  1460,  RAG-K/Ka, O; 

wulfhoucstrate, ca. 1470, SJHB-B 26, 22r, 75v; thenden den Wulfhoucstraetkinne, 

1497,  RAG-AOE,  20v;  wuulfhoucstrate,  1498,  RAB-J  2661,  35r; 

wuulfhouckstrate,  id,  38v;  wulfhoucstrate,  1504,  ARA-RK  33063,  6v;  de 

Wulfhoucx strate, ca. 1550, RAG-RG 17, 51v; wulfhoucstrate, 1553, SJHB-B 51-

II, 57r;  Wulfhouc strate,  1555, RAG-Ka 341, 112r; oost de  wulfhouckstrate ... 

west tcleen moerstraetkin, 1572, ARA-RK 45190, 11v; wulfhouckstraetkin, id, 7r; 
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wulfhouckstrate,  id,  7r/v;  wulfhouckstrate,  1572,  ARA-RK  45209,  148v;  de 

Wulfhouckstrate, 1579, RAG-RG 18, 24v; wulfhouckstrate, 1607, RAG-WD 62, 

89r;  wulfshouckstrate,  id;  Wulfhouc strate,  1616,  RAG-RG  155,  28r;  de 

wulfhouckstrate,  1626,  RAG-RG 25,  12r;  Wulfhoeckstrate,  1626,  RAG-RvVl 

989, 306r.

ZIEKWIJFSHOEK: benoorden ziecwijfs houcke hoofdende metden oosthende an 

de muelenstrate, 1461, RAG-K/Ka, O.

ZIEKWIJFSHOEKSTRAATJE: ten noorthende tziecwijfs houck straetkin, 1537, 

RAG-AOE, O; inden noortackere ... zuudt tvelt ... noordt tziecwyfhouckstraetkin, 

1572, ARA-RK 45190, 85r; inden noortackere ... west de meulestrate ende noordt 

tzieckwyfhouckstraetkin, id, 95v; tzieckwyfhouckstraetkin, id, 84v.

ZIJHOEKSTRAATJE: het zyhoeckstraetken, 1515, SAG-330/132-II, 124r.

ZIJSKENSHOEK: tot zyskins houck, 1497, RAG-AOE 50, 21r.

ZUIDAKKER: bewestalf den houc van den zotendale tere steden dieman heet den 

zuudacker,  1300,  GY-CM,  2791;  zuuthackere,  1498,  RAB-J  2661,  33r; 

zuytackere,  1546,  RAG-Bo 406, 105r;  zuuthacker,  1557,  RAG-Ka 341, 162r; 

zuutacker,  1558,  RAG-Ka  341,  181r;  zuutackere,  1561,  SAG-330/78,  161r; 

zuytackere, 1562, SAG-330/80, 15v; zuuthacker, 1564, RAG-Ka 341, 4r; in den 

zuuthackere,  1564, RAB-J, O.466; inden zuutackere ... zuudt den lembeecschen 

waterghanck ... noordt den waterghanck van caprycke,  1572, ARA-RK 45190, 

16v;  inden  zuutackere ...  noordt  tvelt,  id,  4v;  inde  zuytackere ...  zuyt  den 

lembeeckschen waterghanck ... noordt de zuytstrate, 1572, ARA-RK 45184, 54r; 

zuytackere, id, 55r; zuudtacker, 1580, SAG-28/32/137, 28r.

ZUIDBILK: de zuutbeilck, 1498, RAB-J 2661, 37v.

ZUID-BRABANT: Jnde zuut strate up zuut braba(n)t, 1504, RAG-K/Ka, O.

ZUIDMOERSTRAAT: in de vlote met den enen ende an de  zuutmourstrate, 

1401, RAG-AOE, O.

ZUIDSTRAAT: die strate diemen heet die  zuutstrate,  1300, GY-CM, 2791; de 

zuutstrate, 1403, RAG-K/Ka O; zuudtstrate, 1408, SAG-301/19-II, 54r; de andre 

strate diemen heet de zuutstrate ghaende taelschoot waert, 1408, RAG-RG, O; in 

de zuutstrate in de prochie van caprike, 1417, SAG-301/24-II, 26r; de zuutstrate, 

1425, RAG-K/Ka, O; van der  zuutstraten die van den velde te aelscoot waert 

loopt,  1430,  RAG-K/Ka, O; Jnde  zuutstrate te capericke,  1447,  SAG-330/24, 

109r; zuutstraten, 1460, RAG-K/Ka, O; ande zuutstrate streckende zuutwaert toot 

den lembeecschen waterganghe, ca.  1470,  SJHB-B 26, 22r;  zuutstrate,  1496, 

RAB-J 2661, 31r, 32r;  zuytstrate,  1503, RAG-K/Ka, O; an de voors.  zuutstrate 
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die vanden velde taelscot waert loopt,  1504, RAG-K/Ka, O;  zuutstrate,  1516, 

RAG-RG, O;  zuudtstrate,  1550, RAG-Ka 341, 11r;  zuytstrate, ca.  1550, RAG-

RG 17, 48r; suytstrate, 1557, RAG-Ka 341, 16v; zuutstrate, 1562, SAG-330/80, 

16r;  zuudtstrate,  1564,  RAB-J, O.466;  zuutstrate,  1565,  RAG-Ka 341, 354r; 

zuudtstrate,  1568,  RAG-Ka  342,  22r;  zuudt  de  zuutstrate ende  noordt  de 

weststrate, 1572, ARA-RK 45190, 16r; zuutstrate, id, 1r, 34v; zuudtstrate, id, 17r; 

inde zuytackere ... zuyt de lembeeckschen waterghanck ... noordt de  zuytstrate, 

1572, ARA-RK 45194, 54r; zuytstrate, 1579, RAG-RG 18, 23r; --, 1616, RAG-

RG 155, 31r; zuytstraete, 1623, SAG-330/136-II, 93v; --, 1626, RAG-RvVl 989, 

296r.

ZUIDSTRAATJE 1: ande westzijde tzuutstraetken, 1479, RAG-K/Ka, O; annecx 

tzuudtstraetkin,  1561,  RAG-Ka  341,  172v;  tzuudtstraetkin,  1564,  ARA-RK 

33111, 13v; inde beckenen ...  west  tzuutstraetkin noordt de weststrate,  1572, 

ARA-RK 45190, 2v; tzuutstraetkin, id, 15r; tzytstraetkin, id, 24r.

ZUIDSTRAATJE 2: zuydt  tzuydstraetkin ... noordt de strate van benthille naer 

caprijcke, 1572, ARA-RK 45209, 153v.

ZUIDWEGELKEN: up de zuutzyde van benthille oost  tzuutweghelkin,  1572, 

ARA-RK 45190, 120r.

ZWANE: te bentille up de zwane, 1551, RAG-Ka 341, 26v.
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OVERZICHT VAN DE REEKS

MEETJESLANDSE TOPONIEMEN TOT 1600

DEEL I. HET AMBACHT MALDEGEM

Band 1. Adegem (1989) uitverkocht

Band 2. Maldegem (1990) uitverkocht

Band 3. Sint-Laureins (1990) uitverkocht

DEEL II. HET HOUTLAND

Band 1. Aalter (1991) uitverkocht

Band 2. Bellem (1992) uitverkocht

Band 3. Knesselare

Band 4. Ursel (2008)

DEEL III. HET GENTSE

Band 1. Hansbeke (1995) uitverkocht

Band 2. Lovendegem (1993)

Band 3. Mariakerke

Band 4. Merendree (1999)

Band 5. Vinderhoute (2001)

Band 6. Wondelgem

Band 7. Landegem (2009)

Band 8. Nevele (2011)

DEEL IV. DE KEUREN VAN EEKLO-LEMBEKE-KAPRIJKE

Band 1. Eeklo (1994)

Band 2. Lembeke (2010)

Band 3. Kaprijke (2012)

DEEL V. DE POLDERDORPEN EN HET AMBACHT BOEKHOUTE

Band 1. Middelburg, Sint-Margriete, Sint-Jan-in-Eremo, Waterland-

Oudeman, Watervliet (in voorbereiding)

Band 2. Bassevelde

Band 3. Boekhoute

Band 4. Oosteeklo

DEEL VI. HET AMBACHT ASSENEDE

Band 1. Assenede

Band 2. Ertvelde en Kluizen

Band 3. Sint-Kruis-Winkel

Band 4. Wachtebeke

Band 5. Zelzate
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DEEL VII. HET GRAAFSCHAP EVERGEM

Band 1. Evergem

Band 2. Sleidinge

DEEL VIII. HET AMBACHT ZOMERGEM

Band 1. Oostwinkel en Ronsele (2006)

Band 2. Waarschoot (in voorbereiding)

Band 3. Zomergem (1997)

De reeds verschenen banden staan in het vet.

Bestellen: 

Academia Press, Eekhout 2, B-9000 Gent

www.academiapress.be

info@academiapress.be
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