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WOORD VOORAF

Dit boek over de toponymie van Landegem is het dertiende in de reeks 
Meetjeslandse toponiemen tot 1600, uitgegeven door de Stichting Achiel De 
Vos.  Het is een gezamenlijke publicatie van dit plaatsnaamkundige genoot-
schap en de heemkundige kring Het Land van Nevele. 
Historisch gezien maakt Landegem geen deel uit van het Meetjesland zoals 
dat werd afgebakend door E. Tieleman (1949, 5-9). In de reeks verschenen 
vroeger echter reeds een aflevering over Hansbeke en een over Merendree, 
twee gemeenten die wél tot het Meetjesland behoren maar door de fusie van 
de gemeenten samen met Landegem, Vosselare en Poesele bij de gemeente 
Nevele werden gevoegd. 
Deze nieuwe gemeente Nevele kiest telkens opnieuw uitdrukkelijk voor aan-
sluiting bij de regio Meetjesland. Nevele maakt bijvoorbeeld deel uit van de 
politiezone Lovendegem,Waarschoot en Zomergem (drie Meetjeslandse ge-
meenten) en is aangesloten bij het Cultuuroverleg Meetjesland, Comeet ge-
noemd.  
En aangezien Nevele de kern is van het onderzoeksgebied van de heemkun-
dige kring Het Land van Nevele is het vanzelfsprekend dat deze vereniging 
samen met de Stichting Achiel De Vos dit werk uitgeeft. 

De tot dusver verschenen toponymische studies in de reeks Meetjeslandse 
toponiemen tot 1600 waren steeds grotendeels zoniet uitsluitend gebaseerd 
op gegevens uit het archief van wijlen Achiel De Vos en wijlen Luc Stock-
man, twee onderzoekers die gedurende vele jaren Meetjeslandse plaatsna-
men optekenden uit allerhande documenten uit de verschillende archiefde-
pots, waaronder vooral het Stadsarchief en het Rijksarchief in Gent, maar 
ook het Algemeen Rijksarchief in Brussel en de Archives Départementales 
in Rijsel.
Achiel De Vos en Luc Stockman rekenden Landegem echter niet tot het 
Meetjesland, vandaar dat voor het boek over Landegem geen materiaal uit 
hun archief kon worden geput. De hele materiaalverzameling is bijeenge-
bracht door de auteur zelf, Jan Luyssaert, die daartoe ettelijke uren tussen de 
archivalia heeft doorgebracht. 
Hoewel de reeks Meetjelandse toponiemen in principe het jaar 1600 als 
einddatum vooropstelt, wordt deze terminus ante quem overschreden ingeval 
er belangrijke bronnen van latere datum en met name uit de 17e eeuw  voor-
handen zijn die licht werpen op de naamsevolutie en de lokalisering van de 
plaatsnamen.  Dat is ook gebeurd voor de gegevensverzameling over Lande-
gem. Het aantal Landegemse bronnen uit de periode vóór 1600 is immers 
vrij beperkt en ze bevatten weinig of geen aanwijzingen voor de lokalisering 
van de toponiemen. Hoewel Landegem voor een groot deel tot het Land van 
Nevele behoort en er van die heerlijkheid zeer veel documenten zijn be-
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waard, dateren de meeste ervan uit de tweede helft van de 16e en uit de 17e

eeuw. Het is juist in die periode dat de godsdiensttroebelen in deze streek 
een grondige ommekeer veroorzaakten. Vrij veel gereformeerde inwoners 
van Landegem vluchtten naar het veiliger noorden. Ze verlieten niet enkel 
hun huis maar ook hun gronden, die soms vele jaren onbewerkt bleven en 
met wild gewas overwoekerd raakten. En door de vlucht van een groot deel 
van de bewoners gingen ook bestaande toponiemen uit het collectieve ge-
heugen verloren. Nieuwe inwoners kwamen in de 17e eeuw naar dit gebied 
en gaven hun landerijen vaak een nieuwe naam of ze vervormden de be-
staande naam omdat ze de betekenis ervan niet (meer) begrepen. Aangezien 
de bronnen van vóór 1550 schaars zijn, is ook het toponymische bestand van 
die periode eerder beperkt in omvang. Er is nog een reden om ook toponie-
men op te nemen van ver na 1600. Van de gemeente Landegem is er geen 
oude kaart bewaard waarop we de toponiemen kunnen terugvinden. Wel is 
er een landboek van 1748 voorhanden, maar zonder bijhorende kaart. Om de 
toponiemen te kunnen lokaliseren hebben we de plaatsnamen uit dat land-
boek proberen op de Popp-kaart over te brengen en voor veel toponiemen 
was de beschrijving van het bodemgebruik in het landboek verhelderend bij 
het zoeken naar een verklaring. 
Uiteraard is onze verzameling plaatsnamen onvolledig en we hopen dat er 
her en der nog oude archiefstukken zullen opduiken waarin Landegemse 
plaatsnamen voorkomen. Belangrijke aanvullingen zullen we publiceren in 
Het Land van Nevele, het driemaandelijks tijdschrift van de heemkundige 
kring. 

Bij het verschijnen van deze aflevering over Landegem past een woord van 
dank. In de eerste plaats aan de Oost-Vlaamse toponymist dr. Luc Van Dur-
me. Hij  bezorgde ons uit zijn verzameling Oost-Vlaamse toponiemen alle 
oudste vermelding die hij in documenten in het Gentse Stadsarchief heeft 
genoteerd. Tijdens enkele verhelderende, geestrijk ondersteunde gesprekken, 
wist hij sommige op het eerste gezicht ondoorzichtige plaatsnamen te verkla-
ren. De naamkundige dr. Frans Debrabandere gaf nuttige aanwijzingen voor 
de verklaring van moeilijk te doorgronden persoonsnamen in de plaatsna-
men. Een bijzonder woord van dank gaat naar Geert Andries, die met groot 
geduld de plaatsnamen netjes op de kaart heeft ingetekend. Verder dankt de 
auteur eenieder die op de een of andere manier heeft bijgedragen tot het wel-
slagen van dit project over de Landegemse toponiemen. 

Magda Devos en Jan Luyssaert 
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KORTE ONTGINNINGS- EN
LANDSCHAPSGESCHIEDENIS 

Verscheidene factoren zoals de bodemsoort (klei, leem, zand), de drainage-
klassen (waterdoorlaatbaarheid, vochtigheidsgehalte) van de bodem, het re-
liëf, de aanwezigheid van beken en rivieren en een goede geografische lig-
ging hebben vanaf de prehistorie tot op heden de overgang van natuur- naar 
cultuurlandschap, de ontwikkeling van een specifieke vegetatie en het ont-
staan van een nederzetting in hoge mate beïnvloed.  

Beknopt fysisch profiel van het Land van Nevele (De Clercq en Verlaeckt 
1998, 2)
Het fysisch uitzicht van het land van Nevele wordt hoofdzakelijk bepaald 
door de valleien van de Kale, de Poekebeek en de Leie (zie fig. 1). De Leie 
vormt ter hoogte van Bacht-Maria-Leerne de zuidgrens. De Kale doorsnijdt 
het gebied van zuid naar noord en splitst zich ter hoogt van Merendree in 
twee takken: de Kruiskale en de Oude Kale.
De Poekebeek loopt van west naar oost, ontvangt ter hoogte van Nevele de 
Kaandel die vanuit Deinze komt, mondt uit in de Kale ter hoogte van Nevele 
en stroomt verder noordwaarts onder de dubbele naam Poeke/Kale (zie ver-
der 9.2). 
Bodemkundig onderzoek toont aan weerszijden van de huidige loop van de 
Kale een brede zone van alluviale gronden die bijzonder geschikt zijn hooi-
of graasland. 
Parallel langs deze rivieren liggen op de langgerekte hoge en droge zandrug-
gen, de kouters van Bachte-Maria-Leerne, Nevele, Vosselare, Landegem en 
Merendree. Tussen deze ruggen bevinden zich overwegend laaggelegen ma-
tig droge tot matig natte gronden waarop de bilken werden ontgonnen (zie 
fig. 2). 
Vandaag is de Kale niet meer dan een brede gracht, die zich kronkelend een 
weg baant door de meersen.  

Akkers 
Verspreid over de verschillende wijken van Landegem vinden we akker-
toponiemen. In de vroege middeleeuwen (tussen de 5e en de 7e eeuw) lag 
het bouwland van een nederzetting bijeen niet ver van de bewoning, op ho-
ger gelegen gronden met een goede afwatering. Op de Herenthoek zijn dit 
Hoge Akker, Gijsels Akker, Hulstakker. Op de wijk Westhoek lagen, Akker, 
Akkerken, Blakenakker en Houtakker. Dat akkers vaak door individuele per-
sonen of door instellingen (bijv. abdijen) werden ontgonnen tonen de topo-
niemen Avenakker, Bavenakker, Boudins Akker, Bruuns Akker, Herdenak-
ker en  Willekens  Akker aan.  De oude betekenis van akker ‘gezamenlijk
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bouwland van een dorps- of wijkgmeenschap’ is verder bewaard in het Lan-
degemse toponiem Landegemakker. 

Kouters 
Ten noorden van de kerk, tussen de kerk en de grens met Merendree, aan 
weerszijden van de weg van Landegemkerk naar Merendree ligt de oor-
spronkelijke Landegemse dorpskouter die Landegemkouter, Oliekotkouter, 
Oliekouter wordt genoemd.  
Zoals er op de verschillende Landegemse wijken verspreide akkers liggen, 
heeft elke wijk ook één of meer kouters. Ten oosten van de weg van Lande-
gemkerk naar Vosselare ligt de Westhoekkouter, ook Landegemkouter ge-
noemd. Op de wijk Wilde ligt de Wildekouter, op Heiste de Heistekouter, op 
Halewijn de Halewijnkouter en op de Herenthoek liggen de Kouter, de Ren-
tergemkouter en de Lambroekkouter. 

Bilken
In de late middeleeuwen, in de tijd van de grote ontginningen, namen ook 
individuele personen lagergelegen, nattere gronden in gebruik. Veel van die 
nieuwe gronden werden met levende omheiningen omplant en op die manier 
kregen ze een gesloten karakter, voorbeelden hiervan zijn: Eekbilk, Hage-
bilk, Herbilk, Herentbilk, Hulstbilksken, Lindenbilk, Perkelbilk, 

Bossen
Het meest in het oog springende bosgebied ligt op de Westhoek aan beide 
zijden van de Houtstraat. De naam Houtstraat zelf verwijst al naar een bos en 
ook de toponiemen Hulst, Dorent, Viergemetenbos, Belenhout, Gijselhout, 
Mosthout, Hegge en Heggebos wijzen op percelen die begroeid waren met 
bomen of struikgewas. 
Sporen van een vroegere bebossing op de Herenthoek zijn Herent en Be-
yaerts Hulst. 

Graas- en hooiland
Op de linkeroever van Poeke/Kale vinden we Meerskant, Molenmeers, 
Dammeers, Meersdries en Rentergembroek. Weiden en  meersen op de 
rechtoever zijn Muisdale, Brielmeers en Meerkant.  
Langs de Wildebeek vinden we de Leenmeers en Puttemeers. 

Driesen 
Op een kaart van 1749 Driesschen binnen de prochie van Landeghem vinden 
we volgende driesen: Poeldendries, Varentdries, Kapellendries, Heistendries 
en Wildendries. Ze dateren uit de tijd van de ontginningen (11e-13 eeuw), 
toen er nieuwe woonkernen werden opgericht in voorheen onontgonnen ge-
bied. Ze omvatten grasland, houtgewas en wellicht af en toe ook een stukje 
akkerland  en  de omwonenden  hadden er weiderecht en houwrecht.  Deze  
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Fig. 2 Vereenvoudigde bodemkaart van het Land van Nevele 
op basis van de drainageklassen: 

1. zeer droge gronden (zandruggen),  
2. matig droge tot matig natte gronden,  

3. alluviale gronden,  
4. bebouwde zondes. 

Er werd abstractie gemaakt van het Schipdonkkanaal. 
                   (tekening M. Meganck) (De Clercq en Verlaeckt 1998, 3). 

1

2

3

4
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Landegemse driesen zijn in de loop der tijden uitgegroeid tot kleine gehuch-
ten.

Grote hoeven 
Op elke Landegemse wijk lag een grote hoeve vanwaar de ontginning kan 
zijn uitgegaan. Het Leen ter Varent lag ten oosten van de kerk en van de 
Meierij, paalde ten zuiden aan de Vierhekkendries. Het Goed van Sint-Baafs 
lag aan de oostelijke rand van de Westhoekkouter. Op de Herenthoek lag 
Hofstede te Rentergem en op Wilde het Goed te Wilde. 
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VERKLARING VAN
DE BELANGRIJKSTE PLAATSNAMEN 

1  DE NAAM LANDEGEM

Als oudste verklaringen citeren De Potter en Broeckaert (III 1864-70, 2-3) 
een zekere J. De Smet die in de naam Landegem een ‘landelijk verblijf’ ziet. 
Bij deze verklaring geven beide auteurs volgende commentaar: “(...) hetgeen 
ons niet zeer aannemelijk voorkomt, daar wij niet gissen kunnen waarom het 
verblijf alhier meer “landelijk” zou geacht geweest zijn dan op andere bui-
tenplaatsen”. Met hun eigen verklaring komen ze vrij dicht bij de huidige: 
“Ons dunkt dat Lande(n)gem veeleer, zoals Landskouter, voortkomt van den 
mannelijken eigennaam Landen, en eenvoudig de woning of het verblijf van 
Landen beteekent”. 

In de jaren 1950 stelde de Brusselse naamkundige Carnoy 1949, 390 als eer-
ste een wetenschappelijk aanvaardbare verklaring voor: “habitation de 
Lando”.

Landegem behoort tot de groep Germaanse nederzettingsnamen op -inga-
heem, een plaatsnaamtype dat vanaf de 6e eeuw  in onze streken verschijnt 
en vooral in de loop van de 7e eeuw een opmerkelijk succes kent. Andere 
voorbeelden van plaatsnamen op -gem in onze streek zijn Zomergem, Lo-
vendegem, Meigem en het Landegemse Rentergem. 
De -gem namen vertegenwoordigen een type dat bestaat uit een in de meeste 
gevallen Germaanse mansnaam, waaraan het suffix -ing is gevoegd en het 
grondwoord heem. De man die in de -gem namen is genoemd is het hoofd 
van de clan, die zich ter plaatse heeft gevestigd, en er een landbouwexploita-
tie heeft gesticht. Het suffix -ing duidt aan dat het om een hele familie en 
alle bedienden gaat; -ing betekent ‘behorende tot’. Van hetzelfde type is het 
woord Karolingen, wat betekent ‘familie van Karel de Grote’. Het woord 
heim is hetzelfde als het Engelse home en het Duitse heim ‘(te)huis’. De 
Germaanse Lando is geattesteerd in samenstellingen zoals Lambrecht uit 
Land-brecht (Tavernier 1970, 5). 
De naam Landegem komt dus uit het Germaanse Landinga haim ‘woning 
van de lieden van Lando’ (TW, 590). 

2  FEODALE STRUCTUREN 

In het feodale systeem gebeurt het vaak dat het grondgebied van een paro-
chie tot verscheidene heerlijkheden behoort en dat heerlijkheden ook encla-
ves in andere parochies hebben. 
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Landegem is nooit een afzonderlijke heerlijkheid geweest en de naam Van 
Landeghem zou ook kunnen verwijzen naar de heerlijkheid Landegem in 
Oordegem. 
Het grootste gedeelte van Landegem behoorde toe aan de heer van Nevele. 
In Landegem waren er ook enclaves van de heerlijkheden van Vinderhoute 
(stucxke(n) landt gheheete(n) het loosekens stucx gheleghen tot landeghem 
sorterende onder de heerel(ichede) van vinderhoutte, 1693, RAG-Me 106, 
127v), Merendree, Baarlevelde en Ten Heule. 

GAVERSE OF HEERSCHAP VAN GAVERE 

Het Gaverse is te identificeren met het heerschap (theerscip van gavere) of 
de heerlijkheid van het Gaverse. Uit een document van 1694 blijkt dat het 
Gaverse ook heerlijkheid Vinderhoute werd genoemd: landts gheleghe(n) 
heerel(ichede) va(n) vinderhaute ghenaemt Janneke(n) van(den) berghens 
stede (1694, RAG-Me 71, 97v) = landt binne(n) de prochie va(n) lande-
ghe(m) e(nde) sortere(nde) onder dheerl(ichede) va(n) het gaversche 
ghenaemt Jenne vande(n) berghe stede (1694, RAG-Me 106, 134). Er zijn 
aanwijzingen dat omstreeks 1190 Raas van Gavere (1181-1217/1218) naast 
heer van Gavere ook heer van Vinderhoute was, vandaar dat de dubbel heer-
lijkheid Vinderhoute-Merendree ook het Gaverse werd genoemd. Deze heer-
lijkheid strekte zich uit in Merendree, Landegem en Hansbeke en in Lande-
gem maakten de wijken Wilde, Heiste en Vierhekken er deel van uit (Neyt 
1980, II). Zie hierna Heerlijkheid Merendree en Vinderhoute. 

GOED OF LEEN TER VARENT 

Was een omwald leengoed of pachtgoed van de heerlijkheid Vinderhoute. 
Het bezat het recht om te malen op de oliemolen. Het goed lag niet ver van 
de kerk van Landegem en werd ook Leen ter Varent genoemd. Naar deze 
hoeve zijn o.m arent en kerstine(n) van d(er) varente (1426, RAG-Ne, 58, 
162r) genoemd. Varent, met het collectiefsuffix -t, betekent ‘plaats begroeid 
met varens’. Op de plaats van die vroegere hoeve ligt nu een verkaveling die 
terecht de naam Ter Varent draagt. 

HEERLIJKHEID BAARLEVELDE OF HET VLAANDERSE 

Deze heerlijkheid hing af van de graaf van Vlaanderen en was niet in leen 
gegeven. Ze ressorteerde onder de Kasselrij van de Oudburg in Gent en 
strekte zich uit in Drongen, Mariakerke, Landegem, Lotenhulle en Poeke. 
Op het eind van de 17e eeuw en in de 18e eeuw behoorde ze toe aan de land-
vorst (Maes 1981, 96). 
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HEERLIJKHEID MERENDREE EN VINDERHOUTE 

De heerlijkheden Vinderhoute en Merendree behoorden aan dezelfde heer 
toe. Deze tweelingheerlijkheid met één baljuw, bleef gerechtelijk en bestuur-
lijk gescheiden. De heerlijkheid Merendree strekte  zich ook uit in Hansbeke 
en Landegem en werd daar ook het Gaverse genoemd. De wijken Wilde, 
Heiste en Vierhekken vormden de heerlijkheid Merendree in Landegem 
(Neyt 1980, II). Zie Gaverse of heerschap van Gavere.

HEERLIJKHEID NEVELE

Van de heerlijkheid Nevele, ook het Land van Nevele genoemd, vinden we 
de eerste sporen in de 12e en 13e eeuw. De kiem ervan lag in het oude do-
mein Nevele. Het leenhof van Nevele, met afhankelijheden in 30 dorpen, 
telde in 1460 296 en in 1750 417 lenen en achterlenen. In enkele van deze 30 
dorpen is het Nevels gebied zeer klein. Dertien lokaliteiten vormen een aan-
eengesloten gebied, het Land van Nevele genoemd. Het zijn  de dorpen Ne-
vele, Vosselare, Landegem, Meigem, Vinkt, Lotenhulle, Drongen (Noord-
hout), Maria-Leerne (zonder Bachte), Sint-Martens-Leerne, Deurle, Sint-
Martens-Latem (Brakel), Poesele en Zeveren. In Landegem behoorden de 
Westhoek, het dorp en de Herenthoek tot het historische Land van Nevele 
(Van den Abeele 1970, 10-11).  

HEERLIJKHEID NOORDHOUT 

Volgens Maes (1995, 134) was de heerlijkheid Noordhout al bekend in de 
14e eeuw. Het had een oppervlakte van ongeveer achttien bunders land-
bouwgrond, weiden en meersen en strekte zich uit in Drongen en Landegem. 
In de Landegemse toponymie wordt Noordhout echter al in 1289 vermeld: 
landeghem northout (Sint-Janshospitaal Brugge, doos varia, rol 8). Noord-
hout werd ook Noordhoutse Teerlink (inden noortautschen teerlinc (1602-
1656, RAG-Ne 1190, 49v) en Teerling (gronden jnden teerlinck ofte noort-
haut, 1568-1573, RAG-Ne, 99, 12v) genoemd. Een teerling is hier een wijk, 
een kwartier, een landstreek (WNT) en heeft ongeveer dezelfde betekenis als 
gewest.

LENEN

Tot het feodale stelsel behoort de uitgifte van lenen. Een leen kan een ambt, 
tiende, rente of een hele heerlijkheid zijn. Enkele keren wordt een perceel 
ook een leen genoemd. Dat kan het basiswoord alleen zijn (Leen, Leentje),
een samenstelling die met leen begint (Leengracht) en een terreinnaam uit 
de omgeving (Leen te Hazeldonk, Leen ten Briele, Leen ten Heule, Leen 
ter Varent). 
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LENEN
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een samenstelling die met leen begint (Leengracht) en een terreinnaam uit 
de omgeving (Leen te Hazeldonk, Leen ten Briele, Leen ten Heule, Leen 
ter Varent). 
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LEEN TE HAZELDONK 

Lag aan de Mosgaverstraat, had een oppervlakte van vierenhalf bunder en 
behoorde in de tweede helft van de 16e eeuw toe aan Michiel Dolens die tij-
dens de beeldenstorm in het Gentse een grote rol heeft gespeeld. Het goed te 
Hazeldonk werd op 29 april 1591 door de koning aangeslagen en verkocht 
aan Margareta Preterius, weduwe van Lieven Snouck, raadsheer de konings 
en bediende der domeinen en financiën (De Potter en Broeckaert 1864-70 V, 
7-8). 

LEEN TEN BRIELE 

Was een leengoed dat zich uitstrekte in Nevele (De Potter en Broeckaert 
1864-70 V, 52) (Leen ghehauden zynde vanden Leene ten briele gheleghen 
Jnde prochie van nevele) en Landegem (es tvoornoemde Leen gheleghen 
Jnde prochie van Landeghem Jn zes partyen) en bestond uit zes percelen op 
de Herenthoek. Het is waarschijnlijk te identificeren met Goed ten Briele
dat een achterleen was van de heerlijkheid Baarlevelde (Maes 2001, 99-100).  

LEEN TEN HEULE 

Was een leengoed van 14 bunder groot in Nevele en in Landegem (De Potter 
en Broeckaert 1864-70 V, 50). 

3  NAMEN VAN WIJKEN, GEHUCHTEN EN HOEKEN 

HALEWIJN 

Halewijn strekte zich voor het grootste gedeelte uit op Drongen en een voor 
een klein gedeelte in Landegem. Zoals Gaverse is Halewijn een migratie-
naam. Uit een charter van 1362 weten we dat Kateline van Dronghine, erf-
achtige vrouw van Drongen, gehuwd was met ridder Daneel van Halewine. 
Door dit huwelijk was Daneel van Halewine heer van Drongen geworden. 
Ongeveer 50 jaar was er een van Halewijn heer van Drongen (Bombay 1990, 
10). 

HEISTE

Heiste ligt in het noorden van Landegem en ook gedeeltelijk op het grond-
gebied Merendree. De naam komt uit het Germaanse haisjo ‘beukenbos’ en 
‘struikgewas’ (TW, 467). Het suffix -t in heist is een achtervoegsel dat in de 
eerste plaats aan namen van planten wordt gevoegd en plaatsen aanduidt die 
begroeid zijn met dit gewas. Bij uitbreiding werd de eind -t ook gevoegd aan 

 

17 
 

andere begrippen zoals in Berrent (‘plaats die is ontgonnen door de gewas-
sen af te branden’) en Laakt (‘plaats bij een waterloop in moerassig terrein’). 
Heiste is een plaats begroeid met struikgewas. Op de wijk Heiste ligt de 
Heistendries. 

HEREN OF HERENTHOEK

Deze wijk in het westen van Landegem paalt aan de gemeenten Nevele, 
Hansbeke en Merendree. De oudst geattesteerde (1438) benaming luidt He-
rent, in 1538 is er sprake van Herenthoek. Het Germaanse hirnodu- is een 
collectief bij hirn ‘haagbeuk’ en betekent ‘plaats begroeid met haagbeuk’. In 
sommige documenten wordt Herenthoek ook Rentergem (jnt gheweste 
ghenaempt Renterghem ofte den heerent houc, 1575, RAG-Ne 670, 0) of 
Berrentken genoemd (landts gheheete(n) de(n) heerenthouck ofte berren-
ke(n), 1577, RAG-Ne 323, 125r) genoemd. 

HULSTHOEK 

Deze niet gelokaliseerde plaats was oorspronkelijk begroeid met hulst. 

KERK 

Deze wijk wordt gewoonlijk samen genoemd met de Westhoek en mag geï-
dentificeerd worden met de Plaatse. 

KRAAIENEKE

De naam van dit gheweste is ook de naam van een stuk land. Kraaien worden 
in verband gebracht met de dood; een kraai wordt dan ook een dodenvogel 
genoemd. Zo duikt de kraai op in de omgeving van duivels en heksen en ook 
de Germaanse god Wodan werd afgebeeld met een kraai op zijn schouder. 
Om die redenen worden oude gerechtsplaatsen en galgenvelden vaak naar de 
kraai genoemd (Van Durme 1986 II, 395). Kraaien verzamelen graag op be-
boste hoogten of in hoge bomen. Dit gheweste en perceel zijn genoemd naar 
één of meer eiken waarin kraaien huisden. 

OVERDAM(HOEK)

Deze wijk ligt ‘over de dam’ dit is de verhoogde weg van Landegem naar 
Nevele door de meersen in het alluvium van de Poeke/Kale. In een enkele 
attestatie wordt hij Overdamhoek genoemd. 
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PUTTEMEERSEN

De wijk is genoemd naar de putten die in dit meersgebied liggen. 

RENTERGEM 

In een document van 1382 wordt Rentergem een doerp genoemd; vier jaar 
later is het een ghuchte. Rentergem is een oudere naam voor Herenthoek, 
waarvan de naam pas in 1538 verschijnt. In 1575 worden beide benamingen 
samen gebruikt: Jnt gheweste ghenaempt Renterghem ofte den heerendt 
houc. In een schriftelijke mededeling verklaart dr. Luc Van Durme de naam 
Rentergem als een tweestammige Germaanse persoonsnaam. Het eerste lid is 
Ragin, uitgebreid met t wordt dit Ragint- zoals bijvoorbeeld in Rainthardus;
als tweede lid veronderstelt hij harja ‘leger’. Het toponiem komt nergens 
anders in Vlaanderen voor, ongetwijfeld ligt in Landegem de bakermat van 
de familie Van Rentergem. 

VIERHEKKEN

De weg van de Varentdries naar Merendree liep door vier hekken (zeker 
plecke van eerfve Ligghende anden varentdriesch noort oost sheeren straete 
Loopende deur de vier heckenen naer meerendre, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 81v), vandaar dat de wijk Vierhekken werd genoemd. 

WESTHOEK

Gezien vanuit de kerk van Landegem ligt de Westhoek in het zuiden tot 
zuidoosten van het dorp. Deze wijk is dus genoemd van uit een ander meer 
oostelijk gelegen referentiepunt. Ook Noordhout wordt bekeken van uit een 
ander referentiepunt. 

WILDE

Deze nederzettingsnaam luidt in het Germaans wilthja en is afgeleid van het 
hydroniem (waternaam) wilthon ‘de wilde’, nu Merebeek genoemd, die door 
de wijk stroomt (TW,  1076). Op deze wijk lag de Wildendries, voor het 
eerst vermeld in 1391. 
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4 GEWESTEN OF GROTERE LANDSCHAPPELIJKE COMPLEXEN 

Onder gewesten of landschappelijke complexen verstaan we grotere groepen 
percelen die een aaneengesloten geheel vormen, vaak met hetzelfde uitzicht 
of gelijkaardige begroeiing, maar soms met verschillende bodembedekking. 
Ze kunnen moeilijk als wijken of gehuchten worden beschouwd omdat er 
geen bewoning aan te wijzen valt (Vandeveire en Devos 2008, 22). 

BERRENT 

Was de naam van een complex en van een perceel op de Herenthoek. In 
sommige documenten wordt Berrent samen genoemd met Herenthoek. Ber-
rent is een samenstelling met de stam van het Middelnederlandse werkwoord 
bernen, berren ‘branden’ en het collectiefsuffix –t en betekent ‘door afbran-
den gerooide plaats’. Het toponiem verwijst naar een rooiingstechniek waar-
bij men boomstronken en natuurlijke vegetatie afbrandde, alvorens de grond 
te ploegen.  

GERAERTS DIJK 

Dit gewest is genoemd naar een dijk of ‘verhoogde weg’ door het meersen-
gebied in het alluvium van de Poeke/Kale, die de naam droeg van een zekere 
Geraert. 

HERENTDIJK

Het eerste element herent komt uit het Germaanse hirnodu-, een collectief 
bij hirn ‘haagbeuk’ en betekent ‘plaats begroeid met haagbeuk’. Het tweede 
element dijk is een verhoogde weg. 

LANGE EKE 

Lange Eke is zowel de naam van een complex als van een perceel (lants
ghenaempt oft ligghende In de langhe eecke), palend aan de weg van Lande-
gemmolen naar Merendree. Deze plaats werd genoemd naar een hoge eik als 
herkenningspunt. 

MUISDALE

Dit landschappelijk complex paalt aan beide oevers van de Poeke/Kale en 
strekt zich uit in de gemeenten Landegem en Merendree. 
In de oudste vermelding van 1367 schrijft men musdale. Het eerste element 
mus is een westelijke, gepalataliseerde vorm van mos (vgl. West-Vlaamse 
bus ‘bos’, buk ‘bok’, zunne ‘zon’, wulle ‘wol’) en betekent ‘vochtige, natte, 
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moerassige bodem’ en komt uit het Germaanse musa ‘moeras, broekland’ 
(TW, 726). Aan het oude moeraswoord herinneren  de Vlaamse dialect-
woorden moos, moze, more en moes ‘modder, slijk’. De huidige toepassing 
van mos op allerlei kleine, schimmelachtige plantjes die op moerassige bo-
dems groeien, is een jongere ontwikkeling. Toen de betekenis van mus niet 
meer werd begrepen, werd het woord verward met de naam van het knaag-
dier en noemde men de wijk musendale (1426). Muisdale bestond hoofdza-
kelijk uit meersen, pas vanaf 1667 vinden we in dit complex af en toe een 
perceel bouwland; het was ook de naam van een visserij, d.i. een plaats waar 
gevist mocht worden in de Kale.  

STEKELBEKE 

Was een groter complex op de wijk Wilde en bestond uit bos, land en weide. 
Het complex is genoemd naar een aangrenzende beek, die echter nergens 
met een specifieke naam in het toponymisch materiaal is overgeleverd. 
Waarschijnlijk is Stekelbeke een jongere naam voor de Wilde(beek). De Ste-
kelbeke dankt haar naam aan de stekelvormige heesters die eertijds langs 
haar oevers groeiden zoals stekeldoorn of kattedoorn (Ononis Spinosa L.) of 
steekbrem (Ulex Europoeus L.) (Devos 1992, 50). 

5  STRAATNAMEN 

5.1  KERNBESTANDDELEN IN STAATNAMEN 

DAM 

Dam is afgeleid van het Germaanse damma en kan in de toponymie drie ver-
schillende zaken benoemen: een dijk, een hoger gelegen weg door een moe-
rassig gebied en een afdamming in een waterloop. Landegemdam is een 
hoger gelegen weg door een laag en vochtig gebied en Muisdaledam is een 
afdamming in de Poeke/Kale.

DIJK

In de Landegemse toponiemen Herentdijk, Geraerts Dijk en Gerolfs Dijk 
slaat dijk op een verhoogde weg en het is dus hetzelfde als dam.

DREEF 

Dreef is een afleiding van het werkwoord drijven en duidt oorspronkelijk op 
een weg waarover vee naar de graasplaatsen werd gedreven. Naderhand be-
tekende het ‘weg’. 
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GAT 

Een gat duidt in zijn algemene betekenis een toegangsweg aan tot een akker-
complex of een perceel (Van Durme 1986 I, 275 en II, 166) maar het kan 
ook een toegang zijn in het algemeen, zoals in Mispelaargat, Broekgat en 
Gloriekens Gat.

STRAAT 

Straat is ontleend aan het Latijnse via strata en duidde aanvankelijk gepla-
veide wegen aan. Later werd het woord ook toegepast op verharde en onver-
harde wegen. 

SLAG

In de dialecten van westelijk Vlaanderen is een slag het spoor van karren- of 
wagenwielen in onverhard terrein (Vandeveire en Devos 2008, 28) en van-
daar ook de benaming voor een onverharde, soms doodlopende veldweg. 

WEG/WEGEL

Weg gaat terug op het Germaanse wega en is de meest gebruikte benaming 
voor zowel verharde als onverharde wegen.  Wegel is een  verkleinwoord op 
-el.

5.2  BENOEMINGSMOTIEVEN VOOR STRAATNAMEN 

(a) naar een bezitter, een aangelande of een andere persoon

Gelarekins Weg: Zie Gloriekens Gat. 

Gravenstraat: Paalde aan de Laakt en lag in het Vlaanderse, dit was een 
gebied dat eigendom was van de Graaf van Vlaanderen en niet in leen was 
gegeven. De straat kan ook genoemd zijn naar die Graaf maar ook naar ie-
mand met de naam (de) Graeve.

Haarkensstraatje: Lag op de wijk Vierhekken. In de vermelding van 1694 
Aarrekens straetie(n) herkennen we de diminutiefvorm van de familienaam 
Aerens/Haerens (Debrabandere 1993, 58). 

Huisstraat: Deze niet gelokaliseerde straat is waarschijnlijk genoemd naar 
een aangelande die Huys heette met zijn familienaam. 
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STEKELBEKE 
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Het complex is genoemd naar een aangrenzende beek, die echter nergens 
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kelbeke dankt haar naam aan de stekelvormige heesters die eertijds langs 
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5  STRAATNAMEN 

5.1  KERNBESTANDDELEN IN STAATNAMEN 

DAM 

Dam is afgeleid van het Germaanse damma en kan in de toponymie drie ver-
schillende zaken benoemen: een dijk, een hoger gelegen weg door een moe-
rassig gebied en een afdamming in een waterloop. Landegemdam is een 
hoger gelegen weg door een laag en vochtig gebied en Muisdaledam is een 
afdamming in de Poeke/Kale.

DIJK

In de Landegemse toponiemen Herentdijk, Geraerts Dijk en Gerolfs Dijk 
slaat dijk op een verhoogde weg en het is dus hetzelfde als dam.

DREEF 
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GAT 

Een gat duidt in zijn algemene betekenis een toegangsweg aan tot een akker-
complex of een perceel (Van Durme 1986 I, 275 en II, 166) maar het kan 
ook een toegang zijn in het algemeen, zoals in Mispelaargat, Broekgat en 
Gloriekens Gat.

STRAAT 

Straat is ontleend aan het Latijnse via strata en duidde aanvankelijk gepla-
veide wegen aan. Later werd het woord ook toegepast op verharde en onver-
harde wegen. 

SLAG

In de dialecten van westelijk Vlaanderen is een slag het spoor van karren- of 
wagenwielen in onverhard terrein (Vandeveire en Devos 2008, 28) en van-
daar ook de benaming voor een onverharde, soms doodlopende veldweg. 

WEG/WEGEL

Weg gaat terug op het Germaanse wega en is de meest gebruikte benaming 
voor zowel verharde als onverharde wegen.  Wegel is een  verkleinwoord op 
-el.

5.2  BENOEMINGSMOTIEVEN VOOR STRAATNAMEN 

(a) naar een bezitter, een aangelande of een andere persoon

Gelarekins Weg: Zie Gloriekens Gat. 

Gravenstraat: Paalde aan de Laakt en lag in het Vlaanderse, dit was een 
gebied dat eigendom was van de Graaf van Vlaanderen en niet in leen was 
gegeven. De straat kan ook genoemd zijn naar die Graaf maar ook naar ie-
mand met de naam (de) Graeve.

Haarkensstraatje: Lag op de wijk Vierhekken. In de vermelding van 1694 
Aarrekens straetie(n) herkennen we de diminutiefvorm van de familienaam 
Aerens/Haerens (Debrabandere 1993, 58). 

Huisstraat: Deze niet gelokaliseerde straat is waarschijnlijk genoemd naar 
een aangelande die Huys heette met zijn familienaam. 
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Jonkherendreef: Deze niet gelokaliseerde dreef is genoemd naar ene (de)
Jonkheere. In 1557 woonden in Landegem dhors (erfgenamen) mauwers de 
Joncheere (RAG-Ou, 1714, 3r). 

Lauwers Straatje: Komt in 1411 voor de eerste keer in de documenten voor 
maar wordt niet meer vermeld na 1600. Het straatje is genoemd naar ene 
Lauwers.

Mulaerts Dreef: Lag op de Westhoek en heet in de oudste vermelding van 
1418 de ander side van der straten goessin Mulaerts (RAG-Dro 84, 29r) ‘de
ander kant van de straat van Goessin Mullaert’. 

Rentergemstraat: Lag op de wijk Rentergem en liep van de molen van 
Landegem naar Hansbeke. Rentergem, zie onder 2. Namen van wijken ge-
huchten en hoeken. 

Scheggenweg: In scheghe(n) wech (1577, RAG-Ne 323, 128r) is scheghen
samengetrokken uit de genitiefverbinding ‘s heggen van het naam Hegge
(Debrabandere 1993, 478). 

Ziekmanstraat: De Ziekmanstraat liep van de Westhoek naar Drongen; het 
verlengde ervan werd ook Domanstraat genoemd. Het Middelnederlandse 
ziekeman betekent ‘melaatse’. In de Middeleeuwen werden melaatsen ver-
bannen naar een uithoek van het dorp; de Ziekmanstraat liep naar zo’n afge-
legen plaats, ze was met een draaiboom afgesloten (met eenen draeyboom 
hebben afgesloten teghen de zieckman strate), wat er kan op wijzen dat de 
straat leidde naar een afgesloten opvangplaats voor melaatsen. Zie(e)kman
kan ook een persoonsnaam zijn en duidde een melaatse aan en ook de deken 
van de leprozen en de provenier van een ziekeliedenhuis (Debrabandere 
1993, 1283). Nu is de Ziekmanstraat een deel van de Moorstraat. 

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

Akkerstraatje: Liep naar, door of langs een akker. 

Avenakkerstraatje: Liep naar, door of langs de Avenakker.

Bavenbruggestraatje: Dit straatje liep naar de Bavenbrugge.

Berg: Deze straat liep naar de Berg bij Bavenbrugge.  

Blakenakkerstraatje: Dit straatje paalde aan de Blakenakker.
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Boontant: Was een voetweg, paalde aan de priesterage van Landegem en 
aan het perceel Boontant en werd ernaar genoemd.

Broekelstraatje, Broekstraat(je), Broekweg: Het Broekelstraatje werd ook
Moortelstraatje, Broekstraatje en Broekweg genoemd en leidde naar het 
broek op de Herenthoek. Broekel is een verkleinwoord op -el van broek (vgl. 
weg/wegel). Uit ons toponymisch materiaal blijkt dat er meer dan één 
Broekstraat(je) was in Landegem, maar de informatie in de excerpten laat 
ons niet toe ze van elkaar te onderscheiden. Er lag zeker een Broekstraat(je) 
op de Herenthoek en een op Wilde. Deze straatnamen verwijzen naar een 
broek als begin- of eindpunt. 

Brugse Heerweg, Oude Brugse Heerweg: Werd ook Heerweg van Gent 
naar Brugge genoemd. Liep over de wijken Wilde en Heiste van Landegem 
naar Merendree en over Hansbeke en Lotenhulle naar Brugge.  

Dam, Damstraat, Landegemdam: Deze drie namen duiden de verhoogde 
weg aan die loopt van de kerk van Landegem naar de Herenthoek door de 
meersen in het alluvium van de Poekebeek, later Kale genoemd: den 
dam(m)e te landeghe(m) ter becken.

Domanstraat: Was (een deel van) de heerweg van Nevele naar Gent (den
herwech van nevele naer ghent genaempt de doyman strate) en is genoemd 
naar de Doman.

Doornstraatje: Dit verdwenen straatje verbond de Houtstraat met de West-
hoekstraat en paalde aan de Doornt.

Gaverstraat: Deze straat op de Herenthoek liep naar het Gaverse.

Gentse Heerweg, Gentse Weg, Gentweg: De weg van Brugge naar Gent 
werd ook de Brugse Heerweg genoemd. 

Heistekerkweg: Deze kerkweg liep van de wijk Heiste naar de kerk van 
Landegem en werd ook Lijkweg genoemd (zie Kerkweg).

Herentstraat: Liep naar de Herent.

Houtstraat, Houtweg: Liep door een hout-gebied of bosgebied op de West-
hoek. 

Hulstbilksken: Dit straatje werd genoemd naar een perceel dat Hulstbilk-
sken heette. 
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Boontant: Was een voetweg, paalde aan de priesterage van Landegem en 
aan het perceel Boontant en werd ernaar genoemd.

Broekelstraatje, Broekstraat(je), Broekweg: Het Broekelstraatje werd ook
Moortelstraatje, Broekstraatje en Broekweg genoemd en leidde naar het 
broek op de Herenthoek. Broekel is een verkleinwoord op -el van broek (vgl. 
weg/wegel). Uit ons toponymisch materiaal blijkt dat er meer dan één 
Broekstraat(je) was in Landegem, maar de informatie in de excerpten laat 
ons niet toe ze van elkaar te onderscheiden. Er lag zeker een Broekstraat(je) 
op de Herenthoek en een op Wilde. Deze straatnamen verwijzen naar een 
broek als begin- of eindpunt. 

Brugse Heerweg, Oude Brugse Heerweg: Werd ook Heerweg van Gent 
naar Brugge genoemd. Liep over de wijken Wilde en Heiste van Landegem 
naar Merendree en over Hansbeke en Lotenhulle naar Brugge.  

Dam, Damstraat, Landegemdam: Deze drie namen duiden de verhoogde 
weg aan die loopt van de kerk van Landegem naar de Herenthoek door de 
meersen in het alluvium van de Poekebeek, later Kale genoemd: den 
dam(m)e te landeghe(m) ter becken.

Domanstraat: Was (een deel van) de heerweg van Nevele naar Gent (den
herwech van nevele naer ghent genaempt de doyman strate) en is genoemd 
naar de Doman.

Doornstraatje: Dit verdwenen straatje verbond de Houtstraat met de West-
hoekstraat en paalde aan de Doornt.

Gaverstraat: Deze straat op de Herenthoek liep naar het Gaverse.

Gentse Heerweg, Gentse Weg, Gentweg: De weg van Brugge naar Gent 
werd ook de Brugse Heerweg genoemd. 

Heistekerkweg: Deze kerkweg liep van de wijk Heiste naar de kerk van 
Landegem en werd ook Lijkweg genoemd (zie Kerkweg).

Herentstraat: Liep naar de Herent.

Houtstraat, Houtweg: Liep door een hout-gebied of bosgebied op de West-
hoek. 

Hulstbilksken: Dit straatje werd genoemd naar een perceel dat Hulstbilk-
sken heette. 
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Hulststraat: Liep van de molen van Landegem naar Merendree en werd ge-
noemd naar de aanpalende Hulstakker.

Kerkstraat, Kerkstraatje: De Kerkstraat loopt van de kerk van Landegem 
naar Drongen en omdat die straat vrij kort is werd ze ook Kerkstraatje ge-
noemd. Nu is de Kerkstraat nog korter dan vroeger want na de Eerste We-
reldoorlog kreeg een deel van die straat de naam van de Landegemse ge-
sneuvelde Renaat De Rudder. 

Kerkweg, Kerkwegel: Een kerkweg is een smalle voetweg die van een uit-
hoek van het dorp door de velden naar de kerk leidt. Zo was er een kerkweg 
van de afgelegen wijken Herenthoek, Westhoek en Heiste naar de kerk. 

Landegemstraat: Was een deel van de Domanstraat en liep door de West-
hoek van Landegem naar Drongen. 

Landstraatje: Niet gelokaliseerd straatje (land, zie 7.1. Kernbestanddelen in 
terreinnamen). 

Leenstraat: Paalde aan een leen op de Varentdries; naar dit leen werd ook 
de Leengracht genoemd. 

Molenstraat: Liep naar de molen op Wilde. 

Molenweg: Liep van de kerk van Landegem naar de molen op de Herent-
hoek die voor het eerst werd vermeld in 1434. 

Moortelstraat, Moortelstraatje: Oude naam voor de huidige Hekstraat op 
de Herenthoek. Dit straatje liep naar het Broekgat, het paalde aan het Moor-
telken en werd ernaar genoemd.  

Mosgaverstraat: Wordt nu in Landegem Musschaverstraat genoemd maar 
het verlengde ervan op het grondgebied Drongen heet etymologisch correct 
Mosgaverstraat, zie Mosgaver.

Nevelestraat: Liep van de Westhoek naar Nevele. 

Noordhoutstraat: Liep van Landegem naar het Drongense Noordhout. 

Plaatse: Plaatse is de gewone naam voor het dorpsplein bij de kerk van 
Landegem. Aan die Plaatse lagen de pastorie of priesterage en de dorpsher-
bergen De Kroon (herberghe de Croone ... west de plaetse) en Sint-
Huibrecht (eene herberghe ghenaemt Ste huijbrecht oost de straete loopende 
van landeghem plaetse naer Meerentre). De naam gaat terug op het Latijnse 
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platea ‘plein in de stad’, dat o.m. bewaard is in de oudste vermelding van de 
markt van Nevele in Juxta plateam (1413). 

Reestraatje: Deze naam is slechts twee keer en dan nog in één en dezelfde 
bron geattesteerd. Bovendien is het handschrift moeilijk te ontcijferen. In de 
oudste vermelding (1450) kan gelezen worden reec straetkin of roec straet-
kin (SAG, 330/25, 78r). In diezelfde bron lezen we enkele regels verder ree 
straetkin of roe straetkin (SAG, 330/25, 78r). In de Meetjeslandse topony-
mie komt ree o.m. voor in Ree (Boekhoute); Reedonk en Reevoort (Ever-
gem) en in Reebilk (Hansbeke). In elk van deze namen betekent ree ‘grep-
pel, grenssloot’ (De Bo 1892, 798 en WVD 1, 90-91). Het Reestraatje zou 
dan genoemd zijn naar een nabijgelegen afwateringsgracht of grenssloot. 
Indien roe straetkin de juiste lezing is, stelt oe een lange o voor en roo bete-
kent dan ‘plaats waar gerooid werd’. Ook roec komt een aanmerking en be-
tekent ‘zwarte kraaiachtige vogel’. In 1293 is in Geraardsbergen het topo-
niem roekhaghe geattesteerd, een samenstelling van roec en haghe (VM-
NW). Ook reec is een mogelijke lezing. In dit geval stamt het woord af van 
het Germaanse raku ‘recht gedeelte van een vaarwater’ (TW, 829 en Gysse-
ling 1954, 69) en valt dan in betekenis samen met het Middelnederlandse rac
‘strook land, vooral aan of langs een water’ (zie ook Van Durme 1986, II, 
589). Reec straetkin is zo genoemd omdat het bijv. ligt langs een rechte 
strook land. 

Scheeweg: Een scheeweg is een scheidingsweg tussen twee percelen of twee 
eigendommen. 

Schurestraat: Liep van Heistendries naar Wilde en op deze wijk stond de 
tiendenschuur waarnaar de straat is genoemd. Nu heet de oorspronkelijk 
Schurestraat officieel Scheurestraat (zie Schure). 

Stekelbeekstraat(je): Lag op Wilde en is genoemd naar de Stekelbeke.

Wagenweg: Een wagenweg is een veldweg breed genoeg voor wagens met 
paard.

Weerdestraatje: Liep naar de stede ten weerde, zie Weerde.

Westhoekstraat: Lag op de Westhoek en liep van de Paaldoorn naar Vosse-
lare. Nu is dit (een deel) van de Vosselarestraat. 

Weststraat: Weststraat is een korte vorm van Westhoekstraat (de smetstede 
oost de westhoucstraete = Smets Stede zuyt oost de west straete).
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Hulststraat: Liep van de molen van Landegem naar Merendree en werd ge-
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Moortelstraat, Moortelstraatje: Oude naam voor de huidige Hekstraat op 
de Herenthoek. Dit straatje liep naar het Broekgat, het paalde aan het Moor-
telken en werd ernaar genoemd.  

Mosgaverstraat: Wordt nu in Landegem Musschaverstraat genoemd maar 
het verlengde ervan op het grondgebied Drongen heet etymologisch correct 
Mosgaverstraat, zie Mosgaver.
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Plaatse: Plaatse is de gewone naam voor het dorpsplein bij de kerk van 
Landegem. Aan die Plaatse lagen de pastorie of priesterage en de dorpsher-
bergen De Kroon (herberghe de Croone ... west de plaetse) en Sint-
Huibrecht (eene herberghe ghenaemt Ste huijbrecht oost de straete loopende 
van landeghem plaetse naer Meerentre). De naam gaat terug op het Latijnse 
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Winkelstraatje: Dit niet gelokaliseerd straatje liep naar, door of langs de 
Winkel: daerment heedt Jnde(n) wynckele zuyt het wynckelstraetke(n).

(c) naar de bodemgesteldheid of bodemsoort 

Zandweg: De Zandweg wordt nu in Landegem Zoutweg genoemd. In de 
overgeleverde documenten lezen we zowel sautweg als santweg en dit hoeft 
niet te verbazen want in het 16e-eeuwse geschrift zijn een u en een n soms 
moeilijk van mekaar te onderscheiden. Onze attestaties komen vaak uit ren-
teboeken die geregeld van elkaar werden gekopieerd, zodat één enkele lezing 
steeds opnieuw kon worden overgeschreven. En aangezien in de toponymie 
zoutweg geen onbekende is, kan de kopiist gemakkelijk sant geïnterpreteerd 
hebben als saut. Voorbeelden van een Zoutweg in het Meetjesland vinden 
we in Lovendegem (Andries 1993, 31), Oostwinkel (Van de Walle en Devos 
2006, 26), Zomergem (Mattheeuws en Devos 1997, 51) en Eeklo (Van de 
Woestyne 1994, 41-42). Alle auteurs brengen zoutwegen in verband met 
zoutwinning of zouttransport. De zoutwegen in Lovendegem en Zomergem 
lopen van een aanlegsteiger naar het dorp en die in Eeklo en Oostwinkel lo-
pen langs een zilte veenlaag, die geschikt was voor zoutwinning. In Lande-
gem komt geen van deze verklaringen in aanmerking want deze weg van de 
Brielkensplas naar Merendree loopt niet naar of door een veengebied. De 
Zandweg (Zoutweg) ligt op bodemserie Pbc, d.i. droge licht-zandleemgrond 
(Tavernier en Vandenhout 1967, 52) daarom interpreteren we de naam als 
zandweg ‘weg door zandgrond’. 

(d) naar de vorm, het uitzicht 

Groene Weg, Groene Wegel, Groen Wegelken: De eerste betekenis van 
Groene Weg is “met gras begroeide weg”, maar er kan ook gedacht worden 
aan “wisselweg in het drieslagstelsel” (Van Durme 1986 II, 211). In het drie-
slagstelsel wordt telkens afwisselend een derde van het landbouwland met 
wintergraan, een derde met zomergraan bezaaid en een derde ligt braak. De 
weg langs of door deze landbouwgrond veranderde elk jaar van plaats en 
werd daarom wisselweg genoemd. De Groene Weg naar Heiste werd Groene 
Kerkweg en Kerkweg genoemd. Ook de kerkweg van de Herent naar de 
kerk werd Groene Weg genoemd. 

Groene Kerkweg: De Groene Kerkweg is een met gras begroeide voetweg 
die dwars door de akkers van de afgelegen wijk Heiste naar de kerk liep. 

Holenslag: Hole is een oudere vorm van holle (Mattheeuws en Devos 1997, 
207). De Holenslag is een holle slag, een slag tussen twee bermen (slag, zie 
5.1. Kernbestanddelen in straatnamen).
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Hoolstraat: Hool of hol betekent ‘uitgehold’. De Hoolstraat is een holle 
weg.

Kruisstraat: Kruisstraat is een oude benaming voor een kruispunt van we-
gen. Dit kruispunt kon niet gelokaliseerd worden. 

Lang Wegelken: Lag op de wijk Wilde.

Olmendreef: Niet gelokaliseerde dreef afgezoomd met olmen. 

Smal Wegelken: Lag in de wijk Overdam op de Hoge Akker en was een 
gebuurweg (eenen ghebueren wegh gheheeten smal weghelken, 1438, RAG-
Dro 165, 0) dit is een gemeenschappelijke weg door verscheidene aangelan-
den gebruikt. 

(e) naar de functie of de bestemming

Dorsweg: Verschillende wegen in Landegem dragen de naam Dorsweg,
o.m. op de wijken Herenthoek, Heiste en Wilde. Dorsweg is een samentrek-
king van d(e) orsweg. Het Middelnederlandse ors betekent ‘paard’ en is door 
het verspringen van de r ontstaan uit ros. Een zelfde medeklinkerversprin-
ging vinden we ook in het Engelse horse. Een dorsweg is breed genoeg voor 
de doorgang van een paard. 

Gebuurweg: Lag op de Herenthoek en paalde aan de Hoge Akker. Gebuur-
weg is een variant van buurweg ‘een weg aan verscheidene geburen gemeen’ 
(WNT). Buurwegen zijn wegen die verscheidene buren samen toekomen en 
die niet mogen gesloten worden tenzij met onderlinge toestemming. De Ge-
buurweg (1444) (lant ghenaemt het holmstick noort west de ghebuerwech)
werd later ook Scheeweg (1538) genoemd: landt ghenaemt het holmstack 
(sic) west den Scheewegh en dat is een weg die een scheiding vormt tussen 
percelen of eigendommen. De Gebuurweg heet ook Smal Wegelken.

Lijkweg: Liep van de kerk naar de wijk Heiste. Een lijkweg is een weg 
waarlangs men de overledenen van een afgelegen wijk naar de kerk draagt. 
De Lijkweg werd ook Heistekerkweg genoemd. 

(f) benoemingsmotief onzeker 

Hoekstraat: De Hoekstraat vormde een hoek met een andere straat of liep 
naar een (uit)hoek van het dorp. 
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Winkelstraatje: Dit niet gelokaliseerd straatje liep naar, door of langs de 
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6  HOEVEN, WONINGEN EN ANDERE GEBOUWEN 

6.1  KERNBESTANDDELEN IN HOEVENAMEN 

GOED, GOEDEKEN 

De naam goed slaat op een boerderij van een aanzienlijke grootte. Soms 
duidt het woord alleen de hoevegebouwen aan, maar vaak heeft het betrek-
king op het hele bedrijf, op de gebouwen en landerijen die van de hoeve deel 
uitmaken. 
De schaarse goed-toponiemen in Landegem zijn samengesteld uit het woord 
goed, het plaatsbepalend voorzetsel te en een plaatsnaam: Goed ten Briele, 
Goed ter Varent, Goed te Landegem, Goed te Wilde.

HOFSTEDE, STEDE(KEN) 

Hofstede is samengesteld uit de woorden hof en stede. Hof, uit het Germaan-
se hofa, betekent ‘boerderij’ en stede, uit het Germaanse stadi, betekent 
‘plaats, plek’ (TW, 501) en ‘plaats waarop iets staat’. Deze laatste betekenis 
blijkt nog uit volgende samenstellingen (WNT): bedstede ‘plaats waarop een 
bed staat’, haardstede ‘plek waar de haard is’, huisstede ‘grond waarop een 
huis kan worden gebouwd, staat of gestaan heeft’, legerstede ‘legerplaats’, 
slaapstede ‘slaapplaats’ en woonstede ‘woonplaats’. Ook in ons topony-
misch materiaal vonden we een voorbeeld waarin stede gewoon ‘plaats’ be-
tekent: ter stede daer men(t) heet in den westhouc ‘op de plaats die men de 
Westhoek noemt’ (1404, SAG, 301/17, 2, 77v). 

Het lijkt erop dat in onze verzameling toponiemen heel wat ‘stede’-namen 
eerder cultuurland dan hoevegebouwen aanduiden en dat ook enkele ‘hofste-
de’-vermeldingen niet noodzakelijk een bewoonde plaats aanduiden. Om 
enige duidelijkheid in de betekenisevolutie te krijgen, hebben we onze 
“(hof)stede”-excerpten van naderbij bekeken. 

1. In veel oude vermeldingen is stede ‘plaats door iemand ontgonnen, eigen-
dom van iemand’. Zo’n plaats kon ook tijdelijk bewoond zijn en droeg dan 
de naam van de eigenaar of de bewoner zoals in boudins stede (1414, SAG, 
330/15, 240), herpolfs stede (ca. 1444, RAG-Dro, 83, 16r), jans veys stede
(1426, RAG-Ne, 58, 216r), jan swulfs stede (1426, RAG-Ne, 58, 216r), sco-
nincx stede (1451, SAG, 330/25, 86r) en piet(er) sdobbelare(n) stede (1426, 
RAG-Ne, 58, 216r). 
Stukken bouwland zoals sticxken, ghemet, lant konden de naam dragen van 
de persoon die de plaats of stede had ontgonnen. Hiervan hebben we tiental-
len voorbeelden in ons glossarium: sticxken ghenaempt bauwens michiels 
stedeken (1606, RAG-Ne 396, 392v); ghemet ghenaemt beelebuxstede
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(1650, RAG-Ne 29, 78v), Landts ghenaempt blonder stede (1577, RAG-Ne 
323, 119v), Lants ghenaempt de buerste (1609, RAG-Me 105, 38r), lants 
datmen noempt cruucx stede (1604-1613 RAG-Ne 1262, 33v), Landts
ghenaempt de Jaccopt (sic) stede (1577, RAG-Ne 323, 152r), lant 
ghenaempt lijsens ste (1582-1624, RAG-Ne 104, 27r), Landts ghenaempt 
Renterghems stede (1560, RAG-Ne 2225, 0) en landts ghenaempt tVeys ste-
de (1622, RAG-Ne 72, 0). 
De overgang van ‘ontgonnen plaats’ naar ‘bouwland vinden we in: an smeets 
stede (1425, SAG, 301/28, 2, 22r) = Landt gheheeten oudt smet stede (1543 
(latere kopie) RAG-Ne 64, 134v) = lands gheheete(n) de smeets stede noort 
de kercwech (1548, RAG-SB R 858/7E, 3v). Ook in Callants Stede kan de 
evolutie goed worden gevolgd. Eerst stond er op die plek een huis: het aude 
huus up Joos callants stede (1585, RAG-Ne 581, 19r), twintig jaar later was 
het huis afgebroken: onbehuusde hofstede ghenaempt callants stede (1606, 
RAG-Ne 396, 392v) en in 1728 was Callants Stede een stuk bouwland ge-
worden: landt ghenaemt de Callant Stede (RAG-Ne 2244, art. 113). 
Nog in de volgende voorbeelden betekende stede oorspronkelijke ‘plaats’ en 
later ‘stuk land’: lants ter stede daerme(n)t heet jnde(n) busch (1396, SAG-
330/10, 318v). Het gaat hier over een stuk landbouwgrond op een plaats die 
Bos werd genoemd. Andere voorbeelden van stede ‘land’ zijn: stede genaemt 
den Aghen-bulck (1653-1655,  RAG-Ne 1257, 6r) = lants ghenaemt den 
Aeghenbulck (1653-1655, RAG-Ne 1257, 6r). Ook in de volgende excerpten 
vermoeden we dat stede ‘land’ betekent: dhelft van een stick landts van 
haudts tyde ghenaemt de ste (1550-1576, RAG-Ne 63, 60r) = Lande
ghenaemt te (sic) stede ende heeft wylent een stede gheweest (1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 88r); 731 Roeden ghenaempt de stede dies es daer Inne be-
grepe(n) het clee(n) stedekin (1583, RAG-Ne 396, 299r). Eén enkele keer is 
ook hof een stuk land: een stic lants ghenaempt het hof ligghende an heysten 
driesch (1610, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 93r). 
Een (hof)stede ‘grond met huis’ die niet meer bewoond was, werd afgebran-
de, oude of onbehuisde (hof)stede genoemd; na verloop van tijd werd de 
plaats in bouwland gelegd en werd ze lant genoemd. Een voorbeeld van een 
afgebrande (hof)stede vinden we op de Herenthoek: afgebrande stede inden 
herrent (1582-1624, RAG-Ne 104, 48r). Een oude (hof)stede kon enkele 
jaren later bouwland zijn: lants eertyts wesende aude hofstede zuyt de(n) 
cappelle(n) driesch (1642, RAG-Ne 399, 67v), een half ghemet landts twelck 
hiervortyts een hofstedeken geweest heeft ligghende by keercke inde prochie 
van Landeghem (1610, RAG-RG B4543, 0), onbehuusde hofstede ghenaemt 
den biesbulc an eijsten driesch (1587, RAG-Me ,65, 93r) =  lant ghenaemt 
de(n) biesbulck suijt de Straete noort Eijsten driesch (1728, RAG-Ne 2244, 
art. 945). De meierij van Landegem was afwisselend bewoond en onbehuisd:
lants ghenaempt de meijerij noort den driesch (is nieuw betemmert met een 
woonhuijs) (1668, RAG-Me 68, 127r) = lants ghenaempt de meyherije noort 
de(n) capelle(n)driesch (1688, RAG-Me 106, 37v) = onbehuijsde hofstede 
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ghenaemt de Meijerije noort west den Cappellen dries (1728, RAG-Ne 
2244, art. 352). 
Voorbeelden van een landbouwuitbating zonder gebouwen of onbehuysde 
hofstede/onbehuysde stede zijn: onbehuysde hofstede west den herrent dyck 
put oost de westhouckstraete (1582-1624, RAG-Ne 104, 85v); onbehuysde
hofstede gheleghen inde herrentstraete (1602-1656, RAG-Ne 1190, 62(b) r) 
= onbehuysde stede inde herentstraete (1625, RAG-Ne 397, 0); hofstede 
ghenaemt mettiens ste inden Wyck van Wilde (1677, RAG-Me 70, 92v) = 
eene aude onbetemmerde hofstede ghenaempt mettiens ste gheleghen inden 
wijck van wilde (1677, RAG-Me 83, art. 49) = onbehuysde hofstede 
ghenaemt merttiens (sic) stede (1689, RAG-Me71, 27r). 

2. Een landbouwuitbating met woonhuis wordt bijna steeds hofstede(ken)
genoemd; er staat meestal uitdrukkelijk bij vermeld dat de hofstede behuyst
‘bewoond’ is. Voorbeelden hiervan zijn legio in het glossarium: huus en(de) 
hofstede te landeghem ligghende jeghen de kercke (1344, RAG-Nds); be-
huusde hofstede ghenaempt tbosschelkin (1574, RAG-Ne 624, 134v); be-
huijsde hofstede ghenaemt Beurmans Sté (1728, RAG-Ne 2244, art. 1361); 
stede daerment heet het dal (1603-1604, RAG-Ne 1262, 11r) = behuijsde
hofstede genaemt het Dal (1728, RAG-Ne 2244, art. 809); behuyst hofstede-
ke(n) genaempt Gerart goethals stede (1649, RAG-Me 66, 116v); een be-
huijsde hofstede ghenomt het goed ter Beken paelende suijt oost de beke
(1728, RAG-Ne 2244, art. 305); huijsstede in wilde driesch van audts 
ghen(aem)pt den hert (1669, RAG-Me 68, 188r) = behuysde hofstede op 
wildendries noort de(n) driesch va(n) oude(n) tyde ghenaemt de(n) hert
(1696, RAG-Me 71, 163v); de hofstede mette(n) motkine gracht bachter de 
schuere tveldekin ande dreve oostwaert mette(n) bogaerdekin (1548, RAG-
SB R 858/7E, 3v) = tpachtgoet vande aelmoessenie van Ste baefs te ghendt
(1577, RAG-Ne 323, 130v); hofstedeke darment heet ten cruijsstraten
(1582-1624, RAG-Ne 104, 11r) = behuysde hofstede gelege(n) ter cruijsstra-
te(n) (1588, RAG-Ne 26, 47r); stede ande lynde (1538-1564, RAG-Ne 62, 
336v) =  behuusde stede gheleghen by der Linde (1580, RAG-Ne 626, 147r); 
lant genaempt pier piemans steken (1582-1624, RAG-Ne 104, 470v) = een
behuijst hofstedeken genaemt pietjen piemans hofstedeken (1728, RAG-Ne 
2244, art. 159); behuysde hofstede oost de(n) cappelle(n) driesch (1641, 
RAG-Ne 399, 49v); twee behuijsde hofsteden dannof de eene es eene her-
berghe ghenaemt Ste huijbrecht (1728, RAG-Ne 2244, art. 1022); eene be-
huijsde hofstede te voren een stick lant ghenaemt den busch (1650, RAG-Ne 
29, 30r); eene behuysde hofstede te vooren een stick lant ghenaemt het bruy-
loft stick (1650, RAG-Ne 29, 46r). 

Uit wat vooraf gaat, besluiten we dat stede vooral slaat op een woning of op 
een plaats waar ooit een woning stond. En als een stede bewoond is, staat dit 
vaak zo in de oude documenten vermeld. De naam hofstede wordt gebruikt 
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voor bewoonde landbouwuitbatingen, ook al zijn ze later (tijdelijk) niet meer 
bewoond. 

6.2  BENOEMINGSMOTIEVEN VOOR HOEVEN 

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

Boudins Stede: Boudin is een vleivorm op -in van Boudewijn. 

Clabbatterken: Clabbatterken is een verkleinvorm van Clabbat. Het hof-
stedeke was eigendom van de kerk van Landegem, lag aan de Kapellendries 
en paalde ten westen aan de Varentdries. De naam Clabat is enkele keren 
overgeleverd in Landegem: mauwers en(de) Lysbette Clabbats (1622-23, 
RAG-Ne, 1257, f 11r); van(de) weduwe van Mauwers Clabat (1571, SAG-
36/152, f 13v); maur(us) clabat ... in pachte de tiende van halewy(n) (1542, 
RAG-Dro, 65, f 3r); mauris clabat fs phelips (1571-1573, RAG-Ne 623, 
61v). 

Gerard Goethals Stede: Was een behuyst hofstedeke(n) genoemd naar Ge-
rard Goethals. 

Herpolfs Stedeken: In de oudste vermelding van 1444 herpolfs stede her-
kennen we de familienaam (H)erpels (Debrabandere 1993, 490). De naam 
Erpolf is in 1426 geattesteerd in Nevele: ov(er) Jan erpolf (RAG-Ne 58, 4v). 

Jan Veys Stede: Is waarschijnlijk te identificeren met Veys Stede en was 
bewoond of gebruikt door ene Jan Veys. 

Jan Wulfs Stede: Wulfs is een genitief van de familienaam (De) Wulf.

Metjens Stede: Lag op Wilde. Metje is een verkleinwoord van de vrouwen-
naam Mette en dit is een korte vorm van de Germaanse meisjesnaam Mach-
teld, Mathilde, Mechtild (Debrabandere 1993, 949). In Metjes Stede kan ook 
de West-Vlaamse verwantschapsnaam metje zitten, door klinkerverkorting
(vgl. bomtje voor ‘boompje’ (Devos en Vandekerckhove 2005, 49)) ontstaan 
uit meetje dat een verkleinwoord is van meet ‘doopmeter’. In 1677 was de 
hoeve eene aude onbetemmerde hofstede of onbehuysde hofstede, dit is een 
hoeve zonder woonhuis. 

Veiken: Deze hofstede was in 1685 bouwland en lag aan de Varentdries. 
Veiken is een verkleinvorm van de familienaam De Vey. In Landegem vin-
den we in 1557 pieter de vey (RAG-Ou 1714, 3v) en in 1577 woonden op de 
wijk Vierhekken, waarop de Varentdries ligt, De wedewe martyn de veij en 
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ghenaemt de Meijerije noort west den Cappellen dries (1728, RAG-Ne 
2244, art. 352). 
Voorbeelden van een landbouwuitbating zonder gebouwen of onbehuysde 
hofstede/onbehuysde stede zijn: onbehuysde hofstede west den herrent dyck 
put oost de westhouckstraete (1582-1624, RAG-Ne 104, 85v); onbehuysde
hofstede gheleghen inde herrentstraete (1602-1656, RAG-Ne 1190, 62(b) r) 
= onbehuysde stede inde herentstraete (1625, RAG-Ne 397, 0); hofstede 
ghenaemt mettiens ste inden Wyck van Wilde (1677, RAG-Me 70, 92v) = 
eene aude onbetemmerde hofstede ghenaempt mettiens ste gheleghen inden 
wijck van wilde (1677, RAG-Me 83, art. 49) = onbehuysde hofstede 
ghenaemt merttiens (sic) stede (1689, RAG-Me71, 27r). 

2. Een landbouwuitbating met woonhuis wordt bijna steeds hofstede(ken)
genoemd; er staat meestal uitdrukkelijk bij vermeld dat de hofstede behuyst
‘bewoond’ is. Voorbeelden hiervan zijn legio in het glossarium: huus en(de) 
hofstede te landeghem ligghende jeghen de kercke (1344, RAG-Nds); be-
huusde hofstede ghenaempt tbosschelkin (1574, RAG-Ne 624, 134v); be-
huijsde hofstede ghenaemt Beurmans Sté (1728, RAG-Ne 2244, art. 1361); 
stede daerment heet het dal (1603-1604, RAG-Ne 1262, 11r) = behuijsde
hofstede genaemt het Dal (1728, RAG-Ne 2244, art. 809); behuyst hofstede-
ke(n) genaempt Gerart goethals stede (1649, RAG-Me 66, 116v); een be-
huijsde hofstede ghenomt het goed ter Beken paelende suijt oost de beke
(1728, RAG-Ne 2244, art. 305); huijsstede in wilde driesch van audts 
ghen(aem)pt den hert (1669, RAG-Me 68, 188r) = behuysde hofstede op 
wildendries noort de(n) driesch va(n) oude(n) tyde ghenaemt de(n) hert
(1696, RAG-Me 71, 163v); de hofstede mette(n) motkine gracht bachter de 
schuere tveldekin ande dreve oostwaert mette(n) bogaerdekin (1548, RAG-
SB R 858/7E, 3v) = tpachtgoet vande aelmoessenie van Ste baefs te ghendt
(1577, RAG-Ne 323, 130v); hofstedeke darment heet ten cruijsstraten
(1582-1624, RAG-Ne 104, 11r) = behuysde hofstede gelege(n) ter cruijsstra-
te(n) (1588, RAG-Ne 26, 47r); stede ande lynde (1538-1564, RAG-Ne 62, 
336v) =  behuusde stede gheleghen by der Linde (1580, RAG-Ne 626, 147r); 
lant genaempt pier piemans steken (1582-1624, RAG-Ne 104, 470v) = een
behuijst hofstedeken genaemt pietjen piemans hofstedeken (1728, RAG-Ne 
2244, art. 159); behuysde hofstede oost de(n) cappelle(n) driesch (1641, 
RAG-Ne 399, 49v); twee behuijsde hofsteden dannof de eene es eene her-
berghe ghenaemt Ste huijbrecht (1728, RAG-Ne 2244, art. 1022); eene be-
huijsde hofstede te voren een stick lant ghenaemt den busch (1650, RAG-Ne 
29, 30r); eene behuysde hofstede te vooren een stick lant ghenaemt het bruy-
loft stick (1650, RAG-Ne 29, 46r). 

Uit wat vooraf gaat, besluiten we dat stede vooral slaat op een woning of op 
een plaats waar ooit een woning stond. En als een stede bewoond is, staat dit 
vaak zo in de oude documenten vermeld. De naam hofstede wordt gebruikt 
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voor bewoonde landbouwuitbatingen, ook al zijn ze later (tijdelijk) niet meer 
bewoond. 

6.2  BENOEMINGSMOTIEVEN VOOR HOEVEN 

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

Boudins Stede: Boudin is een vleivorm op -in van Boudewijn. 

Clabbatterken: Clabbatterken is een verkleinvorm van Clabbat. Het hof-
stedeke was eigendom van de kerk van Landegem, lag aan de Kapellendries 
en paalde ten westen aan de Varentdries. De naam Clabat is enkele keren 
overgeleverd in Landegem: mauwers en(de) Lysbette Clabbats (1622-23, 
RAG-Ne, 1257, f 11r); van(de) weduwe van Mauwers Clabat (1571, SAG-
36/152, f 13v); maur(us) clabat ... in pachte de tiende van halewy(n) (1542, 
RAG-Dro, 65, f 3r); mauris clabat fs phelips (1571-1573, RAG-Ne 623, 
61v). 

Gerard Goethals Stede: Was een behuyst hofstedeke(n) genoemd naar Ge-
rard Goethals. 

Herpolfs Stedeken: In de oudste vermelding van 1444 herpolfs stede her-
kennen we de familienaam (H)erpels (Debrabandere 1993, 490). De naam 
Erpolf is in 1426 geattesteerd in Nevele: ov(er) Jan erpolf (RAG-Ne 58, 4v). 

Jan Veys Stede: Is waarschijnlijk te identificeren met Veys Stede en was 
bewoond of gebruikt door ene Jan Veys. 

Jan Wulfs Stede: Wulfs is een genitief van de familienaam (De) Wulf.

Metjens Stede: Lag op Wilde. Metje is een verkleinwoord van de vrouwen-
naam Mette en dit is een korte vorm van de Germaanse meisjesnaam Mach-
teld, Mathilde, Mechtild (Debrabandere 1993, 949). In Metjes Stede kan ook 
de West-Vlaamse verwantschapsnaam metje zitten, door klinkerverkorting
(vgl. bomtje voor ‘boompje’ (Devos en Vandekerckhove 2005, 49)) ontstaan 
uit meetje dat een verkleinwoord is van meet ‘doopmeter’. In 1677 was de 
hoeve eene aude onbetemmerde hofstede of onbehuysde hofstede, dit is een 
hoeve zonder woonhuis. 

Veiken: Deze hofstede was in 1685 bouwland en lag aan de Varentdries. 
Veiken is een verkleinvorm van de familienaam De Vey. In Landegem vin-
den we in 1557 pieter de vey (RAG-Ou 1714, 3v) en in 1577 woonden op de 
wijk Vierhekken, waarop de Varentdries ligt, De wedewe martyn de veij en 
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Jaecop De vey (SAG, reeks 28, bundel 36/152, 36v). Veiken kan zowel een 
klein perceeltje aanduiden als een kleine persoon die (de) Vey heet. 

(b) naar de ligging 

Dal: Deze behuijsde hofstede lag in het Dal en werd ook zo genoemd. 

Elsakker: Deze hofstede aan de Wildendries werd genoemd naar een nabij-
gelegen akker, omzoomd met elzen. 

Goed te Landegem: De Potter en Broeckaert (III 1864-70, 6-7) beschrijven 
een Goed te Landegem dat zich uitstrekte in Landegem, Nevele en Vosselare 
en in 1416 verhuurd was aan Jan van Huusse en Clare sWulfslaghers. Over 
het Goed te Landegem schrijft Kerckhaert (1983 III, 125): “De oudst beken-
de vermelding dagtekent van 1389, maar het goed lag toen woeste ende on-
ghewonnen (SAG, 330/9 f 30)”. Uit een aanhaling van 1403 (RAG-SB 
O1492, 0) blijkt dat er op het goed husinghen stonden. Historisch onderzoek 
zal nog moeten uitwijzen of het goed te Landegem geïdentificeerd mag wor-
den met het Pachtgoed van de Aalmoezenij van Sint-Baafs, ook Goed van 
Sint-Baafs genoemd. Het Goed te Landegem had volgens een pachtcontract 
van 1548 (RAG-SB R 858/7) een oppervlakte van 30 bunder lant meersch 
en(de) bosch. In dat jaar werd het verhuurd aan adriaen mortier fs Joos ende 
Jozine wittevronghele zyn(en) wettelycken wyve.

Goed te Wilde: Lag op de wijk Wilde en werd ook Halaerts Land ge-
noemd. Na 1406 duikt de naam niet meer op in de historische documenten. 

Goed ten Briele: Was een achterleen van de heerlijkheid Baarlevelde, strek-
te zich uit in Landegem en had een oppervlakte van een bunder (Maes 2001, 
99-100). Briel, zie 7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen. 

Hofstede den Mispelare: Bij deze hofstede stond een mispelaar. De mispe-
laar heeft een zeer harde houtsoort waarvan (wandel)stokken werden gesne-
den.

Hofstede ter Hagen: Lag bij een haag, zie onder 7.1. Kernbestanddelen in 
terreinnamen. 

Lange Hof: Was aanvankelijk een hofstede (zie onder 6.1. Kernbestandde-
len in hoevenamen) en pas in 1728 akkerland. Dit lang perceel werd ge-
noemd naar een nabijgelegen hof (zie ook Hof en Stuk aan het Hof).

Kruisstede: Lag bij een kruising van wegen of een kruis als oriëntatiepunt. 
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Rentergem: In een document van 1382 wordt Rentergem een doerp ge-
noemd; vier jaar later is het een ghuchte. Deze hofstede die men eet te ren-
terghem lag op de wijk Rentergem, zie onder 3. Namen van wijken, gehuch-
ten en hoeken. 

Stede ten Weerde: Lag bij de Weerde.

(c) naar het juridisch statuut 

Leen ter Varent: Zie Goed ter Varent.

(d) naar andere kenmerken

Oude Stede: Dit is een stede, die werd verlaten, bijvoorbeeld na verwoes-
ting.

6.3  HERBERG- EN HUISNAMEN 

Hert: Deze huijsstede of behuysde hofstede was vermoedelijk een herberg 
en paalde aan de Wildendries. De naam gaat terug op de legende van Sint-
Hubert en het hert die op onze voorouders een diepe indruk heeft nagelaten 
(Kerckhaert 1983, 2, 121). 

Kroon: Deze herberg werd voor het eerst genoemd in 1641. De Kroon is een 
zeer courante herbergnaam, ontleend aan een kroon als uithangbord van de 
herberg. Een kroon houdt verband met de heraldiek en wijst volgens Kerck-
haert (1983, 3, 101) op herbergen met een zekere standing die meestal in het 
centrum van het dorp waren gelegen. Herberg De Kroon paalde ten westen 
aan de plaetse van Landegem en in 1641 was Lauwereyn de mulder taver-
nier Inde Croone binne(n) dezer prochie.

Meierij: Lag aan de Kapellendries, nu Poeldendries, en is te identificeren 
met het voormalige kasteel “Van Hoobroeck-van ten Hulle”, later bewoond 
door de Landegemse burgemeester de Kerchove d’Ousselghem. Op de kaart 
van 1749 is de woning omgeven door een ringgracht met brugje en voorzien 
van een tweede walgracht met brug en toegangspoort (Lanclus 1989, 292). 
Een meierij is het huis van de meier ‘rentmeester, vertegenwoordiger van de 
heer in het hofgerecht, ambtenaar met rechtsmacht’. De meier van Lande-
gem was een vertegenwoordiger van de Graaf van Vlaanderen en de Meierij
was een leen dat gehouden werd van die graaf. Na 1603 leefde de naam en-
kel nog verder als naam van een stuk grond: onbehuijsde hofstede ghenaemt 
de Meijerije noort west den Cappellen dries (1728, RAG-Ne 2244, art. 352) 
wat er kan op wijzen dat de meierij haar bestuursfunctie had verloren. 
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Jaecop De vey (SAG, reeks 28, bundel 36/152, 36v). Veiken kan zowel een 
klein perceeltje aanduiden als een kleine persoon die (de) Vey heet. 

(b) naar de ligging 

Dal: Deze behuijsde hofstede lag in het Dal en werd ook zo genoemd. 

Elsakker: Deze hofstede aan de Wildendries werd genoemd naar een nabij-
gelegen akker, omzoomd met elzen. 

Goed te Landegem: De Potter en Broeckaert (III 1864-70, 6-7) beschrijven 
een Goed te Landegem dat zich uitstrekte in Landegem, Nevele en Vosselare 
en in 1416 verhuurd was aan Jan van Huusse en Clare sWulfslaghers. Over 
het Goed te Landegem schrijft Kerckhaert (1983 III, 125): “De oudst beken-
de vermelding dagtekent van 1389, maar het goed lag toen woeste ende on-
ghewonnen (SAG, 330/9 f 30)”. Uit een aanhaling van 1403 (RAG-SB 
O1492, 0) blijkt dat er op het goed husinghen stonden. Historisch onderzoek 
zal nog moeten uitwijzen of het goed te Landegem geïdentificeerd mag wor-
den met het Pachtgoed van de Aalmoezenij van Sint-Baafs, ook Goed van 
Sint-Baafs genoemd. Het Goed te Landegem had volgens een pachtcontract 
van 1548 (RAG-SB R 858/7) een oppervlakte van 30 bunder lant meersch 
en(de) bosch. In dat jaar werd het verhuurd aan adriaen mortier fs Joos ende 
Jozine wittevronghele zyn(en) wettelycken wyve.

Goed te Wilde: Lag op de wijk Wilde en werd ook Halaerts Land ge-
noemd. Na 1406 duikt de naam niet meer op in de historische documenten. 

Goed ten Briele: Was een achterleen van de heerlijkheid Baarlevelde, strek-
te zich uit in Landegem en had een oppervlakte van een bunder (Maes 2001, 
99-100). Briel, zie 7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen. 

Hofstede den Mispelare: Bij deze hofstede stond een mispelaar. De mispe-
laar heeft een zeer harde houtsoort waarvan (wandel)stokken werden gesne-
den.

Hofstede ter Hagen: Lag bij een haag, zie onder 7.1. Kernbestanddelen in 
terreinnamen. 

Lange Hof: Was aanvankelijk een hofstede (zie onder 6.1. Kernbestandde-
len in hoevenamen) en pas in 1728 akkerland. Dit lang perceel werd ge-
noemd naar een nabijgelegen hof (zie ook Hof en Stuk aan het Hof).

Kruisstede: Lag bij een kruising van wegen of een kruis als oriëntatiepunt. 
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Rentergem: In een document van 1382 wordt Rentergem een doerp ge-
noemd; vier jaar later is het een ghuchte. Deze hofstede die men eet te ren-
terghem lag op de wijk Rentergem, zie onder 3. Namen van wijken, gehuch-
ten en hoeken. 

Stede ten Weerde: Lag bij de Weerde.

(c) naar het juridisch statuut 

Leen ter Varent: Zie Goed ter Varent.

(d) naar andere kenmerken

Oude Stede: Dit is een stede, die werd verlaten, bijvoorbeeld na verwoes-
ting.

6.3  HERBERG- EN HUISNAMEN 

Hert: Deze huijsstede of behuysde hofstede was vermoedelijk een herberg 
en paalde aan de Wildendries. De naam gaat terug op de legende van Sint-
Hubert en het hert die op onze voorouders een diepe indruk heeft nagelaten 
(Kerckhaert 1983, 2, 121). 

Kroon: Deze herberg werd voor het eerst genoemd in 1641. De Kroon is een 
zeer courante herbergnaam, ontleend aan een kroon als uithangbord van de 
herberg. Een kroon houdt verband met de heraldiek en wijst volgens Kerck-
haert (1983, 3, 101) op herbergen met een zekere standing die meestal in het 
centrum van het dorp waren gelegen. Herberg De Kroon paalde ten westen 
aan de plaetse van Landegem en in 1641 was Lauwereyn de mulder taver-
nier Inde Croone binne(n) dezer prochie.

Meierij: Lag aan de Kapellendries, nu Poeldendries, en is te identificeren 
met het voormalige kasteel “Van Hoobroeck-van ten Hulle”, later bewoond 
door de Landegemse burgemeester de Kerchove d’Ousselghem. Op de kaart 
van 1749 is de woning omgeven door een ringgracht met brugje en voorzien 
van een tweede walgracht met brug en toegangspoort (Lanclus 1989, 292). 
Een meierij is het huis van de meier ‘rentmeester, vertegenwoordiger van de 
heer in het hofgerecht, ambtenaar met rechtsmacht’. De meier van Lande-
gem was een vertegenwoordiger van de Graaf van Vlaanderen en de Meierij
was een leen dat gehouden werd van die graaf. Na 1603 leefde de naam en-
kel nog verder als naam van een stuk grond: onbehuijsde hofstede ghenaemt 
de Meijerije noort west den Cappellen dries (1728, RAG-Ne 2244, art. 352) 
wat er kan op wijzen dat de meierij haar bestuursfunctie had verloren. 
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sParochiaans Huis, Priesterage: Het huis van de parochiaan ‘pastoor’ 
werd voor het eerst vermeld in 1450 en bijna steeds priesterage genoemd. 
De priesterage was een behuysde hofstede groot iiijC roeden ofte daeron-
trent met een hof lochtijnck ende bogaert. De monniken van de abdij Dron-
gen waren bedienaars van de kerk van Landegem en één van die monniken 
woonde in deze priesterage. Over dit bouwkundig erfgoed, zie Lanclus 1989, 
288-289. 

6.4  MOLENS 

De molen op de Herenthoek komt onder verschillende namen voor in onze 
bronnen Molen, Molen van Landegem, Landegemmolen en Windmolen. 
De oudste vermelding van een molen op de Herenthoek dateert van 1434. 
Tijdens het bevrijdingsoffensief in september 1918 werd de molen door de 
terugtrekkende Duitsers afgezaagd. De Horsmolen of Paardemolen, ook op 
de Herenthoek gelegen, behoorde bij deze windmolen: Vander wintmuelene 
staen(de) Inde prochie van Landeghem metter peerde muelene (1558-1559). 
Hij werd voor het eerst vermeld in 1462. Zoals in Dorsweg is ors een oud 
woord voor ‘paard’. In windstille perioden dreef een paard de molen aan. 

Op het hoogste punt van de kouter ten westen van de weg van Landegem-
kerk naar Merendree stond er een oliemolen. In onze bronnen draagt hij ver-
schillende namen die alle verwijzen naar zijn functie als oliemolen. Slagmo-
len, Stampmolen en Stampkot zijn samengesteld met de stam van resp. 
slaan en stampen, twee werkwoorden die o.m. ook ‘persen van olie’ beteke-
nen. Dat ging als volgt: drie zware eikenhouten balken, bijna hele bomen 
werden door een raderwerk omhoog getrokken en ploften steeds om beurten 
in een bak met lijnzaad waarin een sterke rooster lag De olie werd er zo uit-
gestampt en droop door het rooster in een vat of een kuip. Wat overbleef 
waren grote brokken, lijnkoeken genoemd, en dit was toen krachtig veevoe-
der. Oliemolen, Oliekot en Smoutmolen zinspelen op het product dat door 
persen wordt verkregen: olie of algemener uitgedrukt, vet, dat vroeger ook 
smout werd genoemd. In de naam Oliewindmolen is meebenoemd dat het 
om een windmolen gaat en niet om een watermolen, en in Landegemolie-
molen dat de molen op Landegem staat. De oliemolen van Landegem wordt 
een eerste keer vermeld in 1490 maar hij was omstreeks 1600 zeker al ver-
dwenen. Lang nadat de molen was afgebroken droeg de kouter waarop hij 
stond nog steeds de naam Oliekot cauter (1738). In één enkele bron wordt 
hij Heistenmolen genoemd naar het nabijgelegen gehucht Heiste. In of voor 
1635 duikt de naam Nieuwe Molen op. Waarschijnlijk werd op de plaats van 
de afgebroken Oliemolen een nieuwe molen opgericht, maar die molen 
wordt na 1635 in de documenten niet meer vermeld. Het toponiem Water-
molen werd maar één keer teruggevonden in de documenten maar kon niet 
gelokaliseerd worden. 
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Een derde gelokaliseerde molen in Landegem is de de coorenwintmeulen te 
Landeghem Wilde ook Wildemolen genoemd. Deze molen werd voor het 
eerst vermeld in 1655 maar is zeker ouder want in 1649 wordt de Molen-
straat vermeld: de meulen straete (RAG-Me 66, 197v). De Wildemolen werd 
in 1921 door een storm geveld. 

6.5  KERK EN KAPELLEN 

Kapel: In ons toponymisch materiaal wordt maar één kapel genoemd. In de 
oudste vermelding van 1600 heet ze gewoon de cappelle. Uit latere vermel-
dingen weten we dat het de Cappelle van onse lieve vrauwe (1728) was. De 
straat waar nu de kapel van O.L.V.Vrouw van Zeven Weeën staat, heette 
vroeger heel toepasselijk Kapellendries, maar draagt nu de naam Poelden-
dries.

Kerk, Landegemkerk: Op 12 september 1087 liet bisschop Radbod van 
Noyon-Doornik een oorkonde opstellen voor het kapittel van Drongen waar-
in hij bevestigde dat o.m. de bidplaats van Landegem in het bezit was van de 
abdij van Drongen (Decavele 2006, 39). De oudste toponymische vermel-
ding van de kerk dateert pas van 1344 huus en(de) hofstede te landeghem 
ligghende jeghen de kercke.

Kerkhof: Lag rond de kerk en werd voor het eerst vermeld in 1396. Op het 
kerkhof stonden in vroegere tijden geen kruisen of zerken, het was tot 1627 
niet ommuurd (Luyssaert 2002, 13) zodat loslopende dieren er vrij konden 
grazen want er groeide gras op het kerkhof. De afzonderlijke graven konden 
dus niet van elkaar onderscheiden worden. Het kerkhof zelf werd ook ver-
huurd: haut in pachte het kerck-hof van Landeghem. In Poesele werden er in 
1680 op het kerkhof zelfs twintig notelaars geplant en in 1729 werden voor 
het eerst appels verkocht afkomstig van de fruitbomen op het kerkhof (Bol-
laert 1994, 142-144). 

7  TERREINNAMEN 

7.1  KERNBESTANDDELEN IN TERREINNAMEN  

AKKER 

Akker, uit het Germaanse akra, is in de Vlaamse dialecten de oudste bena-
ming voor bouwland. Het woord is hier ingevoerd door de Germaanse volke-
ren die tussen de 5e en de 7e eeuw ons land hebben gekoloniseerd. 
In de vroege middeleeuwen (tussen de 5e en de 7e eeuw) lag het bouwland 
van een nederzetting bijeen, niet ver van de bewoning, op hoger gelegen 
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gronden met een goede afwatering. De Hoge Akker (1438) op der wijk He-
renthoek is daar een voorbeeld van. 
Naar alle waarschijnlijkheid werd die grond gemeenschappelijk bewerkt. De 
oude betekenis van akker ‘gezamenlijk bouwland van een dorps- of wijkge-
meenschap' is verder bewaard in de Landegemse toponiemen Akker (1397) 
en Landegemakker (1416).
De akkers werden op de verschillende wijken van Landegem ontgonnen. Op 
de wijk Westhoek lagen Akkerken (1600), Akker, Blakenakker (1426) en 
Houtakker (1426).
Van de 11e tot de 14e eeuw werd het bouwland in Vlaanderen grondig geher-
structureerd. De verspreid liggende middeleeuwse akkers werden met nieu-
we ontginningen uitgebreid en tot uitgestrekte blokken samengevoegd, kou-
ters genoemd. De kouters waren gemeenschappelijke open bouwlanden die 
volgens de techniek van het drieslagstelsel (één jaar wintergraan – één jaar 
zomergraan – één jaar braak) werden bewerkt. Bij het aanleggen van de kou-
ters werd gebruikt gemaakt van de al bestaande dorpsakker en soms werd de 
akker-naam gewoon door een kouter-naam vervangen. Het gevolg is dat kou-
ter-toponiemen naast de oudere akker-toponiemen voorkomen. Dat was 
meestal het geval in de vruchtbare leemgebieden van zuidelijk Oost-
Vlaanderen en West-Brabant. In die vruchtbare leem- en zandleemstreken 
waren het meestal wereldlijke en geestelijke grootgrondbezitters die het ini-
tiatief namen, maar in de zandstreken was de ontginning het werk van klei-
ne, particuliere ondernemers. Zo was in het zuidelijke Meetjesland de indi-
viduele exploitatie de regel. 

In het Meetjesland heeft het koutersysteem maar op bescheiden schaal in-
gang gevonden. Zoals is te zien in onze materiaalverzameling, hebben de 
meeste Landegemse akkers hun akker-naam tot (soms ver) na 1600 behou-
den. Dit is bijvoorbeeld zo bij Akkerken (nog geattesteerd in 1728), Aven-
akker, Bavenakker, Blakenakker en Houtakkker (beide nog in 1728). 
Enkel Halewijnakker (1414) wordt in 1460 ook Halewijnkouter genoemd. 
Voor nagenoeg alle Landegemse kouter-toponiemen hebben we geen variant 
op -akker aangetroffen. We komen hierop terug bij de bespreking van het 
bestanddeel kouter.
Het Landegemse bouwland dat na de late middeleeuwen en nog later werd 
ontgonnen  en  dat buiten de kouterstructuur bleef, draagt veelal namen  op -
akker, -bilk en -stuk. Terwijl de laatste twee altijd betrekking hebben op af-
zonderlijke percelen, verwijst akker meestal naar grotere gehelen van bijeen-
liggende, vaak omheinde, individueel bewerkte kavels. In tegenstelling tot 
de kouters werden deze akkers niet gemeenschappelijk bewerkt en kunnen 
ze als eerste bestanddeel een persoonsnaam dragen, zoals Avenakker en
Herdenakker. 
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BILK 

Het woord bilk komt uit de stam van het Germaanse werkwoord bilukan, dat 
de voorloper is van het Nederlandse beluiken ‘omheinen’. Oorspronkelijk is 
een bilk een omheind perceel. In bulk werd de i tot u gerond onder invloed 
van de volgende -l, zoals in wulg uit wilg. In de oudste excerpten vinden we 
soms nog de West-Vlaamse spellingvorm beelc. Een bilk was een perceel dat 
uit een groter geheel werd genomen en met bomen of struikgewas werd om-
heind. Het woord werd al in de vroege middeleeuwen gebruikt voor omhein-
de perceeltjes gras- of bouwland in de nabijheid van de woning; ze deden 
dienst als huisweide (bijv. Paardenbilk, Zeugenbilksken), boomgaard (bijv. 
Perkelbilk) of moestuin. In de late middeleeuwen kregen we een explosie 
van bilk-namen, wat wijst op een gesloten cultuurlandschap met levende ha-
gen. Op die bilken werden allerlei vruchten verbouwd die in onze streken tot 
dan toe minder of niet bekend waren. Ze werden soms jarenlang op dezelfde 
bilk geteeld, die dan dikwijls naar het gewas werd genoemd, zoals bijv. in 
Landegem Evenbilk, Haverbilk, Klaverbilk en Tarwebilk.
In jonger toponymisch materiaal treedt bilk als bouwlandbenaming in con-
currentie met stuk (zie Stuk).

BOS 

De oorspronkelijke betekenis van bos is ‘struikgewas, kreupelhout’ (vgl. het 
Engelse bush). Dat wordt in ons materiaal geïllustreerd door de toponiemen
Doornhage/Doornbos en het enkelvoudige Bosselken/Haagsken, waarin 
bos en hage allebei ‘struikgewas’ betekenen. In de middeleeuwen evolueer-
de de betekenis, wellicht onder invloed van het Franse bois, van ‘kreupel-
hout’ naar ‘aangeplant hoogstammig bos’ en werd een synoniem van het 
oudere woord hout.

BRIEL

Briel is hetzelfde woord als broel, bruul, bruil en breugel/brogel. Volgens 
Gysseling (1984, 15) is dit een woord uit de Belgische substraattaal. Hij re-
construeert de vorm bhroghilos, een verkleinwoord van bheraghos dat ‘om-
heining’ betekent. 
In de oudste, d.w.z. vroegmiddeleeuwse attestaties lijkt briel betrekking te 
hebben op domaniale gronden, meer bepaald op omheinde bossen en gras-
landen die tot de heerlijke gronden van het domein behoren. Naderhand 
schijnt het woord te zijn overgegaan op laaggelegen graslanden in collectief 
gebruik. Wellicht is die evolutie te verklaren doordat ook de vroegere doma-
niale grasweiden doorgaans op waterzieke gronden lagen. 
In Landegem lag de Briel achter an de vivere dus in een waterrijk gebied en 
hij sloot aan bij de Varentdries en dat was een gemeenschappelijke weide. 
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Om die redenen komt hier de verklaring ‘laagglegen, natte, collectieve wei-
de’ in aanmerking. De Brielkens zijn ongetwijfeld onderverdelingen van de 
Briel.

BROEK 

Broek is afgeleid van het Germaanse broka ‘moeras’. Broek-toponiemen lig-
gen gewoonlijk in vochtige, drassige, alluviale gronden bij sloten, beken en 
rivieren. Om die natte gronden voor beweiding geschikt te maken, werden ze 
door middel van afwateringsgreppels in repelvormige percelen onderver-
deeld. Zowel velden als broeken konden door de dorpsgemeenschap vrij ge-
bruikt worden. Naarmate de bevolkingsdruk toenam, werden velden en broe-
ken verkaveld tot particuliere percelen die met bomen of kanthagen omheind 
werden en door individuele gebruikers voor eigen gebruik in bezit werden 
genomen. 

DRIES 

Dries is een zeer oud en ruim verbreid toponymisch bestanddeel, dat in de 
loop van zijn ingewikkelde betekenisgeschiedenis op uiteenlopende ver-
schijnselen is toegepast. 
Dries kan de naam zijn van een openbaar plein in een dorp of een gehucht, 
maar ook van akker- en weilanden, collectief of privé. De Oost-Vlaamse 
toponymist Luc Van Durme wijdde een grondige gedocumenteerde studie 
aan het woord (Van Durme 1998). Uit zijn bevindingen kunnen we de evolu-
tie van het woord en het verschijnsel als volgt reconstrueren. 

In de vroege middeleeuwen waren driesen uitgestrekte gemeenschapsgron-
den 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 in 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 krachten komen door er gras te laten opschieten zodat de dries 
nu een tijdlang dienst kon doen als gemeenschappelijke weide. De Heisten-
dries was zo een gemeenschappelijke weide: de ghemeente ghenaempt heys-
te(n) driesch (1577, RAG-Ne 323, 155). 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, hadden verloren. Het schijnen dan perma-
nente graaslanden te zijn geworden, ten dele begroeid met laagstammig bos 
en struikgewas, waar de dorpelingen hun beesten mochten drijven en staken
snijden voor de dode afrasteringen rond hun akkers. 

Vanaf de late middeleeuwen werd het systeem van afwisseldende bodembe-
stemming vrij courant door privé-boeren toegepast op percelen van geringe 
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kwaliteit, om in tijden van gunstige conjunctuur en bevolkingsaanwas extra 
gewassen te verbouwen. De Landegemse toponiemen Bosdries (Landts
ghenaemt de(n) boschdriesch op wilde cautere), Huldries (stick ghenampt 
den hueldriesch), Krommendries (stick lants datmen noempt de crommen 
driesch), Meersdries (Landts daerment heedt de(n) meersdriesch) en Piet-
dries (lants gheheeten de(n) Pietdriesch) herinneren aan het wisselsysteem 
graasland-bouwland op privé-kavels. 

De derde toepassing van dries, nl. dorpsplein en vooral ‘gehucht’, is te ver-
klaren vanuit de overeenkomst in uitzicht en functie tussen oude, gemene 
driesen en pleintjes waarrond zich in dorpen en gehuchten de bewoning con-
centreerde. 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 houw-
recht. De meeste Meetjeslandse driesen die als voormalige gehuchtpleintjes 
geïdentificeerd konden worden, dateren uit de tijd van de ontginningen (11e-
13de eeuw), toen er nieuwe woonkernen werden opgericht in voorheen on-
ontgonnen gebied. De oudst geattesteerde is de Wildendries op het gehucht 
Wilde (te wilde an den driesch, 1391, SAG, 330/9, 158v). Op de wijk Vier-
hekken lagen de Vierhekkendries (behuusde hofstede ande vierhecke(n) 
driesch oost de(n) driesch, 1577, RAG-Ne 323, 123v) de Kapellendries (Jnt 
gheweste van vier heckens suyt oost den cappeledries, 1687, RAG-Ma 598, 
222r), de Poeldendries (op de(n) wyck van vier heckenen noort west de(n) 
poillendriesch, 1689, RAG-Me 71, 27r) en de Varentdries (1460) (oost 
de(n) cappelle(n) driesch noort de(n) vaere(n) driesch, 1641, RAG-Ne 399, 
49v). 

In 1685 was de Kapellendries beplant met eiken: anden cappellen driesch 
(...)eenen driesch beplant sijnde met eecken boomen (RAG-Ma 598, 0). Op 
de Varentdries lag een uutueninghe (1538-1564, RAG-Ne, 62, 217r), m.a.w. 
de heer van Nevele had een deel uit de dries in leen gegeven (ghenomen 
vanden heere van Nevele uuten varentdriesch, 1650, RAG-Ne 29, 55r) om er 
een woning op te bouwen. Ook andere stukken uit de dries werden in cijns 
gegeven: hofstede Jn cheynse ghenomen uuten varentdriesch (1661-1677, 
RAG-Ne 1194, nr. 244). Ten noorden van de Varentdries hing een valhek 
dat de heerlijkheid Nevele scheidde van de heerlijkheid Merendree ook het 
Gaverse genoemd. De weg van de Varentdries naar Merendree liep door vier 
hekken, vandaar dat de wijk Vierhekken werd genoemd. 
Op een kaart van 1749 staan de Varentdries, Kapellendries, Poeldendries, 
Wildendries en Heistendries afgebeeld als een weide beplant met bomen en 
waarrond enkele huisjes staan. 

Over de etymologie van dries is nogal wat geschreven. Sommige auteurs 
zagen een verband met het telwoord drie, ofwel als verwijzing naar het drie-
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slagstelsel, ofwel omdat sommige driesen driehoekig zijn. Die beweringen 
houden echter geen steek. Er zijn heel wat rechthoekige driesen en het woord 
dries is ouder dan de invoering van het drieslagstelsel. Oorspronkelijk bete-
kende het ‘rustend akkerland’. Gysseling (1975, 258) brengt het via het 
Germaanse threwiska in verband met een Indo-Europese wortel *treu of 
*teru, waaruit ook het woord trieu stamt, de Franse tegenhanger van het Ne-
derlandse dries. De betekenis ervan zou ‘opgeteerd, uitgeput’ zijn. In die 
opvatting is een dries dus een uitgeputte akker, die men een tijdlang braak 
moest laten liggen om de bodem weer op krachten te laten komen (Van de 
Walle en Devos 2006, 36-38 en Vandeveire en Devos 2008, 60-61). 

GAVER 

Het woord gaver, dat vrij veel voorkomt in de toponymie van het Meetjes-
land en de aangrenzende gebieden, is een moeras-woord uit de Belgische 
substraattaal (Gysseling 1975, 3). Devos (1997, 73) schrijft terecht dat gaver
en broek een vergelijkbare werkelijkheid aanduiden: lage, drassige bodems. 
De Gavers paalden aan de Heistendries en waren dus drassige grond. 

HAAG 

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

HOUT

Nu wordt hout in het plaatselijke dialect alleen nog gebruikt als stofnaam om 
brandhout of timmerhout aan te duiden, maar in het Middelnederlands was 
het een gebruikelijk woord voor hoogstammig bos. De oude betekenis van 
hout is o.m. nog bewaard in sommige West-Vlaamse dialecten en verder in 
de geografische aanduiding ‘Houtland’, een gebied in Binnen-Vlaanderen 
dat eertijds dicht bebost was. 

KOUTER 

Het woord kouter gaat etymologisch terug op het Latijn cultura dat ‘be-
bouwd land’ betekent en een afleiding is van het werkwoord colere ‘het land 
bewerken’. 
Lange tijd overheerste de opvatting van de Brabantse naamkundige J. Lin-
demans, als zou kouter in de Romeinse tijd overgenomen zijn door de hier 
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wonende Kelten, die het op hun beurt in de 5e eeuw aan de Germaanse kolo-
nisatoren doorgaven. Intussen is die theorie helemaal achterhaald. Met ze-
kerheid mogen we zeggen dat kouters pas eeuwen na de Germaanse koloni-
satie in ons land verspreid raakten. Wanneer dat precies heeft plaatsgevon-
den, is moeilijk te zeggen en het is goed mogelijk dat het woord en de zaak 
kouter niet overal en gelijktijdig zijn geïntroduceerd. 
De toponymist L. Van Durme en de historicus A. Verhulst komen elk voor 
hun eigen onderzoekgebied tot verschillende bevindingen. Van Durme ver-
moedt dat in het Zuid-Oost-Vlaamse gebied ten noorden van de taalgrens 
kouter al sinds de Merovingische tijd (7e eeuw) in de volkstaal aanwezig 
was. Meer noordwaarts in Vlaanderen zou het woord een paar eeuwen later 
doorgedrongen zijn. 
Voor de omgeving van Gent, waartoe ook Landegem min of meer behoort, 
verbindt Verhulst het begrip kouter met de opkomst van een nieuw type 
landbouwcomplex in de tijd van de grote ontginningen (11e-12e eeuw). Door 
de sterke bevolkingsaangroei zag men zich verplicht nieuw bouwland onder 
de ploeg te leggen en over te gaan tot een herverkaveling van het vroegmid-
deleeuwse akkerareaal. Waar de bodemgesteldheid het toeliet, werden de 
bestaande akkers uitgebreid en eventueel samengevoegd tot uitgestrekte 
open bouwlanden. Die waren dikwijls vele hectaren groot en werden ge-
meenschappelijk bewerkt volgens een verplichte driejaarlijkse vruchtafwis-
seling, het drieslagstelsel. 

Niet overal heeft de kouterstructuur een even groot succes gekend. In Zuid-
Oost-Vlaanderen, waar de vruchtbare zandleemgronden zich uitstekend 
leenden voor de aanleg van reusachtige blokken en waar bovendien een lan-
ge traditie van gemeenschappelijke bebouwing bestond, vond het stelsel al-
gemeen ingang en gingen de kouters voorgoed de aanblik van het cultuur-
landschap bepalen. 

In de Noord-Vlaamse zandstreek daarentegen zijn de kouters minder talrijk, 
wat zowel fysische als sociale oorzaken heeft. Enerzijds leent de bodem zich 
hier niet zo goed als in (zand)leemstreken tot de aanleg van koutercom-
plexen, waarvoor immers uitgestrekte terreinen van gelijke hoedanigheid en 
met een goede natuurlijke afwatering nodig waren. Anderzijds stonden de 
collectieve organisatievormen, die althans in den beginne typisch waren voor 
de kouterstructuur, een beetje haaks op de individualistische mentaliteit van 
de Noord-Vlaamse ontginners en landbouwers. 

De ruime omgeving van Gent, met inbegrip van de streek Nevele-Deinze en 
de zuidrand van het Meetjesland, vormt een overgangszone tussen het typi-
sche open kouterlandschap van de Zuid-Oost-Vlaamse zandleemstreek en 
het overwegend gesloten landschap van de zandstreek. Daar bleef tot op 
vandaag een gemengd landschapstype bestaan, waarin relatief hoog gelegen, 
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open blokken kouterland nog duidelijk contrasteren met de kleine, omsloten 
percelen, de bulken of bilken gegroepeerd liggen in lagere, vochtigere bo-
dems. 

In de zandstreek waartoe Landegem behoort, hangt de ontwikkelingsge-
schiedenis van kouter samen met de minder gunstige natuurlijke gesteldheid 
van het terrein. De bodem was er schraal, zodat het herstructureren van de 
bestaande akkers niet zo goed werkte. Grote delen van de mogelijke agra-
risch nuttige oppervlakte bleven hier buiten de kouterstructuur. 
In Landegem zijn slechts twee kouters gevonden die voorheen een akker-
naam droegen: Halewijnkouter en Landegemkouter.

Waarschijnlijk lag de oude dorpskouter ten noorden van de kerk van Lande-
gem, tussen de kerk en de grens met Merendree. Hij strekte zich uit aan bei-
de zijden van de weg van Landegemdorp naar Merendree en droeg verschil-
lende namen: Kouter (1382), Hoge Kouter (1577), Landegemkouter
(1558), Molenkouter (1577), Oliemolenkouter, Oliekotkouter (1582) en
Steninkkouter (1566). Op de plaats van deze kouter is slechts een keer 
Landegemakker (1416) geattesteerd en bij gebrek aan oude kaarten van 
Landegem, enkele fragmenten van de Westhoek en de Herenthoek buiten 
beschouwing gelaten, is het zo goed als onmogelijk na te gaan welke ver-
spreid liggende akkers tot kouters werden samengevoegd. 

Een andere kouter lag op de Westhoek. Ook die kouter droeg verschillende 
namen: Kouter (1548), Westhoekkouter (1548) en Landegemkouter
(1558). Op de Herenthoek lagen de Kouter (1602), de Rentergemkouter 
(1538) en de Lambroekkouter (1550). Op de wijk Heiste lag de Heistekou-
ter (1678) en op de wijk Wilde de Wildekouter (1418). 

LAND

Vanouds had land de betekenis van ‘grond (in het algemeen)’. Het woord 
kan dus zowel onontgonnen grond als bouwland aanduiden. 

MEERS 

Het woord meers komt uit het Germaanse marisk, dat zelf afgeleid is uit ma-
ri ‘waterplas’ en duidde oorspronkelijk vochtig grasland aan. De meersen
liggen in alluviale gronden langs beken, grachten en watergangen. In de zo-
mer werden ze gehooid en na de hooitijd liet men het vee vrij grazen op het 
nieuw opschietende gras. In de middeleeuwen mocht dat trouwens op alle 
plaatsen waar enigszins gras of groen groeide, want alleen het bouwland was 
afgesloten als bescherming tegen het loslopende vee.  
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Als men de natuur haar gang liet gaan, groeiden op vochtige plaatsen vlug 
biezen (Biesmeers) en op drogere plaatsen struiken (Hulstmeers). 

STUK

Oorspronkelijk betekent stuk ‘deel van een groter geheel akkerland, bos of 
weiland’. Vrij vlug ontwikkelde stuk zich tot een bouwlandterm. De vorm 
stik, met westelijke ontronding van de klinker (vgl. West-Vlaamse pit, dinne, 
rik, hil) is in alle citaten het gewone woord en leeft tot op heden in het plaat-
selijke dialect voort. Zoals uit ons toponymisch materiaal blijkt, hebben bilk
en stuk ongeveer dezelfde betekenis: Houtbilk, Houtstuk; Eekbilk, Eek-
stuk; Evenbilk, Evenstuk; Wulvinnenbilk, Wulvinnenstuk. Het zijn tel-
kens omheinde percelen, maar bilk kan zowel bouwland als weiland benoe-
men, terwijl stuk een typische bouwlandnaam is (Devos 1991b, 314 en 316). 

VELD

In de Middelnederlandse toponymie benoemt veld het niet bebouwde land en 
duidt het ook (zoals woestijn) gedegradeerd bosland aan, begroeid met kreu-
pelhout en heesters. Wanneer een veld lange tijd door de mens met rust werd 
gelaten, kon er weer bos op groeien. Soms werd er een bos op aangeplant om 
het veld te laten renderen. 

WOESTIJN

Op het eind van de laatste ijstijd waren onze streken bijna volledig bebost. 
De prehistorische mens begon de bossen te ontginnen. Hij rooide grote delen 
van het bos, kapte bomen voor brandhout en liet op de ontgonnen grond het 
vee vrij grazen. Op die gronden groeiden na verloop van tijd struiken, hees-
ters en grassen. Het geheel van zo’n bosdegradatie kreeg in de middeleeu-
wen de Latijnse naam wastina en dat werd in het Middelnederlands wastine, 
woestine, wostine, rostine ‘onbebouwd land’. Uiteindelijk dekken veld en
woestine ongeveer dezelfde topografische werkelijkheid. Veld echter duidde 
niet alleen gedegradeerd bosland aan maar alle ongecultiveerd land tussen de 
nederzettingen en hun cultuurgronden. 
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7.2  BENOEMINGSMOTIEVEN VOOR TERREINNAMEN  

7.2.1 AKKERLAND 

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

Vele namen van eigenaars of gebruikers zijn zo doorzichtig, dat ze geen ver-
dere uitleg nodig hebben. Sommigen persoonsnamen staan in de verklein-
vorm en duiden op die manier een klein perceel of een kleine persoon aan. 
Adriaantje, Baerts Bilk, Bavenakker (eigendom van St.-Baafsabdij te 
Gent), Bauwen Michiels Stedeken (Bauwen is een vleinaam van Boude-
wijn), Beele Bucks Stedeken (Beele is vleivorm van Isabelle), Belaerts 
Stuk(ken), Beyaert, Bruuns Akker (De Bruyne), Callants Stede, Calle-
bilk (korte vorm van Katelijne), Claes Bilksken, Clercks Bilk (paalde ten 
oosten aan thoir van weduwe de cleerc), Kloosterland (eigendom van het 
klooster van Drongen), Criel (paalde zuut Jan criel), Croocx Bilk, Croocx 
Stede (familienaam De Croock), Dobbelare (in 1396 woonde zeghers dob-
beleere(n) op die plaats), Gerolf Maes’ Bilk, Halaerts Land (eigendom van 
of gebruikt door een zekere Halaert), Heilig Geestjen (eigendom van de 
Heilige-Geesttafel of armendis, ook kortweg Heilige Geest genoemd), Hei-
nebilksken (Heine is een verkorting van Heinric), Hendriks Stuk, Her-
mans Stuksken, Hullemans Bilksken, Jacobs Stede, Jacob Veijs Bilk,
Jan Mortiers Stukken, Janne Thijs Land, Jan van Hulle Bilksken, Jo-
nas, Cackaerts Hoek, Kerkenbilksken, Kerkenland, Kerkenstuk (perce-
len behorend aan de kerk), Cloets Bilk(sk)en, Kuiper, Lijsens Stede (Lijsen
is een vleivorm van Alice), Meerschaut, Moeiken (verkleinwoord van 
moeye ‘moei, tante moederszuster’), Meeus Bilk, Nelis Bilk (Nelis is een 
korte vorm van Cornelis), Raesman, Rentergems Stede (Rentergem, zie 3. 
Namen van wijken, gehuchten en hoeken), Kleine Roel, Grote Roel, Sams
Bilk, Sannebilk (Sanne is een korte vorm van Suzanne), Schonaards Bilk,
Sereins Land (familienaam Serryn), Sint-Pietersstuk (eigendom van de 
Sint-Pietersabdij), Smets Stede, Veys Bilk, Veys Stede, sWaalstuk (De 
Waele),  

Avenakker, Avenbilk: Perceel akkerland van een vrouw die Ava heette 
(Tavernier 1968, 13). Aven is een zwakke genitiefverbuiging van Ava en be-
tekent ‘van Ava’. 

Begijnhof, Begijnenhoveken: Was eigendom van het Klein Begijnhof of 
het Begijnhof ten Hooie in Gent. 

Blasentert: Blasen is een verkleinvorm van Blase dat zelf een korte vorm is 
van de heiligennaam Blasius en tert, tret is een trede, overstapje tussen twee 
percelen, zie Tert. 
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Blonder Stede: Blonder is waarschijnlijk een variant van de familienaam 
Blander (Debrabandere, 1993, 152). 

Boontant: In de bronnen wordt de naam ook bontant gespeld. In de Vlaamse 
toponymie wordt boon ‘peulvrucht’ vaak verbonden met bilk, land en stuk
(De Flou 3, 372-377), maar in onze excerpten lezen we duidelijk boontant en 
niet boonland. Aangezien in Landegem een ander perceel Goede Tijd heet, 
verklaren we Boontant als een Vlaamse adaptatie van het Franse bontemps
‘goede tijd’. Bontant is dan een variant van de Franse familienaam Bontemps
(Debrabandere 1993, 169). 

Boudins Akker: De oudste vorm luidt boudins ack(er)e (1450), later schreef 
men beyins ackere (1530). Boudin is een vleivorm op -in van de naam Bou-
dewijn. Beyens is ontstaan door ontronding en het wegvallen van de d (Bou-
dens>Beydens>Beyens). 

Braaien Akker: Debrabandere (1993, 198) vermeldt in 1397 de naam 
Pieraerd Brayen.

Braams Stuk: In de oudste schrijfwijze brae(m)s stic is Braems een genitief 
van de naam Braem, een korte vorm van de naam Abraham (Debrabandere 
1993, 193). In de latere bewijsstukken schreef men dbraemstic en werd de 
naam begrepen als ‘een stuk begroeid met braamstruiken’. Werd in 1677 ook 
Kraaienekestuk genoemd.

Busmaker: In de Vlaamse dialecten wordt beurze als beuze, buzze uitge-
sproken. Busmaker is de plaatselijke uitspraak van de naam Bursmakere
(Debrabandere 2002, 114). 

Buus: Buus is de oude, westelijke vorm van het thans gediftongeerde Buys.
Debrabandere (1993, 222) vermeldt in 1442 Raven Buys lant, waaruit blijkt 
dat Buys een familienaam is, te vergelijken met de naam Buysse.

Draal: Zie Straels Hout. 

Gijls Akker, Gijsels Akker: Gijls en Gijsels zijn korte vormen van de Ger-
maanse naam Gijzelbrecht.

Goede Tijd: Zoals Boontand is Goede Tijd een perceel dat naar een persoon 
is genoemd. De naam Goedentijt is in 1281 in Ruiselede geattesteerd (De-
brabander 1993, 169). Het toponiem Goede Tijd komt ook voor in Mariaker-
ke: tstic lants gheheeten den goeden tijt (1517, SAG-301/74-II, 144v). 
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Herdenakker: In scherdenackere is scherden samengetrokken uit de geni-
tiefverbinding ‘s herden van het Middelnederlandse herde ‘herder’. Herde
kan behalve een beroepsnaam ook een familienaam zijn (Debrabandere 
1993, 674). 

Holbauts Stede: Dit stuk land op Wilde werd genoemd naar ene Holbaut; in 
1577 was de naam geattesteerd in Landegem: Willem hoelbaut (RAG-Ou, 
1715, 5r). 

Jan Taets Land: De naam Taets was een veel voorkomende naam in Lan-
degem. Verscheidene leden van die familie waren gereformeerd en weken in 
de 16e eeuw uit naar o.m. Aardenburg en Leiden (Luyssaert 1994, 18). 

Janne Moijens Hoek: Werd ook Triest genoemd. Hoek verwijst hier naar 
een uithoek van een landerijencomplex of een uithoek van het dorp. De fa-
milienaam Moijens is een vorm van de naam Moeyensoons (Debrabandere 
1993, 985). 

Janne van den Berghe Stede: Akkerland en boomgaard met fruijt ende an-
dere boomen die paalde aan het Haarkensstraatje en genoemd is naar Jan van 
den Berghe. 

Kinderenland: Een stuk land dat eigendom was van de kinderen uit een be-
paalde familie. 

Kleine Beidens Akker: Een kleine akker van iemand met de naam Beiden. 
Beiden is ontstaan door ontronding van Boudins (zie ook Beidens Haag en
Beyens Akker).

Lamme Stuksken: Lamme is een korte vorm van de naam Lambrecht (De-
brabandere 1993, 831). 

Lindekens Stuk: Werd ook de Molenwal genoemd. Lindekens is een fami-
lienaam afgeleid van een Germaanse lind-naam, zoals Gerlinda, Godelindis 
en Herlint (Debrabandere 1993, 885). 

Loddier: De Franse familienaam Loudier (Oudfrans lodier ‘bedelaar, 
schelm’) is o.m. in 1394 geattesteerd in Zwevegem Gherard le Loudier (De-
brabandere 2000, 304). De Loddier bestond uit verscheidene percelen en één 
ervan was eigendom van of gebruikt door Casin Manout: Casin manauts 
Loddier.

Losekens Stuk: Losekens is een verkleinvorm van de naam (de) Loos(e)
(Debrabandere 1993, 380).  
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Martin Bucks Stuksken: Paalde ten westen aan de weg van Landegemmo-
len naar Hansbeke en ten oosten aan de Scheeweg. De schrijfwijzen buchs,
buschtsticxken, marten busch sticxken weerspiegelen pogingen om de geni-
tief weer te geven van de naam De Buck.

Mauwers Ooms Bilksken: Mauwer is een vleivorm van Maurits en oom is 
een verwantschapsnaam in de betekenis ‘oom’ maar ook ‘zwager’en ‘groot-
vader’. 

Meerschaerdeken, Grote Meerschaert, Kleine Meerschaert: Elk van deze 
plaatsen is genoemd naar een zekere Meerschaert. Meerschaerdeken is de 
verkleinvorm van die naam en duidt een klein perceeltje aan (zie ook Clab-
baterken, Veiken). In de loop der tijden werd de naam niet meer begrepen 
en schreef men meersch ackerken en het meersch gaerdeken.

Meetkens Stuk: De genitief -s in Meetkens wijst op de naam van een per-
soon, in dit geval de verwantschapsnaam meet. Meetken is ouder dan de jon-
gere gepalataliseerde vorm meetje, met klinkerverkorting ook metje ‘doop-
meter’, en komt voor in Metjens Stede. De verwantschapsnaam meetken
kan vergeleken worden met moeiken ‘tante’, bewaard in de toponiemen 
Moeiken, Moeikenbilk en Moeikens Put.

Mijntkens Bilk: In 1650 verkocht lieven myntkens een stuk land in Lande-
gem (RAG-Ne 29, 84v). De naam Mijntken is een vleivorm van Minne, een 
korte vorm van Jacquemine of Willemine (Debrabandere 2000, 314). 

Moers Hofstede: In de naam van dit stuk land is sMoers (1444) een genitief 
van de familienaam (van de) Moere. De vormen mierhofstede, merhofstede 
en morrof stede zijn corrupte schrijfwijzen. 

Mullems Hoek: Genoemd naar een persoon met de naam Van Mullem. Bij 
van-namen wordt in het plaatselijke dialect het voorzetsel van vaak weggela-
ten, zo wordt bijv. de naam Van Holsbeke uitgesproken als Holsbeke. 

Nevelinks Land: Het Middelnederlandse nevelinc betekent ‘neef, verwante, 
nabestaande’. In onze bronnen worden in 1426 Jacop evelinc en lievin eve-
linc vermeld (RAG-Ne, 58, 158), maar in 1450 worden ze Nevelinc ge-
noemd: Jac(op) nevelinck ov(er) lievin nevelinc (RAG-Ne, 59, 156r). Een 
dooreenhalen van de naam Evelinc met de verwantschapsnaam nevelinc is 
goed mogelijk. Volgens Debrabandere (1993, 496) is Everling, Eveling een 
afleiding van een Germaanse ever-naam, bijv. Everardus.

Papengemet: Lag bij Wildemolen en was eigendom van de pape ‘parochie-
priester’ of van iemand die de Paepe heette. 
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buschtsticxken, marten busch sticxken weerspiegelen pogingen om de geni-
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gem (RAG-Ne 29, 84v). De naam Mijntken is een vleivorm van Minne, een 
korte vorm van Jacquemine of Willemine (Debrabandere 2000, 314). 

Moers Hofstede: In de naam van dit stuk land is sMoers (1444) een genitief 
van de familienaam (van de) Moere. De vormen mierhofstede, merhofstede 
en morrof stede zijn corrupte schrijfwijzen. 

Mullems Hoek: Genoemd naar een persoon met de naam Van Mullem. Bij 
van-namen wordt in het plaatselijke dialect het voorzetsel van vaak weggela-
ten, zo wordt bijv. de naam Van Holsbeke uitgesproken als Holsbeke. 

Nevelinks Land: Het Middelnederlandse nevelinc betekent ‘neef, verwante, 
nabestaande’. In onze bronnen worden in 1426 Jacop evelinc en lievin eve-
linc vermeld (RAG-Ne, 58, 158), maar in 1450 worden ze Nevelinc ge-
noemd: Jac(op) nevelinck ov(er) lievin nevelinc (RAG-Ne, 59, 156r). Een 
dooreenhalen van de naam Evelinc met de verwantschapsnaam nevelinc is 
goed mogelijk. Volgens Debrabandere (1993, 496) is Everling, Eveling een 
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priester’ of van iemand die de Paepe heette. 
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Pier Piemans Hofstedeken: Paalde ten zuiden en ten westen aan de West-
hoekstraat.Volgens Debrabandere (1993, 1088) is de naam Pieman dezelfde 
als Peemans. In het Land van Nevele is hij geattesteerd in 1577 Adriaen van 
gavere fs willems gheseyt pieman (RAG-Ne 395, 9v). 

Pintenbilk: Deze behuysde hofstede met een partij land paalde ten oosten 
aan de Kapellendries en ten noorden aan de Varentdries. Uit de genitiefvorm 
sPinten in het excerpt van 1687 boven spintenbulck (RAG-Ma 598, 221r) 
blijkt dat Pinten een familienaam is (Debrabandere 1993, 1110). 

Prest: Paalde ten oosten en ten zuiden aan de Varentdries. Het perceel is 
genoemd naar een persoon (De) Prest (Debrabandere 1993, 394). 

Raesman: Stuk land genoemd naar iemand met de naam Raesman.

Rentergemkouter: Rentergem, zie 3. Namen van wijken gehuchten en hoe-
ken.

Schaapmanneken: Dit klein perceeltje saeylant lag op de wijk Wilde in de 
Mosgaver en is genoemd naar iemand met de naam Schaapman (Debraban-
dere 1993, 1241). In 1685 begreep de klerk waarschijnlijk de naam niet meer 
en schreef hij het schaexmanneken. Schaex is een genitief van de naam 
Schaeck.

Schaapscheerders Bilksken: In 1426 woonde in Nevele Jan de scaepschee-
re (RAG-Ne 58, 3r). 

Seiken: Een klein perceeltje genoemd naar iemand die Sey heette (Debra-
bandere 1993, 1349). 

Stevaerts Bilken: Bestond uit twee percelen die ten noorden aan de Noord-
houtstraat paalden en genoemd zijn naar enen Stevaert. In 1641 is er sprake 
van Achterste Stevaert en Verste Stevaert.

Straatmans Bilk: Paalde ten noorden aan het Broekstraatje en is genoemd 
naar een persoon Straatman (Debrabandere 1993, 1336). 

Taets Bilk: Er lag een Taets Bilk in de wijk Noordhout en een op de Herent-
hoek. Taets was een veel voorkomende familienaam in Landegem en omge-
ving. Gerolf Taets werd wegens hervormingsgezinde sympathieën gedwon-
gen naar Engeland uit te wijken en trok van daar naar Leiden waar hij op 19 
juli 1577 poorter werd (Luyssaert 1994, 18). In staets bulck (1582-1624, 
RAG-Ne 104, 23v) is Staets de genitief van Taets en in taetsebulck (1685) 
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werd het eerste deel van de naam geïnterpreteerd als taats ‘spijker op 
schoenzool’. 

Triest: Lag op de Landegemkouter en werd vanaf 1678 ook Janne moijens 
houck genoemd (RAG-Ma 598, 138). De familienaam Triest (Debrabandere 
1993, 1388) komt in het Land van Nevele nu vooral voor als Vertriest.

Varijks Bilk: Varijks is de genitief van Varijk en dit is een variant van de 
persoonsnaam Warik, die als toponiem voorkomt in o.m. Ursel (Vandeveire 
en Devos 2008, 26). 

Vosbilk: Lag op de Herenthoek ten westen van de weg van Landegemmolen 
naar Hansbeke en is genoemd naar ene (De) Vos.

Willekens Akker, Willekens/Willems Lochting: Willeken is een verklein-
vorm van Willem en met Willekens Akker wordt hetzelfde perceel bedoeld 
als Willekens of Willems Lochting: een stic genaemt den Willekens acker 
soorterende onder den leene ten huele = een stic Lant ghenaemt willekens 
Lochtync soorteren(de) onder den Leene ten heule. Oorspronkelijk was dit 
perceel een akker (zie 7.1 Kernbestanddelen in terreinnamen), die later als 
moestuin of lochting werd gebruikt. In de nabijheid van hoeven lag vaak een 
moestuin (eene hofstede metten Motte Wallen Bogaert ende lochtijnck). Het 
woord lochting is een samenstelling van look en tuun en betekent letterlijk 
‘tuin waar look groeit’ (Tavernier-Vereecken 1952). Look was in de middel-
eeuwen een algemeen woord voor bieslook, knoflook, prei, sjalot en alle 
planten die tot dit plantengeslacht behoren. In de streektaal heeft lochting
nog steeds zijn oorspronkelijke betekenis ‘moestuin’ bewaard. 

Wulleslagers Land: Het Middelnederlandse wulleslager betekent ‘wolkaar-
der’. Wulleslagers Land was eigendom van de Sint-Baafsabdij te Gent en 
maakte deel uit van hun Goed te Landegem. Wulleslager zal dus de gebrui-
ker geweest zijn van dat land.  

Zoetekinderbilk: Lag aan de Houtstraat, was een stuk uit het Twee Bunde-
ren en eigendom van de Lazarië van Ghendt ofte het Rycke gasthuus. Zoete-
kinderbilk betekent ‘bilk van de kinderen van Zoete’. Zoete is een korte 
vorm van de vrouwennaam Avezoete, Bertezoete, Heilzoete of Immezoete
(Debrabandere 1993, 1547). 
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(b) naar de ligging 

In de volgende toponiemen duidt achterste en verste telkens het perceel aan 
dat vanuit een bepaald beschouwingspunt achteraan ligt in een complex: 
Achterste Bilksken, Achterste Stevaert, Verste Stevaert.

Bachten, gevormd met het voorvoegsel be-, acht en het achtervoegsel -en,
duidt aan dat een plaats achter een andere plaats ligt: Bachten Daniel Bol-
laert, Bachten Hage (haag, zie onder 7.1. Kernbestanddelen in terreinna-
men), Bachten het Pachtgoed, Bachten Jacob Wulfs, Bachten Kakaarts 
(paalde ten oosten aan Coppen Cackaert), Bachten Kouter, Kouterken 
bachten Hagen, Stuk bachten de Schure. 

Boven duidt aan dat een plaats gelegen is aan de andere kant van of verder 
dan een andere plaats: Boven de Briel (zie Briel), Boven de Buurstede (zie 
Buurstede), Boven de Heggen (zie Hegge), Boven de Houtstede (zie 
Houtstede), Boven de Olieslag (Olieslag is een samentrekking van Oliemo-
lenslag), Boven het Dal, Boven het Popelierken, Boven Hove, Boven 
Muisdale (zie Muisdale), Boven Schots Meers, Stuk boven Schots Meers 
(zie Schots Meers).

Andere plaatsaanduidingen zijn: Aan de Groene Weg, Bilksken aan de 
Plas, Bilksken achter de Hofstede, Bilksken bachten Huis, Op de Schee-
weg, Te Putte, Ter Kruisstraten, Veld in Blakenakker.

Wanneer een groter stuk land door verdeling in verscheidene percelen is in-
gedeeld, worden die onderscheiden met een rangtelwoord: Eerste Brielken. 

Bachten Kamer: Kamer is een vroege ontlening aan het Laatlatijnse camera
‘kamer, vertrek’. Het woord moet tussen ca. 150 en 400 na Christus ontleend 
zijn. De inheemse woonhuizen bestonden toen nog uit één ruimte. Aparte 
kamers deden pas op grote schaal hun intrede in woonhuizen vanaf de 14e

eeuw. Het Middelnederlandse camere heeft veel betekenissen ‘gevangenis’, 
‘schatkamer’, ‘schuurtje’, ‘woonhuisje’, ‘kelder’, ‘winkeltje’, ‘geheim ge-
mak’ en ‘raadskamer’(EWN, 613-614). Van Durme (1986 II, 324) verklaart 
camere als ‘kleine woning van één verdieping en bestaande uit één vertrek”. 
In het Oudenaardse wordt koekamere gebruikt voor ‘koestal’ (Hoebeke 
1977, 131). In een Staat van Goed van 1712 van Merendree wordt camer in 
verband gebracht met coestal: Alvooren dhelft van een behuijsde hofstede te 
weten den noort oostcant met de camer van(den) coestal (RAG-Me 71, 
338v). De koestal en de kamer waren dus verschillende ruimten. De kamer 
zal wel de slaapplaats van de koeier geweest zijn. Zoals je in of naast de 
paardenstal een “kamer” had, d.i. de ruimte waar de paardenknecht sliep, zal 
je ook zo’n slaapruimte hebben gehad in of bij koestallen. In 1677 was het 
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perceel Bachten Kamer verdeeld in de Grote Bachten Kamer en Kleine 
Bachten Kamer.

Bakkers Gracht: Ligging onbekend. Akkerland gelegen bij de gracht van 
ene De Backere.

Bavenbrugge: Dit stuk land lag in de nabijheid van de Bavenbrug. 

Beekstuk: Akkerland op Halewijnkouter, gelegen bij een beek. 

Beidens Haag: Dit stuk land lag bij de haag (zie onder 7.1. Kernbestandde-
len in terreinnamen) van een zekere Beidin. In 1451 werd naam bueydins
geschreven, wat we kunnen interpreteren als een eu zoals in de naam Beudin
(Debrabandere 2002, 94). Beidin is een ontronde vorm (vgl. Wuyts/Weyts) 
van de Germaanse naam Beudin, uit Boudin.

Beke: Niet nader gelokaliseerd akkerland gelegen langs een beek. 

Berg: Akkerland bij Bavenbrugge, gelegen bij een berg. 

Boven Spintenbilk: Spinten is een genitief van de familienaam Pinte, zie 
Pintenbilk.

Buurstede: Er lag een stuk land met de naam Buurstede op de Herenthoek 
en een op de wijk Heiste. De Buurstede werd in 1728 Beurmans Sté (RAG-
Ne 2244, art. 1361) genoemd en volgens Debrabandere is de Buurman de-
zelfde naam als Van den Beuren (1993, 228 en 136). Omdat Buurstede later 
ook Beurmans Sté werd genoemd, komt voor buur de verklaring ‘medebe-
woner’ ook in aanmerking. In het Vroegmiddelnederlands (VMNW) is buur-
stede de plaats van een medebewoner.

Dambilk, Damveld, Damveldeken: De Dambilk lag naar alle waarschijn-
lijkheid op Wilde. Elk van deze drie percelen lag aan of bij een dam en is 
ernaar genoemd. Dam, zie onder 5.1. Kernbestanddelen in straatnamen. 

Eekbilk: Lag bij een opvallende eik. 

Einde Straat: Dit bouwland lag op het einde van een straat. 

Gloriekens Gat: De vorm gloryekins (den gloryekins gate anden doorne,
1577, RAG-Ne 395, 110v) mag als de oorspronkelijke worden beschouwd. 
Glorykins is een genitief van glorykin, een verkleinvorm van de naam Glorie
(Debrabandere 1993, 580). In de lijst van de hoofdcijnsplichtigen van de 
Sint-Baafsabdij anno 1389 (RAG-SB R 43, 39v-40r) komt de naam Glorie
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enkele keren voor in onze streek: (Merendree) Glorie simoen taets dochter;
(Hansbeke) Glorie kathelinen dochter sturbouts en (Landegem) pieter wou-
ters sone pesters Glorie sijn zuster. De a in ghelarikins (1463, SAG, 330/29, 
532r) moet een donkerklinkende a voorstellen (mededeling van dr. Luc van 
Durme). In de vormen gheloosekins en ghelarikins werd tussen de g en de l
een svarabhaktivocaal geschoven. Een svarabhaktivocaal is een stomme e, in 
de vaktaal sjwa genoemd, die in de spreektaal tussen twee medeklinkers 
wordt ingevoegd om de uitspraak te vergemakkelijken, vgl. glas/gelas. 
Aangezien r en s in het Nederlands gemakkelijk wisselen (vgl. kie-
zen/uitverkoren) werd glorykins uitgesproken als gheloosekins.
De vorm loesekens (1668) is een volksetymologische interpretatie die is be-
invloed door het Oost-Vlaamse woord loeze ‘vrouwenborst’. Gat zie 5.1. 
Kernbestanddelen in straatnamen. Dit perceel is genoemd naar het nabijge-
legen Gloriekens Gat. 

Groene Weg: Dit stuk bouwland paalde aan een groene weg ‘een met gras 
begroeide weg’. 

Groene Wegelken: Dit perceel saeijlant paalde aan een groen wegelken, zie 
Groene Weg.

Grote Doorn: Dit stuk bouwland werd genoemd naar een grote doornstruik 
als herkenningspunt en het paalde ook aan het Doornstraatje. 

Haag, Hagebilk, Hagestuksken, Op de Haag: Dit zijn verschillende namen 
voor percelen die paalden aan een haag. De Hagebilk werd ook Perkelbilk
genoemd. Voor haag, zie onder 7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen. 

Halewijnakker, Halewijnkouter: Lag op het gehucht Halewijn dat zich 
uitstrekt op de gemeenten Drongen en Landegem. Halewijn, zie onder 3. 
Namen van wijken, gehuchten en hoeken. 

Heistekouter: Lag op de wijk Heiste (zie 3. Namen van wijken, gehuchten 
en hoeken). 

Heistenbilk: Akkerland op de grens van Drongen en Landegem in de wijk 
Heiste.

Hekbilk: Paalde ten oosten aan de Rentergemstraat en is genoemd naar een 
hek.

Hekken: Akkerland genoemd naar een hek als toegangsweg tot bijv. een 
boerderij.
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Herentdijk: Dit kouterland is gelegen in het complex Herentdijk en ernaar 
genoemd (zie 3. Gewesten of grote landschappelijke complexen). 

Hiltstijl: Twee percelen heten Hiltstijl. Het eerste lag op de Westhoekkouter 
en paalde ten westen aan de Meerskant op de plaats waar vroeger een hiltstijl
had gestaan: upde West houck cautere hendende upde meerschcant aldaer 
wilent Eene(n) hilstyl ghestae(n) heeft (1584, RAG-Ne 63, 82r). Het tweede 
stuk land paalde ten noorden aan de Houtstraat. Een hiltstijl is een stijl, paal 
of zuil die de grens tussen twee percelen aanduidt. Het toponiem is ook geat-
testeerd in Hansbeke (Luyssaert 1995, 79) en in Lovendegem (Andries 1993, 
150). 

Hoek, Hoekbilk en Hoeksken: Lagen bij een hoek gevormd door bijvoor-
beeld twee wegen; het kan ook een perceel zijn in de hoek van een complex. 

Hof: Akkerland bij de Heistendries, genoemd naar een hof, zie onder 6.1 
Kernbestanddelen in hoevenamen. 

Hofakker: Perceel akkerland dat bij een niet nader te identificeren hof be-
hoort. 

Hoge Hage: Aangezien dit perceel bouwland ook Zinkval wordt genoemd, 
wat duidt op een laaggelegen plaats, komt voor Hoge Hage de verklaring 
‘perceel gelegen bij een hoge haag’ in aanmerking (haag, zie onder 7.1. 
Kernbestanddelen in terreinnamen). 

Holleweg: Lag bij een holle weg en paalde ten noorden aan de weg van 
Landegem naar Vosselare (zie ook Holenslag).

Houtstede: De Houtstede is genoemd naar een nabijgelegen hout of ‘bos’. 
Stede, zie 7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen. 

Huizeken: Op of bij dit stuk bouwland lag een huizeken.

In Lambroek, Op Lambroek: Deze gronden lagen op Lambroek.

Katteput: Dit stuk grond is genoemd naar de nabijgelegen Katteput.

Kerkstraatje: Dit stukje grond paalde aan het Kerkstraatje.

Klopslag: Paalde te noordoosten aan de Brugse Heerweg en ten westen aan 
de Zandweg. In het toponiem Klopslag werden slaghekken ‘enigszins hel-
lend hek, dat vanzelf dichtslaat’ en klophekken dooreengehaald. Het topo-
niem Klophekken is in 1573 geattesteerd in Deinze en is genoemd naar het 
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wat duidt op een laaggelegen plaats, komt voor Hoge Hage de verklaring 
‘perceel gelegen bij een hoge haag’ in aanmerking (haag, zie onder 7.1. 
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Holleweg: Lag bij een holle weg en paalde ten noorden aan de weg van 
Landegem naar Vosselare (zie ook Holenslag).
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Katteput: Dit stuk grond is genoemd naar de nabijgelegen Katteput.

Kerkstraatje: Dit stukje grond paalde aan het Kerkstraatje.

Klopslag: Paalde te noordoosten aan de Brugse Heerweg en ten westen aan 
de Zandweg. In het toponiem Klopslag werden slaghekken ‘enigszins hel-
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geluid dat de slagboom maakt bij het dichtklappen (Vanhaesebroeck 1982, 
82). Het Middelnederlandse woord clopslagh betekent ‘slag van een klepel 
tegen een klok’. Klopslag kan dus ook een metaforische benaming zijn naar 
het geluid dat zo’n hek maakt als het dichtklapt en dat vergeleken wordt met 
de slag van de klepel tegen een klok.  

Koreelstuk: Dit stuk akkerland paalde ten oosten aan de weg van Landegem 
naar Vosselare en is genoemd naar de plaats waar karelen ‘tichelestenen’ 
werden gebakken of in ieder geval waar een magere, geelbruine klei werd 
gedolven om die stenen te maken. De kuilen waar men zulke klei uitgroef, 
heetten kareelput. Kareel komt van het Franse carel, quarel, dat zelf terug-
gaat op het Latijnse woord quadrum ‘vierkante steen’. 

Kouterbilk: Een bilk die is genomen in een kouter of eraan paalde. 

Kriekenstuksken: Dit akkerland lag bij een kriekelaar. Krieken zijn een 
soort zure kersen. 

Kruis: Dit stuk akkerland op de wijk Wilde werd genoemd naar een 
kruishek in de omgeving: tcruijse ofte cruys-heckene (1643-1645, RAG-Ne 
1257, 7r). In Nevele  wordt een vierarmig draaihek een kruishekken
genoemd (WVD I, 231). Een eenmansdoortocht werd afgeloten met een 
draaiend toestel in de vorm van een kruis. 

Kruisstraat: Akkerland palende aan de Kruisstraat. 

Kruisstratenbilk: Paalde aan de Domanstraat en is hetzelfde perceel als 
Kruisstraat.

Laakt: Lag bij de Heistendries op de grens van Landegem en Merendree en 
paalde aan de Gravenstraat. Laakt is een collectief op -t bij het Germaanse 
laku- ‘waterloop in moerasig terrein’ (TW, 587). Op een kaart van 1747 
(RAG-KP 366) is op de grens van de Heistendries een beekje getekend dat 
de Lockte wordt genoemd. 

Lambroekkouter: Lag op Lambroek. 

Landegembilk: Paalde ten westen aan de Zandweg en lag bij de Landegem-
kouter. 

Landegemkouter: Drie kouters in Landegem werden Landegemkouter ge-
noemd. Op de eerste kouter lag het oliekot en daarom werd hij ook Oliekot-
kouter genoemd. Een tweede lag bij de wijk Halewijn en een derde op de 
Westhoek. Enkele vermeldingen kunnen we niet lokaliseren maar omdat het 
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juist de oudste zijn, verwijzen ze ongetwijfeld naar de oudste dorpskouter en 
die is te identificeren met de latere Oliekotkouter. Kouter, zie onder 7.1. 

Linde, Lindeken: In het volksgeloof huisden in een linde de goede geesten, 
daarom stonden vaak aan de toegangsweg tot een hoeve twee linden. Wie 
eronder doorging, bracht op de hoeve goede geesten mee. Bij de christianisa-
tie van onze gewesten werd in een linde vaak een Mariakapelletje gehangen. 
Onder linden werd er recht gesproken en de linde werd vaak als grensboom 
gebruikt. De percelen Linde en Lindeken lagen bij een linde. Het verkleinsuf-
fix in Lindeken slaat wellicht op de kleinheid van het perceel. 

Meierij: Dit stuk akkerland behoorde tot de Meierij van Landegem en paal-
de ten noorden aan de Kapellendries. In 1668 werd er een nieuw woonhuis 
op gebouwd: is nieuw betemmert met een woonhuijs (RAG-Me 68, 127r). In 
1728 echter was het huis al weer afgebroken of vervallen: onbehuijsde hof-
stede ghenaemt de Meijerije (RAG-Ne 2244, art. 352). 

Mispelaargat: Uit de oudste excerpten blijkt dat het stuk grond ant mispe-
laere gat lag. Later wordt het perceel zelf Mispelaergat genoemd. In ons 
toponymisch materiaal vinden we de vormen wispelaeren naast de vorm 
mispelaeren. De wisseling w/m komt ook in de familienamen Mynsberg-
he/Wynsberhge voor en in bijv. de dialectische uitspraak manneer in plaats 
van wanneer (Debrabandere 1993, 1012). Een mispelaer is een mispelboom 
(Mespilus germanica L.) en gat is een ‘toegangsweg tot een akkercomplex 
of een perceel’ (zie 5.1 Kernbestanddelen in straatnamen). 

Molenkouter: Deze kouter is genoemd naar de molen op de Herenthoek (zie 
6.4 molens). 

Molenwal: Werd in 1677 ook Lindekens Stuk genoemd. Dit kouterland 
paalde ten oosten aan de Zandweg en lag op de Oliekotkouter. Het is ge-
noemd naar de wal of mote waarop de Olie(wind)molen stond (wal, zie 8.1 
Kernbestanddelen in hoogtenamen). 

Moortelplas: In het excerpt van 1650 is moortelput verbeterd in moortel-
plas: ghenaemt den moortelputplas (RAG-Ne 29, 7v).  Dit akkerland op de 
Herenthoek is dus genoemd naar de nabijgelegen Moortelput.

Muisdale: Dit stuk bouwland werd genoemd naar het grotere complex 
Muisdale waarin het lag (Muisdale zie onder 4. Gewesten of grote land-
schappelijke complexen) of waarin het werd ontgonnen. 
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Noordakker: Lag in het noorden van Landegem en paalde aan Merendree 
maar kan niet  nauwkeuriger gelokaliseerd worden. Werd ook Veldakker
genoemd. 

Noordhofstede: Niet gelokaliseerd akkerland, genoemd naar een hofstede 
die ten noorden lag van een bepaald oriëntatiepunt. 

Oliekotkouter, Oliemolenkouter: Kouter waarop de Oliemolen of het 
Oliekot lag (kouter, zie onder 7.1). 

Oostakker: Niet gelokaliseerde akker, gelegen ten oosten van een zeker 
punt. 

Op de Haag: Lag op de wijk Herenthoek. Een haag werd o.m. geplant als 
scheiding tussen twee percelen (haag, zie 7.1). 

Op de Scheeweg: Lag op de Herenthoek aan een scheeweg ‘weg die de 
scheiding vormde tussen twee percelen of tussen twee eigendommen (zei 
Scheeweg).

Opwoningbilk: Op deze bilk stond of had vroeger een Opwoning gestaan. 

Ovenbuurbilksken: Op of in de nabijheid van dit akkerland stond een 
ovenbuur of bakoven. De vorm ovenbulck (1678) is een samentrekking van 
ovenbuurbilk.

Poortbilk: Lag in de Westhoek en paalde ten westen aan de straat van de 
Westhoek naar de Houtstraat, maar kon niet nauwkeuriger gelokaliseerd 
worden. Poortbilk komt op verscheidene plaatsen voor in West- en Oost-
Vlaanderen. In Dudzele paalde de Poorte bilk aan de hofstede “de Twee 
Poorten” (De Flou, 12, 1014 e.v.). Volgens Van Passen (1962, 497) betekent 
poort ‘het poortgebouw bij grote hoeven’. In de archieven van Landegem is 
enkel van het Goed te Landegem een beschrijving van de hoevegebouwen in 
1548 bewaard maar daarin is er geen sprake van een poort(gebouw). 

Puttemeersen, Puttemeersstuk: Akkerland op de wijk Wilde dat ten zuiden 
paalde aan de Puttemeersen.

Rechtop: Teirlinck (1908) verklaart rechtop als ‘rechtover’ en geeft als 
voorbeeld ‘k Weune rechtop de stase (ik woon rechtover het station). In het 
plaatselijke dialect heeft rechtop nog deze betekenis. Rechtop is een perceel 
dat rechtover een ander ligt. 
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Scheeweg: Lag op de Herenthoek en paalde aan de Scheeweg: Landts up het 
scheewech (1577, RAG-Ne 323, 150r). 

Schure: In de plaatsnaamgeving spelen sommige gebouwen zoals buur,
schure, kamer en ovenbuur een belangrijke rol als oriëntatiepunt, bijv. opden 
Bulck achter de schuere (1677, RAG-Me 83, art. 49); het stuck bachte(n) de 
schuere (1650, RAG-Me 66, 232r-v). 

Steenput: Akkerland op de wijk Wilde genoemd naar een nabijgelegen 
steenput d.i. een gemetselde waterput waarin grondwater staat. Op dit per-
ceel lag dus vóór 1382 een waterput in (natuur)steen, gevonden vóór 1382 
(It(em) up den steenputte i vierendeel, SAG-330/7, 81v) en dat feit werd in 
het collectief geheugen van de toponymie vastgelegd. Of die put nog actief 
was ca. 1380 weten we niet. Dergelijke putten gaan in onze regio bijna altijd 
tot de Romeinse tijd terug. Die waterputten kunnen tot 1000 jaar blijven be-
staan alvorens ze dichtklappen of opgevuld worden. Het feit dat die put apart 
wordt vermeld, zou ook een aanwijzing kunnen zijn dat hij geïsoleerd lag in 
het landschap, los van een bestaande boederij, en dus oud is (schriftelijke 
mededeling van dr. archeologie Wim De De Clercq). 

Stekelbeeksken, Stekelbeke: Lag in het complex Stekelbeke (zie onder 4. 
Gewesten of grote landschappelijke complexen). 

Stenink: Lag op de Oliekotkouter en paalde ten zuiden aan de oliewindmo-
len. Dit perceel akkerland had vele houcken ende bylen (1582-1624, RAG-
Ne 104, 83v) en werd daarom ook Alle Hoeken genoemd. De naam is afge-
leid van steen met het suffix -ink (zoals Drabbink en Zompeling) en betekent 
‘land met veel stenen’ of ‘land gelegen bij een steen’. Met steen kan ook een 
grenssteen bedoeld zijn (Molemans 1976, 323). 

Steninkkouter: Is hetzelfde perceel als de Stenink.

Straatje: Genoemd naar een niet gelokaliseerd straatje. Deze plaats is maar 
een enkele keer geattesteerd en werd ook Woestijn genoemd. 

Stuk aan het Hof: Lag op de wijk Vierhekken en paalde aan de Poelden-
dries. Genoemd naar een niet nader gelokaliseerd (hof, zie onder 6.1 Kernbe-
standdelen in hoevenamen). 

Stuk tussen Wilgen, Tussen Wilgen: Akkerland op Gijsels Akker, gelegen 
tussen wilgen: de partye Ligghende tusschen wulghen (1602-1656, RAG-Ne 
1190, 32r). 
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Noordakker: Lag in het noorden van Landegem en paalde aan Merendree 
maar kan niet  nauwkeuriger gelokaliseerd worden. Werd ook Veldakker
genoemd. 

Noordhofstede: Niet gelokaliseerd akkerland, genoemd naar een hofstede 
die ten noorden lag van een bepaald oriëntatiepunt. 

Oliekotkouter, Oliemolenkouter: Kouter waarop de Oliemolen of het 
Oliekot lag (kouter, zie onder 7.1). 

Oostakker: Niet gelokaliseerde akker, gelegen ten oosten van een zeker 
punt. 

Op de Haag: Lag op de wijk Herenthoek. Een haag werd o.m. geplant als 
scheiding tussen twee percelen (haag, zie 7.1). 

Op de Scheeweg: Lag op de Herenthoek aan een scheeweg ‘weg die de 
scheiding vormde tussen twee percelen of tussen twee eigendommen (zei 
Scheeweg).

Opwoningbilk: Op deze bilk stond of had vroeger een Opwoning gestaan. 

Ovenbuurbilksken: Op of in de nabijheid van dit akkerland stond een 
ovenbuur of bakoven. De vorm ovenbulck (1678) is een samentrekking van 
ovenbuurbilk.

Poortbilk: Lag in de Westhoek en paalde ten westen aan de straat van de 
Westhoek naar de Houtstraat, maar kon niet nauwkeuriger gelokaliseerd 
worden. Poortbilk komt op verscheidene plaatsen voor in West- en Oost-
Vlaanderen. In Dudzele paalde de Poorte bilk aan de hofstede “de Twee 
Poorten” (De Flou, 12, 1014 e.v.). Volgens Van Passen (1962, 497) betekent 
poort ‘het poortgebouw bij grote hoeven’. In de archieven van Landegem is 
enkel van het Goed te Landegem een beschrijving van de hoevegebouwen in 
1548 bewaard maar daarin is er geen sprake van een poort(gebouw). 

Puttemeersen, Puttemeersstuk: Akkerland op de wijk Wilde dat ten zuiden 
paalde aan de Puttemeersen.

Rechtop: Teirlinck (1908) verklaart rechtop als ‘rechtover’ en geeft als 
voorbeeld ‘k Weune rechtop de stase (ik woon rechtover het station). In het 
plaatselijke dialect heeft rechtop nog deze betekenis. Rechtop is een perceel 
dat rechtover een ander ligt. 
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Scheeweg: Lag op de Herenthoek en paalde aan de Scheeweg: Landts up het 
scheewech (1577, RAG-Ne 323, 150r). 

Schure: In de plaatsnaamgeving spelen sommige gebouwen zoals buur,
schure, kamer en ovenbuur een belangrijke rol als oriëntatiepunt, bijv. opden 
Bulck achter de schuere (1677, RAG-Me 83, art. 49); het stuck bachte(n) de 
schuere (1650, RAG-Me 66, 232r-v). 

Steenput: Akkerland op de wijk Wilde genoemd naar een nabijgelegen 
steenput d.i. een gemetselde waterput waarin grondwater staat. Op dit per-
ceel lag dus vóór 1382 een waterput in (natuur)steen, gevonden vóór 1382 
(It(em) up den steenputte i vierendeel, SAG-330/7, 81v) en dat feit werd in 
het collectief geheugen van de toponymie vastgelegd. Of die put nog actief 
was ca. 1380 weten we niet. Dergelijke putten gaan in onze regio bijna altijd 
tot de Romeinse tijd terug. Die waterputten kunnen tot 1000 jaar blijven be-
staan alvorens ze dichtklappen of opgevuld worden. Het feit dat die put apart 
wordt vermeld, zou ook een aanwijzing kunnen zijn dat hij geïsoleerd lag in 
het landschap, los van een bestaande boederij, en dus oud is (schriftelijke 
mededeling van dr. archeologie Wim De De Clercq). 

Stekelbeeksken, Stekelbeke: Lag in het complex Stekelbeke (zie onder 4. 
Gewesten of grote landschappelijke complexen). 

Stenink: Lag op de Oliekotkouter en paalde ten zuiden aan de oliewindmo-
len. Dit perceel akkerland had vele houcken ende bylen (1582-1624, RAG-
Ne 104, 83v) en werd daarom ook Alle Hoeken genoemd. De naam is afge-
leid van steen met het suffix -ink (zoals Drabbink en Zompeling) en betekent 
‘land met veel stenen’ of ‘land gelegen bij een steen’. Met steen kan ook een 
grenssteen bedoeld zijn (Molemans 1976, 323). 

Steninkkouter: Is hetzelfde perceel als de Stenink.

Straatje: Genoemd naar een niet gelokaliseerd straatje. Deze plaats is maar 
een enkele keer geattesteerd en werd ook Woestijn genoemd. 

Stuk aan het Hof: Lag op de wijk Vierhekken en paalde aan de Poelden-
dries. Genoemd naar een niet nader gelokaliseerd (hof, zie onder 6.1 Kernbe-
standdelen in hoevenamen). 

Stuk tussen Wilgen, Tussen Wilgen: Akkerland op Gijsels Akker, gelegen 
tussen wilgen: de partye Ligghende tusschen wulghen (1602-1656, RAG-Ne 
1190, 32r). 
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Tert, Terteken: Paalde ten noorden aan de Kruiskale of Lambroekgracht. 
De Tert werd vanaf 1643 ook Lambroek genoemd. In 1650 waren het Terte-
ken, een verkleinvorm van Tert, en de Blasentert samengevoegd tot één per-
ceel dat de Grote Tert werd genoemd. Tert is afgeleid van het werkwoord 
terten ‘treden’ en duidt een houten of stenen overstapje aan dat men meestal 
aantrof op plaatsen waar paden door omheiningen liepen en waardoor men 
over de omheining kon stappen. Een voorbeeld vinden we in Lant Ligghende 
Inden tert van den criel (1602-1656, RAG-Ne 1190, 81r) ‘perceel liggende 
bij het overstapje naar het perceel dat de Criel werd genoemd’. Door de Tert 
liep een weg (landt ghenaempt den tert ende deur dit stick loopt den wech, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 51r) en hierbij hoorde dus het overstapje. 

Versins Grave: Dit stuk land is genoemd naar een herkenningspunt uit de 
omgeving, namelijk Versins Grave. Het Middelnederlandse grave betekent 
‘gracht, sloot, omwalling; kuil’. Kiliaan vertaalt grave, grachte als ‘fossa’ 
(gracht). Versins is de genitief van de bij- of familienaam Versin (Debraban-
dere 1993, 1436),  zie bijv. versin hofstede (CG, 1280, 10). Toen de naam 
niet meer werd begrepen, maakte de volksmond er Verre Grave van. De 
opbrengsten van Versins Grave dienden om het onderhoud van de Baven-
brugge op Wilde te betalen: lants gheleghen daerment heet te vernegrave tot 
onderhout van(de) bavenbrugghe (1614-1615, RAG-Ne 1257, 3r-3v). 

Vorent: Deze naam bestaat uit voren ‘vooraan’ met het collectiefsuffix -t en 
betekent ‘stuk land voor een ander perceel gelegen’ en is te vergelijken met 
achtert ‘stuk land achter een ander perceel gelegen’ in de familienaam Ver-
achtert (Debrabandere 1993, 1421). 

Vossem: Lag op Heistekouter en is genoemd naar het nabijgelegen gebied 
Vossem. De vorm vosham (1414) is de oorspronkelijke en is zoals de plaats-
naam Vossem (bij Leuven) een samenstelling van het Germaanse fuhsa
‘vos’ en hamma ‘landtong uitspringend in een overstromingsgebied’ (TW, 
1026). De plaats kon niet nauwkeurig gelokaliseerd worden en het is dus niet 
uit te maken in welk overstromingsgebied ze lag. Eén enkele keer is Grote 
Vossem geattesteerd. Door volksetymologie is uit Vossem de naam Vossen
ontstaan: lant op den coutere vossen (1650, RAG-Ne 29, 70v). 

Waterlat: Land gelegen langs een waterlat ‘afwateringssloot’: saeijlant
ghenaemt het waterlat suijt het waterlat (1685, RAG-Ma 598, 7r). 

Wegelstuk: Lag bij een niet gelokaliseerde wegel. 

Werrekens: Niet gelokaliseerd akkerland. Werreke is een verkleinwoord 
van wer, dat o.m. bewaard is in het Avelgemse toponiem Werbeke. Wer
stamt af van het Germaanse warja- en betekent ‘weer, dam in een beek voor 
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de visvangst’ (TW, 1061). Het verkleinwoord in het meervoud duidt aan dat 
het hier om verscheidene kleine perceeltjes ging. Indien weer de oorspronke-
lijk vorm is, dan kan het ook ‘haag’ betekenen. 

Westhoekkouter: Wordt in een enkele bron de Westkouter genoemd 
(Westhoek zie onder 3. Namen van wijken, gehuchten en hoeken). 

Wildebroek: Was in 1610 al bouwland geworden (een ghemet lants In wilde 
brouck) en is genoemd naar zijn  ligging in de Wildebroek. Broek, zie 7.1. 
Kernbestanddelen in terreinnamen en Wilde, zie 3. Namen van wijken, ge-
huchten en hoeken. 

Wildekouter, Wildekouterken: Gelegen op de wijk Wilde, zie onder 2. 
Namen van wijken, gehuchten en hoeken. 

Zijpgracht: Dit land paalde aan de Zijpgracht.

(c) naar de vorm 

Sommige vormaanduidingen zijn zeer doorzichtig, zoals Bek, Bekbilk, 
Beksken en Bekstuk (vorm van een bek of snavel), Bijle, Bijlken en Bijl-
stuk (in de vorm van een bijl), Driehoek, Driehoeksken, Driehoekte Bilk, 
Twee Driehoeken (in de vorm van een driehoek).

Kort van vorm: Kort Brielken, Korte Bursthout, Kort Veldeken, Korte 
Gemet (zie 7.2.1 Gemet), Korte Hemerijke (zie Hemelrijke), Korte 
Mosthout, Korte Stuk (zie 7.1. Stuk), Korte Veldeken, Korte Voren (ge-
ploegd met korte ploegvoren), Korte Westhout (ligt op de Westhoek in een 
hout-gebied, hout zie 7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen). 

Krom van vorm:
Kromme Meerselken: Dit bouwland was voordien een meers met een 
kromme vorm. 

Krommendries: Dit stuk land was krom van vorm. 

Kromme Vore(n): Perceel bouwland met kromme ploegvoren. 

Kromme Stuk: Zie stuk onder 7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen. 

Lang van vorm: Lang Halfgemet, Lang Veldeken, Lange Bilk, Lange 
Bilksken, Lange Bursthout (zie verder Bursthout), Lange Driehonderd 
Roeden, Lange Gemet, Lange Hegge (zie Hegge), Lange Hemerijke (zie
Hemerijke), Lange Hulst (zie Hulst), Lange Mosthout, Lange Stuk, 
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Tert, Terteken: Paalde ten noorden aan de Kruiskale of Lambroekgracht. 
De Tert werd vanaf 1643 ook Lambroek genoemd. In 1650 waren het Terte-
ken, een verkleinvorm van Tert, en de Blasentert samengevoegd tot één per-
ceel dat de Grote Tert werd genoemd. Tert is afgeleid van het werkwoord 
terten ‘treden’ en duidt een houten of stenen overstapje aan dat men meestal 
aantrof op plaatsen waar paden door omheiningen liepen en waardoor men 
over de omheining kon stappen. Een voorbeeld vinden we in Lant Ligghende 
Inden tert van den criel (1602-1656, RAG-Ne 1190, 81r) ‘perceel liggende 
bij het overstapje naar het perceel dat de Criel werd genoemd’. Door de Tert 
liep een weg (landt ghenaempt den tert ende deur dit stick loopt den wech, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 51r) en hierbij hoorde dus het overstapje. 

Versins Grave: Dit stuk land is genoemd naar een herkenningspunt uit de 
omgeving, namelijk Versins Grave. Het Middelnederlandse grave betekent 
‘gracht, sloot, omwalling; kuil’. Kiliaan vertaalt grave, grachte als ‘fossa’ 
(gracht). Versins is de genitief van de bij- of familienaam Versin (Debraban-
dere 1993, 1436),  zie bijv. versin hofstede (CG, 1280, 10). Toen de naam 
niet meer werd begrepen, maakte de volksmond er Verre Grave van. De 
opbrengsten van Versins Grave dienden om het onderhoud van de Baven-
brugge op Wilde te betalen: lants gheleghen daerment heet te vernegrave tot 
onderhout van(de) bavenbrugghe (1614-1615, RAG-Ne 1257, 3r-3v). 

Vorent: Deze naam bestaat uit voren ‘vooraan’ met het collectiefsuffix -t en 
betekent ‘stuk land voor een ander perceel gelegen’ en is te vergelijken met 
achtert ‘stuk land achter een ander perceel gelegen’ in de familienaam Ver-
achtert (Debrabandere 1993, 1421). 

Vossem: Lag op Heistekouter en is genoemd naar het nabijgelegen gebied 
Vossem. De vorm vosham (1414) is de oorspronkelijke en is zoals de plaats-
naam Vossem (bij Leuven) een samenstelling van het Germaanse fuhsa
‘vos’ en hamma ‘landtong uitspringend in een overstromingsgebied’ (TW, 
1026). De plaats kon niet nauwkeurig gelokaliseerd worden en het is dus niet 
uit te maken in welk overstromingsgebied ze lag. Eén enkele keer is Grote 
Vossem geattesteerd. Door volksetymologie is uit Vossem de naam Vossen
ontstaan: lant op den coutere vossen (1650, RAG-Ne 29, 70v). 

Waterlat: Land gelegen langs een waterlat ‘afwateringssloot’: saeijlant
ghenaemt het waterlat suijt het waterlat (1685, RAG-Ma 598, 7r). 

Wegelstuk: Lag bij een niet gelokaliseerde wegel. 

Werrekens: Niet gelokaliseerd akkerland. Werreke is een verkleinwoord 
van wer, dat o.m. bewaard is in het Avelgemse toponiem Werbeke. Wer
stamt af van het Germaanse warja- en betekent ‘weer, dam in een beek voor 
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de visvangst’ (TW, 1061). Het verkleinwoord in het meervoud duidt aan dat 
het hier om verscheidene kleine perceeltjes ging. Indien weer de oorspronke-
lijk vorm is, dan kan het ook ‘haag’ betekenen. 

Westhoekkouter: Wordt in een enkele bron de Westkouter genoemd 
(Westhoek zie onder 3. Namen van wijken, gehuchten en hoeken). 

Wildebroek: Was in 1610 al bouwland geworden (een ghemet lants In wilde 
brouck) en is genoemd naar zijn  ligging in de Wildebroek. Broek, zie 7.1. 
Kernbestanddelen in terreinnamen en Wilde, zie 3. Namen van wijken, ge-
huchten en hoeken. 

Wildekouter, Wildekouterken: Gelegen op de wijk Wilde, zie onder 2. 
Namen van wijken, gehuchten en hoeken. 

Zijpgracht: Dit land paalde aan de Zijpgracht.

(c) naar de vorm 

Sommige vormaanduidingen zijn zeer doorzichtig, zoals Bek, Bekbilk, 
Beksken en Bekstuk (vorm van een bek of snavel), Bijle, Bijlken en Bijl-
stuk (in de vorm van een bijl), Driehoek, Driehoeksken, Driehoekte Bilk, 
Twee Driehoeken (in de vorm van een driehoek).

Kort van vorm: Kort Brielken, Korte Bursthout, Kort Veldeken, Korte 
Gemet (zie 7.2.1 Gemet), Korte Hemerijke (zie Hemelrijke), Korte 
Mosthout, Korte Stuk (zie 7.1. Stuk), Korte Veldeken, Korte Voren (ge-
ploegd met korte ploegvoren), Korte Westhout (ligt op de Westhoek in een 
hout-gebied, hout zie 7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen). 

Krom van vorm:
Kromme Meerselken: Dit bouwland was voordien een meers met een 
kromme vorm. 

Krommendries: Dit stuk land was krom van vorm. 

Kromme Vore(n): Perceel bouwland met kromme ploegvoren. 

Kromme Stuk: Zie stuk onder 7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen. 

Lang van vorm: Lang Halfgemet, Lang Veldeken, Lange Bilk, Lange 
Bilksken, Lange Bursthout (zie verder Bursthout), Lange Driehonderd 
Roeden, Lange Gemet, Lange Hegge (zie Hegge), Lange Hemerijke (zie
Hemerijke), Lange Hulst (zie Hulst), Lange Mosthout, Lange Stuk, 
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Lange Vierhonderd Roeden, Lange Voren (met lange ploegvoren), Lange
Westhout.

Rond van vorm: 
Ronde Bilk, Ronde Bilksken: Perceeltje met een ronde vorm. Het kan ook 
een stuk bouwland zijn dat rond werd aangelegd, in een licht koepelgewelf. 
In het midden zijn die percelen verheven en zij zakken gelijkmatig af naar de 
randen. Om aan het land deze vorm te geven begon de boer te spitten of te 
ploegen in het midden van de stuk grond, spitte of ploegde dan verder in een 
spiraal rond het middelpunt en zorgde ervoor dat de grond geleidelijk af-
daalde naar de rand, waar gewoonlijk een gracht lag (Lindemans 1952, I, 
150). 

Smal van vorm: 
Smalveld, Smalveldeken: In nagenoeg alle attestaties wordt smael veld ge-
schreven met lange a. Voor de verklaring van de rekking van de korte vo-
kaal, zie onder het toponiem Vlaakstuk. Het Smalveld lag op de Westhoek, 
paalde aan de Domansstraat en is een veld dat smal is van vorm (veld, zie 
7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen). Het Smalveld werd later verkaveld 
in het Vlakke Smalveld, het Groot Smalveld en het Klein Smalveld. Het 
Smalveld maakte deel uit van de bezittingen van de Sint-Baafsabdij en van 
het pachtcontract bestonden verschillende eigentijdse kopieën. In enkele van 
die kopieën schreef de klerk ten onrechte mael velt, een plaatsnaam die ook 
courant voorkomt in de Vlaamse toponymie. 

Alle de Hoeken: Lag op de Stenink en is een perceel met vele houcken 
en(de) bylen (1582-1624, RAG-Ne 104, 83v). 

Haaienstuksken: De plaatsnaam Haaibilk komt o.m. voor in Lovendegem 
(Andries 1993, 54) en is een stuk met een onregelmatige, schuine vorm. In 
de streek van Deinze en Gent is haai ‘driehoekig veld, eventueel met lange 
punt of een akker van een onregelmatige vorm’ (WVD 1, 172). 

Kattestaart: Werd aanvankelijk de Blaken- of Vlakenakker genoemd en 
paalde ten oosten aan de Krommendries. Dit perceel had wellicht de gebo-
gen vorm van een kattenstaart. In West- en Oost-Vlaanderen is kattestaart de 
dialectische benaming voor heermoes (Equisetum arvense L.) (WVD 3, 175-
176). Het perceel kan ook naar deze plant genoemd zijn. 

(d) naar de vroegere toestand of de wijze van ontginning 

Akkermeers: Lag op Halewijnkouter in Landegem. Oorspronkelijk was het 
een meers die later in akkerland werd gelegd. 
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Belenhout: Paalde aan de Houtstraat en lag in een hout-gebied (hout zie 7.1 
Kernbestanddelen in terreinnamen). In het toponiem Belenhout is Beele een 
vleivorm van de vrouwennaam Isabelle en hout een oud woord voor ‘bos’. 
Later werd het Belenhout verdeeld in Groot, Klein- en Meeste Belenhout. 

Berrent: Een stuk bouwland op de Herenthoek. Berrent is afgeleid uit de 
stam van het Middelnederlandse werkwoord bernen, berren ‘branden’ met 
het collectiefsuffix -t. Een berrent-toponiem verwijst naar een rooiingstech-
niek waarbij men boomstronken en natuurlijke vegetatie afbrandde alvorens 
de grond te ploegen. Het Berrentken werd ook Herenthoek genoemd. 

Beyaerts Hulst: Lag op de grens met Hansbeke. Dit perceel was aanvanke-
lijk een plaats waar hulst groeit maar in 1543 was het een stuk bouwland 
geworden en gebruikt door of eigendom van een zekere Beyaert. 

Bos tussen Grachten: Dit stuk akkerland lag op de Herenthoek ‘tusschen
grachten’ en was oorspronkelijk een bos. 

Bosdries: Lag op Wildekouter en werd ook Schaapdries genoemd. Kreeg 
zijn naam van een vroegere bebossing of omdat het perceel in de nabijheid 
van een bos lag, zie dries onder 7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen. 

Bosselken: Een eerste Bosselken lag op de Herenthoek, een tweede op Heis-
te, een derde kon niet gelokaliseerd worden en een vierde was een behuisde
hofstede (zie 5.1. Kernbestanddelen in hoevenamen). Het Bosselken op de 
Herenthoek paalde aan de Grote Woestijn. Dit Bosselken en de Grote Woes-
tijn waren oorspronkelijk (een deel van) een bos- en onontgonnen gebied 
(Woestijn, zie 7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen). In de oudste vermel-
ding van 1650 is het Bosselken al in akkerland gelegd. Het Bosselken op 
Heiste werd ook Hoge Bos genoemd, maar kon niet nauwkeurig gelokali-
seerd worden. Een derde niet gelokaliseerde Bosselken was een perceel ak-
kerland. Elk van deze plaatsen was oorspronkelijk een bos dat werd gerooid. 

Bossen: Deze oorspronkelijke bossen waren in 1583  bouwland bezaaid met 
tarwe. 

Bosstuk: Lag op het eind van de Rentergemstraat. Voor de ontginning was 
dit bouwland een bos. 

Brand: Zoals Berrent is Brand een plaats die is ontgonnen door de gewassen 
af te branden. 

Brielken: Lag op de wijk Vierhekken en paalde ten oosten aan de Groene 
Weg of Kerkweg naar Heiste en ten zuid-westen aan de Landegembilk. In 
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Lange Vierhonderd Roeden, Lange Voren (met lange ploegvoren), Lange
Westhout.

Rond van vorm: 
Ronde Bilk, Ronde Bilksken: Perceeltje met een ronde vorm. Het kan ook 
een stuk bouwland zijn dat rond werd aangelegd, in een licht koepelgewelf. 
In het midden zijn die percelen verheven en zij zakken gelijkmatig af naar de 
randen. Om aan het land deze vorm te geven begon de boer te spitten of te 
ploegen in het midden van de stuk grond, spitte of ploegde dan verder in een 
spiraal rond het middelpunt en zorgde ervoor dat de grond geleidelijk af-
daalde naar de rand, waar gewoonlijk een gracht lag (Lindemans 1952, I, 
150). 

Smal van vorm: 
Smalveld, Smalveldeken: In nagenoeg alle attestaties wordt smael veld ge-
schreven met lange a. Voor de verklaring van de rekking van de korte vo-
kaal, zie onder het toponiem Vlaakstuk. Het Smalveld lag op de Westhoek, 
paalde aan de Domansstraat en is een veld dat smal is van vorm (veld, zie 
7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen). Het Smalveld werd later verkaveld 
in het Vlakke Smalveld, het Groot Smalveld en het Klein Smalveld. Het 
Smalveld maakte deel uit van de bezittingen van de Sint-Baafsabdij en van 
het pachtcontract bestonden verschillende eigentijdse kopieën. In enkele van 
die kopieën schreef de klerk ten onrechte mael velt, een plaatsnaam die ook 
courant voorkomt in de Vlaamse toponymie. 

Alle de Hoeken: Lag op de Stenink en is een perceel met vele houcken 
en(de) bylen (1582-1624, RAG-Ne 104, 83v). 

Haaienstuksken: De plaatsnaam Haaibilk komt o.m. voor in Lovendegem 
(Andries 1993, 54) en is een stuk met een onregelmatige, schuine vorm. In 
de streek van Deinze en Gent is haai ‘driehoekig veld, eventueel met lange 
punt of een akker van een onregelmatige vorm’ (WVD 1, 172). 

Kattestaart: Werd aanvankelijk de Blaken- of Vlakenakker genoemd en 
paalde ten oosten aan de Krommendries. Dit perceel had wellicht de gebo-
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Belenhout: Paalde aan de Houtstraat en lag in een hout-gebied (hout zie 7.1 
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dezelfde omgeving bevond zich de Brielkensplas. Briel, zie 7.1. Kernbe-
standdelen in terreinnamen. 

Bunt: Dit bouwland lag in de drassige omgeving van de Biervliet. Bunt is 
afgeleid van het Germaanse bon ‘riet’. De eind -t is het collectiefsuffix 
waarmee van plantnamen plaatsnamen worden gemaakt. Bunt is dus in oor-
sprong ‘een plaats waar veel riet groeit’. 

Foreest(ken): Dit akkerland paalde aan de Kale. Het Middelnederlands fo-
reest betekent ‘wildernis, woud, bos, bosland’. Zoals het Rooiken was het 
Foreest een bos dat later werd gerooid. 

Gijsels Hout: Oorspronkelijk was dit zaeyland een hout ‘bos’ dat eigendom 
was van een zekere Gijsel. 

Hoge Bos: Lag op de wijk Wilde en was oorspronkelijk een hoog gelegen 
bos maar in 1575 reeds ontgonnen tot bouwland. Na 1699 werd het afwisse-
lend gebruikt als bos en akkerland. 

Koeveld: Paalde ten zuiden aan de Houtstraat maar was volgens de oudste 
vermelding van 1548 al bouwland. Vee graasde meestal in de omgeving van 
een hoeve maar ook vaak op woeste gronden of velden. Nadat die gronden 
als bouwland werden gebruikt, bleef de oude naam behouden. 

Korte Mosthout, Lange Mosthout: Het Korte Mosthout was omheind met 
een houtkant en een gracht, paalde ten westen aan de Houtstraat en ten zui-
den aan het Lange Mosthout. Mos betekent oorspronkelijk ‘poel, moeras, 
moerassige grond’ en aan dat oude moeraswoord herinneren de dialectwoor-
den moos en moze. ‘slijk, modder’; zelden komt ook de vorm mase voor met 
dezelfde betekenis: het curte masthout (1582, RAG-Ne 104, 6r). De eind -t
in most is het collectiefsuffix dat van mos een verzamelnaam maakt met de 
betekenis ‘modderige, slijkachtige plaats, moerassig gebied’. Het element 
hout betekent ‘bos’. De ontstaansgeschiedenis van Mosthout kan als volgt 
zijn gegaan: oorspronkelijk was er een moeras, genaamd de Most. Daarop 
plantte men een bos aan om de bodem te verbeteren, en dat noemde men dan 
Mosthout. Later werd het bos gerooid en werden er twee percelen akkerland 
aanglegd: de Korte en de lange Mosthout. 

Korte Westhout, Lange Westhout: Beide percelen lag op op de Westhoek 
in Noordhout. De naam is samengesteld uit west en hout ‘bos’. Aangezien de 
percelen op de Westhoek lagen,  kan de naam een samentrekking zijn van 
Westhoekhout. 
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Lambroek: Dit akkerland paalde ten oosten aan de Kruiskale, ook Kale,
Kaleken of Lambroekgracht genoemd, die de scheiding vormde tussen Lan-
degem en Merendree. In slechts één excerpt (1643) wordt Lambroek ook 
Tert genoemd. De plaatsnaam Lambroek is ook gattesteerd in Merendree 
(Luyssaert 1997, 116) als lambrouck (1571) en langhenbroucq (1680). Ana-
loog met het toponiem Lambeke (Mattheeuws en Devos 1997, 139 en An-
dries 1993, 76) dat verklaard wordt als ‘lange beke’, is ook Lambroek ont-
staan uit lang broek. In de Meetjeslandse dialecten wordt -ng- tussen een 
klinker en een doffe eind-e niet uitgesproken, bijv. zingen wordt er als zèèn
uigesproken (Taeldeman 1979, 104); door assimilatie van de n aan de vol-
gende b ontstond mb (bijv. aambeeld uit aanbeeld). Een broek is een voch-
tig, drassig terrein en Lambroek betekent ‘lang broek’. 

Mat: Het lager gelegen deel van het Mat heette Nedermat en vanaf 1728 is 
er een Lang Mat gattesteerd. Mat is afgeleid van maaien en volgens Van 
Durme (1986 II, 465) betekent matte ‘weide’. Het Mat ligt inderdaad in een 
alluviaal meers-gebied (bodemserie Ldp) (Tavernier en Vandenhoudt 1967, 
60). 

Meersdries: Paalde ten westen aan de weg van Landegemmolen naar Me-
rendree en aan de Meerskant. De naam is samengesteld uit meers en dries
(zie onder 7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen). In dit toponiem vinden 
we verschillende ontginningsfasen terug. Het was aanvankelijk een meers 
aangelegd op een voormalige dries, nadien benoemde het een stuk akker-
land, ontgonnen op drassige, slechte meersgrond. 

Meerswoestijn: In dit toponiem vinden we verschillende ontginningsfasen 
terug. Door in een woestijn ‘woest, onbebouwd land’ verbeteringswerken uit 
te voeren, konden slechte gronden als meers worden gebruik en na het drai-
neren van de meers was het in 1578 bouwland geworden: lands ghenaemt de 
meersch ostine (RAG-Ne 64, 86r). 

Munkhout: Bestond in 1481 uit drie bilken: Tmuenchout drie buelken
(RAG-Dro 64) en werd dan ook in het meervoud de Munkhouten genoemd. 
Vanaf 1728 (RAG-Ne 2244 en RAG-Dro 56) zijn Achterste Munkhout, 
Munkhouten Eerste, Middelste Munkhout en Voorste Munkhout geatteseerd. 
Munkhout was een hout of bos toebehorend aan de monniken of munken van 
Sint-Baafs te Gent, dat in bouwland werd gelegd. 

Nieuwe Bilk: Paalde ten oosten aan de Houtstraat en betekent ‘nieuw ont-
gonnen bilk’. De Nieuwe Bilk ligt in het bilken-gebied aan de Houtstraat. 

Oude Bogaard: Oorspronkelijk was het stuk grond een boomgaard die later 
in akkerland werd gelegd. 
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Paardenbilk: Oorspronkelijk was dit een weide voor paarden, in de omge-
ving van een hoeve. Nadat die grond als bouwland werd gebruikt, bleef de 
oude naam behouden. 

Polder: Dit perceel akkerland kon niet gelokaliseerd worden en we weten 
dus niets over de aard van de grond. Van Durme (1991, 564) verklaart in 
Velzeke het toponiem Polder ‘door een gracht ingemeerd en zodoende ge-
draineerd perceel’. In het gebied tussen Schelde en Dender is polder ‘laagge-
legen, vochtige grond’ (WVD 1, 26-27). In Ursel tenslotte is Polder aange-
slibde grond van goede kwaliteit (Vandeveire en Devos 2008, 102). 

Rodenakker: Rode gaat terug op het Germaans rotha- ‘gerooid bos’. Deze 
akker is ontstaan door het rooien van een bos. 

Rot: Het woord rot gaat net als rode terug op het Germaans rotha- ‘gerooid 
bos’. Het Rot lag in de Breemeers en paalde aan een beek, aan de Polderbos 
en het Roveld. De namen meers en veld wijzen op grond van slechte kwali-
teit. In de 18e eeuw was het Rot verdeeld in het Achterste Rot en het Voorste 
Rot. Aangezien het Rot aan het Roveld paalde, kan het in dezelfde tijd als dit 
veld gerooid zijn geweest. Maar anders dan het Roveld was het al in 1577 
landbouwgrond en allicht van betere kwaliteit dan het Roveld dat in 1661 
nog (of weer) bebost was. 

Roveldbos: Op het ogenblik dat dit toponiem in de bronnen opduikt, duidt 
het bouwland aan. De naam Roveldbos weerspiegelt duidelijk de verschil-
lende ontginningsfasen. Eerst was er veld ‘heide’, mogelijk ontstaan door 
degradatie van voorhistorisch bos. Dan werd dat veld gerooid, vandaar Ro-
veld, dan werd er op (een deel van) dat gerooide veld bos aangeplant, van-
daar Roveldbos. In een schriftelijke medeling geeft prof. dr. Magda Devos 
volgende argumentatie: 

• De bossen waarvan onze “velden” degradaties zijn, waren al duizen-
den jaren verdwenen toen onze eerste microtoponiemen gevormd 
werden.

• Als de situatie “bos” ouder was dan de situatie “veld”, dan zou het 
toponiem Robosveld moeten luiden. 

• In Vlaanderen komen tientallen toponiemen Roveld (en varianten) 
voor, wat bewijst dat rooiing van velden (door verwijderen van struik-
gewas en andere wilde begroeiing) een heel courante techniek was. 

Schaapdries: Lag op Heiste en werd ook Bosdries genoemd. Dit akkerland 
was  oorspronkelijk een dries, door schapen begraasd (dries, zie onder 7.1. 
Kernbestanddelen in terreinnamen). 
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Schaapveld: Oorspronkelijk was dit een veld waarop schapen graasden 
(veld, zie 7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen). 

Slagmoortel: Akkerland dat ten noordwesten aan de Houtstraat paalde. Het 
eerste deel slag is volksetymologisch ontstaan uit slak. De plaatsnamen 
Slaeke, Slaeckt, Slaecke Meersch worden vermeld door Du Flou (14, 837-
840). Schönfeld (1980, 141) verklaart slaak als ‘laaggelegen grasland’ en 
moortel betekent ‘modder’. Slagmoortel is de naam van een nat, laaggelegen 
grasland en modderig gebied. 

Standaerts Bos: Oorspronkelijk was dit bouwland een bos van iemand die 
Standaert heet. 

Stede: Lag op de Herenthoek. Dit akkerland was vroeger een stede: ende
heeft wylent een stede gheweest (1602-1656, RAG-Ne 1190, 88r) (stede, zie 
onder 6.1. Kernbestanddelen in hoevenamen). 

Straels Hout: De oorsprong van dit toponiem vinden we in de vermelding 
van 1403 in straels hout (1403, RAG-SB/O 1493, 0), waarin Strael een fami-
lienaam is die o.m. is geattesteerd in 1270: Der jacob strael en willem strael
(CG, 170,19 en 171, 40). De begin -s in Straels werd als een genitief -s aan-
gevoeld, wat ertoe leidde dat men de vorm traels als de oorspronkelijke be-
schouwde: stic Landts In Landeghem te Noorthaute ghenaempt de traels 
houten (1569, RAG-SB/R 858/7E, nr. 1). In het toponymisch materiaal van 
Landegem is er nog een gelijkaardig voorbeeld bewaard waar de klerk of 
kopiist twijfelt tussen een vorm met of zonder -s: lants ghenaempt taets oft 
staets bulck (1582-1624, RAG-Ne 104, 23v). 
De vorm met een begin -d in plaats van een -t, zoals bijv. in draelshaut
(1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 14) kan beïnvloed zijn door de familienaam 
Drael (Debrabandere 2000, 246). Als toponiem is drael o.m. ook bewaard in 
Draels stick (Gistel) (Du Flou, 3, 333). Slechts in één bron uit het archief 
van de Sint-Baafsabdij (RAG-SB ) wordt het Draals Hout kortweg den Draal 
genoemd. 

Tertbos: Oospronkelijk was dit perceel bouwland een bos, gelegen op of bij 
de Tert. 

Veld: Reeds in 1451 was dit veld tot bouwland ontgonnen. Het Veld lag in 
het hout-gebied (Noordhout, Houtstraat) van Landegem, in de Blakenakker.
De ontginningsgeschiedenis kan als volgt zijn verlopen: een groot veld werd 
ontgonnen tot een akker (Blakenakker), maar in die akker bleef een stuk on-
ontgonnen liggen en dat werd pas in 1451 in bouwland gelegd. Zie veld on-
der 7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen. 
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Veldakker: Paalde ten noorden aan Merendree, aan de scheidingsbeek 
(Kruiskale) tussen Merendree en Landegem en werd ook Noordakker ge-
noemd. De Veldakker bestond vóór 1602 uit twee percelen waarvan het ene 
Bos werd genoemd en het andere Veldakker. In zijn oorspronkelijke toestand 
was dit perceel dus een veld.

Veldakkerken: Niet gelokaliseerd, zie Veldakker.

Veldeken: Dit akkerland paalde aan de Houtstraat en is ontgonnen uit een 
veld ‘woeste grond’. 

Westwoestijn: Lag op de Westhoek en paalde aan de Houtstraat. Dit akker-
land is ontgonnen in een woestijn. Westwoestijn is een samentrekking van 
Westhoekwoestijn ‘onbebouwd land op de Westhoek’. 

Woestijn: Lag op de Westhoek en paalde aan de Houtstraat. Dit akkerland 
werd ontgonnen in een woestijn (zie 7.1.).

Woestijntjen: Zie woestijn onder 7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen. 

Zegers Veld: Dit akkerland werd in 1396 gebruikt door of was eigendom 
van Zegher Buucx. Het perceel paalde ten oosten aan het Blakenakker-
straatje. In 1451 was dit veld zeker al ontgonnen tot landbouwgrond. 

Zomergeweed: Dit stuk bouwland paalde aan het Broekstraatje en lag in een 
gebied van natte weiden. Geweed is afgeleid van het werkwoord weden, d.i. 
de Vlaamse vorm van weiden ‘laten grazen’ met voorvoegsel ge-, zoals in 
geboerte en gedierte. De betekenis van geweed is ‘weiland, weidegrond’, in 
de praktijk ging het vaak om gemeenschapsgrond (WVD 1, 114). De naam 
zomergeweed wijst erop dat deze weidegrond enkel in de zomer kon be-
graasd worden, wellicht wegens te vochtig in de lente en in het najaar. 

(e) naar de omheining of de begroeiing erop, errond of erbij

Boomkens: Niet gelokaliseerd bouwland. Boom slaat in de eerste plaats op 
een gewone boom maar in het West-Vlaams kan het ook een stek aanduiden 
d.i. ‘een afgesneden boomscheut die men in de aarde steekt om een nieuwe 
boom te kweken’ (De Bo 1892, 949). Dit perceel was dus wellicht oorspron-
kelijk begroeid met jonge bomen of omheind door bomen. 

Braambilk: Rond dit stuk akkerland bij de priesterage van Landegem ston-
den braamstruiken.
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Distelbilk: Dit perceel akkerland paalde ten westen aan de Houtstraat en had 
blijkbaar veel last van distels. Het was verdeeld in Grote Distelbilk, Kleine 
Distelbilk en Kwade Distelbilk.

Doorn: Verschillende percelen akkerland in Landegem werden doorn of 
doornt genoemd. Zulke percelen lagen bij een doornstruik, een doornbosje 
of waren omgeven door een doornhaag. Een eerste Doorn paalde ten oosten 
aan de Hegge, ook een naam voor een haag. Een tweede Doorn lag op de 
Westhoek en gaf zijn naam aan het nabijgelegen Doornstraatje. Een derde 
Doorn lag op de wijk Heiste en paalde aan Gelosekens Gat. Een vierde 
Doorn lag bij de Nieuwe Molen (landts ghenaempt de(n) doorne by de 
nieuwe meulene, 1635, RAG-Me 66, 68v) en mag geïdentificeerd worden 
met den doorent by wylen d(en) olimeulenwal (1650, RAG-Ne 29, 17r). 

Doornt, Doorntje: Het collectiefsuffix -t in Doornt maakt van de plantnaam 
doorn een plaatsnaam. Een eerste Doornt lag bij de de wal van de Oliemolen 
op de wijk Heiste. Een twee Doornt lag op de Westhoek en paalde aan het 
Doornstraatje (zie ook hierboven). Het Doorntje kon niet gelokaliseerd wor-
den.

Eekbilk: Deze niet gelokaliseerde bilk was aanvankelijk begroeid met eiken, 
lag bij enkele eiken of was ermee omzoomd. 

Eekstuk: Een eerste Eekstuk lag op de wijk Noordhout, een tweede lag op 
de wijk Wilde en paalde ten noordwesten aan de Mosgaverstraat in het 
noordoosten van Landegem. Een eekstuk lag bij een of meer eiken of was 
een stuk grond dat vroeger begroeid of omplant was met eiken. 

Elshaag: Een elshaag is een haag van elzen. Dit perceel heette aanvankelijk 
Hegge, ook een naam voor een haag. 

Hagebilk: Haag betekent zowel ‘bos’ als ‘haag’, maar aangezien een bilk
meestal was omheind, komt de betekenis ‘haag’ in aanmerking, bovendien 
lag dit akkerland bachten der haghen (1603-1604, RAG-Ne 1262, 3r). Het 
werd ook Perkelbilk genoemd. 

Hazeldonk: Het eerste deel hazel, uit het Germaanse hasla, betekent ‘haze-
laar’ en het tweede deel van de naam donk, uit het Germaanse dunga, ‘een 
zandige opduiking in een moerassig terrein’ (TW, 453) (Donk, zie 8.1. 
Kernbestanddelen in hoogtenamen). Hazeldonk ligt in het noordwesten van 
Landegem in een meersgebied, wat o.m. blijkt uit andere toponiemen in de 
omgeving: Drabbink, Mosgaver en Leenmeers. Hazeldonk zelf ligt op droge 
licht-zandleemgronden (Pbc) in een alluviale omgeving. De grond ten noor-
den van Hazeldonk is zandleemgrond die te nat is in de winter en fris in de 
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zomer en gedraineerd moet worden. De gronden ten westen en ten oosten 
zijn nat en overstromen vaak in de winter en het voorjaar (bodemserie Lep, 
Ldp) (Tavernier en Vandenhoudt 1967, 60-62). 

Herentbilk, Herentbilksken: De Herentbilk is voortyts gheweest een bos-
schelken (1585, RAG-Ne 1280 bis, 25v). Herent betekent ‘plaats begroeid 
met haagbeuk’. Deze bilk is dus ontgonnen uit een bosje dat begroeid was 
met hagebeuk. 

Houtakker, Houtakkerken, Houtbilk, Houtstuk: De Houtakker lag op de 
Westhoek en werd in 1661 ook het Lindenbilksken genoemd. In 1583 was 
er ook een Grote Houtakker en die was omheind met een gracht en hout-
kanten. De Houtakkers, -bilken en -stukken zijn genoemd de houtkant die 
errond stond. 

Hulst: Het woord hulst is een samenstelling van de boomnaam huls met het 
collectiefsuffix -t en betekent ‘plaats waar hulst groeit’. Reeds in 1585 was 
het grote perceel Hulst verkaveld in een Lange Hulst en een Achterste 
Hulst, maar dit laatste perceel bleef bos. 

Hulstakker: Deze niet gelokaliseerde akker is ontgonnen op een hulst ‘met 
hulst begroeide plaats’ of grensde aan een hulst.

Hulstbilksken: Dit bilksken werd ontgonnen op een plaats begroeid met 
hulst en heette ook Stekelbeeksken.

Korte Bursthout, Lange Bursthout: Paalde ten noorden aan de Houtstraat 
en lag in een voormalig bosrijk gebied. Het eerste deel van de naam burst
komt uit het Germaanse bursitja- en is een collectief bij bursa- m. ‘moeras-
rozemarijn’ (TW, 209) en hout betekent ‘bos(je)’ (hout, zie 7.1 Kernbe-
standdelen in terreinnamen). 

Kraaienekestuk: Dit stuk akkerland gelegen op het gheweste Kraaieneke
(zie 3. Namen van wijken, gehuchten en hoeken) werd ook Braams Stuk ge-
noemd. 

Kriekenbilk, Kriekenbilksken: Dit akkerland paalde ten westen aan de 
Rentergemstraat, lag bij een kriekenboom of was vroeger omheind met die 
bomen. Krieken zijn een soort zure kersen. 

Lindenbilk, Lindenbilksken: Paalde ten noodwesten aan de West-
hoekstraat. Het Lindenbilksken heette ook Houtakker. Dit perceel werd ge-
noemd naar een nabijgelegen linde, bijv. op een kruising van wegen. Op de 
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Westhoek, op de plaats waar nu de Bovenstraat uitmondt in de Vossela-
restraat, stond in de 20e eeuw herberg “Het Lindeken”. 

Meerhul, Meerhulleken: De naam is een samenstelling van meer en hul en 
deze akker is in de eerste plaats genoemd naar een reliëfkenmerk, hul, zie 
8.1. Kernbestanddelen in hoogtenamen. In de oude documenten wordt het 
eerste deel meer-, mier- en muur gespeld. Indien mier de oorspronkelijke 
vorm is, dan schuilt in dit woord de naam van de mier(bloem) (Draba verna 
L.), die vooral op droge grond groeit en in onze dialecten ook muur wordt 
genoemd (De Bo 1892, 607). Als meer de oorspronkelijke vorm is, betekent 
het ‘meer, plas, vijver, moeras’. Het toponiem Meerhul betekent dan ‘heu-
veltje bij een plas’ en Mierhul ‘heuveltje begroeid met mierbloemen’. Het 
Meerhulleken wordt in de archieven ook Klein Viergemeetje genoemd.  

Olmstuk: Lag op de Hoge Akker en paalde aan de Gebuurweg op de He-
renthoek. Dit perceel lag bij een olm, of er stonden olmen rond het perceel. 

Perkelbilk: Een perkel is de vrucht van de perkelboom of een wilde perzik 
(De Bo (1892, 734 en WVEW). Perkel wordt in de plaatsnaam Perkelbilk
gebruikt in de betekenis ‘perkelboom.’ Wanneer een perzikenpit wordt ge-
plant, groeit hieruit een perzikboom; de jonge boom moet nadien nog geënt 
worden om grote vruchten voort te brengen. De Perkelbilk werd ook Hagen-
bilk genoemd en dat kan erop wijzen dat rond deze bilk vroegere wilde per-
zikstruiken groeiden. 

Rapelterre: In het MNW wordt onder het trefwoord raechtere de Oude-
naardse naam Rapetere uit 1342 vermeld. Het woord rapetere beantwoordt 
aan het Latijnse rapaterium, waarin -terium betekent ‘plaats waar iets groeit’ 
en rapetere zou dan ‘knollenland, raapland’ betekenen. In de oudste Lande-
gemse vermelding rapelterre werd de l later ingevoegd, misschien onder 
invloed  van  het  werkwoord rapelen  ‘rapen’  (De Bo  1892, 792) en  werd 
-terre geïnterpreteerd als ter ‘boom’, zoals bijv. in de plaatsnaam Appeltere 
‘appelboom’ en mispelterre ‘mispelaar’. Rapelterre is dus een raapveld. 

Ratel: Lag op de Hoge akker en paalde ten oosten aan de Gebuurweg op de 
Herenthoek. Ratel is de naam van verscheidene planten. De Bo (1892, 793) 
kent enkel ratel als een plant die vooral in waterzieke gronden groeit en in 
het Nederlands grote ratelaar wordt genoemd (Rhinanathus cristi galli L.).
Die plant werd volgens de auteur zo genoemd omdat ze eenmaal rijp en 
droog, ‘veel reutelingen laat horen’. Ratel kan ook een ander woord zijn 
voor ratelpopulier (Populus tremal L.).

Rozenbilksken: Paalde aan de Houtstraat op de wijk Westhoek. Roos is niet 
de bekende bloemennaam maar een oud woord voor ‘riet’, het komt uit het 
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Germaanse rausa en is ook geatttesteerd in bijv. Roosbroek (Sint-
Amandsberg), Rozenmeerselken (Hansbeke) en Roost (Zomergem). 

Schijthage: In het toponymisch materiaal van Landegem komen drie spel-
lingvarianten voor die op hetzelfde perceel slaan, gelegen  op Wildekouter: 
schythaghe (1609), schuethaeghe (1620) en schijthaghe (1649). Deze plaats-
naam is in het Meetjesland zeker geen onbekende. In Lovendegem (Andries 
1993, 199) vinden we de vormen de scijthaghe (1603) en de schiethaghe
(1667); in Ursel (Vandeveire en Devos 2008, 299-300) zijn de vormen de
schiethaege, schethaghen, schythaeghe en schijdthaeghe overgeleverd en in 
Zomergem (Matteeuws en Devos 1997, 257) luidt de enige vermelding de
scyhaghe (1483). Volgende attestaties komen uit het onuitgegeven Meetjes-
lands toponymisch materiaal: de schijthaghe (1538, Evergem) en de schijt-
haghe en de schitage (1548, Knesselare). In Deinze (Vanhaesebroeck 1982, 
109) luidt de enige attestatie scythaghe (1463).  
De vorm schuethaeghe kan moeilijk een spelling- of een uitspraakvariant zijn 
van schyt- en schijthaghe. Er moeten dus minstens twee woorden in het geding 
zijn. Scheuthaag (schuethaeghe) is een samenstelling van het zelfstandig 
naamwoord scheut en haag, dit is een haag waarop men scheuten laat groeien, 
in tegenstelling tot een haag die men geregeld scheert en dus kort houdt. In 
oude pachtcontracten wordt bepaald dat de pachter de hagen onder bepaalde 
voorwaarden mocht houwen, maar bij het overlaten van de pacht moesten 
diezelfde hagen weer uitgeschoten zijn tot op een zekere lengte (Lindemans 
1952, I, 371-372). In Ursel verklaren Vandeveire en Devos (2008, 110) 
Sciethage/Schijthage als ‘haag die iets begrenst’. Andries (1993, 63) ziet in 
de Lovendegemse naam Schijthage een haag waarachter voorbijgangers zich 
gingen ontlasten. In Landegem ging het oorspronkelijk naar alle waarschijn-
lijkheid om een Scheuthage. Na verloop van tijd heeft de volksmond er 
Schijthage van gemaakt. 

Stekbilksken: Een eerste bekekenis van stek is ‘een van een boom of plant 
afgesneden loot, die men in de grond steekt om te doen wortelen en een 
nieuwe plant te doen worden’. Maar stek kan ook ‘grenspaal, grens, eind-
paal’ betekenen. Dit bilksken lag dus bij een grenspaal of het was omheind 
of begroeid met loten. 

Stoppelbilk: De Stoppelbilk paalde ten oosten aan de Westhoekstraat. Na het 
maaien van de graangewassen liet men het vee grazen op het stoppelveld. 
Die zogenaamde stoppelgang duurde slechts enkele weken. In de zestiende 
eeuw ontstond het gebruik van het arenrapen en werd op de omgeploegde 
stoppel een navrucht gezaaid; zo verdween ook de stoppelgang geleidelijk. 
Tijdens de stoppelgang bleven op een stoppelbilk de stoppels nog een zekere 
tijd staan (Lindemans 1952 I, 352-353). Met Stoppelbilk is een akker be-
doeld waarop stoppelgang plaatsvond. 
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Varentbilk: Dit stuk saeijlandt was voor het in cultuur werd gebracht, be-
groeid met varens. Varent, met het collectiefsuffix -t, betekent ‘plaats be-
groeid met varens’. 

Vitsegemet, Vitsenbilksken: Vitse is een soort van peulvrucht die in het AN 
wikke heet. In zijn Cruydeboeck geeft Dodoens (1554) volgende uitleg bij 
vitse: “Die wilde vitsen groeyen aen die canten van den velden in die beemp-
den ende dicwils in vochtighe plaetsen en omtrent die waterloopen”. Zowel 
akkers als weiden werden met vitse bezaaid. 

Vlienderken: Dit stuk bouwland lag bij een vlierstruik of was oorspronke-
lijk omheind met vlier (Sambucus Nigra L.). Volgens het volksgeloof huis-
den er in de vlier goede geesten en dus werd hij ook geplant in de omgeving 
van hoeven en stallen. 

Wilgenstuk: Een stuk grond dat is beplant of omheind met wilgen. Dit stuk 
heette ook Vuilstuk.

(f) naar een reliëfkenmerk

Stukkken grond die iets hoger liggen dan de percelen in de omgeving wor-
den met hoog benoemd: Hoge Akker, Hoge Bilk, Hoge Bilksken, Hoge
Bos, Hoge Hage; lager gelegen percelen worden met neder aangeduid: Ne-
dermat.

Bergelken: Lag op de wijk Heiste. Het woord bergelken is zoals bijv. bos-
selken gevormd met twee diminutiefsuffixen: -el (zoals in wegel) en -ken 
(zoals in vlienderken). Toen de uitgang -el niet meer als verkleinend werd 
aangevoeld, voegde men er -ken aantoe. 

Bergt: Met het collectiefsuffix -t werd gewoonlijk van een plantnaam een 
plaatsnaam gevormd, bijv. varent ‘plaats begroeid met varens’. Dit suffix 
kon echter ook aan een ander woord worden gevoegd, zoals aan berg en be-
tekent dan ‘plaats waar zich een berg bevindt’. In onze streek is een berg een 
kleine verhevenheid. 

Blakenakker: Het West-Vlaamse blak betekent ‘vlak, bloot effen’ (De Bo 
1892, 124). Blak land is open veld, grotere terreinen of streken waar geen 
bomen staan in tegenstelling tot het gesloten landschap waar de percelen met 
houtgewas zijn omzoomd (WVD 1, 13). Voor de verklaring van de lange a
in Blakenakker, zie Vlaakstuk.
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Donkt: Twee verschillende stukken bouwland worden Donkt genoemd, een 
op de wijk Herent waardoor de weg liep van Landegemmolen naar Hansbeke 
en een dat paalde aan de Mosgaverstraat. Donkt is een afleiding van donk
met het collectiefsuffix -t. Voor donk, zie onder 7.1. Kernbestanddelen in 
hoogtenamen. 

Egaalbilk: Egaal betekent ‘effen, vlak’. 

Heldeken: Het Middelnederlandse werkwoord helden betekent ‘hellen, nei-
gen, overhellen’ (MHWB, 244). Omdat dit perceel niet kon worden gelokali-
seerd, weten we niet of het inderdaad afhelt. 

Hoge Galgengaver, Neder Galgengavere: Deze twee plaatsnamen komen 
maar in één bron voor (SAG) en zijn na 1458 niet meer geattesteerd in Lan-
degem. Galgengaver op zich is niet als toponiem geattesteerd in Landegem. 
Omdat Galgengaver niet kon gelokaliseerd worden, kunnen we niet uitma-
ken waar de galg van Landegem stond. Voor de betekenis van gaver zie 7.1 
Kernbestanddelen in terreinnamen. 

Hoge Kouter: Wordt ook Kouter, Oliekotkouter, Oliemolenkouter en 
Landegemkouter genoemd. Kouter, zie 7.1. Kernbestanddelen in terrein-
namen. 

Hoge Mere: De Hoge Mere paalde ten zuiden aan de Kapellendries. Het 
Middelnederlandse mere, uit het Germaanse mari, betekent ‘meer, plas, 
moerassige plaats, stilstaand water’. 

Hoge Weerd: Weert, uit het Germaanse waritha, betekent ‘riviereiland’ 
(TW, 1054), zie ook Weerde.

Hul: Hul(le) is afgeleid van het Germaanse hulja ‘heuvel’en is o.m. bewaard 
in de naam Lotenhulle. 

Huldries: Dit akkerland lag op de Herenthoek en paalde aan de Zeepgracht. 
Andere namen in de omgeving zoals Moortelstuk en Zinkval wijzen op natte 
grond. Om die redenen moet dries hier verklaard als ‘grond van mindere 
kwaliteit die soms bebouwd werd en soms een tijdlang onbebouwd bleef 
liggen en met gras en onkruid begroeid was’, dries, zie onder 7.1. Kernbe-
standdelen in terreinnamen. Hul betekent ‘heuveltje’. De Huldries lag dus 
iets hoger den de percleen in de omgeving. 

Hulleken: Lag op de Herenthoek in een hoek gevormd door twee straten. 
Hul, zie 8.1 Kernbestanddelen in hoogtenamen. 
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Kruin: In perceelsnamen betekent kruin ‘het bovenste deel van een berg, 
heuvel en dergelijke’ (WNT). 

Motje: Een mote is een kunstmatig heuveltje waarop een hoeve of een kas-
teel stond. 

Neder Akkermeers: Laaggelegen gedeelte van de Akkermeers. 

Nedere Kruisbilk: In de enige vermelding schrijft de kopiïst den nederen 
cruusbuec. Indien we buec mogen lezen als bulc dan is Kruisbilk genoemd 
naar een nabijgelegen (weg)kruis (zie Kruis). Dit toponiem zinspeelt op de 
lage ligging. 

Plattenbilk: Naam voor een opvallend effen en vlak perceel.  

Vlaakstuk: In ongeveer het westelijke tweederde van Oost-Vlaanderen en in 
de zuidoostrand van West-Vlaanderen is de tegenstelling korte en lange vo-
kalen verloren gegaan. De oorspronkelijk lange vokalen zijn wat korter ge-
worden en de oorspronkelijk korte vokalen zijn iets langer geworden (West-
Vlaamse pot is in het Oost-Vlaams po(o)t) (Taeldeman 1979, 84-85). In 
Vlaakstuk is het oorspronkelijke adjectief vlak gerekt tot vlaak. Indien in 
vlaak het Middelnederlandse vlake ‘vlechtwerk’schuilt, is Vlaakstuk een per-
ceel dat omheind was met vlechtwerk van bijv. twijgen, zie ook Akkervla-
ke.

Vlakke Smalveld: Het Smalveld bestond uit Groot Smalveld, Klein Smal-
veld en Vlakke Smalveld. Vlak duidt op een opvallend effen gedeelte van het 
Smalveld. Aangezien echter in twee van de drie citaten valcke staat, kan in 
Vlakke Smalveld de familienaam Valcke schuilen. 

Zinkval: In de Vlaamse dialecten zijn zink, zinkakker, zinkzak benamingen 
voor een laaggelegen vochtig of drassig stuk grond (WVD 1, 30) en een zink 
of zinkeling is een laagte in een akker of weiland (WVD 1, 33). Het tweede 
lid val in Zinkval is hetzelfde als wal. In het Middelnederlands kan wal ‘poel, 
gracht, moeras’ betekenen (MHWB, 762). Zinkval is dus een een laaggele-
gen drassig stuk grond. De Zinkval paalde aan een haag (den synckval upde 
haghe ) en werd ook Hoge Hage genoemd: de hooghe haghe ofte den synck-
val.
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(g) naar het uitzicht, de bodemgesteldheid of de bodemsoort 

Baggelare: Paalde aan de Noordhoutstraat en lag in de Doman. Aan de oor-
sprong van Baggelare ligt het Middelnederlandse bagger ‘modder, slijk’. 
Met het suffix -aar werd van een stofnaam een plaatsnaam gemaakt en om-
dat in nogal wat gevallen -laar als personificiërend achtervoegsel werd ge-
bruikt,werd *baggerare gewijzigd in baggelare. De familienaam Bagghelare
(Beele 1974, 27), die reeds in 1268 in Ieper werd genoteerd, zal zeker de 
overgang van baggerare naar baggelare beïnvloed hebben. De Baggelare is 
dus een perceel met ‘slijkachtige grond’; het werd pas vanaf 1617 in bouw-
land gelegd. Het perceel kan ook genoemd zijn naar enen Baggelare.

Boterstuk(sken): Werd ook Cijnselken genoemd. Boter was een kostbaar 
product en duidt in de toponymie ‘vruchtbare en rijke gronden’ aan. Boter is 
echter ook vet en kan zware en moeilijk te bewerken grond aanduiden (An-
dries 1993, 12-13). Het Boterstuksken ligt op droge licht-zandleemgrond 
(bodemserie Pbc) met een goede waterhuishouding, iets te droog in de zomer 
maar toch goed geschikt voor landbouw (Tavernier en Vandenhoudt 1967, 
53-53). Het Boterstuk verwijst hier dus naar rijke, vruchtbare grond. Aange-
zien Boterstuk ook Cijnselken werd genoemd, kan boter verwijzen naar een 
botercijns.

Broekland: Werd ook Kromland genoemd en lag op de Rentergemkouter. 
Broek betekent oorspronkelijk ‘moeras’ maar reeds in 1538 was dit Broek-
land ontgonnen tot bouwland. 

Driebilk, Tweebilk: Waarschijnlijk zijn de Tweebilk en Driebilk ontstaan 
door het samenvoegen van twee resp. drie kleinere bilken.

Dure Kost: Volgens Andries (1993, 58) is dit grond waaraan men veel geld 
moet besteden om aan de kost te komen. Het is dus een naam voor grond van 
slechte kwaliteit. 

Gaver: Gaver betekent ‘moeras’ (zie onder 7.1. Kernbestanddelen in ter-
reinnamen). Blijkbaar gaat het hier om akkerland op voormalige gavergrond. 

Gaverken: Dit klein stukje bouwland was om(m)cant ende om(m)gracht, het 
was dus omheind met struikgewas en omringd met een gracht om het over-
tollige water af te voeren en het natte stuk grond te draineren. Het Gaverken
paalde aan het Vergaanken, ook slechte, drassige grond. Gaver, zie onder 
7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen. We moeten er ook rekening mee 
houden dat de familie van Gavere eigendommen bezat in Landegem en dit 
perceeltje naar deze familie kan genoemd zijn. 
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Kleemstuk: Niet gelokaliseerd perceel, genoemd naar de aard van de grond 
of naar de aarde die er werd opgedolven. Kleem is een dialectische vorm van 
leem. Deze aardesoort werd vooral gebruikt om lemen huizen te bouwen, 
vloeren te verharden en om bakstenen te bakken. 

Kwaad Driebunderken: Paalde ten oosten aan de Houtstraat, maar kon niet 
nauwkeuriger gelokaliseerd worden. Het toponiem Driebunderken houdt een 
tegenspraak in: het verkleinwoord bunderken wijst op een klein perceeltje 
maar een perceel met een oppervlakte van drie bunder omvat toch ongeveer 
3,9 ha, wat in onze streken al een vrij groot perceel is. In de plaatsnaamkun-
de duidt kwaad slechte eigenschappen van de grond aan, zoals schraal, on-
vruchtbaar of slijkerig, moeilijk te bewerken. Waarschijnlijk is het een min-
derwaardig perceeltje in een grotere landerij die oorspronkelijk drie bunder 
besloeg.

Kwaad Veldeken: Lag op de Herenthoek en was vroeger een bogaerdeken 
geweest. Veld, zie 7.1 Kernbestanddelen in terreinnamen. 

Kwade Distelbilk: Was een moeilijk te bewerken of slecht deel van de Dis-
telbilk. Ook de Kwade Hegge is een slecht deel van de Hegge.

Moortelken, Moortelstuk: Lag op de wijk Herent en paalde aan het 
Moortelstraatje. Moortel is een variant van moorter, dat zelf een vroege 
ontlening is uit het Latijnse mortarium. De betekenis van dat Latijnse woord, 
die in onze taal eveneens is bewaard, was ‘mortelspecie’. Doordat de mortel 
in het primitieve landbouwbedrijf niets anders was dan een mengsel van klei 
en water (eventueel versterkt met kalk), m.a.w. een soort modder, kon het 
woord gemakkelijk evolueren tot slijk- en moerasbenaming. Misschien heeft 
daarbij ook de betekenis van het inheemse Germaanse moeraswoord mora
(waaruit het Nederlandse woord moer is ontstaan) enige invloed uitgeoefend. 

Nekkers Kellaard: Dit stuk bouwland was in 1650 bos geworden. Het is dus 
mogelijk dat de grond van zo’n slechte kwaliteit was dat hij enkel goed ge-
noeg was om er een bos op te planten of hem braak te laten liggen tot er 
spontaan bomen op groeiden. In de akker- en weidebenamingen van de 
Vlaamse dialecten is kil een springlevend woord. Het duidt “een vochtige 
uitdieping in een perceel” aan (WVD 1, 31); het kan ook slaan op een “on-
vruchtbarte weide, een weide op zure of anderszins slechte bodem, waar ma-
ger gras en veel onkruid groeit” (WVD 1, 117); het kan een “waterkuil in de 
weide, waar de beesten komen drinken” aanduiden (WVD 1, 128) en een 
drenkplaats (WVD 1, 129). Natte, vochtige landbouwgrond wordt keltig ge-
noemd (WVD 1, 71) en op de Vlaamse stranden is een kelle “kil, waterdiep-
te, watertje of geultje op het strand bij ebbend tij” (Desnerck 1972, 232). 
Kellaert kan geïnterpreerd worden als een afleiding van kel, kil met het suf-
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(g) naar het uitzicht, de bodemgesteldheid of de bodemsoort 

Baggelare: Paalde aan de Noordhoutstraat en lag in de Doman. Aan de oor-
sprong van Baggelare ligt het Middelnederlandse bagger ‘modder, slijk’. 
Met het suffix -aar werd van een stofnaam een plaatsnaam gemaakt en om-
dat in nogal wat gevallen -laar als personificiërend achtervoegsel werd ge-
bruikt,werd *baggerare gewijzigd in baggelare. De familienaam Bagghelare
(Beele 1974, 27), die reeds in 1268 in Ieper werd genoteerd, zal zeker de 
overgang van baggerare naar baggelare beïnvloed hebben. De Baggelare is 
dus een perceel met ‘slijkachtige grond’; het werd pas vanaf 1617 in bouw-
land gelegd. Het perceel kan ook genoemd zijn naar enen Baggelare.

Boterstuk(sken): Werd ook Cijnselken genoemd. Boter was een kostbaar 
product en duidt in de toponymie ‘vruchtbare en rijke gronden’ aan. Boter is 
echter ook vet en kan zware en moeilijk te bewerken grond aanduiden (An-
dries 1993, 12-13). Het Boterstuksken ligt op droge licht-zandleemgrond 
(bodemserie Pbc) met een goede waterhuishouding, iets te droog in de zomer 
maar toch goed geschikt voor landbouw (Tavernier en Vandenhoudt 1967, 
53-53). Het Boterstuk verwijst hier dus naar rijke, vruchtbare grond. Aange-
zien Boterstuk ook Cijnselken werd genoemd, kan boter verwijzen naar een 
botercijns.

Broekland: Werd ook Kromland genoemd en lag op de Rentergemkouter. 
Broek betekent oorspronkelijk ‘moeras’ maar reeds in 1538 was dit Broek-
land ontgonnen tot bouwland. 

Driebilk, Tweebilk: Waarschijnlijk zijn de Tweebilk en Driebilk ontstaan 
door het samenvoegen van twee resp. drie kleinere bilken.

Dure Kost: Volgens Andries (1993, 58) is dit grond waaraan men veel geld 
moet besteden om aan de kost te komen. Het is dus een naam voor grond van 
slechte kwaliteit. 

Gaver: Gaver betekent ‘moeras’ (zie onder 7.1. Kernbestanddelen in ter-
reinnamen). Blijkbaar gaat het hier om akkerland op voormalige gavergrond. 

Gaverken: Dit klein stukje bouwland was om(m)cant ende om(m)gracht, het 
was dus omheind met struikgewas en omringd met een gracht om het over-
tollige water af te voeren en het natte stuk grond te draineren. Het Gaverken
paalde aan het Vergaanken, ook slechte, drassige grond. Gaver, zie onder 
7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen. We moeten er ook rekening mee 
houden dat de familie van Gavere eigendommen bezat in Landegem en dit 
perceeltje naar deze familie kan genoemd zijn. 
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vruchtbarte weide, een weide op zure of anderszins slechte bodem, waar ma-
ger gras en veel onkruid groeit” (WVD 1, 117); het kan een “waterkuil in de 
weide, waar de beesten komen drinken” aanduiden (WVD 1, 128) en een 
drenkplaats (WVD 1, 129). Natte, vochtige landbouwgrond wordt keltig ge-
noemd (WVD 1, 71) en op de Vlaamse stranden is een kelle “kil, waterdiep-
te, watertje of geultje op het strand bij ebbend tij” (Desnerck 1972, 232). 
Kellaert kan geïnterpreerd worden als een afleiding van kel, kil met het suf-
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fix -aard, dat in de toponymie personificerend wordt gebruikt, meestal in 
namen met een ongunstige bijklank, zoals Droogaard en Taaiaard (Vande-
veire en Devos 2008,111-112). De familienaam Kellaert (Debrabandere 
1993, 773) kan de vorming van dit toponiem mee hebben beïnvloed. Nekkers
is een genitief van de naam (De) Neckere.

Paddenbilk: In de Vlaamse dialecten is paddegrond onvruchtbare grond, 
mager en schraal (WVD 1, 20). Van Durme (1986, II, 537) interpreteert 
padde in Paddestraat o.m. als een zinspeling op het hobbelige en slijkerige 
karakter van de weg. Paddenbilk kan ook genoemd zijn naar de aanwezig-
heid van padden. 

Vergaanken: Een deel van dit bouwland was ook bos, het paalde aan de 
Houtstraat en het Gaverken en lag in de Zompeling, een gebied met drassige, 
slechte grond. Het perceeltje was omedolven, m.a.w. het was omringd met 
een gracht om het overtollige water af te voeren. Vergaanken is een ver-
kleinwoord en gaat terug op het Middelnederlandse werkwoord vergaan ‘te 
niet gaan’. Dit is dus een perceel dat ten gronde is gegaan door zijn slechte 
kwaliteit (vgl. Verrottenbilk). 

Verrottenbilk: In de enige attestatie verrotten bulck is verrot een afleiding 
van het Middelnederlandse verrotten ‘verrotten, bederven’. In de Vlaamse 
dialecten duidt rot drassige, slijkerige grondsoorten aan; een rotte wei is laag 
vochtig weiland (WVD 1, 72 en 111). 

Vuilstuk: Lag op de niet gelokaliseerde Noordakker en werd ook Wilgen-
stuk genoemd. In benamingen van bouwland zinspeelt vuil op slechte grond; 
een vuile wei bijv. is een ‘onvruchtbare weide’ (WVD 1, 117). Vuil betekent 
vooral ‘veel onkruid’. 

Vurtenbilk: Vurt en vort zijn synoniemen en afgeleid van verrot of van het 
Middelnederlandse vortich (OVEW, 432). Bij de benamingen van grond be-
tekent vort ‘drassig, slijkerig’ (WVD 1, 73). In Ursel is Vorte Meers erg wa-
terzieke meers (Vandeveire en Devos 2008, 104). 

Zeugenbilksken: Paalde ten noorden aan het Biervlietstraatje. Zoals in het 
Lovendegemse toponiem Zeugenhoek (Andries 1993, 60) kan zeug hier in 
verband worden gebracht met het werkwoord zuigen, wat bevestigd wordt in 
de oudste vermelding lants daerment heet tzuighebulcxken (1604-1613 
RAG-Ne 1262, 30r). In dit geval betekent het ‘zuigende, vochtige grond’. 
Maar een zeugebilk is ook een weide, meestal klein en dicht bij het erf gele-
gen, waar varkens grazen (WVD 1, 115). 
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Zwartstuk: Lag jnden brouc waarschijnlijk op de grens met Merendree 
want ook in die gemeente is tzwart stick Inden brouck geattesteerd (Luys-
saert 1999, 140). In de Vlaamse dialecten betekent zwarte aarde ‘de vrucht-
bare bovenlaag van het bouwland’ maar het kan ook op veengrond slaan 
(WVD, I, 168 en 59). Zwart verwijst in ieder geval naar de donkere kleur 
van de aarde. 

(h) naar de functie, de bestemming of het gewas dat erop geteeld wordt 

Evenbilk, Evenstuk: Met evene, afgeleid van het Latijnse avina, wordt 
zwarte haver bedoeld, die werd gebruikt als veevoeder en als grondstof voor 
bier.

Ginstbilk: Brem of ginst werd vroeger gebruikt voor het aanleggen van 
kunstmatige weiden. De Ginstbilk werd later in cultuurland gelegd: landts
ghenaempt de(n) gheenstbulck. De rekking van de korte klinker i tot een lan-
ge e is een normaal verschijnsel in het Oost-Vlaamse dialect, zie Vlaakstuk.

Haverbilk: Paalde ten noorden aan de Mosgaverstraat. Deze bilk was be-
zaaid met haver. 

Klaverbilk: Klaver was een belangrijk groenvoeder en werd vaak op bilken
geteeld.

Kranaard: Lag Int gheweste van Wilde en paalde volgens een aantekening 
van 1728 aan een beek: den Craenhaert oost de beke. Het Middelnederland-
se crane heeft twee betekenissen ‘kraanvogel’ en ‘kraan, werktuig om vrach-
ten te verplaatsen’. In Merendree is aard een aanlegplaats aan een water-
loop’. Kranaard kan dus een aanlegplaats aan een waterloop zijn, waarop 
een kraan staat.  

Tarwebilk, Tarwebilksken: Lag op de wijk Halewijn. Tarwe werd oor-
spronkelijk op de vruchtbaarste gronden geteeld op omheinde percelen of 
bilken. Het Tarwebilksken werd ook Hullemans Bilksken genoemd.

(i) naar de dieren die er huisden 

Duivenakkerken: In de omgeving van duiventorens streken duiven vooral 
in de zaai- en kiemtijd neer op de nabijgelegen akkers en dit kon een reden 
zijn om een perceel Duivenakker te noemen. In Landegem is er tot op van-
daag geen enkel bewijs gevonden van een duiventoren, zodat deze verklaring 
niet in aanmerking komt. In Eeko (Van de Woestijne 1994, 96) is de naam 
Duivestuk bewaard en in Lovendegem (Andries 1993, 65) Duivenbilken. 
Beide auteurs verklaren de naam naar de dieren die er huisden. Achter de 
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fix -aard, dat in de toponymie personificerend wordt gebruikt, meestal in 
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naam Duivenakker kan ook de persoonsnaam Duve (Debrabandere 1993, 
466) schuilen. 

(j) naar de  grootte of de uitgestrektheid 

Voor de aanduiding van de absolute grootte golden in Landegem de maten 
van de Kasserij van de Gentse Oudburg. De vierkante roede heeft er een op-
pervlakte van 0,00148548 ha; 300 roeden vormen 1 gemet en 3 gemeten of 
900 roeden 1 bunder, d.i. in ons decimaal stelsel ongeveer 1,3 ha (Vandewal-
le 1984, 51). 

Aanduiding van de absolute grootte met de maatnaam bunder vinden we in 
Bunderken, Bunderstuk, Driebunderken, Elf Bunderen, Halfbunder, 
Kleine Driebunder, Twee Bunderen, Vierendeelbunders (het vierde deel 
van een bunder), Zeven Bunder; met de maatnaam roede: Honderd Roe-
den, Vierhonderd Roeden, Vijfhonderd Roeden, Zevenhonderd Roeden 
(stic op den coutere gheheeten vij c R(oeden) groot vij c roeden) en met de 
oppervlakteaanduiding gemet: Half Gemet, Twee Gemeten, Vier Geme-
ten.

Voor de relatieve grootte gebruikte men de voorbepalende woorden groot en 
klein, soms ook meeste ‘grootste’ en minste ‘kleinste’. Voor de verklaring 
van het toponiem zelf verwijzen we naar het kernwoord, dat we tussen haak-
jes vermelden. 

Klein Belenhout, Meeste Belenhout (Belenhout); Groot Rot (Rot); Groot
Smalveld, Klein Smalveld (Smalveld); Grote bachten Kamer, Kleine 
bachten Kamer (Bachten Kamer); Grote Bilk; Grote Distelbilk, Kleine 
Distelbilk (Distelbilk); Grote Doorn, Kleine Doorn (Doorn); Grote Eek-
stuk, Klein Eekstuk (Eekstuk); Kleine Hamput (Hamput); Grote Houtak-
ker (Houtakker); Meeste Stuk; Grote Vitsenbilk, Kleine Vitsenbilk 
(Vitsegemet); Grote Woestijn, Kleine Woestijn (Woestijn); Grote Zinkval 
(Zinkval); Klein Adriaantje (Adriaantje); Klein Berrentken (Berrent);
Klein Bilksken (bilk, zie 7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen); Klein 
Hulleken (Hul); Klein Leentje (Leentje); Klein Wals Meerselken (Wals 
Meers(selken)). 

Grote Tert, Kleine Tert: De Grote Tert is ontstaan door het samenvoegen 
van het Terteken en de Blasentert tot één groot perceel (het terdeken ende 
een half bunder ghenaemt blasius tert ghebrocht in een stic ghenaemt den 
grooten tert), zie Tert en Terteken.

Helft, Helftbilk, Helft van het Woestijntje: Helft staat in verband met een 
perceel dat bijv. bij een erfenis in tweeën werd verdeeld (Woestijn, zie 7.1. 
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Kernbestanddelen in terreinnamen). Soms betekent helft dat de helft van de 
opbrengst voor de bewerker is en de andere helft voor de eigenaar, zoals 
bijv, in het toponiem Helftwinning.

Klein Viergemeetje: Paalde aan de Domanstraat en werd ook Meerhulle-
ken genoemd. Het Klein Viergemeetje is een kleine kavel uit een voorheen 
onverdeelde landerij ter grootte van vier gemeten. 

Kleine Heisterbilk: Het suffix -er leidt bijvoegelijke naamwoorden af van 
aardrijkskundige namen (vgl. Hulster Ambacht, Edammer Kaas). De Heis-
terbilk lag dus op of bij de wijk Heiste. Een attestatie van 1728 in landboek 
van Landegem lant ghenaemt den Eijstermeersch noort Eijsten Driesch
(RAG-Ne 2244, art. 939) bevestigt dat de Heistermeers aan de Heistendries 
paalde en dat Heister betrekking heeft op Heiste. 

Klein Stedeken: Lag in de Stede: de stede dies es daer Inne begrepe(n) het 
clee(n) stedekin. Stede, zie 6.1. Kernbestanddelen in hoevenamen. 

(k) naar (vroegere) kuilen of putten  

De volgende percelen zijn genoemd naar een of andere put die zich op het 
ogenblik van de naamgeving of vroeger op of in de omgeving van dat per-
ceel bevond. 

Hamput: Dit bouwland lag bij een waterlat ‘afwateringssloot’. Een ham is 
een bocht of een kromming in een waterloop. Deze put lag dus in de omge-
ving van een ham.

Mullems Put: Genoemd naar iemand met de naam (Van) Mullem (Debra-
bandere 1993, 1007). Waarschijnlijk is hier hetzelfde perceel bedoeld als 
Mullems Hoek want in een excerpt van 1650 is put veranderd in houc.

Stekput: Voor stek komen twee betekenissen in aanmerking ‘een van een 
boom of plant afgesneden loot, die men in den grond steekt om te doen wor-
telen en een nieuwe plant te doen worden’ en ‘grenspaal, grens, eindpaal’. 
Omdat we de Stekput niet kunnen lokaliseren, is het niet mogelijk voor een 
van de twee betekenissen te kiezen. De Stekput kan dus een put zijn die om-
plant was met stekken of een put gelegen bij een grenspaal. 

Zoutput: Lag op Heiste. In oude geschriften is het verschil tussen het letter-
teken n en u soms moeilijk te onderscheiden, zodat kopiisten vaak u
(af)schrijven waar het een n moet zijn, zoals bijv. in de Landegemse straat-
naam santwech/sautwech. De meest voor de hand liggende verklaring van 
Zoutput = Zandput is ‘een put waaruit zand werd gedolven’. Maar het ex-
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naam Duivenakker kan ook de persoonsnaam Duve (Debrabandere 1993, 
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(j) naar de  grootte of de uitgestrektheid 

Voor de aanduiding van de absolute grootte golden in Landegem de maten 
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cerpt van 1685 den sauput doet ons ook denken aan de verklaring van Van 
de Walle en Devos (2006, 12-13) van het toponiem Zauzele in Oostwinkel. 
We citeren: “De gelijkstelling van sau in Zauzele met zouw ‘afwateringka-
naal’ blijft hoe dan ook aantrekkelijk, want ze leidt tot een plausibele inter-
pretatie van onze gehuchtnaam als ‘woonplaats waar de bodem met afwate-
ringsgreppels gedraineerd werd’. De verklaring zou aan kracht winnen, 
mochten er meer Vlaamse bewijsplaatsen voor de waternaam zouw aan het 
licht komen.” De verklaring van Zou(t)put ‘put met een  afwateringskanaal’ 
lijkt ons zeer aanvaardbaar. 

(l) naar het juridisch statuut

Biergeld: Het Middelnederlandse biergeld betekent ‘accijns op het bier’. De 
opbrengst van dit perceel saeylant moest dienen om accijns op het bier te 
betalen.

Cijnsbilk, Cijnselken, Cijns Stedeken: Drie percelen waarop een zekere 
cijnsplicht stond. Het Cijnselken werd ook Boterstuk genoemd, wat er kan 
op wijzen dat als cijns een hoeveelheid boter moest worden betaald. 

Leen, Leen te Haseldonk, Leentje: Van wie deze percelen in leen werden 
gehouden, konden we niet vinden. 

Opwoning: In een document van 1460 (RAG, Ne 9, 27v) worden de rechten 
opgesomd die de heer van Nevele had op het hof ter Mere in Vosselare. Eén 
van die rechten luidt als volgt: Item co(m)men ooc Jnne viere pair hantscoen 
en(de) derthiene up woninghen diemen Jaerlicx up elken sente jans dach 
midden somers binnen sonne schyne jn tvoors hot ter meere sculdich es te 
betaene elc eenen penninc par. gheheeten wacht pe(n)ininghen. De heer van 
Nevele had dus o.m. recht op vier paar handschoenen en dertien opwonin-
gen. Die inkomsten moesten elk jaar betaald worden op Sint-Jansdag in het 
hof ter Mere.  Het was een bedrag van één penning parisis en die penning 
noemde men wachtpenning. 
Het woord opwoning wordt in het Middelnederlands Woordenboek boek niet 
verklaard, er wordt enkel verwezen naar een deeltje uit een tekst van (De 
Potter en Broeckaert (III 1864-70, 32, noot). In de Nevelse documenten ko-
men vrij veel excerpten voor met het woord opwoning, waaruit we een beter 
inzicht krijgen in de betekenis ervan.  
Uit de volgende excerpten blijkt dat een opwoning een gebouw is: behuusde 
hofstede met een upwonyn(ghe) (1575-1576, RAG-Ne 394, 53v), behuusde 
stede daer de upwoninghe up staet 1569-1570, RAG-Ne 393, 137v), Item
noch een hofstede groot Jnt gheheele iiijC roeden wesende een upwoonijn-
ghe ende een halfve 1596, RAG-Ne 103, 52v). 
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En hoe zo’n gebouw eruit zag, leren we uit volgende vermelding: upwo-
nijnghen, dats te wetene ten minsten een huus met eender dueren ende met 
eender veinsteren (De Potter en Broeckaert (III 1864-70, 32, noot); een
huuskin daer Jnne dat was een voorthuus, een camerkin, ende een spende, 
met een eerdt stede diemen nompt een mantele, wezende een halve upwo-
nijnghe (...) ende also maer gheldende up rente Jansdach midtsomers tussen 
sonnechsyne ee(n) myte tsiaers (1584, RAG-Ne 627, 156v); metter upwue-
nyn(ghe) de welcke onderhoude(n) moet werde(n) Jnde camere wesen(de) de 
midde(n) van zelven wuenhuse (1578, RAG-Ne 64, 77r); danof men de up-
wuenyn(ghe) obegier(n) en(de) onderhaude(n) moet Jnt voorthuus van(den) 
wuenhuste (sic) upde zelve hofstede (1578, RAG-Ne 64, 71v). De woning 
heeft dus ten minste een venster en een deur. Een opwoning die bestaat uit 
een voorhuis, een kamertje, een voorraadkamer, een haard of haardmantel is 
een halve opwoning. 
Uit andere teksten weten we dat de pachter de opwoning moest onderhou-
den: jtem moet de pachtere de up wonijnghe vanden goede hauden ende be-
waren (1449, SAG 301/40, 2, 51r), danof men de upwuenyn(ghe) obegier(n) 
en(de) onderhaude(n) moet Jnt voorthuus van(den) wuenhuste (sic) upde 
zelve hofstede (1578, RAG-Ne 64, 71v), behusde stede (...) niet belast we-
sen(de) dan metter upwuenyn(ghe) de welcke onderhoude(n) moet werde(n) 
Jnde camere wesen(de) de midde(n) van zelven wuenhuse, 1578, RAG-Ne 
64, 77r). 
Uit correspondentie die we met dr. Luc Van Durme over het begrip opwo-
ning hebben gevoerd, komen we tot dit besluit. Stallaert (1890 III, 676) ver-
klaart wachtpenning (zie hierboven: eenen penninc par. gheheeten wacht 
pe(n)ininghen) als “haardgeld door de bewoners van een heerlijkheid te beta-
len aan de heer”. In het Oud Regime hief de heer belastingen op alles en nog 
wat en dus ook op de schamele opwoningen, ook al waren die reeds verdwe-
nen, wat bijv. blijkt uit volgende attetestatie een ghemet lants ende es eene 
upwueninghe, (1538-1564, RAG-Ne, 62, 180r), m.a.w. de upwueninghe is 
hier een stuk grond. Het was lang een gebruik dat arme mensen die zelf geen 
grond bezaten op een of ander stuk grond tijdelijk een kleine woning optrok-
ken.  
Het woord upwoninghe kan  dus verklaard worden als ‘algemeen heerlijk 
haardgeld op percelen die bebouwd waren of bebouwd waren geweest’. 

Pachtgoed, Pachtgoedstuk, Pachtgoedstuksken: Van welke kerkelijke of 
wereldlijke heer deze percelen in pacht werden gehouden, staat in de land- 
en renteboeken niet vermeld. Het Pachtgoedstuksken lag op de wijk Herent. 

Tiendenbilk, Tiendenbilksken: Lag op de Westhoek en was een bilk belast 
met een tiendenrente. 
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Tiense Bilk: In het moderne Nederlands is het zelfstandig naamwoord tiens
een nevenvorm van tijns ‘cijns’ (WNT). De spelling met ie is wellicht te 
verklaren door de bijgedachte aan tiend. In onze excerpten wordt tiense als 
een bijvoegelijk naamwoord opgevat en in een attestatie van 1728 klinkt het 
woord tiend door: landt ghenaemt de(n) thientschenbulck. Tiense bilk bete-
kent hetzelfde als Cijnsbilk.

Vrije Veldakker: Het gedeelte van de Veldakker dat vrij was van bepaalde 
heerlijke verplichtingen (Van Durme 1986 II, 723). 

(m) andere benoemingsmotieven 

Bruiloftstuk: Dit stuk land was vanaf 1650 eene behuysde hofstede. Mis-
schien is deze grond ooit als bruidsschat geschonken ter gelegenheid van een 
bruiloft. 

Dure Koop: Deze naam komt vaak voor in de toponymie, bijv. voor grond 
waarvoor men te veel heeft betaald in verhouding tot de kwaliteit ervan. Ook 
de familienaam Diercoop (Beele 1975, 124) kan aan de basis liggen van de 
perceelsnaam. 

Wulvinnenbilk, Wulvinnenstuk: In wulvinne herkennen we de vrouwelijke 
vorm van wulf/wolf. In de Vlaamse toponymie komen wolf en vooral de wes-
telijke vorm wulf vaak voor (De Flou, 17, 779-867), maar een vorm wulvinne
is bij De Flou geen enkele keer geattesteerd. Lindemans (1933, 31) vond in 
Baardegem eenen bosch geh. d’wolffinneken maar plaatst een vraagteken 
achter het woord. Als toponymisch bestanddeel komt alvinne enkele keren 
voor in het Meetjesland o.m. in de Hansbeekse plaatsnamen Alvenstede en 
Alvinneberg (Luyssaert 1995, 78); in de toponymie van Zomergem is Alfak-
ker bewaard (Mattheeuws en Devos 1997, 119). Alvinne is de vrouwelijke 
vorm alf ‘boze geest’ (Gysseling (TW, 45). In de Landegemse toponiemen 
Wulvinnenbilk en Wulvinnenstuk zijn wulf en alvinne wellicht dooreenge-
haspeld. Andere voorbeelden van dooreengehaspelde toponiemen zijn Her-
polfs Stedeken, Klopslag en Nevelinks Land. 

(n) benoemingsmotief onzeker 

Ekkermeers: In de enige attestatie staat den eckermeersch. Dit zou moeten 
als de nekkersmeers geschreven worden maar door verlegging van de 
woordgrens in verbinding met het lidwoord de (metanalyse) is het den ek-
kermeers geworden. Nekker betekent ‘watergeest’ maar kan ook de famile-
naam De Neckere zijn. 
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Endeken: Kan genoemd zijn naar zijn ligging aan het einde van een com-
plex. 

Hegge, Heggen, Hegbilken, Heggeken, Heggestuk: Aangezien in het plaat-
selijke dialect het landbouwwerktuig eg(ge) als eegde wordt uitgesproken, 
komt deze verklaring niet in aanmerking (OVEW, 103). Egge kan ‘schuine 
kant’ en ‘hoek’ betekenen (Duits Ecke) (WVEW, 259) en in dit geval duidt 
het toponiem een hoekig perceel aan. Indien we de vorm hegge (met h) als 
de oorspronkelijke beschouwen dan betekent hegge ‘haag, omheinig’ en is 
het de naam van een perceel, omheind door een haag. 

Pelt: Molemans (1976, 36) verklaart pelt als een collectief bij het Middelne-
derlandse pael ‘poel, plas, moerasland’. Omdat we de plaats niet nauwkeurig 
kunnen lokaliseren, is het benoemingsmotief onzeker. 

Saterbilk: Sater is misschien een volksetymologische interpretatie van het 
Middelnederlandse saet ‘zaad, het gezaaide, zaadveld’. Een zaadveld is een 
perceel voor de winning van vooral raap- of koolzaad (Van Durme 1986, 
758). Het toponiem kan ook volksetymologisch zijn ontstaan uit Gesater 
Bilk en betekent dan ‘bilk bij een sate of woning’ (schriftelijke mededeling 
van dr. Luc Van Durme). 

Seyschoof: Dit toponiem mag misschien gelezen worden als Seys Hof. Zo’n 
corrupte schrijfwijze vinden we ook in morrof stede = Moers Hofstede.

Slagmeers: Deze akker was oorspronkelijk een meers die was ontstaan na 
het kappen van het slaghout of kreupelhout dat errond was aangeplant. Hij 
kan ook genoemd zijn naar een slag ‘onverharde weg’ die erdoor of ernaaar-
toe liep. 

Winkel, Winkelken: Niet gelokaliseerde stukken akkerland. Het Middelne-
derlandse winkel betekent ‘hoek, afgelegen plaats’. De naam kan dus slaan 
op een hoekig perceel of op een stuk land dat op een uithoek van de gemeen-
te was gelegen. 

7.2.2  GRAS- EN HOOILAND 

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

Calle ‘s Meijers Meers: Calle is een verkleinwoord van de voornaam Kate-
lijne en ‘s Meyers is een genitief van de familienaam De Meyer. De meers 
wordt dus genoemd naar ene Calle (De) Meyer.

Claremeers: Clare is een Vlaamse vorm van de heiligennaam Clara.
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Endeken: Kan genoemd zijn naar zijn ligging aan het einde van een com-
plex. 

Hegge, Heggen, Hegbilken, Heggeken, Heggestuk: Aangezien in het plaat-
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lijne en ‘s Meyers is een genitief van de familienaam De Meyer. De meers 
wordt dus genoemd naar ene Calle (De) Meyer.

Claremeers: Clare is een Vlaamse vorm van de heiligennaam Clara.
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Dakkers Meers: Volgens Debrabandere (1993, 363) is Dacker een variant 
van de familienaam (De) Decker.

Grieks Meers: De meers is genoemd naar iemand met de naam (de) Grieck.
Die naam was niet vreemd in de streek van Landegem want in het naburige 
Hansbeke is in dezelfde periode het toponiem griecx acker (1479) geattes-
teerd (Luyssaert 1995, 108). 

Herdenmeers: sHerden is een genitief van het Middelnederlandse herde
‘herder’. Herde is een beroepsnaam maar kan ook een familienaam zijn (De-
brabandere 1993, 674). 

Kapellendries: Deze dries (dries, zie 7.1. Kernbestanddelen in terreinna-
men) is genoemd naar de nabijgelegen kapel van O.L.Vrouw van Zeven 
Weeën (zie 6.5. Kerk en kapellen). 

Kalfsmeijer Meers: Kalfsmeijer is een verhaspeling van de naam Cafmeyer
(mededeling van dr. Frans Debrabandere). 

Kerkenmeers: Deze meers was eigendom van de kerk van Landegem, maar 
hij kan ook genoemd zijn naar zijn ligging bij de kerk. 

Lamps Broek: Lamps is de genitief van een korte vorm van de naam Lam-
brecht (Debrabandere 1993, 831). 

Lauwereins Meers: Genoemd naar een zekere Lauwerein. 

Meeraars: In deze naam schuilt waarschijnlijk de genitief van de familie-
naam (van) Meerhaeghe.

Rentergembroek: Dit broek lag beneden der muelene en werd ook Molen-
meers genoemd. De familie van Rentergem behoorde tot de belangrijkste in 
Landegem en gaf er haar naam aan een kouter, hoeve, straat, tiende en een 
wijk (zie 3. Namen van wijken, gehuchten en hoeken). 

Schaets Meers: De meers kan genoemd zijn naar iemand met de naam 
Schaets (Debrabandere 1993, 1243). Maar het is niet uitgesloten dat bij over-
stroming in de winter op die meers werd geschaatst en zou het trefwoord 
Schaatsmeers moeten zijn. 

Scheirs Meers: Volgens Debrabandere (1993, 1247) is de familienaam 
Scheire een variant van (De) Scheirder.
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Schreys Meers: De eigenaar of gebruiker van de meers heette Schrey (De-
brabandere 1993, 1264). 

Tassins Meers: De naam Tassin is een vleivorm van Istace of Eustachius
(Debrabandere 1993, 1358). 

Wals Meers: In de oudste bronnen van 1403 was dit perceel een meers; pas 
vanaf 1548 is het een bosselken en één enkele keer wordt het een stick zay-
lands ende een bosch genoemd (1594). Uit deze opeenvolgende functies kan 
de ontginningsgeschiedenis worden afgelezen. Eerst was het een meers. Als 
men de natuur zijn gang liet gaan, groeide er op drogere meersen een bosje 
van struikgewas. En door een meers te ploegen werd hij in landbouwgrond 
gelegd. Wals, Waals is een genitief van de familienaam Van de Walle of De
Waele.

(b) naar de ligging 

In de volgende toponiemen duidt achterste het perceel aan dat vanuit een 
bepaald beschouwingspunt achteraan ligt in een complex en voorste het per-
ceel dat het meest vooraan ligt: Achterste Meerselken, Voorste Meers.

Bachten Wallen: Deze etting of graasweide paalde ten noorden aan het 
Walleken en lag dus vanuit een bepaald beschouwingspunt ‘bachten de 
wal’. 

Beekmeers: Verschillende meersen worden Beekmeers genoemd en in de 
excerpten staat meestal aan welke beek ze gelegen zijn, zo bijv. aan de Kale. 
Maar omdat de Kale het grondgebied van Landegem van zuid naar noord 
doorkruist, is het niet mogelijk de verschillende toponiemen Beekmeers
nauwkeurig te lokaliseren. 

Beekmeerselken: Paalde ten westen aan de Kale en werd ook het Kerse-
laarken genoemd. 

Beneden het Broekgat, Broekgat, Broekgatmeers, Broekmeers, Meer-
selken aan het Broekgat: Al deze namen duiden dezelfde meers aan, die ten 
oosten paalde aan de Kale of Neerkale bij het gat (gat, zie 5.1. Kernbestand-
delen in straatnamen) dat toegang gaf tot het Broek (broek, zie 7.2.5. On-
ontgonnen land). Broekmeers is een samentrekking van Broekgatmeers.

Biervliet: Zoals beer komt ook het woord bier van het Germaanse birnu
‘beer, op beer gelijkende modder’ en vliet is afgeleid van het Germaanse 
fleuta ‘vliet’, d.i. een gegraven gracht of sloot, bijv. tussen twee akkers (De 
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Bo 1892). De meers is genoemd naar de modderachtige gracht die erlangs of 
erdoorheen liep. 

Dammeers: Lag bij Landegemdam en is naar deze dam genoemd (dam, zie 
5.1. Kernbestanddelen in straatnamen). Werd ook Molenmeers, Renter-
gembroek en Tussenste Meers genoemd.  

Lange Wilg: Kan een langwerpig perceel zijn geweest bij een wilg als her-
kenningspunt. 

Gerolfs Dijkemeers: Lag bij de Gerolfs- of Geraerts Dijk.

Heistendries: Was een gemeenschappelijke weide op de wijk Heiste (zie 2. 
Namen van wijken, gehuchten en hoeken). Dries zie 7.1. Kernbestanddelen 
in terreinnamen. 

Hiltstijl: Paalde aan een hiltststijl of grenspaal en is dezelfde meers als Hilt-
stijlmeerselken.

Hofmeers: Lag dichtbij een hof, (zie onder 6.1. Kerrnbestanddelen in hoe-
venamen). 

Houwwede: Het element houw betekent ‘hakbos, houtgewas dat geregeld 
gekapt wordt’ en wede is een dialectische vorm voor weide. De Houwwede 
kan een weide zijn bij een hakbos of op het territorium van een voormalig 
hakbos. 

Kalemeersen: Liggen bij de Kale. 

Kerselaarken, Kerselaremeers: Het is mogelijk dat er op deze meers een 
kerselaar stond; hij kan ook genoemd zijn naar een of meer kerselaren in de 
omgeving. Het Kerselaarken werd ook Beekmeerselken genoemd. 

Meerskant: Twee verklaringen komen in aanmerking: ‘perceel gelegen aan 
de (uit)kant van een groter, voorheen onverdeeld meerscomplex’ of ‘meers 
die paalde aan een hout- of elzenkant’, in de volksmond kortweg kant ge-
noemd. 

Molenmeers: Wordt ook Rentergembroek, Dammeers en Tussenste 
Meers genoemd. De Molenmeers kreeg zijn naam van de nabijgelegen mo-
len op de wijk Herenthoek (zie 6.4. Molens).  

Mosgavermeers: Lag in de Mosgaver.
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Muisdalemeers: Lag in het complex Muisdale (zie 4. Gewesten of grote 
landschappelijke complexen). 

Pietdries: Een piete is een houten bruggetje. Dries zie 7.1. Kernbestandde-
len in terreinnamen. 

Puttemeers: Genoemd naar de putten die in deze meers liggen. 

Stekelbuisken: Stekelbuisken is een samengetrokken vorm van Stekelbeek-
buisken. Buis is in het Meetjesland de gebruikelijke benaming voor wat men 
in West-Vlaanderen een duiker noemt, d.w.z. een soort brug op een gewelf 
over een sloot of een brede koker waardoor het water stroomt. Tegenwoor-
dig is zo’n waterdoorgang gemetseld of van beton, maar vroeger werd daar-
voor hout gebruikt.  

Tussenste Meers: De naam betekent ‘middelste meers’; deze meers lag ach-
ter de kerk van Landegem bij het Broekgat en paalde aan de Kale. 

Vierhekkendries: Deze dries is genoemd naar de wijk Vierhekken (zie 3. 
Namen van wijken, gehuchten en hoeken). Dries zie 7.1. Kernbestanddelen 
in terreinnamen. 

Waal: Waal komt uit het Germaanse waela ‘draaikolk of waterplas ontstaan 
achter een dijkdoorbraak’ (Gysseling 1981, 78). Deze meers lag bij een 
stroomversnelling of een doorbraak in de Kale. Historische feiten bevestigen 
dat bijv. het Waalken in Lovendegem bij een stroomversnelling in de Hoog-
kale lag (Andries 1993, 21). 

Wermeers: Lag bij een weer of wer ‘dam in een beek voor de visvangst’ 
(TW, 1061). 

Wildendries: Deze dries is genoemd naar de wijk Wilde (zie 2. Namen van 
wijken, gehuchten en hoeken). Dries zie 7.1. Kernbestanddelen in terrein-
namen. 

(c) naar de vorm 

De betekenis van Korte Meers, Kromme Meers en Lange Meers is duide-
lijk.

Breemeers: Behalve ‘breed’ betekent het Middelnederlandse breed ook 
‘groot, uitgestrekt’. 



 

86 
 

Bo 1892). De meers is genoemd naar de modderachtige gracht die erlangs of 
erdoorheen liep. 

Dammeers: Lag bij Landegemdam en is naar deze dam genoemd (dam, zie 
5.1. Kernbestanddelen in straatnamen). Werd ook Molenmeers, Renter-
gembroek en Tussenste Meers genoemd.  

Lange Wilg: Kan een langwerpig perceel zijn geweest bij een wilg als her-
kenningspunt. 

Gerolfs Dijkemeers: Lag bij de Gerolfs- of Geraerts Dijk.

Heistendries: Was een gemeenschappelijke weide op de wijk Heiste (zie 2. 
Namen van wijken, gehuchten en hoeken). Dries zie 7.1. Kernbestanddelen 
in terreinnamen. 

Hiltstijl: Paalde aan een hiltststijl of grenspaal en is dezelfde meers als Hilt-
stijlmeerselken.

Hofmeers: Lag dichtbij een hof, (zie onder 6.1. Kerrnbestanddelen in hoe-
venamen). 

Houwwede: Het element houw betekent ‘hakbos, houtgewas dat geregeld 
gekapt wordt’ en wede is een dialectische vorm voor weide. De Houwwede 
kan een weide zijn bij een hakbos of op het territorium van een voormalig 
hakbos. 

Kalemeersen: Liggen bij de Kale. 

Kerselaarken, Kerselaremeers: Het is mogelijk dat er op deze meers een 
kerselaar stond; hij kan ook genoemd zijn naar een of meer kerselaren in de 
omgeving. Het Kerselaarken werd ook Beekmeerselken genoemd. 

Meerskant: Twee verklaringen komen in aanmerking: ‘perceel gelegen aan 
de (uit)kant van een groter, voorheen onverdeeld meerscomplex’ of ‘meers 
die paalde aan een hout- of elzenkant’, in de volksmond kortweg kant ge-
noemd. 

Molenmeers: Wordt ook Rentergembroek, Dammeers en Tussenste 
Meers genoemd. De Molenmeers kreeg zijn naam van de nabijgelegen mo-
len op de wijk Herenthoek (zie 6.4. Molens).  

Mosgavermeers: Lag in de Mosgaver.

 

87 
 

Muisdalemeers: Lag in het complex Muisdale (zie 4. Gewesten of grote 
landschappelijke complexen). 

Pietdries: Een piete is een houten bruggetje. Dries zie 7.1. Kernbestandde-
len in terreinnamen. 

Puttemeers: Genoemd naar de putten die in deze meers liggen. 

Stekelbuisken: Stekelbuisken is een samengetrokken vorm van Stekelbeek-
buisken. Buis is in het Meetjesland de gebruikelijke benaming voor wat men 
in West-Vlaanderen een duiker noemt, d.w.z. een soort brug op een gewelf 
over een sloot of een brede koker waardoor het water stroomt. Tegenwoor-
dig is zo’n waterdoorgang gemetseld of van beton, maar vroeger werd daar-
voor hout gebruikt.  

Tussenste Meers: De naam betekent ‘middelste meers’; deze meers lag ach-
ter de kerk van Landegem bij het Broekgat en paalde aan de Kale. 

Vierhekkendries: Deze dries is genoemd naar de wijk Vierhekken (zie 3. 
Namen van wijken, gehuchten en hoeken). Dries zie 7.1. Kernbestanddelen 
in terreinnamen. 

Waal: Waal komt uit het Germaanse waela ‘draaikolk of waterplas ontstaan 
achter een dijkdoorbraak’ (Gysseling 1981, 78). Deze meers lag bij een 
stroomversnelling of een doorbraak in de Kale. Historische feiten bevestigen 
dat bijv. het Waalken in Lovendegem bij een stroomversnelling in de Hoog-
kale lag (Andries 1993, 21). 

Wermeers: Lag bij een weer of wer ‘dam in een beek voor de visvangst’ 
(TW, 1061). 

Wildendries: Deze dries is genoemd naar de wijk Wilde (zie 2. Namen van 
wijken, gehuchten en hoeken). Dries zie 7.1. Kernbestanddelen in terrein-
namen. 

(c) naar de vorm 

De betekenis van Korte Meers, Kromme Meers en Lange Meers is duide-
lijk.

Breemeers: Behalve ‘breed’ betekent het Middelnederlandse breed ook 
‘groot, uitgestrekt’. 



 

88 
 

Kort Bedelf: Lag in de Dammeers. Een bedelf is een nat perceel grond 
waarvan men de waterhuishouding verbeterd heeft door het te bedelven, dit 
is door het graven van evenwijdige afwateringsgreppels. 

Korte Weerden: Zie Weerde.

(d) naar de vroegere toestand of de wijze van ontginning 

Bedelf: Paalde aan de Kale en werd ook Landegembroek of Rentergem-
broek genoemd. In de oudste vermeldingen is Bedelf een meers en pas vanaf 
1689 was het akkerland. Een bedelf is een nat perceel grond waarvan men de 
waterhuishouding verbeterd heeft door het te bedelven, dit is door het graven 
van evenwijdige afwateringsgreppels. 

Bosmeers(elken): Een meers die is ontstaan nadat het bos was gerooid of 
gelegen was bij een bos. 

Broekmeers: Oorspronkelijk betekent broek ‘drassig laagland langs beken 
en rivieren’. De Broekmeers paalde aan de Kale. Nadat zo’n waterziek ge-
bied was gedraineerd met afwateringsgrachten, was het geschikt als meers of 
hooiweide en in het najaar diende het als ettinge (meersch ofte ettinghe 
ghenaemt de broeckemeersch)  of graasweide voor vee. 

Hulstenbedelf: Paalde aan de Kale. Onder bedelven verstaat men het graven 
van evenwijdige afwateringsgreppels in een vochtig terrein om het droger te 
maken. Op die manier werden broeken omgevormd tot meersen. Op het Hul-
stenbedelf groeide voor de ontwatering hulst.

Landegembroek: Deze meers paalde aan de Kale, werd ook Bedelf ge-
noemd en is ontstaan door het bedelven ‘graven van afwateringsgreppels’ 
van een broek ‘moeras’, zie ook Broekmeers.

(e) naar de begroeiing erop, errond of erbij 

Biesbilk: Deze bilk lag aan de Heistendries en was oorspronkelijk een ettin-
ge of graasweide waarop biezen groeiden, dus met drassige bodem.

Biesmeers: Een drassige meers waarin biezen groeien. 

Biest: De naam is afgeleid van de plantennaam bies met het collectiefsuffix 
-t en betekent ‘plaats begroeid met biezen’. De grasnaam bies slaat op 
verschillende buntgrassoorten die gemakkelijk groeien op een drassige, 
moerassige grond. 
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Hulstmeers: In of bij deze meers groeide hulst (zie Hulstenbedelf).

Varentdries: Varent, met het collectiefsuffix -t, betekent ‘plaats begroeid 
met varens’. Dries, zie 7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen

Weden: Wede is een dialectische vorm van weide (zie Houwwede).

(f) naar een reliëfkenmerk 

Blakenbroek: Zoals in Blakenakker betekent blak ‘vlak, bloot effen’. 

Walleken(s): Wal, uit het Germaanse walla ‘mote, kunstmatige heuvel’ 
(TW, 1038), heeft in de Vlaamse dialecten twee betekenissen. Het kan een 
ringgracht aanduiden, bijv. rond een hoeve (eene hofstede metten Motte Wal-
len Bogaert ende lochtijnck), maar het kan ook staan voor een ophoping van 
aarde, een kunstmatig heuveltje als waterwering. Aangezien Walleken(s) aan 
de Kale paalt is ‘kunstmatig heuveltje als waterkering’ een toepasbare ver-
klaring. 

(g) naar de bodemgesteldheid of de bodemsoort 

Beermeers: Zoals in de plaatsnamen Beernem en Beerschot betekent beer
‘beer, op beer gelijkende modder’ (TW, 115) (zie ook Beerstuk). 

Brielmeers, Brielmeerselken: Lagen in Muisdale aan de Kale. Briel duidt 
op natte, laaggelegen grond (7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen). 

Bruulmeers: Bruul is een variant van briel (zie 7.1. Kernbestanddelen in 
terreinnamen). 

Muisdale: Deze meers lag in het complex Muisdale (zie 4. Gewesten of 
grote landschappelijke complexen). 

(h) naar de dieren die er huisden

Ganzedrieselken: Dit driesje is genoemd naar de ganzen die er rondliepen. 

Poeldendries: In de vermelding van 1579 anden poelgedriesch vinden we 
het Middelnederlandse woord poelge ‘jonge hen of hoen’. Deze dries (dries,
zie 7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen) is genoemd naar de jonge hoen-
deren die er rondliepen. De huidige vorm poelde in Poeldendries is ontstaan 
door het invoegen van de overgangsklank -d- na de -l-, zoals bijv. in het 
woord kelder, dat in het Duits Keller luidt. 
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(i) naar de functie, de bestemming of het gewas dat erop geteeld wordt 

Kalverbilk: Een omheinde weide voor jongvee. Zulke weiden lagen in de 
buurt van de bewoning. 

Wisselmeers: Wissel betekent o.m. ‘beurtelingse opeenvolging’ (WNT). 
Een wisselmeers is een meers die in de loop der tijden in cultuur werd ge-
bracht en dus wisselde van bestemming. In het landboek van 1629 lezen we: 
wisselmeersch ende ligghende in wissele wat mag geïnterpreteerd worden 
dat deze meers niet meer als grasland werd gebruikt maar tijdelijk een ande-
re functie had gekregen, bijv. bouwland. 

(j) naar de uitgestrektheid of de grootte 

Eengemetwede: Een weide met een oppervlakte van 1 gemet of 300 roeden. 

Grote Meers: Een niet gelokaliseerde grote meers. 

Minste Bilk: De kleinste bilk in een groter complex. 

Vijf Gemeten: Meers met een oppervlakte van vijf gemeten. 

(k) naar het juridisch statuut

Gemeente, Gemene Meers: Grond, gewoonlijk grasland, die door alle in-
woners van het dorp of de wijk gebruikt mocht worden. Gemeente was een 
andere naam voor de Heistendries (de ghemeente ghenaempt heyste(n) 
driesch). 

(l) naar een anekdote

Calangemeers: De middeleeuwse rechtsterm calange, calaigne betekent 
‘eis, aanspraak op’ en ook ‘onrechtmatige eis of inbezitneming’. Daaaruit 
ontwikkelde zich de betekenis ‘twist, ruzie’. Het is dus een meers die ooit 
door iemand ten onrechte werd opgeëist of in bezit genomen. Calangemeers
betekent ongeveer hetzelfde als Strijdmeers.

Heibei: In het Meetjesland is dit toponiem ook geattesteerd in Maldegem: 
tHeybey (1572) (Taeldeman 1990, 86). Heibei is een naam die zinspeelt op 
een of andere vorm van oneinigheid, betwisting of ruzie die zich ooit op of 
omtrent het genoemde heeft afgespeeld, bijv. naar aanleiding van een erfde-
ling. Qua benoemingsmotief behoort dit toponiem dus tot dezelfde categorie 
als namen met strijd-, twist-, kijf-, krakeel-, en callange. Ook de Drongense 
boerderij de Kaaksmete hoort hierbij (Devos 2005, 91-109). 
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Strijdmeers: Strijdmeers is een meers waarover werd gestreden, d.i. gerech-
telijke twisten werden gevoerd. In het enige excerpt strijts mersch werd 
strijts verkeerdelijk als een genitief van de naam Strijt opgevat. 

(m) benoemingsmotief onzeker

Hernemeers: Over de betekenis van herne zijn de toponymisten het oneens. 
Van Durme (1996, 502) ziet er een prehistorische waternaam in maar wijst 
ook op de verklaring van Gysseling, die er een persoonsnaam in ziet. Dit 
toponiem is maar in één excerpt tot ons gekomen en het is niet duidelijk of 
het moet gelezen worden als erne of erve.

7.2.3  AKKER- OF GRASLAND 

Van de volgende reeks toponiemen is het niet zeker of ze akkerland of gras-
land benoemen. Soms is hetzelfde perceel in de loop der tijden veranderd 
van functie: grasland werd akkerland of omgekeerd. Bilken duiden meestal 
akkerland aan, maar soms zijn bilken ook weiden. 

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

Aan Lauwers, Bollaerts Bilk, Guarix Bilk (behoorde in 1575 toe aan Jan
guaric), Gerolfs Dijk (meersen en bouwland, zie Geraerts dijk), Goessins 
Grote Stuk (Goessin is een vleivorm van de naam Goswijn), Keuvelare 
(1550-1563: Lievin de cuevelare), Konings Stede, Melis Bilk (Melis is een 
korte vorm van Amelius en is ook als familienaam bewaard), Moeikenbilk 
(moeiken is een verkleinwoord van moeye ‘moei, tante moederszuster’),
Paapkens Bilk (verkleinvorm van de familienaam de Paepe), sLaedts Bilk
(genitief van de familienaam De Laet), sReusen Bilksken (genitief van de 
familienaam De Reuse), Verheylen Bilk, Zegers Bilk. 

Geert Ronauts Bilk: Achter deze plaatsnaam schuilt de persoonsnaam 
Geert Renaut of Ronaut.

Hals Bilk: Genoemd naar iemand die Hals heette (Debrabandere 1993, 637). 

Kerkenbek: Weide- of akkerland in de vorm van een bek en eigendom van 
de kerk of gelegen bij de kerk. 

Sabs Bilk: Zowel de Sint-Pieters- als de Sint-Baafsabdij bezaten goederen in 
Landegem. Sabs is samengetrokken uit de genitiefvorm ‘s abts (uit des abts)
De bilk in kwestie was eigendom van de abt van een van beide abdijen. 
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Schots Meers: Was nu eens land, dan weer meers of ettinge en één enkele 
keer bos. De Schotsmeers is genoemd naar iemand die de Schot of Schotte
heette.

sLuedenbilk: sLueden is de genitief van de familienaam (de) Luede; in 1397 
woonde Mergriete De Luede in Landegem. 

Soenaerts Bilk: De bilk is genoemd naar ene Soenaert.

Stroocx Bilk: Een bilk gebruikt door of eigendom van iemand die Stroockx
heette (Debrabandere 1993, 1340). 

Vlaanderenland: Dit lant en meersch was eigendom van de Graaf van 
Vlaanderen, strekte zich uit in Merendree (Luyssaert 1999, 33 en 135) en 
Landegem en werd ook Vlaanderse genoemd. 

Vlavelen Bilk: In Vlavelen schuilt de Franse naam Flavel (mededeling van 
dr. Luc Van Durme). 

Willem Steps Woestijn: Steps is de genitief van de persoonsnaam Steppe
(Debrabandere 1993, 1326). Willem Steppe was de eigenaar of de gebruiker 
van dit oorspronkelijk niet gecultiveerd land of woestijn.

(b) naar de ligging 

Doorzichtige plaatsaanduidingen zijn: Bachten de Kerk, Bachten der Ste-
de, Beneden de Hoge Akker, Bilk achter de Schure, In ‘t Veld.

Buiten Kruisweg: Een kruisweg is een weg die een andere weg kruist. 
Kruisweg kon, net als kruisstraat, ook ‘kruispunt’ betekenen.

Buur: Deze grond was in 1359 meers en in 1577 land. Bij of op dit perceel 
stond een buur. Buur komt uit het Germaanse bûrja ‘woning, vertrek’ en 
betekent in het Vroegmiddelnederlands ‘schuur’ (VMNW, 724). Het woord 
is nog bewaard in ovenbuur ‘bakhuis’. 

Donkbilk: Een bilk gelegen bij of op een donk ‘zandige hoogte in een moe-
rassige omgeving’. Voor het bestanddeel donk, zie onder 7.1. Kernbestand-
delen in hoogtenamen. 

Einde van de Doornhaag: Een perceel gelegen op het eind van een doorn-
haag.
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Hemelrijke: In de vermeldingen de corte hemerycke en de Langhe hemery-
cke (1677, RAG-Me 70, 125r) vinden we het bewijs dat de plaats oorspron-
kelijk hemerycke werd genoemd.  Hemerik  is een samenstelling van hem en 
-erik. Hem is een variant van ham ‘bocht, kromming in een waterloop’ en 
vandaar ‘perceel in zo’n bocht’. Het achtervoegsel -erik wordt in de eerste 
plaats als achtervoegsel ter vorming van persoonsnamen voor negatieve 
mensentypes (stouterik, botterik). Een toponiem op -erik duidt gewoonlijk 
minderwaardige percelen aan. Hemelrijke is de volkse aanpassing van heme-
rik en betekent ‘nat stuk grond in de kromming van de beek. 

Hiltstijlken: Dit perceel was afwisselend meers en land en paalde aan de 
Kale, die de grens vormt tussen Landegem en Nevele. Het perceeltje is ge-
noemd naar een hiltstijl of stijl die de grens tussen twee percelen aanduidt 
(zie Hiltstijl).

Naaste Bilksken: In de ruimte betekent naast ‘dichtstbij zijnde’. De be-
noemde percelen lagen dus dichter dan andere bij het beschouwingspunt van 
de naamgevers. 

Oostende: Niet gelokaliseerd perceel aan het oostelijke uiteinde van een 
groter complex gelegen. 

Ovenbuur: In de overgeleverde vemeldingen is het moeilijk uit te maken of 
dit perceel akkerland of graasland was. De verklaring van de naam wordt in 
een excerpt van 1661 gegeven: tpartyken daer het hovenbuer up staet, dus 
een perceel waarop een ovenbuur stond. Een ovenbuur is een bakhuisje dat 
los van de hoeve stond. 

Schure: In de plaatsnaamgeving spelen sommige gebouwen zoals buur en
schure, een belangrijke rol als oriëntatiepunt: Landts Jn huerlieder hof daer 
de schuere up staet en behuysde hofstede op de(n) wyck van wilde oost het 
schuere. Schure is hier de tiendenschuur op Wilde. 

Stenenbrug: Het perceel lag bij een stenen brug. 

Teets Buur: Teets is de genitief van de naam Tete (Debrabandere 1993, 
1360) en buur betekent ‘schuur’. Dit perceel lag dus bij Teets schuur. 

(c) naar de vorm 

Driehoekte Bilk:  Driehoukt is  met  het  adjectief vormende  achtervoegsel 
-de/-te afgeleid van driehoek en betekent ‘met drie hoeken, driehoekig’. 

Korte Zegers Veld: Zie Zegers Veld.
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Schure: In de plaatsnaamgeving spelen sommige gebouwen zoals buur en
schure, een belangrijke rol als oriëntatiepunt: Landts Jn huerlieder hof daer 
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Korte Zegers Veld: Zie Zegers Veld.
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Lange Brielken: Zie Brielken.

Strijp, Kromme Strijp: De Oost-Vlaamse gediftongeerde vorm van het 
Middelnederlandse stripe ‘streep’ is strijpe. De Kromme Strijp is een krom 
lang en smal perceel. 

(d) naar de vroegere toestand of de wijze van ontginning 

Bos: Verschillende percelen in Landegem werden Bos genoemd. Eén ervan 
lag op de wijk Wilde en was afwisselend meers en land.

Broek: Deze meersen en bouwland werden ontgonnen in een broek (zie 7.1. 
Kernbestanddelen in terreinnamen). 

Klein Reimoortelken: Zoals in het Hansbeekse toponiem Reibroek (Luys-
saert 1995, 13) en het Merendreese Reidal (Luyssaert 1999, 42) is rei- een 
wisselvorm van ree- (Van Durme 1985, 585) en betekent ‘kleine greppel in 
een akker om water af te leiden’ (De Bo 1892, 798). Moortel is een slijk- en 
moerasbenaming. Het Reimoortelken is een moerassig perceeltje dat door 
greppels wordt ontwaterd. De Flou (13, 415) vermeldt twee keer de plaats-
naam Reimeersch.

Meersbilk: Paalde ten oosten aan de Heistendries en was akkerland, bos, 
meers en etting. De bilk is genoemd naar één van vroegere functies nl. 
meers.

Rodeken, Rooiken(s): Rooiken is een jongere vorm van Rodeken en is afge-
leid van het werkwoord rooien. Na het ontbossen groeide er na enige tijd 
spontaan gras op het perceel en als dat een nat perceel was kon het na het 
graven van afwateringsgrachten in cultuurland worden gelegd. Uit een ex-
cerpt van 1728 landt ende meersch ghenaemt het roeijken mogen we beslui-
ten dat het Rooiken zowel meers als akkerland was. Ook het Rodeken was 
volgens de oudste vermelding van 1397 een meers. 

Weerde: Lag naar alle waarschijnlijkheid bij de Wilde(beek). Weerde komt 
van het Germaanse warida ‘riviereiland’ (TW, 1054). Tavernier (1968, 548-
549) geeft voor  weerde de verklaring ‘land door water omgeven, soort moe-
rasland’. 

(e) naar de omheining of de begroeiing erop, errond of erbij 

Braambeziebilksken: Rond deze bilk stonden braamstruiken. 
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Biesbilk: Paalde aan de Heistendries en was een etting ‘graasweide’ be-
groeid met biezen. 

Herbilk: Is slechts één keer in het toponymisch materiaal vermeld: bulck
ghenaempt den erbulck ligghende ommecant. Die enige vermelding leert ons 
dat het perceel ommecant was d.i. omheind met een heg. Zoals in de plaats-
naam Herlaar (TW, 481) is her hagebeuk. Rondom de Herbilk stond dus een 
heg van hagebeuk. 

Stokt: In het Meetjesland is stokt o.m. bewaard in het Merendreese topo-
niem Stoktepoeke (Luyssaert 1999, 16-17). De oudste attestatie van Stokte-
poeke luidt staecten poucke met een lange a en stok betekent er 
‘(grens)paal’. In onze enige vermelding jnde stoct staat een korte o; de naam 
is een afleiding met het collectiefsuffix -t van het Middelnederlandse stoc
‘stam of staak van een boom, afgehouwen tronk, boomstak, rijs, twijg’. Stokt
is een perceel waarop stokken waren geplant om wortel te laten schieten en 
zo nieuwe bomen te kweken. 

(f) naar een reliëfkenmerk

Braamhul: De Braamhul was afwisselend bouwland en weiland en lag aan 
de oever van de Kale in de omgeving van priesterage van Landegem. Aan-
gezien (een deel van) de Braamhul op een kouter lag en dus hoger dan de 
bijv. de percelen langs de Kale, komt de betekenis hul ‘heuvel’ hier in aan-
merking. Braamhul betekent dus ‘een hoger gelegen perceel omheind of be-
groeid met braamstruiken’.  

(g) naar de bodemgesteldheid of de bodemsoort

Aalbilk: In de West- en Oost-Vlaamse dialecten is aal, ale het gebruikelijke 
woord voor ‘beer, gier’. Volgens Stallaert (1890, 15) is aelgront ‘slijk-
grond’. Aal wijst dus wellicht op de moerassige bodemgesteldheid van de 
bilk.

Beerstuk: Beer uit het Germaanse birnu betekent ‘beer, op beer gelijkende 
modder’ (TW, 115). Ook dit perceel is dus genoemd naar zijn waterzieke 
bodem. 

Drogaard: Drogaard is een afleiding van droog met het suffix -aard, dat in 
de toponymie personificerend wordt gebruikt, meestal in namen met een on-
gunstige bijklank. Drogaard is droge grond. 

Gaverbilk: De grond van deze bilk was moerassig (zie gaver onder 7.1. 
Kernbestanddelen in terreinnamen). 
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Kaatsbilk: M. Devos (1998) heeft op overtuigende wijze aangetoond dat het 
toponymisch element ka(a)ts ‘slijk, modder’ betekent. 

Zavelen Bilk: Een bilk waar zavel in de bodem zat en eventueel opgedolven 
werd.

Zwaanland: Dit perceel was zowel lant als meersch en het paalde aan de 
Kale en aan de straat van Landegem naar Vosselare. Zwaan is hier niet de 
naam van de bekende watervogel, maar een meervoud van zwade, dat in het 
plaatselijke dialect zonder -d- wordt uitgesproken. De betekenis van dit 
toponiem houdt verband met het hooien van gras: “Breedte die een maaier 
met één slag van een zeis kan bewerken, kale strook van deze breedte die 
door maaien is ontstaan”,  “hoeveelheid gras die door één slag met een zeis 
wordt afgemaaid; snede gras” (WNT, Teirlinck 1908, 335 en De Bo 1873, 
1249). 

(h) naar de functie of de bestemming 

Speelbilk: Zoals het Middelnederlandse speelveld is dit een bilk waarop een 
of ander spel werd gespeeld, bijv. een balspel.

(i) naar de dieren die er huisden 

Kraaieveld: In het volksgeloof wordt een kraai een ‘dodenvogel’ genoemd. 
Om die redenen worden oude gerechtsplaatsen en galgenvelden vaak naar de 
kraai genoemd (Van Durme 1986 II, 395). We hebben het Kraaieveld niet 
kunnen lokaliseren, maar indien het in de omgeving ligt van Kraaieneke dan 
stond op dit veld misschien de galg van Landegem. 

 (j) naar het juridisch statuut 

Groot Leenje: Bij de Varentdries lagen verscheidene lenen, o.m. Avenhek
en de Leengracht. Van wie het perceeltje in leen werd gehouden weten we 
niet.

(k) benoemingsmotief onzeker 

Wijdbilk: Wijd betekent ‘breed, uitgestrekt’ maar het kan ook een variant 
zijn van wide ‘teenwilg’ en dan is het een bilk die is afgezoomd met teenwil-
gen.
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7.2.4  BOSSEN 

(a) naar de eigenaar, de pachter of een aangelande 

Baukens Bos: Paalde aan de Noordhoutstraat. Bauken is een verkorting van 
de naam Bonifacius of een samentrekking van Boudekin, dat zelf een ver-
kleinvorm is van de voornaam Boudewijn.

Beelhoutbos: Paalde aan het Belenhout en de Houtstraat en werd ook Belen-
bos genoemd (zie Belenhout).

Bosschaert: Dit bos was in 1650 in bouwland gelegd: lant te voren bosch 
gheweest hebbende ghenaemt den bosschaert (RAG-Ne 29, 56v) en is ge-
noemd naar iemand die Bosschaert heette. 

Buidins Hage: Het perceel is genoemd naar de haag (haag, zie 7.1. Kernbe-
standdelen in terreinnamen) van een zekere Buedin. De naam Buedin of Bui-
din is een vleivorm van Boudewijn (Debrabandere 1993, 183). 

Hullemans Bos: Hulleman(s) is wellicht een variant van de familienaam 
Holleman(s) (Debrabandere 1993, 699). 

Kiliaantjen: De familienaam Kiliaan is afgeleid van heiligennaam Kilianus
(Debrabandere 1993, 783). In latere bronnen schreef men Gilliaentjen en in 
1976 werd de volksetymologische vervorming Gele Haantjen genoteerd. 

Meerschaerts Bosselken: Zie Meerschaerdeken. 

(b) naar de ligging 

Achterste Hulst: Het woord hulst is een afleiding van de boomnaam huls
met het collectiefsuffix -t en betekent ‘plaats waar hulst groeit’. Deze hulst 
was blijkbar achter een andere gelegen. 

Belenhoutdreefken: Dit bosje lag aan de dreef naar het Belenhout en paalde 
ten westen aan de Houtstraat. 

Hoveken: Dit bos lag bij een hoveken. Hof, zie onder 6.1. Kernbestanddelen 
in hoevenamen. 

Hulbos: Paalde aan de Houtstraat en lag bij of op een hul ‘heuveltje’. 

Mierenhulbos: Paalde aan het Mierhulleken en is ernaar genoemd. 
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Moortelput: Dit bos paalde aan de Moortelput (zie 9.4. Vijvers, poelen en 
putten) en is ernaar genoemd. 

Noordgat: De plaats kon niet gelokaliseerd worden. De eerste betekenis van 
gat is ‘toegang tot een akker of weide’ maar in onze dialecten wordt gat ook 
gebruikt voor ‘uithoek’, bijv. hij woont in een verloren gat. Het Noordgat is 
een noordelijk gelegen uithoek. 

(c) naar de grootte of uitgestrektheid 

Viergemetenbos: Dit bos paalde aan de Domanstraat in het Landegemse 
bosgebied en is genoemd naar de oppervlakte. In de 17e eeuw was het Vier-
gemetenbos gedeeltelijk zaeylandt en gedeeltelijk bosch.

(d) naar de vorm 

Kele: Lag op de grens van Landegem en Hansbeke. Een kele heeft de vorm 
van het lichaamsdeel en is een smalle strook, een perceel in de vorm van een 
keel.

Kromland: Dit bosje werd ook Broekland genoemd. In de toponymie bete-
kent krom ‘met één of meer gebogen zijden’ maar ook ‘een perceel met on-
regelmatige vorm’. 

Lange Veldhout: Oorspronkelijk was dit een lang veld waarop na verloop 
van tijd een hout of bos is gegroeid (veld, zie 7.1. Kernbestanddelen in ter-
reinnamen). 

(e) naar de vroegere toestand of de wijze van ontginning 

Heggebos: Paalde aan de Houtstraat en lag in het Landegemse bosgebied. In 
de bronnen werd het enkele keren slachbosch genoemd, dit is een bos van 
kreupelhout dat alle zes of negen jaar werd afgekapt. 

In de Woestijn en Bossen: De naam is zeer duidelijk: het is een gebied dat 
bestaat uit woestijn ‘ongecultiveerd land met kreupelhout’ en bossen (zie 
7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen). 

Roveld: Twee bossen dragen de naam Roveld: een ligt ten oosten van de 
dorpskern op de wijk Westhoek en paalt aan Drongen, een tweede Roveld is 
geattesteerd op de wijk Herenthoek. Aan de oorsprong van ro ligt het Ger-
maans rotha- ‘gerooid bos’ (zie Roveldbos).
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Veldbosselken: Paalde aan de Houtstraat en lag in het Landegemse bosge-
bied. Wanneer woeste grond of veld lange tijd door de mensen met rust werd 
gelaten, groeide er spontaan een bos op. In 1641 was dit bos beplant met ab-
beel(en). Het Veldbosselken is dus spontaan opgeschoten natuurbos in te-
genstelling tot aangeplant bos. 

Veldeken: Was een bos op de Herenthoek. Over de ontginningsgeschiedenis 
van een veld, en de verhouding bos/veld, zie onder 7.1. Kernbestanddelen in 
terreinnamen. 

Westwoestijnbos, Woestijnbos: Dit bos lag in het Landegemse bosgebied. 
Een woestijn is gedegradeerd bos. Om een woestijn te laten renderen, werd 
er soms een bos op aangeplant: bosch genaemt den hostyn bosch; woestijn,
zie 7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen.

(f) naar de aard van het houtgewas 

Abeelhoutbosselken, Abeelhouten: Een abeel is een witte populier waarvan 
de bladeren aan de benedenzijde sneeuwwit zijn (Populus alba L.). In de 
volkstaal echter wordt de naam ook toegepast op de grauwe of grijze popu-
lier, waarvan bladeren aan de onderzijde een witachtige, naar het asgrauw 
trekkende kleur hebben (Populus canescens L.). Bos, zie 7.1. Kernbestand-
delen in terreinnamen. 

Hulstbos: Paalde aan de Houtstraat en lag in het bosgebied van Landegem. 
Dit bos was begroeid met hulst. 

(g) naar de bodemgesteldheid 

Polderbos: Polder is in de zandstreek doorgaans aangeslibde grond van 
goede kwaliteit (Vandeveire en Devos 2008, 102). Paalde aan het Rot maar 
kon niet nauwkeuriger gelokaliseerd worden (zie Polder).

7.2.5  ONONTGONNEN GROND  

Voor de kernbestanddelen broek, gaver, veld, zie 7.1. Kernbestanddelen in 
terreinnamen. 

(a) naar de eigenaar, de pachter of een aangelande 

Clercks Veld: Dit veld is genoemd naar een zekere De Clerck. 
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Moortelput: Dit bos paalde aan de Moortelput (zie 9.4. Vijvers, poelen en 
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Veldbosselken: Paalde aan de Houtstraat en lag in het Landegemse bosge-
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(b) naar de ligging 

Heistenbroek: Dit broek lag op de wijk Heiste en was in 1575 nog natuur-
land: Inden brouc diemen noemt eysten brouc (Heiste, zie 3. Namen van 
wijken, gehuchten en hoeken). 

(c) naar de vorm 

Lange Bos: De Lange Bos was afwisselend broucaige ‘broekland’, bos en 
en lant ‘bouwland’. 

Lange Heet: Heet en  hede zijn westelijke vormen van het woord heide, dat 
in de toponymie onontgonnen land aanduidde, begroeid met heidegewas.  

Lange Veld: Werd in 1548 ook Lange Veldhout genoemd en lag in een 
veldgebied; andere velden in de omgeving waren Zegers Veld en Smalveld 
(veld, zie 7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen). 

Rondveld: Rond van vorm. In het Rondveld lag een bosje. 

(d) naar de bodemgesteldheid of de bodemsoort 

Doman(nen): In West- en Frans-Vlaanderen, in het Meetjesland en in Wal-
lonië is Doodman, Dode Man een vertrouwde plaatsnaam. De Flou (3, 393-
404) vermeldt in diverse West- en Frans-Vlaamse gemeenten Doodman of 
een variant ervan. In Oost-Vlaanderen werd het toponiem o.m. geregistreerd 
in Ursel: een partye landts genaemt den dooman (Vandeveire en Devos, 
2008, 194) en in Lovendegem: Lands ghenaempt ten doode(n) wive (1594, 
RAG, Ne 670, 0). In de Waalse toponymie zijn Mort Homme en Morte 
Femme zeker geen onbekenden. In 1946 verklaarde Vannérus (1946, 193-
210) de naam als volgt: “De meeste Dodeman-toponiemen herinneren aan 
een ongeval of aan een moord. De naam kan ook een herinnering zijn aan 
een terechtstellingsplaats. Het meervoud Dodemannen zou dan weer kunnen 
wijzen op een gewezen begaafplaats. In de voorchristelijke tijd werden de 
doden ver buiten het centrum van een nederzetting begraven. De bouw van 
kerken en de afbakening van parochies brachten mee dat de begraafplaatsen 
rond de parochiekerken werden aangelegd in het centrum van het dorp 
(Dierkens 1992, 48). Doman(nen) strekt zich uit in Landegem en Drongen, 
ver van het dorpscentrum. In de bewijsplaatsen lezen we dat dit complex 
bestond uit bos, ettinge en meers. Gysseling (TW, 275) identificeert Dode-
man (bos in Drongen) met het toponiem Dotnesta ‘dood nest’. De Bo (1892, 
218) brengt ons op een heel ander etymologisch spoor. De uitdrukking over 
den doodman werken betekent ‘werken zonder loon te ontvangen’. In de fe-
odale tijd waren de inwoners van een heerlijkheid of leen verplicht geduren-
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de bepaalde dagen van het jaar gratis een stuk grond van de heer te bewer-
ken. Misschien is Dodeman zo’n stuk grond. 

Mosgaver: Dit toponiem bestaat uit de woorden mos/mus en gaver. Het 
element mos, mus vinden we ook terug in Muisdale (zie onder 4. Gewesten 
of grote landschappelijke complexen). Mos betekent oorspronkelijk ‘poel, 
moeras, moerassige grond’ en aan dat oude moeraswoord herinneren de dia-
lectwoorden moos en moze. Zowel Muisdale als Mosgaver waren meersge-
bieden. Toen de westelijke variant mus niet meer werd begrepen, werd het 
woord verward met de vogelnaam mussche en schreef men muschaver. Ga-
ver, zie onder 7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen. 

Zompeling: In de Zompeling lagen het Vergaanken en het Gaverken ten 
westen ervan. Zompeling, Vergaanken en Gaverken zijn benamingen voor 
drassige grond. In West-Vlaanderen en in de omgeving van Deinze betekent 
zompeling ‘laaggelegen vochtig of drassig stuk grond' (WVD 1, 30) en somp
is een poel drassige of moerassige plek (WNT). 

(e) naar een reliëfkenmerk 

Hoge Helft: Dit is de hoger gelegen helft van een broekland op de wijk 
Heiste: broucklandt In eyste brouc ghenaempt de hooghe helft. 

(f) benoemingsmotief onzeker

Katen: Misschien het Middelnederlandse kate, kote ‘kleine boerenwoning, 
hut, huisje’. 

8  HEUVELS EN HOOGTEN 

8.1  KERNBESTANDDELEN IN HOOGTENAMEN 

BERG

In het vlakke Vlaamse landschap wordt de kleinste verhevenheid gemakke-
lijk een berg genoemd. 

DONK(T) 

Volgens Gysseling (1960, 279) is donk ‘een hogere, zandige plek in een 
moerassig terrein’. Die verklaring sluit het best aan bij de topografische 
werkelijkheid in het Meetjesland (Mattheeuws en Devos 1997, 71) en (Van-
deveire en Devos, 2008, 137). Uit ons onderzoek (Luyssaert en Vandeveire 
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2004, 597) naar de donken in het Meetjesland kwamen we tot het volgend 
besluit: “De lokaliseerbare donken liggen zeker in vochtige, moerassige 
gronden, maar het is niet zeker dat het een zandige opduiking is want uit en-
kele lokaliserigen is gebleken dat de opduiking ook uit klei kan betaan”. De 
twee gelokaliseerde donk-toponiemen in Landegem Donkt en Hazeldonk 
liggen op droge licht zandleemgrond (Tavernier en Vandenhoudt 1967, 52 
en 60) die boven de natte omgeving uitsteekt. De -t in de variant donkt, aan-
vankelijk gebruikt om van plantnamen plaatsnamen te maken (vgl. Biest, 
Hasselt), evolueerde later tot een betekenisloos suffix dat aan allerlei woor-
den, vooral aan éénlettergrepige werd toegevoegd. 

HUL 

Hul, van het Germaanse hulja, betekent ‘heuveltje’ en is identiek met het 
West-Vlaamse hil, bijvoorbeeld in West-Vlaamse plaatsnaam Stalhille. In 
het vlakke Vlaamse landschap wordt de kleinste zichtbare verhevenheid een 
hul of hil genoemd. 

MOTE

Mote is ontleend aan het Oudfranse mote dat teruggaat op het Latijnse 
mutt(a) en betekent ‘kleine  hoogte’. In de Vlaamse toponymie is mote
meestal een heuveltje waarop een boerderij of een kasteel staat, vaak om-
ringd door een ringgracht. Ook de hoogte waarop een windmolen staat wordt 
soms mote genoemd (OVEW, 255). 

SCHOOT 

Schoot is afgeleid van het Germaanse skauta en betekent ‘beboste hoek ho-
ger land uitspringend in moerassig terrein’ (TW, 34). Schoten zijn hoger ge-
legen stukken grond die als het ware vooruitschieten in een overstromings-
gebied of een waterziek terrein (Vandeveire en Devos 2008, 138). De naam 
schoot wordt slechts twee keer vermeld in het Landegemse toponiemenbe-
stand Aarschoot en Schoot. Geen van beide toponiemen kon gelokaliseerd 
worden. Volgens Gysseling (TW, 34) is de gemeentenaam Aarschot een sa-
menstelling van aar, uit het Germaanse arnu ‘arend’, en skauta ‘schoot’. 

8.2  ENKELE HOOGTENAMEN 

Braetwal: Oorspronkelijk betekent wal ‘hoge, brede ophoging van aarde om 
bijv. water tegen te houden’; later werd de naam ook gebruikt voor het water 
zelf. De Braetwal lag by de(n) dam en is dus naar alle waarschijnlijkheid een 
aarden wal, genoemd naar een zekere Braet. Het kan ook de ringgracht zijn 
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geweest, rond de boerderij van Braet. 

Molenwal: Een molenwal is een kunstmatige heuvel waarop een molen 
staat. In Landegemse documenten vinden we volgende molenwallen: Heis-
temolenwal, Molenwal, Molenwalleken, Oliemolenwal (= Wal van de 
Oliemolen) en Stampmolenwal.

Muisdaledam: Dam in Muisdale tegen de overstromingen van de Poe-
ke/Kale.

9  WATERNAMEN  

9.1  KERNBESTANDDELEN IN WATERNAMEN 

BEEK 

Beek komt uit het Germaanse baki en is de gewone benaming voor een smal-
le natuurlijke waterloop. 

GRACHT 

Gracht is afgeleid van het werkwoord graven en duidt een gedolven smalle 
afwateringssloot aan. Het oude woord grave is bewaard in het toponiem 
Versins Grave.

PUT

Put, in het westelijk Vlaams ook pit genoemd, is ontleend uit het Latijn 
puteus. Algemeen duidt put een diepte aan die geheel of gedeeltelijk met 
water is gevuld. Het kan ook een poel, een gegraven waterkom of een  na-
tuurlije vijver zijn. 

VIJVER 

Een vijver is een vrij groot stilstaand water. Het woord is ontleend aan het 
Oudfranse vivier, oorspronkelijk een waterplas waarin vissen levend werden 
gehouden. De betekenis evolueerde over ‘visvijver’ tot ‘waterplas’. 
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9.2  KANALEN EN RIVIEREN 

POEKE(BEEK) en KALENE 

Van de vele beekjes die op de hoogte van het West-Vlaamse Tielt 
ontspringen, is de Poeke(beek) wel de belangrijkste (De Vos 1958, 2). Ze 
stroomt langs Ruiselede en Poeke over Nevele, Landegem en Merendree 
naar Vinderhoute.  
De prehistorische waternaam Poeke behoort bij het Indo-Europese pek-, pok,
wat ‘schoon, aangenaam’ betekent (Gysseling 1978, 1-24) en is o.m. overge-
leverd in de gemeentenamen Poeke en Poesele.
In Landegem verschijnt de oudste en oorspronkelijke waternaam Poeke pas 
in een document van 1578: upde vaert vander poucke strecken(de) naer ne-
vele (1578, RAG-Ne 64, 74r). In Merendree is diezelfde naam al geattesteerd 
in 1376: over de poeke (Luyssaert 1999, 127), in Poesele in 1464 de poucke
(Bollaert, Luyssaert 1981, 67-68) en in Nevele in 1394: up de pouke (De Vos 
1958, 2, noot 2bis). 
Voordien heette die waterloop Kalene zoals blijkt uit een Landegemse bron 
uit 1413, die spreekt over: metter calen die comt van den lande van nevele.
In 1578 worden beide namen nog naast elkaar gebruikt: de calene ofte 
poucque op Landeghem dam.
Dat waterlopen een nieuwe naam krijgen, ligt niet voor de hand. Dat gebeurt 
pas wanneer een of andere materiële omstandigheid de volksmond tot een 
dergelijke vernieuwing aanzet, bijvoorbeeld verbredings- of verbeterings-
werken. Dat er aan de Poeke/Kalene in het Landegemse dergelijke werken 
werden uitgevoerd, tonen de volgende excerpten uit 1582 aan: de calene ofte 
vaert van nevele (1582-1624, RAG-Ne 104, 12v), het vardeken van nevele 
naer ghendt (1582-1624, RAG-Ne 104, 38v). Aangezien een vaart een 
gegraven waterloop of kanaal is, betekent dit dat de Poeke/Kale zeker al in 
1582 (gedeeltelijk) gekanaliseerd of hergraven was.  
Aan de waternaam Kalene ligt een vorm ka(a)nle ten grondslag die zich op 
twee manieren heeft ontwikkeld, enerzijds kanle>kandl>kaandel (met inlas-
sing van een d, zoals bijv. in hoen: hoenders), anderzijds kanle>kalene (door
omwisseling van de n en de l zoals bijv. in gras: gers) en kalle (door aanpas-
sing van de n aan de volgende l). De grondvorm ka(a)nle is afkomstig van 
het Latijnse canalis, canella. Kalene betekent ‘gegraven waterloop, kanaal’ 
(Luyssaert 2001).  
De Kalene in Landegem werd sporadisch ook de Neerkalene genoemd om ze 
te onderscheiden van de Hoogkalene die liep ten noorden van Merendree in 
de bedding van de vroegere Durme. In één document verschijnt de naam 
Kalebeek.

Rivier: Eén enkele keer wordt de Kalene Rivier van Landegem naar Neve-
le of Rivier van Nevele naar Gent genoemd.
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Vaardeken, Vaart: Een vaart is een gegraven waterloop. Deze namen wer-
den gebruikt voor de gekanaliseerde gedeelten van de Kalene: de calene ofte 
vaert van nevele (1582-1624, RAG-Ne 104, 12v). 

9.3  BEKEN, GRACHTEN EN SLOTEN 

Avenhek: Deze gracht ende watre (1460, RAG-Ne 9, 143r) was een leen 
aan de Varentdries en werd genoemd naar het nabijgelegen hek dat de toe-
gang tot de dries afsloot. 

Kruiskalene: Werd ook Lambroekgracht genoemd en vormde gedeeltelijk 
de grens tussen Merendree en Landegem. Het bestanddeel kruis heeft in de 
toponymie de betekenis ‘grens’ omdat in een grenspaal of grensboom dik-
wijls een kruis werd gekerfd (Luyssaert 1999, 71). De Kruiskalene was een 
grensbeek.

Lambroekgracht: Lag op de wijk Herenthoek en werd ook Kale, Kaleken
of Kruiskale genoem (zie Lambroek). 

Landegembeek: Dit is de scheidingsbeek tussen Landegem en Vosselare.

Leengracht: Deze gracht paalde ten oosten aan de Brielkensplas en werd in 
leen gehouden van een niet nader bepaalde heerlijkheid. 

Oostgeleed, Westgeleed: Geleed is afgeleid van de stam van het werkwoord 
geleden, de westelijke vorm van het werkwoord geleiden en duidt op een 
‘gegraven of gekanaliseerde waterloop’. Kon niet gelokaliseerd worden. 

Puttemoortelgracht: Genoemd naar een niet geattesteerde Puttemoortel (zie 
Moortelput).

Waterlat: Verscheidene beken of grachten dragen de naam Waterlat. Wa-
terlat 1 kon niet gelokaliseerd worden. Waterlat 2 lag op Wildekouter en 
paalde aan het Kraaienekestuk. Waterlat 3 was de scheidingsbeek tussen 
Landegem en Merendree. Waterlat 4 lag bij de Klopslag. Waterlat 5 lag op 
Heistekouter en Waterlat 6 paalde aan het Leen ten Heule. De naam water-
lat is afgeleid van het Middelnederlandse werkwoord waterlaten ‘van het 
overtollige water ontdoen’. Een waterlat is dus een afwateringssloot. 

Waterloop: Deze waterloop vormde de grens tussen de heerlijkheid Meren-
dree en de heerlijkheid Nevele in Landegem. 



 

104 
 

9.2  KANALEN EN RIVIEREN 
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Wildebeek: Werd ook Loopken van Wilde genoemd en heette in een do-
cument van 820-822 fluuuiola Vuildia ‘Wildebeek’ (TW, 1076). Het is zeer 
merkwaardig dat de naam Wildebeek tussen 941 en 1728 geen enkele keer 
geattesteerd is in de archivalia, misschien had die beek toen een andere naam 
(Wilde, zie onder 3. Namen van wijken, gehuchten en hoeken). In de Vlaam-
se toponymie komt loop vaak voor als benaming voor een natuurlijke of ge-
graven waterloop. 

Zijpgracht: Van het Middelnederlandse werkwoord sipen ‘sijpelen’ zijn de 
waternamen zijp en zepe afgeleid, met de betekenis ‘kleine waterlozing waar 
het water als het ware wegsijpelt, geultje, afwateringskanaaltje’. 

9.4  VIJVERS, POELEN EN PUTTEN 

Berrentput: De put paalde aan de Berrent op de Herenthoek. 

Brielkensplas: Deze plas werd genoemd naar het nabijgelegen Brielken dat 
één enkel keer in het meervoud wordt genoemd: grond te Landeghem de 
brielkens (1676, RAG-Me 70, f 45v). Briel onder 7.1. Kernbestanddelen in 
terreinnamen. 

Herentdijkput: Lag in het complex Herentdijk en is ernaar genoemd. He-
rentdijk zie 4. Gewesten of landschappelijke complexen. 

Katteput: In de Vlaamse toponymie is kat een graag geziene gast. De ety-
mologische betekenis van kat in laagland- en waternamen is uitvoerig be-
sproken door M. Devos (o.m. Devos 1998). In de Zuid-Nederlandse water-
toponiemen houdt kat geen enkel verband met het bekende huisdier maar het 
is een verdwenen woord voor ‘slijk, modder’. In de betekenis van ‘modder’ 
is kat een volksetymologie van een verdwenen ‘slijk’-woord dat kaats of dgl. 
moet hebben geluid. Omdat het enigszins geleek op de naam van het beken-
de huisdier werd het volksetymologisch daaraan gelijk gemaakt. Een katte-
put is een slijkerige, modderige put. 

Kattestaartput: In West- en Oost-Vlaanderen is kattestaart de dialectische 
benaming voor heermoes (Equisetum arvense L.) (WVD 3, 175-176). Deze 
plant groeit het best op vochtige, voedingsarme en zure gronden dus ook in 
de nabijheid van een ‘modderige put’. De Kattestaartput kan genoemd zijn 
naar het nabijgelgen perceel Kattestaart. 

Kruisplas: Een kruis kan een wegkruis zijn of een boom waarin een kruis 
was getekend of gekerfd. De Kruisplas paalde aan de Westhoekstraat. 

Mere: Mere komt van het Germaanse woord mari en betekent ‘waterplas’. 
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Moeikens Put: Het Middelnederlandse moeye betekent ‘moei, tante, moe-
derszuster’. Moeikens is een genitief van het verkleinwoord moeiken. Het 
kan dus de put zijn van iemand met de familienaam Moeyken(s) (Debraban-
dere 1993, 985). 

Moortelput: Moortel betekent ‘modder’, zie Moortelken. 

Nekkers Put: Uit de oudste attestatie van 1455 an sneckers pit blijkt duide-
lijk dat Nekkers, een genitief is van de naam (De) Neckere. Maar aangezien 
nekker ‘watergeest’ betekent, kan Nekkers Put een put zijn waar (in het 
volksgeloof) watergeesten huisden. 

Oostmere: Een mere die ten oosten lag van een bepaald beschouwingspunt 
(zie Mere). 

Rootput: Een rootput is een waterput waar men vlas in root. Aangezien 
Rootput aan het Rot paalde, dook in latere documenten ook de vorm rotput
op. 

Veeput: Een veeput is een drenkput voor het vee. 

Visserij: In de eerste plaats betekent visserij ‘visrecht’, maar de naam kon 
ook overgaan op het water waar het visrecht gold. In Landegem is dat in de 
Poekebeek vanaf de Oostbroek in Nevele tot aan Landegemdam en verder 
naar Muisdale.

9.5  HINDERNISSEN IN HET WATER 

Bolwerk: Bolwerk is afgeleid van bol ‘stam, tronk, schacht van een boom’ 
en betekent oorspronkelijk ‘houten schotwerk van palen of planken, palissa-
dering’. De Flou (2, 297) vermeldt Bollewerkvijver (Wingene en Ruiselede). 
Bolwerk is dus een houten schot in een waterloop.  

9.6  BRUGGEN 

Bavenbrugge: De naam van deze brug kan op twee manieren verklaard 
worden: de brug was eigendom van de Sint-Baafsabdij uit Gent, die nogal 
wat goederen bezat in Landegem, of ze leidde naar de bezittingen van de 
Sint-Baafsabdij. 

Gentbrug: Niet gelokaliseerde brug op de weg naar Gent. 
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Landegembrug: Deze brug lag over de Kale op de weg van Landegem naar 
de Herenthoek. 

10  OMHEININGEN, AFSLUITINGEN, GRENSTEKENS EN VARIA 

Akkervlake: Het Middelnederlandse vlake betekent ‘vlechtwerk’. In de 
Middeleeuwen waren de akkers omheind tegen het loslopend vee. Een vlake
is een afsluiting van gevlochten twijgen die de toegang in een omheining 
afsloot. De Bo (1892, 1146) kent in het West-Vlaams vlake in de betekenis 
‘schutsel van stro, riet of biezen om bijv. een vlasmijt af te dekken’. 

Avenhek: Het Avenhek was een valhecken dit is een schuinstaand hek dat 
dichtslaat als men het loslaat. De vrouwennaam Ava komt in archivalia vaak 
voor (Tavernier 1968, 12-13). Het hek is genoemd naar Ava, de eigenares of 
gebruikster ervan. In een notitie van 1571 lezen we dat dit Avenhek vroeger 
ook Aveneik werd genoemd en in 1571, het jaar waarin dit document werd 
opgesteld, heette dit hek het Gaverhek: van aude(n) tyde(n) ghenaemt ghe-
weest hebbe(nde) De aue(n) heijke ofte auen hecke zo noch hede(n) ten 
Daghe tvoorn(omde) valheck(en) genaemt wordt het gaverhecken (RAG-Ne 
14, 121v). De varianten Aveneik en Gaverhek tonen aan dat de betekenis van 
het woord Avenhek was verloren gegaan en een naam werd gebruikt die 
dichter bij de werkelijkheid van dat ogenblik stond, zoals gaver of eik.

Doornhaag: Vroeger werd het bouwland omheind met hagen of kanten te-
gen het loslopend vee. Een geschikte boom hiervoor was, bijv. de meidoorn 
omdat de doornen ervan elke doorgang zeer moeilijk maakten of wonden 
konden veroorzaken (haag, zie 7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen). 

Gaverhek: De oorspronkelijke naam is Avenhek. Toen het eerste deel daar-
van niet meer als persoonsnaam werd herkend, heeft men er in de volksmond 
gaver van gemaakt, naar een toponiem dat nog leefde in de volksmond. 
Aangezien het Gaverhek de scheiding vormde tussen de heerlijkheid Nevele 
en de heerlijkheid Merendree, die ook het Gaverse werd genoemd (val-
heck(en) naer Meeren(dre) waermede aldaer ghescheede(n) e(nde) ghesepa-
reert werde(n) Dese heer(lichede) va(n) Nevele e(nde) de heerlichede van 
Meerendré Dieme(n) noemt het averechte, (1571-1578, RAG-Ne 14, 121v), 
kan het Gaverhek naar die laatste heerlijkheid zijn genoemd.  

Gescheed: Gescheed is een afleiding van het werkwoord scheden ‘scheiden’ 
en betekent ‘scheiding tussen twee gemeenten, twee eigendommen of twee 
percelen’. Zo’n gescheed kon bijv. een beek of een haag zijn. In ons materi-
aal is een gescheed de grens tussen Merendree en Landegem. 
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Heikens Bucht: Heykins is de genitief van de naam Heikin (Debrabandere 
1993, 661) Bucht is etymologisch hetzelfde als bocht en betekent ‘afgeperkte 
ruimte waar men ‘s nachts het weidende vee schut’ (Van Durme 1986, II 
104-105). 

Kruishek: Werd ook Kruis genoemd en betekent ‘eenmansdoortocht afge-
sloten met een draaiend toestel in de vorm van een kruis en dat men kruis 
noemde’ (Van Durme 1986 II, 402). 

Paaldoorn: Een doornstruik werd hier als grensstruik of grenspaal gebruikt. 
Die paal-doorn stond op de kruising van de herwech van Landeghem naer 
Vusselare met een andere herwech.

Schouwhek: Een schouwhekken is een “hekken of afsluiting onderworpen 
aan de schouwing of inspectie” (Stallaert 1890, 274). Het Schouwhek sloot 
ten noorden de Varentdries af. Het woord is ook geattesteerd in Sint-
Martens-Latem (De Lentdecker 1974, 209): gaende duer ‘t Schauhecken
(1550). 

Vlienderpaal: Vlienderpaal is een vlierboom als grensstruik, zie ook Paal-
doorn.
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gen het loslopend vee. Een geschikte boom hiervoor was, bijv. de meidoorn 
omdat de doornen ervan elke doorgang zeer moeilijk maakten of wonden 
konden veroorzaken (haag, zie 7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen). 

Gaverhek: De oorspronkelijke naam is Avenhek. Toen het eerste deel daar-
van niet meer als persoonsnaam werd herkend, heeft men er in de volksmond 
gaver van gemaakt, naar een toponiem dat nog leefde in de volksmond. 
Aangezien het Gaverhek de scheiding vormde tussen de heerlijkheid Nevele 
en de heerlijkheid Merendree, die ook het Gaverse werd genoemd (val-
heck(en) naer Meeren(dre) waermede aldaer ghescheede(n) e(nde) ghesepa-
reert werde(n) Dese heer(lichede) va(n) Nevele e(nde) de heerlichede van 
Meerendré Dieme(n) noemt het averechte, (1571-1578, RAG-Ne 14, 121v), 
kan het Gaverhek naar die laatste heerlijkheid zijn genoemd.  

Gescheed: Gescheed is een afleiding van het werkwoord scheden ‘scheiden’ 
en betekent ‘scheiding tussen twee gemeenten, twee eigendommen of twee 
percelen’. Zo’n gescheed kon bijv. een beek of een haag zijn. In ons materi-
aal is een gescheed de grens tussen Merendree en Landegem. 
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Heikens Bucht: Heykins is de genitief van de naam Heikin (Debrabandere 
1993, 661) Bucht is etymologisch hetzelfde als bocht en betekent ‘afgeperkte 
ruimte waar men ‘s nachts het weidende vee schut’ (Van Durme 1986, II 
104-105). 

Kruishek: Werd ook Kruis genoemd en betekent ‘eenmansdoortocht afge-
sloten met een draaiend toestel in de vorm van een kruis en dat men kruis 
noemde’ (Van Durme 1986 II, 402). 

Paaldoorn: Een doornstruik werd hier als grensstruik of grenspaal gebruikt. 
Die paal-doorn stond op de kruising van de herwech van Landeghem naer 
Vusselare met een andere herwech.

Schouwhek: Een schouwhekken is een “hekken of afsluiting onderworpen 
aan de schouwing of inspectie” (Stallaert 1890, 274). Het Schouwhek sloot 
ten noorden de Varentdries af. Het woord is ook geattesteerd in Sint-
Martens-Latem (De Lentdecker 1974, 209): gaende duer ‘t Schauhecken
(1550). 

Vlienderpaal: Vlienderpaal is een vlierboom als grensstruik, zie ook Paal-
doorn.
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KLEINE VERKLARENDE WOORDENLIJST 

adjectief: bijvoeglijk naamwoord. 

alluviale grond: grond door aanslibbing ontstaan. 

alluvium: aanslibbinggebied. 

assimilatie: aanpassing aan een volgende of voorafgaande klank (bijv. kor-
rel uit kornel, aambeeld uit aanbeeld). Het omgekeerde is dissimilatie of 
ongelijkmaking (bijv. tovenaar uit toveraar). 

attesteren: bevestigen met een bewijsplaats uit een document (een attesta-
tie).

charter: oorkonde, (op perkament) geschreven document over een belang-
rijke overeenkomst. 

collectiefsuffix: achtervoegsel dat bij een woord gevoegd, er een verzamel-
naam mee vormt (bijv. -te in gebergte, gevogelte). 

diftongeren, diftongering: het vormen van een tweeklank uit één klinker 
(bijv. ij uit i, ui uit u).

diminutiefsuffix: achtervoegsel om verkleinwoorden of diminutieven te 
maken (-je, -tje, pje, -ke).

etymologie: taalwetenschap die de oorsprong van woorden bestudeert. Wie 
dat doet, is een etymoloog.

etymologisch: wat de oorsprong van het woord betreft. 

excerperen: een deeltje uit een geschrift met een of ander doel noteren. Dat 
deeltje is een excerpt.

genitief: bezitsvorm van substantieven, bijv. vaders vrienden, de dag des
heren.

Germaans: de gemeenschappelijke moedertaal van een aantal West- en 
Noord-Europese talen (o.a. Duits, Nederlands, Engels, Noors, Zweeds, enz.) 
zoals die voor enkele duizenden jaren werd gesproeken. 

glossarium: lijst met trefwoorden en excerpten. 
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hydroniem: waternaam, naam van rivieren, beken, plassen, vijvers, enz. 

hypercorrect: foutief uitgesproken of geschreven uit vrees voor onjuistheid 
(bijv. 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 zou 
gesproken zijn. 

metathesis: omwisseling van klanken (meestal van medeklinkers) in een 
woord, bijv. bron naast borne, gras naast gers. 

Middelnederlands: de vorm van onze taal tussen de 12e en de 15e-16e eeuw. 

migratienaam: een naam die werd ingevoerd door een inwijkeling in de 
gemeente. 

landboek: beschrijving van alle percelen in een bepaald gebied, de voorlo-
per van ons kadaster. 

Oudnederlands: de vorm van onze taal voro de 12e eeuw. 

palataliseren: verschuiving van de articulatie naar voren in de mond, naar 
het palatum of harde verhemelte, bijv. deur ‘door’, meugen ‘mogen, veugel
‘vogel’, weunen ‘wonen’. 

renteboek: boek waarin de goederen zijn opgesomd waarop de gebruiker 
ervan een jaarlijks bedrag (bijv. pacht) aan de eigenaar moet betalen. 

ressorteren: onder het gezag van een hogere instantie vallen. 

substantief: zelfstandig naamwoord. 

substraattaal: taal die in een bepaald gebied nog als onderlaag wordt ge-
bruikt, terwijl een andere taal al als algemene taal in dat gebied wordt ge-
sproken (bijv. Keltisch op het moment dat de boventaal al Oudnederlands 
is). Een substraatwoord is een woord uit die substraattaal. In ons geval is de 
substraattaal een onbekende die men gemakshalve Belgisch noemt. 

suffix: achtervoegsel, woorddeel waarmee men afleidingen maakt; bijv. -ig
(handig), -elijk (eerlijk), -es (barones).
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vleivorm: de liefkozende, gemeenzame vorm van een naam, bijv. Tine voor 
Albertine.

volksetymologie: vervorming van vreemde, onbekende of ondoorzichtige 
woorden, zodat ze op bekende woorden uit de eigen taal gaan lijken, bijv. 
ledikant uit lit-de-camp, Plezante Vest (in Gent) voor Blaisantvest.
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Abeelhoutbosselken 99 
Abeelhouten 99 
Achterste Bilksken 50 
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Achterste Meerselken 85 
Achterste Stevaert 48, 50 
Adriaantje 44 
Akker 36 
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Akkerken 36 
Akkermeers 60 
Akkerstraatje 22 
Akkervlake 73, 108 
Alle de Hoeken 60 
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Avenakker 22, 36, 44 
Avenakkerstraatje 22 
Avenbilk 44 
Avenhek 105, 108 
Bachten Daniel Bollaert 50 
Bachten de Kerk 92 
Bachten der Stede 92 
Bachten Hage 50 
Bachten het Pachtgoed 50 
Bachten Jacob Wulfs 50 
Bachten Kakaarts 50 
Bachten Kamer 50 
Bachten Kouter 50 
Bachten Wallen 85 
Baerts Bilk 44 
Baggelare 74 
Bakkers Gracht 51 
Baukens Bos 97 
Bauwen Michiels Stedeken 44 
Bavenakker 36, 44 
Bavenbrugge 22, 51, 107 
Bavenbruggestraatje 22 
Bedelf 88 

beek 103 
Beekmeers 85 
Beekmeerselken 85, 86 
Beekstuk 51 
Beele Bucks Stedeken 44 
Beelhoutbos 97 
Beermeers 89 
Beerstuk 95 
Begijnenhoveken 44 
Begijnhof 44 
Beidens Haag 46, 51 
Bek 59 
Bekbilk 59 
Beke 51 
Beksken 59 
Bekstuk 59 
Belaerts Stuk(ken) 44 
Belenhout 61, 97 
Belenhoutdreefken 97 
Beneden de Hoge Akker 92 
Beneden het Broekgat 85 
Berg 22, 51 
berg 101 
Bergelken 71 
Bergt 71 
berrent 19, 61 
Berrentken 61 
Berrentput 106 
Beyaert 44 
Beyaerts Hulst 61 
Beyens Akker 46 
Biergeld 80 
Biervliet 85 
Biesbilk 88, 95 
Biesmeers 43, 88 
Biest 88 
Bijle 59 
Bijlken 59 
Bijlstuk 59 
bilk 37 
Bilk achter de Schure 92 
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Boven het Popelierken 50 
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Broekelstraatje 23 
Broekgat 21, 85 
Broekgatmeers 85 
Broekland 74 
Broekmeers 85, 88 
Broekstraat(je) 23 
Broekstraatje 23 
Broekweg 23 
Brugse Heerweg 23 
Bruiloftstuk 82 
Bruulmeers 89 
Bruuns Akker 44 
Buidins Hage 97 
Buiten Kruisweg 92 
Bunderken 78 
Bunderstuk 78 
Bunt 62 
Bursthout 59 
Busmaker 45 
Buur 92 
Buurstede 50, 51 
Buus 45 
Cackaerts Hoek 44 
Calangemeers 90 
Callants Stede 44 
Calle ‘s Meijers Meers 83 
Callebilk 44 
Cijns Stedeken 80 
Cijnsbilk 80 
Cijnselken 80 
Clabbaterken 47 
Clabbatterken 31 
Claes Bilksken 44 
Claremeers 83 
Clercks Bilk 44 
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Clercks Veld 99 
Cloets Bilk(sk)en 44 
Criel 44 
Croocx Bilk 44 
Croocx Stede 44 
Dakkers Meers 84 
Dal 32 
Dam 23 
dam 20 
Dambilk 51 
Dammeers 86 
Damstraat 23 
Damveld 51 
Damveldeken 51 
dijk 20 
Distelbilk 67, 75 
Dobbelare 44 
Doman 23 
Doman(nen) 100 
Domanstraat 23 
donk(t) 101 
Donkbilk 92 
Donkt 72 
Doorn 67 
Doornbos 37 
Doornhaag 108 
Doornhage 37 
Doornstraatje 23 
Doornt 23, 67 
Doorntje 67 
Dorsweg 27 
Draal 45 
dreef 20 
Driebilk 74 
Driebunderken 78 
Driehoek 59 
Driehoeksken 59 
Driehoekte Bilk 59, 93 
dries 38 
Drogaard 95 
Duivenakkerken 77 
Dure Koop 82 
Dure Kost 74 
Eekbilk 43, 51, 67 

Eekstuk 43, 67 
Eengemetwede 90 
Eerste Brielken 50 
Egaalbilk 72 
Einde Straat 51 
Einde van de Doornhaag 92 
Ekkermeers 82 
Elf Bunderen 78 
Elsakker 32 
Elshaag 67 
Endeken 83 
Evenbilk 43, 77 
Evenstuk 43, 77 
Foreest(ken) 62 
Ganzedrieselken 89 
gat 21 
Gaver 74 
gaver 40 
Gaverbilk 95 
Gaverhek 108 
Gaverken 74 
Gavers 40 
Gaverse 23 
Gaverse of heerschap van Gavere 

 14 
Gaverstraat 23 
Gebuurweg 27 
Geert Ronauts Bilk 91 
Gelarekins Weg 21 
Gemeente 90 
Gemene Meers 90 
Gentbrug 107 
Gentse Heerweg 23 
Gentse Weg 23 
Gentweg 23 
Geraerts Dijk 20 
geraerts dijk 19 
Gerard Goethals Stede 31 
Gerolfs Dijk 20, 91 
Gerolfs Dijkemeers 86 
Gerolfs- of Geraerts Dijk 86 
Gescheed 108 
Gijls Akker 45 
Gijsels Akker 45 
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Gijsels Hout 62 
Ginstbilk 77 
Gloriekens Gat 21, 51 
goed of leen ter varent 14 
Goed te Landegem 32 
Goed te Wilde 32 
Goed ten Briele 32 
Goed ter Varent 33 
Goed van Sint-Baafs 32 
goed, goedeken 28 
Goede Tijd 45 
Goessins Grote Stuk 91 
gracht 103 
Gravenstraat 21 
Grieks Meers 84 
Groen Wegelken 26 
Groene Kerkweg 26 
Groene Weg 26, 52 
Groene Wegel 26 
Groene Wegelken 52 
Groot Leenje 96 
Groot Rot 78 
Groot Smalveld 73, 78 
Grote bachten Kamer 78 
Grote Bachten Kamer 51 
Grote Bilk 78 
Grote Distelbilk 67, 78 
Grote Doorn 52, 78 
Grote Eekstuk 78 
Grote Houtakker 68, 78 
Grote Meers 90 
Grote Meerschaert 47 
Grote Roel 44 
Grote Tert 78 
Grote Vitsenbilk 78 
Grote Vossem 58 
Grote Woestijn 78 
Grote Zinkval 78 
Guarix Bilk 91 
Haag 52 
haag 40 
Haagsken 37 
Haaienstuksken 60 
Haarkensstraatje 21 

Hagebilk 52, 67 
Hagestuksken 52 
Halaerts Land 32, 44 
halewijn 16 
Halewijnakker 36, 52 
Halewijnkouter 36, 42, 52 
Half Gemet 78 
Halfbunder 78 
Hals Bilk 91 
Hamput 79 
Haverbilk 77 
Hazeldonk 67 
heerlijkheid baarlevelde of het 

vlaanderse 14 
heerlijkheid merendree en 

vinderhoute 15 
heerlijkheid nevele 15 
heerlijkheid noordhout 15 
Hegbilken 83 
Hegge 50, 59, 75, 83 
Heggebos 98 
Heggeken 83 
Heggen 83 
Heggestuk 83 
Heibei 90 
Heikens Bucht 109 
Heilig Geestjen 44 
Heinebilksken 44 
heiste 16 
Heistekerkweg 23 
Heistekouter 42, 52 
Heistemolenwal 103 
Heistenbilk 52 
Heistenbroek 100 
Heistendries 86 
Heistenmolen 34 
Hekbilk 52 
Hekken 52 
Heldeken 72 
Helft 78 
Helft van het Woestijntje 78 
Helftbilk 78 
Hemelrijke 59, 93 
Hemerijke 59 
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Hendriks Stuk 44 
Herbilk 95 
Herdenakker 36, 46 
Herdenmeers 84 
heren of herenthoek 17 
Herent 23 
Herentbilk 68 
Herentbilksken 68 
Herentdijk 20, 53 
herentdijk 19 
Herentdijkput 106 
Herenthoek 61 
Herentstraat 23 
Hermans Stuksken 44 
Hernemeers 91 
Herpolfs Stedeken 31, 82 
Hert 33 
Hiltstijl 53, 86, 93 
Hiltstijlken 93 
Hiltstijlmeerselken 86 
Hoek 53 
Hoekbilk 53 
Hoeksken 53 
Hoekstraat 27 
Hof 32, 53 
Hofakker 53 
Hofmeers 86 
Hofstede den Mispelare 32 
Hofstede ter Hagen 32 
hofstede, stede(ken) 28 
Hoge Akker 36, 71 
Hoge Bilk 71 
Hoge Bilksken 71 
Hoge Bos 61, 62, 71 
Hoge Galgengaver 72 
Hoge Hage 53, 71, 73 
Hoge Helft 101 
Hoge Kouter 42, 72 
Hoge Mere 72 
Hoge Weerd 72 
Holbauts Stede 46 
Holenslag 26, 53 
Holleweg 53 
Honderd Roeden 78 

Hoolstraat 27 
Horsmolen 34 
hout 40 
Houtakker 36, 68 
Houtakkerken 68 
Houtakkers, -bilken en -stukken68 
Houtakkker 36 
Houtbilk 43, 68 
Houtstede 50, 53 
Houtstraat 23 
Houtstuk 43, 68 
Houtweg 23 
Houwwede 86, 89 
Hoveken 97 
Huisstraat 21 
Huizeken 53 
Hul 72, 102
Hulbos 97 
Huldries 39, 72 
Hulleken 72 
Hullemans Bilksken 44 
Hullemans Bos 97 
Hulst 59, 68 
Hulstakker 24, 68 
Hulstbilksken 23, 68 
Hulstbos 99 
Hulstenbedelf 88, 89 
hulsthoek 17 
Hulstmeers 43, 89 
Hulststraat 24 
In ‘t Veld 92 
In de Woestijn en Bossen 98 
In Lambroek 53 
Jacob Veijs Bilk 44 
Jacobs Stede 44 
Jan Mortiers Stukken 44 
Jan Taets Land 46 
Jan van Hulle Bilksken 44 
Jan Veys Stede 31 
Jan Wulfs Stede 31 
Janne Moijens Hoek 46 
Janne Thijs Land 44 
Janne van den Berghe Stede 46 
Jonas 44 
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Grote Bilk 78 
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Haag 52 
haag 40 
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Hagebilk 52, 67 
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Halaerts Land 32, 44 
halewijn 16 
Halewijnakker 36, 52 
Halewijnkouter 36, 42, 52 
Half Gemet 78 
Halfbunder 78 
Hals Bilk 91 
Hamput 79 
Haverbilk 77 
Hazeldonk 67 
heerlijkheid baarlevelde of het 

vlaanderse 14 
heerlijkheid merendree en 

vinderhoute 15 
heerlijkheid nevele 15 
heerlijkheid noordhout 15 
Hegbilken 83 
Hegge 50, 59, 75, 83 
Heggebos 98 
Heggeken 83 
Heggen 83 
Heggestuk 83 
Heibei 90 
Heikens Bucht 109 
Heilig Geestjen 44 
Heinebilksken 44 
heiste 16 
Heistekerkweg 23 
Heistekouter 42, 52 
Heistemolenwal 103 
Heistenbilk 52 
Heistenbroek 100 
Heistendries 86 
Heistenmolen 34 
Hekbilk 52 
Hekken 52 
Heldeken 72 
Helft 78 
Helft van het Woestijntje 78 
Helftbilk 78 
Hemelrijke 59, 93 
Hemerijke 59 
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Hendriks Stuk 44 
Herbilk 95 
Herdenakker 36, 46 
Herdenmeers 84 
heren of herenthoek 17 
Herent 23 
Herentbilk 68 
Herentbilksken 68 
Herentdijk 20, 53 
herentdijk 19 
Herentdijkput 106 
Herenthoek 61 
Herentstraat 23 
Hermans Stuksken 44 
Hernemeers 91 
Herpolfs Stedeken 31, 82 
Hert 33 
Hiltstijl 53, 86, 93 
Hiltstijlken 93 
Hiltstijlmeerselken 86 
Hoek 53 
Hoekbilk 53 
Hoeksken 53 
Hoekstraat 27 
Hof 32, 53 
Hofakker 53 
Hofmeers 86 
Hofstede den Mispelare 32 
Hofstede ter Hagen 32 
hofstede, stede(ken) 28 
Hoge Akker 36, 71 
Hoge Bilk 71 
Hoge Bilksken 71 
Hoge Bos 61, 62, 71 
Hoge Galgengaver 72 
Hoge Hage 53, 71, 73 
Hoge Helft 101 
Hoge Kouter 42, 72 
Hoge Mere 72 
Hoge Weerd 72 
Holbauts Stede 46 
Holenslag 26, 53 
Holleweg 53 
Honderd Roeden 78 

Hoolstraat 27 
Horsmolen 34 
hout 40 
Houtakker 36, 68 
Houtakkerken 68 
Houtakkers, -bilken en -stukken68 
Houtakkker 36 
Houtbilk 43, 68 
Houtstede 50, 53 
Houtstraat 23 
Houtstuk 43, 68 
Houtweg 23 
Houwwede 86, 89 
Hoveken 97 
Huisstraat 21 
Huizeken 53 
Hul 72, 102
Hulbos 97 
Huldries 39, 72 
Hulleken 72 
Hullemans Bilksken 44 
Hullemans Bos 97 
Hulst 59, 68 
Hulstakker 24, 68 
Hulstbilksken 23, 68 
Hulstbos 99 
Hulstenbedelf 88, 89 
hulsthoek 17 
Hulstmeers 43, 89 
Hulststraat 24 
In ‘t Veld 92 
In de Woestijn en Bossen 98 
In Lambroek 53 
Jacob Veijs Bilk 44 
Jacobs Stede 44 
Jan Mortiers Stukken 44 
Jan Taets Land 46 
Jan van Hulle Bilksken 44 
Jan Veys Stede 31 
Jan Wulfs Stede 31 
Janne Moijens Hoek 46 
Janne Thijs Land 44 
Janne van den Berghe Stede 46 
Jonas 44 
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Jonkherendreef 22 
Kaatsbilk 96 
Kale 105 
Kaleken 105 
Kalemeersen 86 
Kalfsmeijer Meers 84 
Kalverbilk 90 
Kapel 35 
Kapellendries 39, 84 
Katen 101 
Katteput 53, 106 
Kattestaart 60 
Kattestaartput 106 
Kele 98 
Kerk 35 
kerk 17 
Kerkenbek 91 
Kerkenbilksken 44 
Kerkenland 44 
Kerkenmeers 84 
Kerkenstuk 44 
Kerkhof 35 
Kerkstraat 24 
Kerkstraatje 24, 53 
Kerkweg 23, 24, 26 
Kerkwegel 24 
Kerselaarken 85, 86 
Kerselaremeers 86 
Keuvelare 91 
Kiliaantjen 97 
Kinderenland 46 
Klaverbilk 77 
Kleemstuk 75 
Klein Adriaantje 78 
Klein Belenhout 78 
Klein Berrentken 78 
Klein Bilksken 78 
Klein Eekstuk 78 
Klein Hulleken 78 
Klein Leentje 78 
Klein Reimoortelken 94 
Klein Smalveld 73, 78 
Klein Stedeken 79 
Klein Viergemeetje 69, 79 

Klein Wals Meerselken 78 
Kleine bachten Kamer 78 
Kleine Bachten Kamer 51 
Kleine Beidens Akker 46 
Kleine Distelbilk 67, 78 
Kleine Doorn 78 
Kleine Driebunder 78 
Kleine Hamput 78 
Kleine Heisterbilk 79 
Kleine Meerschaert 47 
Kleine Roel 44 
Kleine Tert 78 
Kleine Vitsenbilk 78 
Kleine Woestijn 78 
Kloosterland 44 
Klopslag 53, 82 
Koeveld 62 
Konings Stede 91 
Koreelstuk 54 
Kort Bedelf 88 
Kort Brielken 59 
Kort Veldeken 59 
Korte Bursthout 59, 68 
Korte Gemet 59 
Korte Hemerijke 59 
Korte Meers 87 
Korte Mosthout 59, 62 
Korte Stuk 59 
Korte Veldeken 59 
Korte Voren 59 
Korte Weerden 88 
Korte Westhout 59, 62 
Korte Zegers Veld 93 
Kouter 42, 72 
kouter 40 
Kouterbilk 54 
Kouterken bachten Hagen 50 
kraaieneke 17, 68 
Kraaienekestuk 45, 68 
Kraaieveld 96 
Kranaard 77 
Kriekenbilk 68 
Kriekenbilksken 68 
Kriekenstuksken 54 
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Kromland 74, 98 
Kromme Meers 87 
Kromme Meerselken 59 
Kromme Strijp 94 
Kromme Stuk 59 
Kromme Vore(n) 59 
Krommendries 39, 59 
Kroon 33 
Kruin 73 
Kruis 54, 73, 109 
Kruishek 109 
Kruiskale 105 
Kruiskalene 105 
Kruisplas 106 
Kruisstede 32 
Kruisstraat 27, 54 
Kruisstratenbilk 54 
Kuiper 44 
Kwaad Driebunderken 75 
Kwaad Veldeken 75 
Kwade Distelbilk 67, 75 
Kwade Hegge 75 
Laakt 54 
Lambroek 54, 63, 105 
Lambroekgracht 105 
Lambroekkouter 42, 54 
Lamme Stuksken 46 
Lamps Broek 84 
land 42 
Landegemakker 36, 42 
Landegembeek 105 
Landegembilk 54 
Landegembroek 88 
Landegembrug 108 
Landegemdam 20, 23 
Landegemkerk 35 
Landegemkouter 42, 54, 72 
Landegemmolen 34 
Landegemoliemolen 34 
Landegemstraat 24 
Landstraatje 24 
Lang Halfgemet 59 
Lang Veldeken 59 
Lang Wegelken 27 

Lange Bilk 59 
Lange Bilksken 59 
Lange Bos 100 
Lange Brielken 94 
Lange Bursthout 59, 68 
Lange Driehonderd Roeden 59 
lange eke 19 
Lange Gemet 59 
Lange Heet 100 
Lange Hegge 59 
Lange Hemerijke 59 
Lange Hof 32 
Lange Hulst 59, 68 
Lange Meers 87 
Lange Mosthout 59, 62 
Lange Stuk 59 
Lange Veld 100 
Lange Veldhout 98 
Lange Vierhonderd Roeden 60 
Lange Voren 60 
Lange Westhout 60, 62 
Lange Wilg 86 
Lauwereins Meers 84 
Lauwers Straatje 22 
Leen 80 
Leen te Haseldonk 80 
leen te hazeldonk 16 
leen ten briele 16 
leen ten heule 16 
Leen ter Varent 33 
Leengracht 105 
Leenstraat 24 
Leentje 80 
lenen 15 
Lijkweg 23, 27 
Lijsens Stede 44 
Linde 55 
Lindeken 55 
Lindekens Stuk 46, 55 
Lindenbilk 68 
Lindenbilksken 68 
Loddier 46 
Loopken van Wilde 106 
Losekens Stuk 46 
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Jonkherendreef 22 
Kaatsbilk 96 
Kale 105 
Kaleken 105 
Kalemeersen 86 
Kalfsmeijer Meers 84 
Kalverbilk 90 
Kapel 35 
Kapellendries 39, 84 
Katen 101 
Katteput 53, 106 
Kattestaart 60 
Kattestaartput 106 
Kele 98 
Kerk 35 
kerk 17 
Kerkenbek 91 
Kerkenbilksken 44 
Kerkenland 44 
Kerkenmeers 84 
Kerkenstuk 44 
Kerkhof 35 
Kerkstraat 24 
Kerkstraatje 24, 53 
Kerkweg 23, 24, 26 
Kerkwegel 24 
Kerselaarken 85, 86 
Kerselaremeers 86 
Keuvelare 91 
Kiliaantjen 97 
Kinderenland 46 
Klaverbilk 77 
Kleemstuk 75 
Klein Adriaantje 78 
Klein Belenhout 78 
Klein Berrentken 78 
Klein Bilksken 78 
Klein Eekstuk 78 
Klein Hulleken 78 
Klein Leentje 78 
Klein Reimoortelken 94 
Klein Smalveld 73, 78 
Klein Stedeken 79 
Klein Viergemeetje 69, 79 

Klein Wals Meerselken 78 
Kleine bachten Kamer 78 
Kleine Bachten Kamer 51 
Kleine Beidens Akker 46 
Kleine Distelbilk 67, 78 
Kleine Doorn 78 
Kleine Driebunder 78 
Kleine Hamput 78 
Kleine Heisterbilk 79 
Kleine Meerschaert 47 
Kleine Roel 44 
Kleine Tert 78 
Kleine Vitsenbilk 78 
Kleine Woestijn 78 
Kloosterland 44 
Klopslag 53, 82 
Koeveld 62 
Konings Stede 91 
Koreelstuk 54 
Kort Bedelf 88 
Kort Brielken 59 
Kort Veldeken 59 
Korte Bursthout 59, 68 
Korte Gemet 59 
Korte Hemerijke 59 
Korte Meers 87 
Korte Mosthout 59, 62 
Korte Stuk 59 
Korte Veldeken 59 
Korte Voren 59 
Korte Weerden 88 
Korte Westhout 59, 62 
Korte Zegers Veld 93 
Kouter 42, 72 
kouter 40 
Kouterbilk 54 
Kouterken bachten Hagen 50 
kraaieneke 17, 68 
Kraaienekestuk 45, 68 
Kraaieveld 96 
Kranaard 77 
Kriekenbilk 68 
Kriekenbilksken 68 
Kriekenstuksken 54 
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Kromland 74, 98 
Kromme Meers 87 
Kromme Meerselken 59 
Kromme Strijp 94 
Kromme Stuk 59 
Kromme Vore(n) 59 
Krommendries 39, 59 
Kroon 33 
Kruin 73 
Kruis 54, 73, 109 
Kruishek 109 
Kruiskale 105 
Kruiskalene 105 
Kruisplas 106 
Kruisstede 32 
Kruisstraat 27, 54 
Kruisstratenbilk 54 
Kuiper 44 
Kwaad Driebunderken 75 
Kwaad Veldeken 75 
Kwade Distelbilk 67, 75 
Kwade Hegge 75 
Laakt 54 
Lambroek 54, 63, 105 
Lambroekgracht 105 
Lambroekkouter 42, 54 
Lamme Stuksken 46 
Lamps Broek 84 
land 42 
Landegemakker 36, 42 
Landegembeek 105 
Landegembilk 54 
Landegembroek 88 
Landegembrug 108 
Landegemdam 20, 23 
Landegemkerk 35 
Landegemkouter 42, 54, 72 
Landegemmolen 34 
Landegemoliemolen 34 
Landegemstraat 24 
Landstraatje 24 
Lang Halfgemet 59 
Lang Veldeken 59 
Lang Wegelken 27 

Lange Bilk 59 
Lange Bilksken 59 
Lange Bos 100 
Lange Brielken 94 
Lange Bursthout 59, 68 
Lange Driehonderd Roeden 59 
lange eke 19 
Lange Gemet 59 
Lange Heet 100 
Lange Hegge 59 
Lange Hemerijke 59 
Lange Hof 32 
Lange Hulst 59, 68 
Lange Meers 87 
Lange Mosthout 59, 62 
Lange Stuk 59 
Lange Veld 100 
Lange Veldhout 98 
Lange Vierhonderd Roeden 60 
Lange Voren 60 
Lange Westhout 60, 62 
Lange Wilg 86 
Lauwereins Meers 84 
Lauwers Straatje 22 
Leen 80 
Leen te Haseldonk 80 
leen te hazeldonk 16 
leen ten briele 16 
leen ten heule 16 
Leen ter Varent 33 
Leengracht 105 
Leenstraat 24 
Leentje 80 
lenen 15 
Lijkweg 23, 27 
Lijsens Stede 44 
Linde 55 
Lindeken 55 
Lindekens Stuk 46, 55 
Lindenbilk 68 
Lindenbilksken 68 
Loddier 46 
Loopken van Wilde 106 
Losekens Stuk 46 
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Martin Bucks Stuksken 47 
Mat 63 
Mauwers Ooms Bilksken 47 
Meeraars 84 
Meerhul 69 
Meerhulleken 69, 79 
meers 42 
Meersbilk 94 
Meerschaerdeken 47, 97 
Meerschaerts Bosselken 97 
Meerschaut 44 
Meersdries 39, 63 
Meerselken aan het Broekgat 85 
Meerskant 86 
Meerswoestijn 63 
Meeste Belenhout 78 
Meeste Stuk 78 
Meetkens Stuk 47 
Meeus Bilk 44 
Meierij 33, 55 
Melis Bilk 91 
Mere 106, 107 
Metjens Stede 31, 47 
Mierenhulbos 97 
Mierhulleken 97 
Mijntkens Bilk 47 
Minste Bilk 90 
Mispelaargat 21, 55 
Moeiken 44, 47 
Moeikenbilk 47, 91 
Moeikens Put 47, 107 
Moers Hofstede 47 
Molen 34 
Molen van Landegem 34 
Molenkouter 42, 55 
Molenmeers 86 
Molenstraat 24 
Molenwal 46, 55, 103 
Molenwalleken 103 
Molenweg 24 
Moortelken 24, 75, 107 
Moortelplas 55 
Moortelput 55, 98, 105, 107 
Moortelstraat 24 

Moortelstraatje 23, 24 
Moortelstuk 75 
Mosgaver 24, 86, 101 
Mosgavermeers 86 
Mosgaverstraat 24 
mote 102 
Motje 73 
Muisdale 50, 55, 87, 89, 101 
muisdale 19 
Muisdaledam 20, 103 
Muisdalemeers 87 
Mulaerts Dreef 22 
Mullems Hoek 47, 79 
Mullems Put 79 
Munkhout 63 
Naaste Bilksken 93 
Neder Akkermeers 73 
Neder Galgengavere 72 
Nedere Kruisbilk 73 
Nekkers Kellaard 75 
Nekkers Put 107 
Nelis Bilk 44 
Nevelestraat 24 
Nevelinks Land 47, 82 
Nieuwe Bilk 63 
Nieuwe Molen 34 
Noordakker 56, 66 
Noordgat 98 
Noordhofstede 56 
Noordhoutstraat 24 
Oliekot 34 
Oliekotkouter 42, 55, 56, 72 
Oliemolen 34 
Oliemolenkouter 42, 56, 72 
Oliemolenwal 103 
Oliewindmolen 34 
Olmendreef 27 
Olmstuk 69 
Oostakker 56 
Oostende 93 
Oostgeleed 105 
Oostmere 107 
Op de Haag 52, 56 
Op de Scheeweg 50, 56 
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Op Lambroek 53 
Opwoning 56, 80 
Opwoningbilk 56 
Oude Bogaard 63 
Oude Brugse Heerweg 23 
Oude Stede 33 
Ovenbuur 93 
Ovenbuurbilksken 56 
overdam(hoek) 17 
Paaldoorn 109 
Paapkens Bilk 91 
Paardemolen 34 
Paardenbilk 64 
Pachtgoed 81 
Pachtgoed van de Aalmoezenij van 

Sint-Baafs 32 
Pachtgoedstuk 81 
Pachtgoedstuksken 81 
Paddenbilk 76 
Papengemet 48 
Pelt 83 
Perkelbilk 52, 67, 69 
Pier Piemans Hofstedeken 48 
Pietdries 87 
Pintenbilk 48, 51 
Plaatse 24 
Plattenbilk 73 
Poeldendries 39, 89 
Polder 64, 99 
Polderbos 99 
Poortbilk 56 
Prest 48 
Priesterage 34 
put 103 
Puttemeers 87 
Puttemeersen 56 
puttemeersen 18 
Puttemeersstuk 56 
Puttemoortelgracht 105 
Raesman 44, 48 
Rapelterre 69 
Ratel 69 
Rechtop 56 
Reestraatje 25 

Rentergem 33 
rentergem 18 
Rentergembroek 84, 86, 88 
Rentergemkouter 42, 48 
Rentergems Stede 44 
Rentergemstraat 22 
Rivier 104 
Rivier van Landegem naar Nevele

 104 
Rivier van Nevele naar Gent 104 
Rodeken 94 
Rodenakker 64 
Ronde Bilk 60 
Ronde Bilksken 60 
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Smoutmolen 34 
Soenaerts Bilk 92 
sParochiaans Huis 34 
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Stampmolenwal 103 
Standaerts Bos 65 
Stede 65, 79 
Stede ten Weerde 33 
Steenput 57 
Stekbilksken 70 
Stekelbeeksken 57, 68 
Stekelbeekstraat(je) 25 
stekelbeke 20, 25, 57 
Stekelbuisken 87 
Stekput 79 
Stenenbrug 93 
Stenink 57 
Steninkkouter 42, 57 
Stevaerts Bilken 48 
Stokt 95 
Stoppelbilk 70 
straat 21 
Straatje 57 
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Strijp 94 
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Stuk 37 
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Stuk aan het Hof 32, 57 
Stuk bachten de Schure 50 
Stuk boven Schots Meers 50 
Stuk tussen Wilgen 57 
sWaalstuk 44 
Taets Bilk 48 
Tarwebilk 77 
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Tassins Meers 85 
Te Putte 50 
Teets Buur 93 
Ter Kruisstraten 50 
Tert 58, 78 
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Tiendenbilk 81 
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Tussen Wilgen 57 
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Vaardeken 105 
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veld 43 
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Veldakker 56, 66 
Veldakkerken 66 
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Vier Gemeten 78 
Vierendeelbunders 78 
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Vijf Gemeten 90 
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Waterlat 3 105 
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Watermolen 34 
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Willem Steps Woestijn 92 
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Winkelstraatje 26 
Wisselmeers 90 
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woestijn 43 
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Woestijntjen 66 
Wulleslagers Land 49 
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Zegers Bilk 91 
Zegers Veld 66, 93 
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Zeugenbilksken 76 
Zeven Bunder 78 
Zevenhonderd Roeden 78 
Ziekmanstraat 22 
Zijpgracht 59, 106 
Zinkval 53, 73 

Zoetekinderbilk 49 
Zomergeweed 66 
Zompeling 101 
Zoutput 79 
Zwaanland 96 
Zwartstuk 77 
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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 de naam tot op de dag van vandaag nog gebruikt wordt, is voor de hui-
dige spelling gekozen, behalve voor Herenthoek (nu Heirenthoek), Muisda-
le (nu Muizendale), Mosgaverstraat (nu Musschaverstraat), Schurestraat 
(nu Scheurestraat) en Zandweg (nu Zoutweg). 

- In het dialect van Landegem eindigen bijna alle vrouwelijke substantieven 
en ook enkele mannelijke op -e. Die dialectische vorm is vaak onverbreke-
lijk met de plaatsnaam verbonden en is bewust als dusdanig behouden, 
bijv. Heiste, Wilde. 

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

- Op het lemma volgen alle in de archiefstukken gevonden attestaties, chro-
nologisch geordend en telkens gevolgd door de bron (zie afkortingen hier-
na) en de bladzijde of het blad (recto/verso). Indien in de originele bron de 
bladzijde niet is aangegeven wordt het cijfer 0 geschreven. 

- Aan de hand van het landboek van 1728 konden sommige namen gelokali-
seerd worden. Bij die namen vindt u tussen < > een letter-cijfercombinatie, 
die verwijst naar de losse kaart. 

- Afkortingen worden tussen haakjes opgelost volgens de spelling die in het 
bewuste document gebruikelijk is. 

- Bij namen die zeer frequent in dezelfde bron voorkomen, zijn slechts een 
paar excerpten per bron opgenomen. 

- Als een toponiem met een c begint die als k wordt uitgesproken, vindt u 
die in het glossarium bij de k-namen. 
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Gebruikte afkortingen 

Archiefbronnen
301/ : Jaarregisters van de Keure (SAG) 
330/ : Registers van Gedele (SAG) 
Dro : Abdij Drongen (RAG) 
fam : familiefonds (RAG) 
KP : Kaarten en Plannen (RAG) 
Ma : Mariakerke-Drongen (RAG) 
Me : heerlijkheid Merendree (RAG) 
Nd : baronie Nevele, denombrementen (RAG) 
Ne : baronie Nevele (RAG) 
Nk : Kerkarchief Nevele (RAG) 
Ou : Kasselrij Oudburg (RAG) 
RAG : Rijksarchief Gent 
RG : Rijke Gasthuis (RAG) 
RvVl : Raad van Vlaanderen (RAG) 
SAG : Stadsarchief Gent 
SB : Sint-Baafsabdij (RAG) 
Vi : Vinderhoute, Merendree, Belsele (RAG) 

Andere
b : begin 
e : eind 
r : recto 
v :verso 
sic : zo staat het in het document 
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LANDEGEMSE PLAATSNAMEN 

AALBILK: by de(n) aelbulck, 1577, RAG-Ne 323, 148r. 

AAN DE GROENE WEG: ande(n) groene(n) wech, 1577, RAG-Ne 323, 
148v; cauterlant daerment heet anden groenen wech oost den groenen wech, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 52r. 

AAN LAUWERS: een ghemet an lauwers, 16e eeuw, RAG-Ne 8, 118. 

AARSCHOOT: jn daerscoet, 1386, SAG, 330/8, 70v. 

ABEELHOUTBOSSELKEN: tabbeel haut bosschelkin ande hautstrate, 
1548, RAG-SB/R 878/7, 0; eerst dabbelhaut bosschelke(n) ande hautstrate, 
1558, RAG-SB/K 517, 0. 

ABEELHOUTEN: ghyselins haut de heelstyle de ca(n)ten vand(e) vier ghe-
meten den drael en abbeel hauten, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; ghiselins 
haudt de heelstyke de ca(n)ten vand(e) vier ghem(eten) den drael en abbeel 
hauten, 1558, RAG-SB/K 517, 0. 

ACHTERSTE BILKSKEN: Lants ghenaemt tachterstebilcxke(n) noort west 
de beke (Int ghescheet van Dronghene ende Landeghem), 1606, RAG-Me 
105, 4r. 

ACHTERSTE HULST: een partye bosch genaempt de achterste hulst, 1641, 
RAG-SB/R 858/7D, nr. 16. 

ACHTERSTE MEERSELKEN: meersch Inde puttemeersselkens geseyt het 
achterste meersselk(n), 1666, RAG-Me 68, 50r. 

ACHTERSTE STEVAERT: een partye ghenaempt de(n) achtersten Stevaert, 
1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 20. 

ADRIAANTJE: lants ghenaemt het curte mosthout suut het langhe mosthout 
west de houtstraete oost een drijbecxken ghenaemt het adryaenken aeriaent-
ke(n)), 1650, RAG-Ne 29, 12r. 

AKKER: It(em) up de(n) acker bove(n) breetmersch, 1397, SAG-330/10, 
318v. 

AKKERKEN <G4>: up tackerken, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 1v; lants 
ligghen daerment heet het ackerken, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 32r; lant 
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ke(n)), 1650, RAG-Ne 29, 12r. 

AKKER: It(em) up de(n) acker bove(n) breetmersch, 1397, SAG-330/10, 
318v. 

AKKERKEN <G4>: up tackerken, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 1v; lants 
ligghen daerment heet het ackerken, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 32r; lant 
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ghenaemt tackerken, 1650, RAG-Ne 29, 54v; lants ghenaemt den Crommen-
driesch noort de straete oost het ackerken, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 4v; op 
t’ ackerken, 1677, RAG-Me 83, art. 49; p(ar)tye lant in het leen noort het 
ackerken oost het leen west het crommestuck, 1678, RAG-Ma 598, 137; par-
tye lant int ackerken oost de putte mersch west den crommendriesch, 1678, 
RAG-Ma 598, 137; lant int ackerke(n) oost de putte meersch west de(n) 
cromme(n) driesch, 1678, RAG-Ma 602, 0; een p(ar)tye lant gheleghen in 
het ackerken boven de putte meerschen west den kerckwech oost de putte 
meerschen, 1678, RAG-Ma 598, 140; partye het ackerken, 1689, RAG-Me 
71, 23r; p(ar)tye Saeijlant ghenaemt het lee(n) gheleghe(n) onder 
d’heerel(ichede) ende lande va(n) nevel oost het ackerke(n), 1694, RAG-Me 
106, 137v; landts ghenaemt het ackerken (1 bunder), 1699, RAG-Me 106, 
287r; lant in het ackerken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 296; lant ghenaemt de 
Cackers houck ofte ackerken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 307; lande ghenaemt 
den bus ofte het Ackerken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 691. 

AKKERMEERS <H3>: bove (sic) der ackermeersch, 1451, SAG, 330/25, 
205r; ackermeersch groet ijC v R(oeden) et sabs buelc, 1481, RAG-Dro 64, 
0; jn decker mersch,  1486, SAG, 330/37,  210v;  partije ghen(aemp)t de  
ackermeersch, 1649, RAG-Ne 400, 11r; landts gen(aem)t de(n) acker-
meersch op haelewyn cautere, 1677, RAG-Me 70, 114v-115r; partye lant op 
haelewyn cautere boven de ackermeersch, 1678, RAG-Ma 598, 140; landts 
ghenaemt de(n) ackermeersch gheleghen op halewyn cauter, 1689, RAG-Me 
71, 22r; eene p(ar)tye landts ghenaemt den ackermeersch, 1693, RAG-Me 
106, 115r; de ackersmeersch noort oost de meerschaert Straete, 1728, RAG-
Ne 2244, art. 329; lant ghenaemt de ackersmeersch oost ...eenen bosch ge-
naemt de ackersmeersch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 583; Land ghenaemt  
Acker meersch gheleghen in wilde zuijd den steenput noord het dieflandt, 
1738, RAG-Dro 56, 689. 

AKKERSTRAATJE: meersch gheleghen in eene meerdere p(ar)tye 
ghenaemt den biervliet zuijt het ackerstratien noort sheeren straete, 1678, 
RAG-Ma 598, 137; meersch ghen(aem)t de(n) biervliet suyt west het acker 
straetie(n) noort sheere(n) straete, 1678, RAG-Ma 602, 0; art. 49; meersch 
ghenaemt den biervliedt west het ackerstraetien ende noort sheerenstraete, 
1699, RAG-Me 106, 281r. 

AKKERVLAKE: ande ackervlake, 1450, SAG, 330/25, 78r. 

ALLE DE HOEKEN: lant ghenaempt den steenynck ende es met vele hou-
cken en bylen, 1582-1624, RAG-Ne 104, 83v; lants up tsteenynck 
ghenaempt alle den houcken, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 21v; een stick lants 
up tsteenynck ghenaempt alle den houcke(n), 1614-1615, RAG-Ne 1257, 1r-
1v; landts up Steenynck ghenaempt alle de houcke(n), 1622-1623, RAG-Ne 
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1257, 1v; lants op steenijnck genaemt alle de hoecken, 1643-1645, RAG-Ne 
1257, 2r; lant den steeninck met veel houcken ende bylen noort de meer-
schen, 1650, RAG-Ne 29, 67v; lants op Steenick ghenaemt alle de hoecken, 
1653-1654, RAG-Ne 1257, 1v. 

AVENAKKER: de dec.n avenacker, 1363, RAG-Dro 91, 2r; jn averack(er)e, 
1432, SAG, 330/20, 194; up havenack(er)e, 1451, SAG, 330/25, 86r; jn 
avenack(er)e, 1457, SAG, 330/27, 506b; up have(n) ackere, 1486, SAG, 
330/37, 213r; de thiende van Avenackere, 1490, RAG-Dro 92, 130v; stick 
lants ghenaempt auen ackere, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 3r; lants 
ghenaempt hauen ackere, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 37r; Lants ghenaempt 
hauen Ackere, 1614-1615, RAG-Ne 1257, 14v; landts ghenaempt den hauen 
Ackere, 1614-1615, RAG-Ne 1257, 8r; landts genaemt den hauen ackere, 
1643-1645, RAG-Ne 1257, 10r; lants ghenaemt den hauen-ackere, 1653-
1655, RAG-Ne 1257, 6r. 

AVENAKKERSTRAATJE: neffens hauenacke(re) straetkin, 1441, SAG, 
301/36, 2, 14v. 

AVENBILK: Landts ghenaempt de(n) avenbulck west de straete van lan-
deghe(m) muelene naer hansbeke, 1577, RAG-Ne 323, 104v. 

AVENHEK: (leen) ooc anden varent driesch es gheheeten auenheyk es eene 
gracht en watre, 1460, RAG-Ne 9, 143r; leen gheleghen anden varent 
driesch en es gheheeten Auenheijcke en es eene gracht en watere, 1460, 
RAG-Ne 10, 105r; aen(den) vaerentdriesch gheheete(n) avene heijcke con-
sisterende in eene(n) gracht met wateren ende uijtplant groot hondert 
roe(den), 1501, RAG-Nd; Leene Jn Landghe(m) ghenaemt hauenhecke we-
se(nde) ee(nen) gracht van hondert R(oeden) waters hendende Jeghens de(n) 
Varentdriesch noort tschauhecke(n) van(den) zelve(n) driesch, 1550-1563, 
RAG-Ne 63, 8v; Tvoorschreve(n) Lee(n) als van aude(n) tyde(n) ghenaemt 
gheweest hebbe(nde) De aue(n) heijke ofte auen hecke zo noch hede(n) ten 
Daghe tvoorn(omde) valheck(en) genaemt wordt het gaverhecken, 1571-
1578, RAG-Ne 14, 121v; Leene In landeghem ghenaempt haeuenhecke we-
sende een gracht van hondert roed(en) waters hendende Jeghens den varen-
driesch noort tschauecken van(den) selven driesch, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 63(a)r; 2v; anden varent driesch ende js gheheeten aven heijcke, 1620, 
RAG-Nd; ligghende anden varendriesch noort oost heerenstraete deur vier 
heckenen naer meerendre noort west de gracht vant leen ghenaemt hauen-
hecke ende suut west varentdriesch, 1650, RAG-Ne 29, 55v; eene leene 
ghenaemt hauenhecke wesende eene gracht van hondert R waters hendende 
ieghens den varentdriesch noort het schauhecken vanden selven driesch, 
1650, RAG-Ne 29, 56r; leen anden varentdriesch ende is gheheeten aven 
heycke ende es eene gracht ende watre, 1661, RAG-Nd; anden Varent-
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ghenaemt tackerken, 1650, RAG-Ne 29, 54v; lants ghenaemt den Crommen-
driesch noort de straete oost het ackerken, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 4v; op 
t’ ackerken, 1677, RAG-Me 83, art. 49; p(ar)tye lant in het leen noort het 
ackerken oost het leen west het crommestuck, 1678, RAG-Ma 598, 137; par-
tye lant int ackerken oost de putte mersch west den crommendriesch, 1678, 
RAG-Ma 598, 137; lant int ackerke(n) oost de putte meersch west de(n) 
cromme(n) driesch, 1678, RAG-Ma 602, 0; een p(ar)tye lant gheleghen in 
het ackerken boven de putte meerschen west den kerckwech oost de putte 
meerschen, 1678, RAG-Ma 598, 140; partye het ackerken, 1689, RAG-Me 
71, 23r; p(ar)tye Saeijlant ghenaemt het lee(n) gheleghe(n) onder 
d’heerel(ichede) ende lande va(n) nevel oost het ackerke(n), 1694, RAG-Me 
106, 137v; landts ghenaemt het ackerken (1 bunder), 1699, RAG-Me 106, 
287r; lant in het ackerken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 296; lant ghenaemt de 
Cackers houck ofte ackerken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 307; lande ghenaemt 
den bus ofte het Ackerken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 691. 

AKKERMEERS <H3>: bove (sic) der ackermeersch, 1451, SAG, 330/25, 
205r; ackermeersch groet ijC v R(oeden) et sabs buelc, 1481, RAG-Dro 64, 
0; jn decker mersch,  1486, SAG, 330/37,  210v;  partije ghen(aemp)t de  
ackermeersch, 1649, RAG-Ne 400, 11r; landts gen(aem)t de(n) acker-
meersch op haelewyn cautere, 1677, RAG-Me 70, 114v-115r; partye lant op 
haelewyn cautere boven de ackermeersch, 1678, RAG-Ma 598, 140; landts 
ghenaemt de(n) ackermeersch gheleghen op halewyn cauter, 1689, RAG-Me 
71, 22r; eene p(ar)tye landts ghenaemt den ackermeersch, 1693, RAG-Me 
106, 115r; de ackersmeersch noort oost de meerschaert Straete, 1728, RAG-
Ne 2244, art. 329; lant ghenaemt de ackersmeersch oost ...eenen bosch ge-
naemt de ackersmeersch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 583; Land ghenaemt  
Acker meersch gheleghen in wilde zuijd den steenput noord het dieflandt, 
1738, RAG-Dro 56, 689. 

AKKERSTRAATJE: meersch gheleghen in eene meerdere p(ar)tye 
ghenaemt den biervliet zuijt het ackerstratien noort sheeren straete, 1678, 
RAG-Ma 598, 137; meersch ghen(aem)t de(n) biervliet suyt west het acker 
straetie(n) noort sheere(n) straete, 1678, RAG-Ma 602, 0; art. 49; meersch 
ghenaemt den biervliedt west het ackerstraetien ende noort sheerenstraete, 
1699, RAG-Me 106, 281r. 

AKKERVLAKE: ande ackervlake, 1450, SAG, 330/25, 78r. 

ALLE DE HOEKEN: lant ghenaempt den steenynck ende es met vele hou-
cken en bylen, 1582-1624, RAG-Ne 104, 83v; lants up tsteenynck 
ghenaempt alle den houcken, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 21v; een stick lants 
up tsteenynck ghenaempt alle den houcke(n), 1614-1615, RAG-Ne 1257, 1r-
1v; landts up Steenynck ghenaempt alle de houcke(n), 1622-1623, RAG-Ne 
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1257, 1v; lants op steenijnck genaemt alle de hoecken, 1643-1645, RAG-Ne 
1257, 2r; lant den steeninck met veel houcken ende bylen noort de meer-
schen, 1650, RAG-Ne 29, 67v; lants op Steenick ghenaemt alle de hoecken, 
1653-1654, RAG-Ne 1257, 1v. 

AVENAKKER: de dec.n avenacker, 1363, RAG-Dro 91, 2r; jn averack(er)e, 
1432, SAG, 330/20, 194; up havenack(er)e, 1451, SAG, 330/25, 86r; jn 
avenack(er)e, 1457, SAG, 330/27, 506b; up have(n) ackere, 1486, SAG, 
330/37, 213r; de thiende van Avenackere, 1490, RAG-Dro 92, 130v; stick 
lants ghenaempt auen ackere, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 3r; lants 
ghenaempt hauen ackere, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 37r; Lants ghenaempt 
hauen Ackere, 1614-1615, RAG-Ne 1257, 14v; landts ghenaempt den hauen 
Ackere, 1614-1615, RAG-Ne 1257, 8r; landts genaemt den hauen ackere, 
1643-1645, RAG-Ne 1257, 10r; lants ghenaemt den hauen-ackere, 1653-
1655, RAG-Ne 1257, 6r. 

AVENAKKERSTRAATJE: neffens hauenacke(re) straetkin, 1441, SAG, 
301/36, 2, 14v. 

AVENBILK: Landts ghenaempt de(n) avenbulck west de straete van lan-
deghe(m) muelene naer hansbeke, 1577, RAG-Ne 323, 104v. 

AVENHEK: (leen) ooc anden varent driesch es gheheeten auenheyk es eene 
gracht en watre, 1460, RAG-Ne 9, 143r; leen gheleghen anden varent 
driesch en es gheheeten Auenheijcke en es eene gracht en watere, 1460, 
RAG-Ne 10, 105r; aen(den) vaerentdriesch gheheete(n) avene heijcke con-
sisterende in eene(n) gracht met wateren ende uijtplant groot hondert 
roe(den), 1501, RAG-Nd; Leene Jn Landghe(m) ghenaemt hauenhecke we-
se(nde) ee(nen) gracht van hondert R(oeden) waters hendende Jeghens de(n) 
Varentdriesch noort tschauhecke(n) van(den) zelve(n) driesch, 1550-1563, 
RAG-Ne 63, 8v; Tvoorschreve(n) Lee(n) als van aude(n) tyde(n) ghenaemt 
gheweest hebbe(nde) De aue(n) heijke ofte auen hecke zo noch hede(n) ten 
Daghe tvoorn(omde) valheck(en) genaemt wordt het gaverhecken, 1571-
1578, RAG-Ne 14, 121v; Leene In landeghem ghenaempt haeuenhecke we-
sende een gracht van hondert roed(en) waters hendende Jeghens den varen-
driesch noort tschauecken van(den) selven driesch, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 63(a)r; 2v; anden varent driesch ende js gheheeten aven heijcke, 1620, 
RAG-Nd; ligghende anden varendriesch noort oost heerenstraete deur vier 
heckenen naer meerendre noort west de gracht vant leen ghenaemt hauen-
hecke ende suut west varentdriesch, 1650, RAG-Ne 29, 55v; eene leene 
ghenaemt hauenhecke wesende eene gracht van hondert R waters hendende 
ieghens den varentdriesch noort het schauhecken vanden selven driesch, 
1650, RAG-Ne 29, 56r; leen anden varentdriesch ende is gheheeten aven 
heycke ende es eene gracht ende watre, 1661, RAG-Nd; anden Varent-
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driesch gheheeten avene heijcke consisterende Jn eenen gracht met waeter 
ende uytplant groot hondert roeden, 1691, RAG-Nd. 

AVENHEK: Willem van der eeken baliu myns heeren van Vlaenderen in de 
prochie van landeghem (...) teenen sticke tusschen jan best lande an beede 
siden heet ten briele buten aven hecke, 1352, RAG-fam 5726, charter; ten 
briele buten havenecke, 1425, 301/28, 2, 22r. 

BACHTEN DANIEL BOLLAERT: lants gheleghe(n) daerment noempt 
bachten daniel Bollart, 1605-1613, RAG-Ne 1262 , 18r v. 

BACHTEN DE KERK: de t(er)ra et prato retro ecc(lesi)am de landeghe(m), 
1411, RAG-Dro 92, 7v; de mersch en tlandt acht(er) de kercke van lande-
ghem, 1490, RAG-Dro 92, 33v; meersch bachte(n) der keercke(n), 1577, 
RAG-Ne 323, 97r. 

BACHTEN DER STEDE: bachte(n) der stede, 1577, RAG-Ne 323, 148v. 

BACHTEN HAGE <F4>: bacht(er) haghe, 1426, SAG, 330/18, 340v; 
bacht(er) haghe, 1432, SAG, 301/32, 8v; d(aer)ment heet bachter haghe, 
1451, SAG, 330/25, 205r; bachter haghen, 1456, SAG, 330/27, 114v; 
bacht(en) haghe, 1461, SAG, 330/29, 112v; bachten haghe, 1609, RAG-Me 
105, 66r; p(ar)tye ghenaempt bachter haghe, 1633, RAG-Ne 398, 140r; 
landts genaempt de bachterhaeghe, 1649, RAG-Me 66, 130v; saijlant 
ghenaempt bacht(en) haeghen, 1660, RAG-Me 67, 51v; lants gheleghen In 
het cauterke(n) bachterhaeghen noort den perkelbulck, 1678, RAG-Ma 598, 
136-137; p(ar)tye lants ghenampt den bachterhaeghen oost den Bercht, 1678, 
RAG-Ma 598, 140; lants ghenaempt Bachterhaeghe noort de(n) perkelbulck, 
1686, RAG-Ma 598, 214v; landt ghenaemt de bachterhaeghe noort de(n) 
perckelbulcke, 1693, RAG-Me 106, 125v; landts ghenaemt bachtenhaghen 
met den noort e(nde) west eijnde streckende op den perckel bulck, 1698, 
RAG-Me 106, 240r; een p(ar)tije landts genaempt bachterhaegen met den 
noort en westhende reckende opden perckelbulck, 1698, RAG-Ma, 597, 22r; 
*lant ghenaemt de Bachtenhaeghe west de puttemoortel gracht, 1728, RAG-
Ne 2244, art. 403. 

BACHTEN HERENT <B-6>: lants bachten der heerrendt upden moortelput, 
1538-1564, RAG-Ne 62, 311v; Landt bachten herrent, 1543 (latere kopie), 
RAG-Ne 64, 134v; lands daerment heedt bachter heerent, 1566, RAG-Ne, 
99, 9v; Landts bachte(n) den heerent, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; een stic 
bachten heerent, 1577, RAG-Ne 395, 67r; bachter heerent, 1577, RAG-Ne 
323, 141r; Landts daerment heedt bachte(n) de(n) heerent oost de zeepgracht 
zuyt de(n) groene(n) wech, 1577, RAG-Ne 323, 108v; lant bachter herrent 
ghenaempt het moyken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 22v; lants daerment heet 
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bachten den heerrent, 1582-1624, RAG-Ne 104, 47r; lant bachter herrent 
oost de gebuerwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 79r; taru Landts daement 
heett (sic) bachten den heerent oost den cauterwegh, 1583, RAG-Ne 396, 
344r; inden hooghen ackere bachter herent, 1593, RAG-Ne 28, 0; ee(n) stic 
taerulant gheleghe(n) daerment heet bachter herent suut loopt de(n) ghebu-
erwech, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 33r; landts bachten herent oost de ghe-
buerwech, 1625, RAG-Ne 397, 0; stic daerment heet bachten heerent jnt 
moortelstic, 1639, RAG-Ne 28, 0; lants gheleghen bachte(n) herrent oost den 
ghebuerwech, 1642, RAG-Ne 399, 75r; daerment heet bachter herrent (an-
den put) suut oost den ghebuerwech, 1650, RAG-Ne 29, 36r; daerment heet 
bachter herrent (anden put) suut oost den ghebuerwech, 1650, RAG-Ne 29, 
36r; lant ligghende bachten herrent Int moortelstick, 1650, RAG-Ne 29, 8v; 
een partyen gheleghen bachter herent suut oost den ghebuerwech, 1661-
1677, RAG-Ne 1194, 81v; lant gheleghen daerment heet bachter herrent an-
den put suut oost den ghebuerwech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 100r; lant 
ghenaemt den bachtenheirent, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1366. 

BACHTEN HET PACHTGOED: Landt ghenaempt bachte(n) het pacht-
ghoet, 1577, RAG-Ne 323, 108r. 

BACHTEN JACOB WULFS: bachte(n) jacops wulfs, 1426, RAG-Ne, 58, 
216r. 

BACHTEN KAKAARTS: Lant ghenaempt bachte(n) cachaerts ende es ghe-
lant Coppe(n) cackaert oost, 1577, RAG-Ne 323, 152v. 

BACHTEN KAMER <D3-E3>: cauters bachter camere, 1538-1564, RAG-
Ne, 62, 295r; daerment heedt bachte(n) der camere, 1577, RAG-Ne 323, 
112r; Landts daerment heedt bachter Camere oost up de keerck weghele so-
me(n) van eyste naer landeghem kercke gaet, 1577, RAG-Ne 323, 145v; 
zaeylant Daerment heet bachter camere, 1573, RAG-Ne 773, 0; lants daer-
ment noempt bachten camere, 1582-1624, RAG-Ne 104, 43r; lant daerment 
noemt bachter camere, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 62v; lant Bachten der 
camere ghenaempt het curte ghemet boven Landeghem bulck, 1603-1604, 
RAG-Ne 1262, 5r; lants gheleghen bachten camere, 1604-1613 RAG-Ne 
1262, 36r; Lants gheleghe(n) bachter camere, 1614-1615, RAG-Ne 1257, 
13v; lant daerment noemt bachter camere, 1650, RAG-Ne 29, 69v3; lant 
ligghende bachter camere, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 305; lant ligghen 
met het eynde vanden vossem ghen(aem)pt bachten Cameren, 1669, RAG-
Me 68, 199r; landt gen(aem)t bachtercamere, 1706, RAG-Me 71,242v; lant 
genaemt de bachte(n) Camere, 1728, RAG-Ne 2244, art. 47. 

BACHTEN KOUTER: saeijlandt Inde(n) wijck van vier Eeckenen ghenaemt 
de(n) bachtencautere west de(n) doschwegh, 1692, RAG-Me 106, 84v. 
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driesch gheheeten avene heijcke consisterende Jn eenen gracht met waeter 
ende uytplant groot hondert roeden, 1691, RAG-Nd. 

AVENHEK: Willem van der eeken baliu myns heeren van Vlaenderen in de 
prochie van landeghem (...) teenen sticke tusschen jan best lande an beede 
siden heet ten briele buten aven hecke, 1352, RAG-fam 5726, charter; ten 
briele buten havenecke, 1425, 301/28, 2, 22r. 

BACHTEN DANIEL BOLLAERT: lants gheleghe(n) daerment noempt 
bachten daniel Bollart, 1605-1613, RAG-Ne 1262 , 18r v. 

BACHTEN DE KERK: de t(er)ra et prato retro ecc(lesi)am de landeghe(m), 
1411, RAG-Dro 92, 7v; de mersch en tlandt acht(er) de kercke van lande-
ghem, 1490, RAG-Dro 92, 33v; meersch bachte(n) der keercke(n), 1577, 
RAG-Ne 323, 97r. 

BACHTEN DER STEDE: bachte(n) der stede, 1577, RAG-Ne 323, 148v. 

BACHTEN HAGE <F4>: bacht(er) haghe, 1426, SAG, 330/18, 340v; 
bacht(er) haghe, 1432, SAG, 301/32, 8v; d(aer)ment heet bachter haghe, 
1451, SAG, 330/25, 205r; bachter haghen, 1456, SAG, 330/27, 114v; 
bacht(en) haghe, 1461, SAG, 330/29, 112v; bachten haghe, 1609, RAG-Me 
105, 66r; p(ar)tye ghenaempt bachter haghe, 1633, RAG-Ne 398, 140r; 
landts genaempt de bachterhaeghe, 1649, RAG-Me 66, 130v; saijlant 
ghenaempt bacht(en) haeghen, 1660, RAG-Me 67, 51v; lants gheleghen In 
het cauterke(n) bachterhaeghen noort den perkelbulck, 1678, RAG-Ma 598, 
136-137; p(ar)tye lants ghenampt den bachterhaeghen oost den Bercht, 1678, 
RAG-Ma 598, 140; lants ghenaempt Bachterhaeghe noort de(n) perkelbulck, 
1686, RAG-Ma 598, 214v; landt ghenaemt de bachterhaeghe noort de(n) 
perckelbulcke, 1693, RAG-Me 106, 125v; landts ghenaemt bachtenhaghen 
met den noort e(nde) west eijnde streckende op den perckel bulck, 1698, 
RAG-Me 106, 240r; een p(ar)tije landts genaempt bachterhaegen met den 
noort en westhende reckende opden perckelbulck, 1698, RAG-Ma, 597, 22r; 
*lant ghenaemt de Bachtenhaeghe west de puttemoortel gracht, 1728, RAG-
Ne 2244, art. 403. 

BACHTEN HERENT <B-6>: lants bachten der heerrendt upden moortelput, 
1538-1564, RAG-Ne 62, 311v; Landt bachten herrent, 1543 (latere kopie), 
RAG-Ne 64, 134v; lands daerment heedt bachter heerent, 1566, RAG-Ne, 
99, 9v; Landts bachte(n) den heerent, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; een stic 
bachten heerent, 1577, RAG-Ne 395, 67r; bachter heerent, 1577, RAG-Ne 
323, 141r; Landts daerment heedt bachte(n) de(n) heerent oost de zeepgracht 
zuyt de(n) groene(n) wech, 1577, RAG-Ne 323, 108v; lant bachter herrent 
ghenaempt het moyken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 22v; lants daerment heet 
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bachten den heerrent, 1582-1624, RAG-Ne 104, 47r; lant bachter herrent 
oost de gebuerwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 79r; taru Landts daement 
heett (sic) bachten den heerent oost den cauterwegh, 1583, RAG-Ne 396, 
344r; inden hooghen ackere bachter herent, 1593, RAG-Ne 28, 0; ee(n) stic 
taerulant gheleghe(n) daerment heet bachter herent suut loopt de(n) ghebu-
erwech, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 33r; landts bachten herent oost de ghe-
buerwech, 1625, RAG-Ne 397, 0; stic daerment heet bachten heerent jnt 
moortelstic, 1639, RAG-Ne 28, 0; lants gheleghen bachte(n) herrent oost den 
ghebuerwech, 1642, RAG-Ne 399, 75r; daerment heet bachter herrent (an-
den put) suut oost den ghebuerwech, 1650, RAG-Ne 29, 36r; daerment heet 
bachter herrent (anden put) suut oost den ghebuerwech, 1650, RAG-Ne 29, 
36r; lant ligghende bachten herrent Int moortelstick, 1650, RAG-Ne 29, 8v; 
een partyen gheleghen bachter herent suut oost den ghebuerwech, 1661-
1677, RAG-Ne 1194, 81v; lant gheleghen daerment heet bachter herrent an-
den put suut oost den ghebuerwech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 100r; lant 
ghenaemt den bachtenheirent, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1366. 

BACHTEN HET PACHTGOED: Landt ghenaempt bachte(n) het pacht-
ghoet, 1577, RAG-Ne 323, 108r. 

BACHTEN JACOB WULFS: bachte(n) jacops wulfs, 1426, RAG-Ne, 58, 
216r. 

BACHTEN KAKAARTS: Lant ghenaempt bachte(n) cachaerts ende es ghe-
lant Coppe(n) cackaert oost, 1577, RAG-Ne 323, 152v. 

BACHTEN KAMER <D3-E3>: cauters bachter camere, 1538-1564, RAG-
Ne, 62, 295r; daerment heedt bachte(n) der camere, 1577, RAG-Ne 323, 
112r; Landts daerment heedt bachter Camere oost up de keerck weghele so-
me(n) van eyste naer landeghem kercke gaet, 1577, RAG-Ne 323, 145v; 
zaeylant Daerment heet bachter camere, 1573, RAG-Ne 773, 0; lants daer-
ment noempt bachten camere, 1582-1624, RAG-Ne 104, 43r; lant daerment 
noemt bachter camere, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 62v; lant Bachten der 
camere ghenaempt het curte ghemet boven Landeghem bulck, 1603-1604, 
RAG-Ne 1262, 5r; lants gheleghen bachten camere, 1604-1613 RAG-Ne 
1262, 36r; Lants gheleghe(n) bachter camere, 1614-1615, RAG-Ne 1257, 
13v; lant daerment noemt bachter camere, 1650, RAG-Ne 29, 69v3; lant 
ligghende bachter camere, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 305; lant ligghen 
met het eynde vanden vossem ghen(aem)pt bachten Cameren, 1669, RAG-
Me 68, 199r; landt gen(aem)t bachtercamere, 1706, RAG-Me 71,242v; lant 
genaemt de bachte(n) Camere, 1728, RAG-Ne 2244, art. 47. 

BACHTEN KOUTER: saeijlandt Inde(n) wijck van vier Eeckenen ghenaemt 
de(n) bachtencautere west de(n) doschwegh, 1692, RAG-Me 106, 84v. 
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BACHTEN WALLEN: ettynghe genaempt bachte(n) walle(n) west het 
landtstraetke(n) noort het walleke(n), 1649, RAG-Me 66, 131r. 

BAERTS BILK: Landts ghenaemt sbaerts bulck, 1676, RAG-Me 70, 20v; 
p(ar)tye gen(aem)t sbaers bulck, 1676, RAG-Me 83, art. 27. 

BAGGELARE <H6?>: jn de(n) baghelare, 1443, SAG, 330/23, 169r; lant 
ghenaempt den baghelare oost de noorthautstrate, 1581, RAG-Ne 396, 251r; 
hondert Roeden ghenaempt de(n) Baghelackere ghelegen daerent heet In 
doode(n) manne, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 11r; hondert Roeden 
ghenaempt de(n) Baghelaere ghelegen daerent heet In doode(n) manne, 
1603-1604, RAG-Ne 1262, 11r; lants ghenaempt den Baghelaere oost de 
noorthautstraete, 1617, RAG-Ne 397, 81r; opden Baghelaere, 1677, RAG-
Me 83, art. 49; landts gheleghen binnen de prochie van landeghem ten 
doomanne ghenaempt den Baghelare, 1682, RAG-Ma 598, 159; saijlant 
ghenaemt het baghelaer oost de doomanstraete, 1685, RAG-Ma 598, 8r; 
noort ... met den Baeghelaere, 1728, RAG-Ne 2244, art. 226; den gracht tus-
schen den Baggeleire ende het Eeckestuck, 1738, RAG-Dro 56, 657; tot op 
den gracht van het Eeckstuck ende den Baggelaere tot tusschen de Twee 
Bosschen, 1738, RAG-Dro 56, 658. 

BAKKERS GRACHT:  lants  ghen(aem)pt  de  backers  gracht  zuijt den 
doschwich, 1669, RAG-Me 68, 192r; landts ghenaemt de backersgracht suijt 
den dosch wech, 1698, RAG-Me 106, 268v. 

BAUKENS BOS: bosch ghenaemt baukens bosch oost de noorthoutstraete, 
1650, RAG-Ne 29, 41r; bosch ligghende Jn eene partye ghenaemt baukens 
bosch oost de noorthoutstraete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 328. 

BAUWEN MICHIELS STEDEKEN: sticxken ghenaempt bauwens michiels 
stedeken, 1606, RAG-Ne 396, 392v. 

BAVENAKKER: up bave(n) hacker, 1416, SAG-301/23-II, 136r; up ba-
venackere, 1609, RAG-Me 105, 65v. 

BAVENBRUGGE: It(em) by bauenbrugghe, 1397, SAG-330/10, 318v; Jo-
hannes coppins pro liberis ioh(ann)is inghels ter scuere pro margareta de 
Weerde f. ioh(ann)is sup(er) cautere et baven brugghe .l. virg(as) terre, 1418, 
RAG-Dro 84, 29v; te baven brugghe, 1451, SAG, 330/25, 86r; te bave(n) 
brugghe, 1458, SAG, 330/28, 137v; te bavenbrugghe, 1458, SAG, 330/28, 
30r; te bave(n)brugghe, 1462, SAG, 301/46, 2, 95v; lands gheleghen by ba-
ve(n) brugghe zuudt den Ghendschen wech ende Oost een straetkin stre-
ckende naer wildedriesch, 1579, RAG-Ne 396, 86v; een stick Lants by Ba-
ven brugghe Jegens den Berch, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 3r; lants ghele-
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ghen daerment heet te vernegrave tot onderhout van bavenbrugghe, 1604-
1613 RAG-Ne 1262, 23v; lants ghenaemt crayeneecke ghelegen te baven 
brugghe de cant zuut oost, 1607, RAG-Me 105, 17r; een behuijsde hofstede 
ghenomt het goed ter Beken paelende suijt oost de beke ... noort west de 
strate ende noort oost de baven brugghe, 1728, RAG-Ne 2244, art. 30. 

BAVENBRUGGE <G6>: Landts ghenaemt bave(n) brugghe, 1677, RAG-
Me 70, 125r. 

BAVENBRUGGESTRAATJE <G6>: neffens baveghem brugghe straetkin, 
1443, SAG, 330/23, 169r. 

BEDELF <C5-D5>: in tbedelf te(n) putte, 1426, SAG, 330/18, 340v; mers-
schen In bedelf ofte landeghem brouck oost de calene van landeghem naer 
ghendt, 1582-1624, RAG-Ne 104, 51r; meersch Int bedelf ofte renterghem 
broeck oost de calene, 1650, RAG-Ne 29, 52r; meersch Jnt bedelf ofte ren-
terghem broeck oost de calene, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 114v; p(ar)tye 
het bedelf, 1689, RAG-Me 71, 23r; lande ghenaempt het haeselaer bulcxken 
ofte de bedelfs, 1728, RAG-Ne 2244, art. 706; landt ghenaemt het bedelf, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 702. 

BEEKMEERS <E7>: ee(n) paercheel meersch gheheeten de beke meersch 
com(m)ende up de calene, 1548, RAG-SB R 858/7E, 2v; mersch de beke-
mersch west up de calene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 15r; de Beeckmeersch 
suijt jeghens de prochie van vosselaere, 1728 RAG-Ne 2244, art. 1. 

BEEKMEERS: meerschelke(n) ghenaempt de beeckmeersch, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 64v; meersch gheheeten de bekemeersch oost op de calene, 
1548, RAG-SB/K 503, 3r; meersch gheheeten de beke meersch oost up de 
Calene, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 34; meersch Jnde beeckmeersch, 1577, 
RAG-Ne 323, 144v; parcheel ghenaempt de beeckmeersch ghelehen boven 
de mersch west de keercke van Landghem noort de calene oost de dooren-
haghe, 1585, RAG-Ne 581, 17r; een partye meersch de beke meersch, 1639, 
RAG-SB, R 858/7G, 0; meersch genaemt de Beeckmeersch oost de Beke 
suijt Bavenbrugghe, 1728, RAG-Ne 2244, art. 801. 

BEEKMEERSELKEN: meersch genaempt het beeckmeerschelken ofte het 
kerselarken west de calene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 86v; het beke meers-
schelken, 1606, RAG-Ne 396, 392v; meersch ghenaemt het beecmeerschel-
ken ofte het kerselaerken west de calene, 1650, RAG-Ne 29, 5r. 

BEEKSTUK: Up tbeecstic, 1585, RAG-Ne 581, 19r; Landts op halewy(n) 
cautere bove(n) de beke ghenaemt het beeckstuck oost sheere(n) straete, 



 

140 
 

BACHTEN WALLEN: ettynghe genaempt bachte(n) walle(n) west het 
landtstraetke(n) noort het walleke(n), 1649, RAG-Me 66, 131r. 

BAERTS BILK: Landts ghenaemt sbaerts bulck, 1676, RAG-Me 70, 20v; 
p(ar)tye gen(aem)t sbaers bulck, 1676, RAG-Me 83, art. 27. 

BAGGELARE <H6?>: jn de(n) baghelare, 1443, SAG, 330/23, 169r; lant 
ghenaempt den baghelare oost de noorthautstrate, 1581, RAG-Ne 396, 251r; 
hondert Roeden ghenaempt de(n) Baghelackere ghelegen daerent heet In 
doode(n) manne, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 11r; hondert Roeden 
ghenaempt de(n) Baghelaere ghelegen daerent heet In doode(n) manne, 
1603-1604, RAG-Ne 1262, 11r; lants ghenaempt den Baghelaere oost de 
noorthautstraete, 1617, RAG-Ne 397, 81r; opden Baghelaere, 1677, RAG-
Me 83, art. 49; landts gheleghen binnen de prochie van landeghem ten 
doomanne ghenaempt den Baghelare, 1682, RAG-Ma 598, 159; saijlant 
ghenaemt het baghelaer oost de doomanstraete, 1685, RAG-Ma 598, 8r; 
noort ... met den Baeghelaere, 1728, RAG-Ne 2244, art. 226; den gracht tus-
schen den Baggeleire ende het Eeckestuck, 1738, RAG-Dro 56, 657; tot op 
den gracht van het Eeckstuck ende den Baggelaere tot tusschen de Twee 
Bosschen, 1738, RAG-Dro 56, 658. 

BAKKERS GRACHT:  lants  ghen(aem)pt  de  backers  gracht  zuijt den 
doschwich, 1669, RAG-Me 68, 192r; landts ghenaemt de backersgracht suijt 
den dosch wech, 1698, RAG-Me 106, 268v. 

BAUKENS BOS: bosch ghenaemt baukens bosch oost de noorthoutstraete, 
1650, RAG-Ne 29, 41r; bosch ligghende Jn eene partye ghenaemt baukens 
bosch oost de noorthoutstraete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 328. 

BAUWEN MICHIELS STEDEKEN: sticxken ghenaempt bauwens michiels 
stedeken, 1606, RAG-Ne 396, 392v. 

BAVENAKKER: up bave(n) hacker, 1416, SAG-301/23-II, 136r; up ba-
venackere, 1609, RAG-Me 105, 65v. 

BAVENBRUGGE: It(em) by bauenbrugghe, 1397, SAG-330/10, 318v; Jo-
hannes coppins pro liberis ioh(ann)is inghels ter scuere pro margareta de 
Weerde f. ioh(ann)is sup(er) cautere et baven brugghe .l. virg(as) terre, 1418, 
RAG-Dro 84, 29v; te baven brugghe, 1451, SAG, 330/25, 86r; te bave(n) 
brugghe, 1458, SAG, 330/28, 137v; te bavenbrugghe, 1458, SAG, 330/28, 
30r; te bave(n)brugghe, 1462, SAG, 301/46, 2, 95v; lands gheleghen by ba-
ve(n) brugghe zuudt den Ghendschen wech ende Oost een straetkin stre-
ckende naer wildedriesch, 1579, RAG-Ne 396, 86v; een stick Lants by Ba-
ven brugghe Jegens den Berch, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 3r; lants ghele-
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ghen daerment heet te vernegrave tot onderhout van bavenbrugghe, 1604-
1613 RAG-Ne 1262, 23v; lants ghenaemt crayeneecke ghelegen te baven 
brugghe de cant zuut oost, 1607, RAG-Me 105, 17r; een behuijsde hofstede 
ghenomt het goed ter Beken paelende suijt oost de beke ... noort west de 
strate ende noort oost de baven brugghe, 1728, RAG-Ne 2244, art. 30. 

BAVENBRUGGE <G6>: Landts ghenaemt bave(n) brugghe, 1677, RAG-
Me 70, 125r. 

BAVENBRUGGESTRAATJE <G6>: neffens baveghem brugghe straetkin, 
1443, SAG, 330/23, 169r. 

BEDELF <C5-D5>: in tbedelf te(n) putte, 1426, SAG, 330/18, 340v; mers-
schen In bedelf ofte landeghem brouck oost de calene van landeghem naer 
ghendt, 1582-1624, RAG-Ne 104, 51r; meersch Int bedelf ofte renterghem 
broeck oost de calene, 1650, RAG-Ne 29, 52r; meersch Jnt bedelf ofte ren-
terghem broeck oost de calene, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 114v; p(ar)tye 
het bedelf, 1689, RAG-Me 71, 23r; lande ghenaempt het haeselaer bulcxken 
ofte de bedelfs, 1728, RAG-Ne 2244, art. 706; landt ghenaemt het bedelf, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 702. 

BEEKMEERS <E7>: ee(n) paercheel meersch gheheeten de beke meersch 
com(m)ende up de calene, 1548, RAG-SB R 858/7E, 2v; mersch de beke-
mersch west up de calene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 15r; de Beeckmeersch 
suijt jeghens de prochie van vosselaere, 1728 RAG-Ne 2244, art. 1. 

BEEKMEERS: meerschelke(n) ghenaempt de beeckmeersch, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 64v; meersch gheheeten de bekemeersch oost op de calene, 
1548, RAG-SB/K 503, 3r; meersch gheheeten de beke meersch oost up de 
Calene, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 34; meersch Jnde beeckmeersch, 1577, 
RAG-Ne 323, 144v; parcheel ghenaempt de beeckmeersch ghelehen boven 
de mersch west de keercke van Landghem noort de calene oost de dooren-
haghe, 1585, RAG-Ne 581, 17r; een partye meersch de beke meersch, 1639, 
RAG-SB, R 858/7G, 0; meersch genaemt de Beeckmeersch oost de Beke 
suijt Bavenbrugghe, 1728, RAG-Ne 2244, art. 801. 

BEEKMEERSELKEN: meersch genaempt het beeckmeerschelken ofte het 
kerselarken west de calene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 86v; het beke meers-
schelken, 1606, RAG-Ne 396, 392v; meersch ghenaemt het beecmeerschel-
ken ofte het kerselaerken west de calene, 1650, RAG-Ne 29, 5r. 

BEEKSTUK: Up tbeecstic, 1585, RAG-Ne 581, 19r; Landts op halewy(n) 
cautere bove(n) de beke ghenaemt het beeckstuck oost sheere(n) straete, 
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1677, RAG-Me 70, 125v; een partije lant ghenaemt het Beeckstuck, 1728 
RAG-Ne 2244, art. 53. 

BEELE BUCKS STEDEKEN: daerment heedt bove(n) beele(n), 1577, 
RAG-Ne 323, 109v; Landts boven beele sbucx, 1580, RAG-Ne 626, 147v; 
cauterlant boven beel bucx stedeken west den cauterwech, 1582-1624, RAG-
Ne 104, 79r; Lant Liggende boven beele bucx west den buerwech, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 91r; cauterlandt boven beele sbux stedeken west den 
cauterwech, 1625, RAG-Ne 397, 0; lant gheleghen boven beele bucx (stede), 
1650, RAG-Ne 29, 47v; ghemet ghenaemt beelebuxstede west de renter-
ghemstraete oost den cautere, 1650, RAG-Ne 29, 78v; lant gheleghen boven 
beele bucxstede, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 110v; lant ghenaemt de beel-
stede west de wegh naer hansbeke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1233; landt 
ghenaemt de beelestede oost de straete naer hansbeke west de renterghem 
Strate, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1256. 

BEELHOUTBOS: den beelhaut bosch, 1548, RAG-SB R 858/7E, 1r; den 
beelhaut bosch, 1548, RAG-SB K 503, 2r; den beelhautbosch, 1548, RAG-
SB/K 517, nr. 19; de(n) beelhautbosch, 1577, RAG-Ne 323, 161r; den beel-
haut bosch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 16r; Landts dat me(n) heett beelen-
haut noordt de(n) beelenhautbosch, 1584, RAG-Ne 396, 364r; de(n) beeren-
hautbosch noort de hautstrate, 1588, RAG-Ne 26, 45v; een partye upden 
beelenhautbos, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 24; lant het beelenhout noort 
den beelenhout bosch west de houtstraete, 1650, RAG-Ne 29, 13r; beelen 
bosch noort de houtstraete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 196; Bosch ge-
naemt den Beelenhautbosch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 206; Item den belen-
hautbosch noort de hautstraete, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

BEERMEERS: up den berm(er)sch, 1450, SAG, 330/25, 78r; jn beermesch, 
1486, SAG, 330/37, 288r. 

BEERSTUK <G4>: dbeerstic, 1458, SAG, 330/28, 30r. 

BEGIJNENHOVEKEN: lants het bagynhoveken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
73r; lant (ligghende inden bosch) ghenaemt het baghynhoveken suut (west) 
de groote hostyne, 1650, RAG-Ne 29, 68r. 

BEGIJNHOF: lant ghenaempt Int bagynhoof (sic), 1582-1624, RAG-Ne 
104, 73r; landt ende bosch ghenaemt het begijnhof, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 1313. 
Beidens Haag: up bueydins haghe, 1451, SAG, 330/25, 78r; Lants 
ghenaempt beydens haghe, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 5r; lants ghenaempt 
beydens haghe, 1613-1615, RAG-Ne 1264, 4r. 
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BEK <G-5>: lants ghenaempt de(n) beck ommegracht oost het rycke gast-
huus te Ghendt, 1571, RAG-BN, 2449, 0; lant om(m)cant en om(m)egracht 
oost com(m)ende ande dooman strate zuut oost de nevelstrate en es ge-
naempt den beck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 90r; lant ghenaemt den beck 
noort oost de doomanstraete suut oost de nevelstraete, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, nr. 143. 

BEK <H-2>: saeylandt ghenaempt d(en) beck noort de beke oost het straet-
ke(n) van(den) tarwebilck inde Landeghem(kouter?) op den wyck va(n) ha-
lewyn, 1649, RAG-Me 66, 87r; landt ghenaemt den Beck oost den taerw-
bulck noort de Beke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 618. 

BEK <J-6>: bosch ghenaempt den beck noort de noorthautstrate, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 31r; landts ghenaempt de Becq west de noorthautstraete 
e(nde) noort het blockenackersaatstraeten, 1702, RAG-Ma, 597, 73v; langs 
den Beck en het Lange Westhaut tot op de houtstraete, 1738, RAG-Dro 56, 
658. 

BEK: Landts ghenaempt de(n) beck, 1577, RAG-Ne 323, 116v; Landts 
ghenaempt den bec, 1584, RAG-Ne 396, 364; partije den beck, 1606, RAG-
Ne 396, 392r; lants ghenaemt de(n) beck, 1648, RAG-Me 66, 27r; p(ar)tije 
va(n) lande ghenaempt de(n) beck suijt oost de straete, 1676, RAG-Ma 598, 
125. 

BEKBILK: oost den beckbulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 51r; lant 
ghenaempt den becbulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 52r. 

BEKE: landts ghenaemt de beke oost de beke, 1677, RAG-Me 70, 109v; 
Saeijlandt ghenaemt de beke, 1695, RAG-Me 71, 127v; lant ghenaemt de 
beke west de beke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 617. 

BEKSKEN: lant het bexkin oost de westhouckstrate, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 10v; landts ghenaemt tbecxken oost de westhouc straete, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 40r; lande ghenaemt het becxken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
114. 

BEKSTUK: Landts ghenompt het Beckstyck (sic!), 1678, RAG-Me 70, 
128r; land Beckstuck te Landeghem, 1685, RAG-Me 70, f 142v. 
BELAERTS STUK(KEN): landts gen(aem)t beelaerts Stuck(en), 1677, 
RAG-Me 70, 86r; eene p(ar)tye cauterlant ghenaemt het beelaertstuck suijt 
west de(n) heerewegh oost de(n) doschwech, 1691, RAG-Me 106, 79 r; 
p(ar)tye Cauter landt ghenaemt het beelaerts stuck west de(n) heirwegh oost 
de(n) doschwegh, 1695, RAG-Me 71, 135v; p(ar)tye landts ghenaemt het 
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1677, RAG-Me 70, 125v; een partije lant ghenaemt het Beeckstuck, 1728 
RAG-Ne 2244, art. 53. 

BEELE BUCKS STEDEKEN: daerment heedt bove(n) beele(n), 1577, 
RAG-Ne 323, 109v; Landts boven beele sbucx, 1580, RAG-Ne 626, 147v; 
cauterlant boven beel bucx stedeken west den cauterwech, 1582-1624, RAG-
Ne 104, 79r; Lant Liggende boven beele bucx west den buerwech, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 91r; cauterlandt boven beele sbux stedeken west den 
cauterwech, 1625, RAG-Ne 397, 0; lant gheleghen boven beele bucx (stede), 
1650, RAG-Ne 29, 47v; ghemet ghenaemt beelebuxstede west de renter-
ghemstraete oost den cautere, 1650, RAG-Ne 29, 78v; lant gheleghen boven 
beele bucxstede, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 110v; lant ghenaemt de beel-
stede west de wegh naer hansbeke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1233; landt 
ghenaemt de beelestede oost de straete naer hansbeke west de renterghem 
Strate, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1256. 

BEELHOUTBOS: den beelhaut bosch, 1548, RAG-SB R 858/7E, 1r; den 
beelhaut bosch, 1548, RAG-SB K 503, 2r; den beelhautbosch, 1548, RAG-
SB/K 517, nr. 19; de(n) beelhautbosch, 1577, RAG-Ne 323, 161r; den beel-
haut bosch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 16r; Landts dat me(n) heett beelen-
haut noordt de(n) beelenhautbosch, 1584, RAG-Ne 396, 364r; de(n) beeren-
hautbosch noort de hautstrate, 1588, RAG-Ne 26, 45v; een partye upden 
beelenhautbos, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 24; lant het beelenhout noort 
den beelenhout bosch west de houtstraete, 1650, RAG-Ne 29, 13r; beelen 
bosch noort de houtstraete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 196; Bosch ge-
naemt den Beelenhautbosch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 206; Item den belen-
hautbosch noort de hautstraete, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

BEERMEERS: up den berm(er)sch, 1450, SAG, 330/25, 78r; jn beermesch, 
1486, SAG, 330/37, 288r. 

BEERSTUK <G4>: dbeerstic, 1458, SAG, 330/28, 30r. 

BEGIJNENHOVEKEN: lants het bagynhoveken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
73r; lant (ligghende inden bosch) ghenaemt het baghynhoveken suut (west) 
de groote hostyne, 1650, RAG-Ne 29, 68r. 

BEGIJNHOF: lant ghenaempt Int bagynhoof (sic), 1582-1624, RAG-Ne 
104, 73r; landt ende bosch ghenaemt het begijnhof, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 1313. 
Beidens Haag: up bueydins haghe, 1451, SAG, 330/25, 78r; Lants 
ghenaempt beydens haghe, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 5r; lants ghenaempt 
beydens haghe, 1613-1615, RAG-Ne 1264, 4r. 
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BEK <G-5>: lants ghenaempt de(n) beck ommegracht oost het rycke gast-
huus te Ghendt, 1571, RAG-BN, 2449, 0; lant om(m)cant en om(m)egracht 
oost com(m)ende ande dooman strate zuut oost de nevelstrate en es ge-
naempt den beck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 90r; lant ghenaemt den beck 
noort oost de doomanstraete suut oost de nevelstraete, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, nr. 143. 

BEK <H-2>: saeylandt ghenaempt d(en) beck noort de beke oost het straet-
ke(n) van(den) tarwebilck inde Landeghem(kouter?) op den wyck va(n) ha-
lewyn, 1649, RAG-Me 66, 87r; landt ghenaemt den Beck oost den taerw-
bulck noort de Beke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 618. 

BEK <J-6>: bosch ghenaempt den beck noort de noorthautstrate, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 31r; landts ghenaempt de Becq west de noorthautstraete 
e(nde) noort het blockenackersaatstraeten, 1702, RAG-Ma, 597, 73v; langs 
den Beck en het Lange Westhaut tot op de houtstraete, 1738, RAG-Dro 56, 
658. 

BEK: Landts ghenaempt de(n) beck, 1577, RAG-Ne 323, 116v; Landts 
ghenaempt den bec, 1584, RAG-Ne 396, 364; partije den beck, 1606, RAG-
Ne 396, 392r; lants ghenaemt de(n) beck, 1648, RAG-Me 66, 27r; p(ar)tije 
va(n) lande ghenaempt de(n) beck suijt oost de straete, 1676, RAG-Ma 598, 
125. 

BEKBILK: oost den beckbulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 51r; lant 
ghenaempt den becbulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 52r. 

BEKE: landts ghenaemt de beke oost de beke, 1677, RAG-Me 70, 109v; 
Saeijlandt ghenaemt de beke, 1695, RAG-Me 71, 127v; lant ghenaemt de 
beke west de beke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 617. 

BEKSKEN: lant het bexkin oost de westhouckstrate, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 10v; landts ghenaemt tbecxken oost de westhouc straete, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 40r; lande ghenaemt het becxken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
114. 

BEKSTUK: Landts ghenompt het Beckstyck (sic!), 1678, RAG-Me 70, 
128r; land Beckstuck te Landeghem, 1685, RAG-Me 70, f 142v. 
BELAERTS STUK(KEN): landts gen(aem)t beelaerts Stuck(en), 1677, 
RAG-Me 70, 86r; eene p(ar)tye cauterlant ghenaemt het beelaertstuck suijt 
west de(n) heerewegh oost de(n) doschwech, 1691, RAG-Me 106, 79 r; 
p(ar)tye Cauter landt ghenaemt het beelaerts stuck west de(n) heirwegh oost 
de(n) doschwegh, 1695, RAG-Me 71, 135v; p(ar)tye landts ghenaemt het 
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beelaertsstuck suyt den heerewegh noort de(n) doschwegh, 1695, RAG-Me 
106, 156v. 

BELENHOUT: landts ghenaempt beele(n) haut west de hautstraete, 1577, 
RAG-Ne 323, 135v; Lant ghenaempt tbellenhaut, 1577, RAG-Ne 323, 152v; 
lant genaempt het beelen haut west de hautstrate, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 
3r; Landts ghenaempt het beele(n) haudt, 1583, RAG-Ne 396, 299r; Landts 
ghenaempt het beeren haudt, 1583, RAG-Ne 396, 299; Landts dat me(n) 
heett beelenhaut noordt de(n) beelenhautbosch, 1584, RAG-Ne 396, 364r; 
Landts ghenaempt het beelenhoudt, 1584, RAG-Ne 627, 157v; Lants 
ghenaemt tbaele(n) (?) haudt (ande beghynen ter hoeyen), 1584, RAG-Ne 
63, 84r; Landts ghenaempt het beele(n) haudt west de haudt straete, 1584, 
RAG-Ne 63, 99r; Lant ant beelen hout suut dalmoesenye, 1602-1656, RAG-
Ne 1190, 2r; lant het beelenhout noort den beelenhout bosch west de hout-
straete, 1650, RAG-Ne 29, 13r. 

BELENHOUTDREEFKEN: ee(n) busschelki(n) gheheete(n) tbeelen haut 
dreefkin noort west de hautstrate oost dRycke gasthuus, 1548, RAG-SB R 
858/7E, 1v; bosschelken gheheten tbeelen haut dreefkin noort west de haut-
strate, 1548, RAG-SB/K 503, 2r; bosschelken gheheeten tbeelen haudt 
dreefken, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 18; bosschelke(n) gheheete(n) tbeele(n) 
haudtdreefke(n) noort west de hautstraete, 1577, RAG-Ne 323, 161r; bos-
schelken gheheeten tbeelen haudt dreefken noort west de hautstrate, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 16r; bosselken het beerenhautdreefke(n), 1588, RAG-
Ne 26, 45v; bosschelken het beelenhout dreefken, 1650, RAG-Ne 29, 44v. 

BENEDEN DE HOGE AKKER: daerment heedt benede(n) de(n) hooghe(n) 
ackere, 1577, RAG-Ne 323, 91r. 

BENEDEN HET BROEKGAT: meersschen ghelegehen daerment heett (sic) 
beneden het broucgat oost de calene, 1583, RAG-Ne 396, 349v. 

BERG: een stick Lants by Baven brugghe Jegens den Berch, 1603-1604, 
RAG-Ne 1262, 3r; ghenaemt den bergh, 1680, RAG-Me 70, 211r; west de(n) 
bergh, 1693, RAG-Me 106, 128r; landt ghenaemt den Bergh, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 400. 

BERG: suyt en west de straete ghenaemt den bergh, 1680, RAG-Me 70, 
211r. 

BERGELKEN: up tbeerchkin boven eyste, 1486, SAG, 330/37, 288r; Landts 
ghenaemt het beerghelke(n) oost de(n) heerwegh, 1671, RAG-Me 69, 28v; 
landts ghenaemt het Bergelken, 1677, RAG-Me 70, 93v; Stucxken lants 
ghenaempt het Berghelken (217 R), oost den herwech, 1677, RAG-Me 83, 
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art. 49; p(ar)tye ghenaemt het berghelke(n) oost de(n) herrewegh, 1689, 
RAG-Me 71, 27v; een p(ar)tye landts ghenaempt het Bergelken, 1700, RAG-
Ma, 597, 50r; lant ghenaemt het Berghelken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 484. 

BERGT: partije lants ghenampt den bercht oost sheeren straete, 1678, RAG-
Ma 598, 139. 

BERRENT: Lants up een gheweeste datmen heet up den berrent de Renter-
ghem straete weest, 1550-1563, RAG-Ne 63, 9r; Landts ghenaempt de(n) 
berrent, 1560, RAG-Ne 2225, 0; Landts ghenaempt de(n) berrent, 1577, 
RAG-Ne 323, 104v; lants ghenaempt de berrent, 1580, RAG-Ne 1101, 0; 
ghenaempt den berrendt zuut den wech van hansbeke naer landeghem, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 22v; lands ghenae(m)t den beerent, 1622, RAG-Ne 72, 
0; Lants ghenaemt den berrent, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 47r; lants daer-
ment heet Inden Berent zuut west en Noort sheeren straete, 1605-1613, 
RAG-Ne 1262, 15; lants gheleghen daerment heet Inde(n) Berrent noort hul-
straete, 1613-1615, RAG-Ne 1264, 11v; Lant Jnden berrent, 1640, RAG-Ne 
28, 0; lant liggh(ende) inden berrent, 1650, RAG-Ne 29, 15r; lant Jnden ber-
rent noort straetken vande renteghemstraete naer hansbeke, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, 79v; Landts ghenaemt de(n) beerent, 1676, RAG-Me 70, 
20v; landts gen(aem)t de(n) berrent, 1676, RAG-Me 83, art. 27; lant 
ghenaemt den Berrent, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1356. 

BERRENTKEN: landts gheheete(n) de(n) heerenthouck ofte berrenke(n), 
1577, RAG-Ne 323, 125r; lants Inden herrent houck ghenaempt het berent-
ken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 30r; lants liggende jnden herenthouck ge-
naemt synde berrentken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 58r. 

BERRENTPUT <B6?>: up de(n) berrent hendende up de(n) put, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 32v; lant ghenaemt den berrentput noort de Gaverstrate, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 1353. 

BEYAERT: lant ghenaemt den beyaert west de prochie van hansbeke, 1661-
1677, RAG-Ne 1194, 132v. 

BEYAERTS HULST <A6-A7>: den beyaerts hulst, 1538-1564, RAG-Ne, 
62, 166r; lants gheheeten den beyaert hulst, 1543 (latere kopie), RAG-Ne 64, 
134v; jnden beyaerts hulst, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 24v; Lands ghenaempt 
de(n) Beyaerts hulst, 1575, RAG-Ne 670, 0; Landts ghenaempt beyaerts 
hults, 1577, RAG-Ne 323, 108r; Landts ghenaempt beyaerts hulsts, 1577, 
RAG-Ne 323, 109v; landts ghenaempt de(n) beyaerts hulst, 1577, RAG-Ne 
323, 164v; lant den beyaert hulst noort west den drie houckten bulck liggen 
in hansbeke het gescheet van eender gracht, 1582-1624, RAG-Ne 104, 80v; 
lant ligghende In den ghyselackere west den beyaerts hulst , 1650, RAG-Ne 



 

144 
 

beelaertsstuck suyt den heerewegh noort de(n) doschwegh, 1695, RAG-Me 
106, 156v. 

BELENHOUT: landts ghenaempt beele(n) haut west de hautstraete, 1577, 
RAG-Ne 323, 135v; Lant ghenaempt tbellenhaut, 1577, RAG-Ne 323, 152v; 
lant genaempt het beelen haut west de hautstrate, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 
3r; Landts ghenaempt het beele(n) haudt, 1583, RAG-Ne 396, 299r; Landts 
ghenaempt het beeren haudt, 1583, RAG-Ne 396, 299; Landts dat me(n) 
heett beelenhaut noordt de(n) beelenhautbosch, 1584, RAG-Ne 396, 364r; 
Landts ghenaempt het beelenhoudt, 1584, RAG-Ne 627, 157v; Lants 
ghenaemt tbaele(n) (?) haudt (ande beghynen ter hoeyen), 1584, RAG-Ne 
63, 84r; Landts ghenaempt het beele(n) haudt west de haudt straete, 1584, 
RAG-Ne 63, 99r; Lant ant beelen hout suut dalmoesenye, 1602-1656, RAG-
Ne 1190, 2r; lant het beelenhout noort den beelenhout bosch west de hout-
straete, 1650, RAG-Ne 29, 13r. 

BELENHOUTDREEFKEN: ee(n) busschelki(n) gheheete(n) tbeelen haut 
dreefkin noort west de hautstrate oost dRycke gasthuus, 1548, RAG-SB R 
858/7E, 1v; bosschelken gheheten tbeelen haut dreefkin noort west de haut-
strate, 1548, RAG-SB/K 503, 2r; bosschelken gheheeten tbeelen haudt 
dreefken, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 18; bosschelke(n) gheheete(n) tbeele(n) 
haudtdreefke(n) noort west de hautstraete, 1577, RAG-Ne 323, 161r; bos-
schelken gheheeten tbeelen haudt dreefken noort west de hautstrate, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 16r; bosselken het beerenhautdreefke(n), 1588, RAG-
Ne 26, 45v; bosschelken het beelenhout dreefken, 1650, RAG-Ne 29, 44v. 

BENEDEN DE HOGE AKKER: daerment heedt benede(n) de(n) hooghe(n) 
ackere, 1577, RAG-Ne 323, 91r. 

BENEDEN HET BROEKGAT: meersschen ghelegehen daerment heett (sic) 
beneden het broucgat oost de calene, 1583, RAG-Ne 396, 349v. 

BERG: een stick Lants by Baven brugghe Jegens den Berch, 1603-1604, 
RAG-Ne 1262, 3r; ghenaemt den bergh, 1680, RAG-Me 70, 211r; west de(n) 
bergh, 1693, RAG-Me 106, 128r; landt ghenaemt den Bergh, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 400. 

BERG: suyt en west de straete ghenaemt den bergh, 1680, RAG-Me 70, 
211r. 

BERGELKEN: up tbeerchkin boven eyste, 1486, SAG, 330/37, 288r; Landts 
ghenaemt het beerghelke(n) oost de(n) heerwegh, 1671, RAG-Me 69, 28v; 
landts ghenaemt het Bergelken, 1677, RAG-Me 70, 93v; Stucxken lants 
ghenaempt het Berghelken (217 R), oost den herwech, 1677, RAG-Me 83, 
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art. 49; p(ar)tye ghenaemt het berghelke(n) oost de(n) herrewegh, 1689, 
RAG-Me 71, 27v; een p(ar)tye landts ghenaempt het Bergelken, 1700, RAG-
Ma, 597, 50r; lant ghenaemt het Berghelken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 484. 

BERGT: partije lants ghenampt den bercht oost sheeren straete, 1678, RAG-
Ma 598, 139. 

BERRENT: Lants up een gheweeste datmen heet up den berrent de Renter-
ghem straete weest, 1550-1563, RAG-Ne 63, 9r; Landts ghenaempt de(n) 
berrent, 1560, RAG-Ne 2225, 0; Landts ghenaempt de(n) berrent, 1577, 
RAG-Ne 323, 104v; lants ghenaempt de berrent, 1580, RAG-Ne 1101, 0; 
ghenaempt den berrendt zuut den wech van hansbeke naer landeghem, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 22v; lands ghenae(m)t den beerent, 1622, RAG-Ne 72, 
0; Lants ghenaemt den berrent, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 47r; lants daer-
ment heet Inden Berent zuut west en Noort sheeren straete, 1605-1613, 
RAG-Ne 1262, 15; lants gheleghen daerment heet Inde(n) Berrent noort hul-
straete, 1613-1615, RAG-Ne 1264, 11v; Lant Jnden berrent, 1640, RAG-Ne 
28, 0; lant liggh(ende) inden berrent, 1650, RAG-Ne 29, 15r; lant Jnden ber-
rent noort straetken vande renteghemstraete naer hansbeke, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, 79v; Landts ghenaemt de(n) beerent, 1676, RAG-Me 70, 
20v; landts gen(aem)t de(n) berrent, 1676, RAG-Me 83, art. 27; lant 
ghenaemt den Berrent, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1356. 

BERRENTKEN: landts gheheete(n) de(n) heerenthouck ofte berrenke(n), 
1577, RAG-Ne 323, 125r; lants Inden herrent houck ghenaempt het berent-
ken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 30r; lants liggende jnden herenthouck ge-
naemt synde berrentken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 58r. 

BERRENTPUT <B6?>: up de(n) berrent hendende up de(n) put, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 32v; lant ghenaemt den berrentput noort de Gaverstrate, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 1353. 

BEYAERT: lant ghenaemt den beyaert west de prochie van hansbeke, 1661-
1677, RAG-Ne 1194, 132v. 

BEYAERTS HULST <A6-A7>: den beyaerts hulst, 1538-1564, RAG-Ne, 
62, 166r; lants gheheeten den beyaert hulst, 1543 (latere kopie), RAG-Ne 64, 
134v; jnden beyaerts hulst, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 24v; Lands ghenaempt 
de(n) Beyaerts hulst, 1575, RAG-Ne 670, 0; Landts ghenaempt beyaerts 
hults, 1577, RAG-Ne 323, 108r; Landts ghenaempt beyaerts hulsts, 1577, 
RAG-Ne 323, 109v; landts ghenaempt de(n) beyaerts hulst, 1577, RAG-Ne 
323, 164v; lant den beyaert hulst noort west den drie houckten bulck liggen 
in hansbeke het gescheet van eender gracht, 1582-1624, RAG-Ne 104, 80v; 
lant ligghende In den ghyselackere west den beyaerts hulst , 1650, RAG-Ne 



 

146 
 

29, 29r; landt genaemt den Beijaerts hulst west hansbeke, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 1309. 

BIERGELD: saeylant ghenaemt het bierghelde, 1685, RAG-Ma 598, 7v. 

BIERVLIET <G4>: meersch in Landeghem ghenaempt den biervliet liggen-
de met eene byle oost de Beke zuijt de zelve Beke, 1677, RAG-Me 83, 
meersch gheleghen in eene meerdere p(ar)tye ghenaemt den biervliet zuijt 
het ackerstratien noort sheeren straete, 1678, RAG-Ma 598, 137; meersch 
ghen(aem)t de(n) biervliet suyt west het acker straetie(n) noort sheere(n) 
straete, 1678, RAG-Ma 602, 0; art. 49; landts in de Puttemeersch, den bier-
vliet en boterstuc, 1680, RAG-Me 70, f 211r; landts ghenaemt den biervliet 
met de(n) buent daerinne ligghende, 1689, RAG-Me 71, 26r; p(ar)tye 
meersch ghenaemt de(n) biervliet met eene byle noort de straete oost de beke 
suijt de sel(ve) beke, 1689, RAG-Me 71, 27v; meersch ghenaemt den bier-
vliedt op den wijck vande vier heckenen noort sheeren straete, 1698, RAG-
Me 106, 252r; meersch ghenaemt den biervliedt west het ackerstraetien ende 
noort sheerenstraete, 1699, RAG-Me 106, 281r; meersch ... de biervlieten 
suijt oost de putte meersch Beke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 304; landt ge-
naemt den biervliet daer wautermans put in light, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
316. 

BIESBILK: onbehuusde hofstede ghenaemt den biesbulc an eijsten driesch, 
1587, RAG-Me ,65, 93r; p(ar)tye ettinghen ghenaemt den biesbulck west 
sheeren straete, 1695, RAG-Me 71, 147r; lant ghenaemt de(n) biesbulck suijt 
de Straete noort Eijsten driesch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 945. 

BIESMEERS: meersch ghenaemt de(n) biesmeersch, 1672, RAG-Me 69, 
87r. 

BIEST <H5>: leene ghenaemt de biest ghehauden van heere van Vinderhau-
te, 1566, RAG-Ne, 99, 8v; bosch Int roovelt west leene genaempt den biest, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 89v. 

BIJLE: Lant ghenaemt de bylde, 1550-1576, RAG-Ne 63, 46v; in landeghem 
cautere ghenaempt de byle, 1625, RAG-Ne 397, 0; lants ghen(aem)pt de Bil-
le, 1669, RAG-Me 68, 208r; twee stucken landts ghenaemt den mullems 
hoeck ende de bijle oost den kerckwech, 1700, RAG-Ma, 597, 50r. 

BIJLKEN: lant liggende daerment heet te geerolfs dycke op beede syden 
vanden wech nu ghenaemt het bylken, 1650, RAG-Ne 29, 49r. 

BIJLSTUK: Landts ghenaemt het bylstuck op halewy(n) cautere, 1677, 
RAG-Me 70, 125r. 
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BILK ACHTER DE SCHURE: opden Bulck achter de schuere, 1677, RAG-
Me 83, art. 49. 

BILK: beede de buelke bij der crustraten, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r; Lands 
ghenaempt de(n) bulck, 1575, RAG-Ne 670, 0; Lands ghenaempt den bulc, 
1575, RAG-Ne 625, 6r; lant ghenaemt den bulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
574; Land ghenaemt Den Bulck als nu Behuijst oost de Plaetse van Lande-
ghem zuijd het kerckhof west de meersschen, 1738, RAG-Dro 56, 693. 

BILKSKEN AAN DE PLAS: lant nu ghenaemt tbulcxken anden plas noort 
straetken naer den roveltbosch, 1650, RAG-Ne 29, 76v. 

BILKSKEN ACHTER DE HOFSTEDE: lants ghenaempt het bulcxken ach-
ter de hof(stede), 1668, 167r. 

BILKSKEN BACHTEN HUIS: saeylant ghenaempt het bulcxke(n) bach-
te(n) huijse, 1650, RAG-Me 66, 275v. 

BLAKENAKKER <G5>: va(n) blaken acke(re), 1426, RAG-Ne, 58, 157r; 
van blake(n) acke(re), 1450, RAG-Ne, 59, 155r; jn blaken ack(er)e, 1450, 
SAG, 301/40, 3, 55v; van blaken ackere, 1490, RAG-Ne 61, 269r; lants 
ghenaempt Jn blaecken ackere, 1538-1564, RAG-Ne 62, 327v; lands 
ghenaempt blaken ackere zuudt het blakin ackerstraetkin, 1579, RAG-Ne 
396, 86r; lant genaempt het velt in blaken ackere west de strate genaempt het 
blaken acker straetken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 85v; lant den vlaken acke-
re oost den rootput, 1582-1624, RAG-Ne 104, 30v; Lants gen(aemt) den 
blaken ackere, 1600, RAG-Ne 73, 66v;   lants ghenaempt den blaecke(n) 
ackere nu ghenaempt de Cattesteert, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 32v; Lants 
de(n) blake(n) ackere, 1606, RAG-Ne 396, 391v; lant ghenaemt het veldeken
kerkcken velt jn blaeckenacker west het blaeckenackerstraetken, 1650, 
RAG-Ne 29, 52v; lant ghenaempt den blockenacker oost den achtersten 
Muijnchaut, 1728, RAG-Ne 2244, art. 292; lant ghenaemt den Blockenacke-
re suijt west het Blockenacker straetjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 308; 
noord west den blocken Acker, 1738, RAG-Dro 56, 687. 

BLAKENAKKERSTRAATJE <G5>: een stic Landts ghenaempt zeghers 
velt Oost het vlacken acke(r) straetkin, 1569, RAG-SB/R 858/7E, nr. 7; 
tblackenackerstraetk(en), 1577, RAG-Ne 323, 100r; landts ghenaempt ze-
ghers velt Oost het blacken acke(re)straetkin, midden 16e eeuw, RAG-SB/K 
503, 0; lands ghenaempt blaken ackere zuudt het blakin ackerstraetkin, 1579, 
RAG-Ne 396, 86r; lant genaempt het velt in blaken ackere west de strate 
genaempt het blaken acker straetken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 85v; lands 
ghenaemt Zeghersvelt In landeghem oost t vlaken acke(re) straetkin, 1594, 
RAG-SB, R 858/F, 0;   een partye  ghenaempt  tzeghers  velt noort oost 
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29, 29r; landt genaemt den Beijaerts hulst west hansbeke, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 1309. 

BIERGELD: saeylant ghenaemt het bierghelde, 1685, RAG-Ma 598, 7v. 
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blockenackerstraetk(en), 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 11; lant ghenaemt 
het veldeken kerkcken velt jn blaeckenacker west het blaeckenackerstraet-
ken, 1650, RAG-Ne 29, 52v; landts genaemt het Curt Veldeken zuyt West 
het blaeckenacker straetie(n), 1677, RAG-Me 70, 92v; landts ghenaempt 
tlanckveldeken zuyt west tblaeckenacker Straetke(n), 1677, RAG-Me 70, 
96r; stucxken lants ghenaempt het curtveldeken (100 R) zuijtwest het blae-
ckenackerstraettien, 1677, RAG-Me 83, art. 49; opde hondert roen aen 
tblaeckenackerstraettien, 1677, RAG-Me 83, art. 49; landts ghenaemt het 
curteveldeke(n) suijt west het blocken ackerstraetien, 1689, RAG-Me 71, 
27r; landts ghenaempt de Becq west de noorthautstraete e(nde) noort het 
blockenackersaatstraeten,   1702,  RAG-Ma,  597,  73v;   noort oost het 
blockenacker Straetjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 260; lant ghenaemt den 
Blockenackere suijt west het Blockenacker straetjen, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 308; oost aende putten meersschen zuijd belocken ackerstraetjen noord 
west de Beke loopende naer de wilde Beke noort oost de Biervliet meers-
schen ende putte meersschen, 1738, RAG-Dro 56, 655; partije genaemt Seg-
hersvelt oost het blockenackerstraeti(en), 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

BLAKENBROEK: jn blakenbrouc, 1450, SAG, 330/25, 78r. 

BLASENTERT: up blaesensterdt oost de straete, 1577, RAG-Ne 323, 149v; 
lant up blasen tert oft Jnden tert oost de huelstrate, 1596, RAG-Ne 103, 57v; 
(lant) wilent ghenaemt het terdeken ende een half bunder ghenaemt blasius 
tert (ghebrocht in een stic ghenaemt den grooten tert), 1650, RAG-Ne 29, 
50v; lant wilent ghenaemt terdeken ende een half bunder lant ghenaemt 
blasius tert oost dhulstraete west teghen den cautere wilent al tsamen een 
partye ghenaemt den grooten tert, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 112v. 

BLONDER STEDE: Landts ghenaempt blonder stede, 1577, RAG-Ne 323, 
119v. 

BOLLAERTS BILK: Jn bollaerts bulck, 1538-1564, RAG-Ne 62, 311v. 

BOLWERK: lant ghenaemt het mispelaergat (ligghende ant bolwerc) west 
hansbeke, 1650, RAG-Ne 29, 67v. 

BOOMKENS: Lands daerment noempt de Boomkins, 1578, RAG-Ne 396, 
34v; Inde boemkins, 1578, RAG-Ne 396, 24v. 

BOONTANT: landts ghelegh(en) daerment noempt In(den) braemhul oost 
de(n) boontant, 1643-1645, RAG-Ne 1257, 8v; lants ghen(aemp)t den bon-
tant ende den braemhul oost de priesterage van landeghem, 1650, RAG-Ne 
400, 33r; lants ghenaemt den boontant oost de Priesterage suijt den herre-
wech, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 5v; den voetwegh ghenaemt den Boontant, 
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1728 RAG-Ne 2244, art. 25; de boontant wesende den doswegh, 1728 RAG-
Ne 2244, art. 29. 

Bos 1: ter stede daerme(n)t heet jnde(n) busch, 1397, SAG, 330/10, 318v; 
Joh(ann)es de buscho sup(er) domistationem apud busche sicut apparet in 
antiquis libris, 1418, RAG-Dro 84, 23v; Lants Jnde(n) busch, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 265v; Landts ghenaempt de(n) bosch, 1577, RAG-Ne 323, 
106r; meerschelke(n) Inde mosschaver straete ghenaemt de(n) busch, 1650, 
RAG-Me 66, 255v; lants ghenaemt de(n) bosch gheleghe(n) by wilde 
driesch, 1674, RAG-Ma 598, 102; meersch ghenaemt de(n) bosch, 1689, 
RAG-Me 71, 22r; meersch gen(aem)t den Bosch west de Aesendoncken, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 713. 
Bos 2: den bosch, 1622, RAG-Ne 72, 0; een stic landts wylent twee sticken 
gheweest deene ghenaemt den bosch ende dander den veltackere noort Leen 
ghehouden vant gaversche, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 71r; partyen 
ghenaemt den bosch, 1689, RAG-Me 71, 23r; lande ghenaemt den bus ofte 
het Ackerken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 691. 
Bos 3: heedt den busch, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 24v; iijC R(oeden) 
ghenaemt den bosch, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 28r; meersch gen(aem)t 
den bosch oost het poortacker, 1677, RAG-Me 70, 115r; meersch ghenaemt 
den bosch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 646. 
Bos 4: landts ghenaempt den bosch daerment heet ten doij mannen, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 26r. 
Bos 4: lants ter stede daerme(n)t heet jnden busch, 1397, SAG-330/10, 318v; 
sticxke(n) ghenaempt de busch, 1577, RAG-Ne 323, 150v; Lant ghenaemt 
den busch suut de(n) platte(n) bulc, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 41r; stic tae-
ruwlant ghenaemt den busch, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 55r; Lant 
ghenaemt den busch zuut een stic Lant ghenaemt willekens Lochtync soorte-
ren onder den Leene ten heule, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 84r; Lant 
ghenaemt den busch, 1639, RAG-Ne 28, 0; eene behuijsde hofstede te voren 
een stick lant ghenaemt den busch ligghende upden suutcant sorterende on-
der tleen ten heule oost ... metten platten bulck, 1650, RAG-Ne 29, 30r; lant 
ghenaemt den busch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 105v. 

BOS TUSSEN GRACHTEN: Landts diemen heet de(n) busch tusschen 
grachten, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; eenen bulck Lands diemen heet den 
busch Ligghende In Landeghem tusschen grachten, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 
15v. 

BOSDRIES: Landts ghenaemt de(n) boschdriesch op wilde cautere west den 
voet wegh, 1678, RAG-Me 70, 146r; saeylant ghenaemt den boschdriesch, 
1685, RAG-Ma 598, 8v; landt ghenaemt den boes dries ofte Schaepdries, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 511. 
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blockenackerstraetk(en), 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 11; lant ghenaemt 
het veldeken kerkcken velt jn blaeckenacker west het blaeckenackerstraet-
ken, 1650, RAG-Ne 29, 52v; landts genaemt het Curt Veldeken zuyt West 
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1728 RAG-Ne 2244, art. 25; de boontant wesende den doswegh, 1728 RAG-
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den bosch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 646. 
Bos 4: landts ghenaempt den bosch daerment heet ten doij mannen, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 26r. 
Bos 4: lants ter stede daerme(n)t heet jnden busch, 1397, SAG-330/10, 318v; 
sticxke(n) ghenaempt de busch, 1577, RAG-Ne 323, 150v; Lant ghenaemt 
den busch suut de(n) platte(n) bulc, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 41r; stic tae-
ruwlant ghenaemt den busch, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 55r; Lant 
ghenaemt den busch zuut een stic Lant ghenaemt willekens Lochtync soorte-
ren onder den Leene ten heule, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 84r; Lant 
ghenaemt den busch, 1639, RAG-Ne 28, 0; eene behuijsde hofstede te voren 
een stick lant ghenaemt den busch ligghende upden suutcant sorterende on-
der tleen ten heule oost ... metten platten bulck, 1650, RAG-Ne 29, 30r; lant 
ghenaemt den busch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 105v. 

BOS TUSSEN GRACHTEN: Landts diemen heet de(n) busch tusschen 
grachten, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; eenen bulck Lands diemen heet den 
busch Ligghende In Landeghem tusschen grachten, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 
15v. 

BOSDRIES: Landts ghenaemt de(n) boschdriesch op wilde cautere west den 
voet wegh, 1678, RAG-Me 70, 146r; saeylant ghenaemt den boschdriesch, 
1685, RAG-Ma 598, 8v; landt ghenaemt den boes dries ofte Schaepdries, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 511. 
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BOSMEERS(ELKEN): jnt busch mersschelkin, 1420, SAG, 330/17, 154r; jn 
bussche m(er)sch, 1451, SAG, 330/25, 78r. 

BOSSCHAERT: een bosschelken ghenaempt den bosschaert, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 49r; lant te voren bosch gheweest hebbende ghenaemt den 
bosschaert, 1650, RAG-Ne 29, 56v; stick lant te vooren bosch gheweest 
hebbende ghenaemt den boschaert noort tghescheet vande prochie van lan-
deghem ende hansbeke, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 117v. 

BOSSELKEN (Heiste): lant ghenaemt tbosselken, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, nr. 150; landts ghenaemt het bosselken (125R), 1698, RAG-Me 106, 
272r; bosch ghenaemt den hooghenbosch ofte bosselken, 1699, RAG-Me 
106, 277r; lant ghenaemt het bosselken west de Dreve, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 935. 

BOSSELKEN (Herenthoek) <B6>: stick lant ghenaemt het busselken west 
eene partye ghenaemt de groote hostijne, 1650, RAG-Ne 29, 30v; lant 
ghen(aem)t het busschelken west een partye ghenaemt de groote hostyne, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 93v. 

BOSSELKEN: behuusde hofstede ghenaempt tbosschelkin, 1574, RAG-Ne 
624, 134v; Eene behuusde hofstede Jnde prochie van landeghem Ghenaemt 
tbosschelken, 1585, RAG-Ne 773, 0. 

BOSSELKEN: ghenaempt tbosschelkin, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 12v; stick 
ghenaempt het bosschelke(n) met ee(n) dreve een roe breedt, 1577, RAG-Ne 
323, 125v; lants genaempt het bosselken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 6v; lant 
genaempt het bosselken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 10r; lants gheheeten 
tbosselken, 1606, RAG-Me 105, 3v; Lants ghenaempt het bosschelke(n), 
1617, RAG-Ne 397, 131r; Lant ghenaemt tbusschelken, 1639, RAG-Ne 28, 
0; lant ghenaemt het bosschelken, 1650, RAG-Ne 29, 38r; partyke(n) landts 
ghenaemt het bosschelke(n), 1695, RAG-Me 106, 152r; lant ghenaemt het 
bosselken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 152; lant ghenaemt het bosselken oost 
den vaerentbulck noort den mullenshouck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 463; 
lant genaemt het Busselken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1304. 

BOSSEN: taru Landts daermaent heett (sic) de busschen, 1583, RAG-Ne 
396, 344r. 

BOSSTUK: lant up dhende vande renterghemstraete nu ghenaemt tboschs-
tick, 1650, RAG-Ne 29, 79v. 

BOTERSTUK(SKEN) <F4-G4>: lants geleghen bachten haeghen gen(aem)t 
het seyselke(n) ofte boterstuck, 1676, RAG-Me 70, 63v; Lants ghenaemt het 
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boterstuc, 1680, RAG-Me 70, 211v; het cheijnseke(n) ofte botterstuck op-
de(n) wyck van wilde, 1691, RAG-Me 106, 66v; landt ghenaemt het botter-
stucxken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 399. 

BOUDINS AKKER: boudins ack(er)e, 1450, SAG, 301/40, 3, 55v; Jn beyins 
ackere, 1530, RAG-Nd; Lants ghenae(m)pt beyens ackere, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 200v. 

BOUDINS STEDE: bachten boudins stede, 1414, SAG, 330/15, 240. 

BOVEN DE BRIEL: ghemet bove(n) briele, 1577, RAG-Ne 323, 125; lants 
daerment heet boven den briele, 1605-1613, RAG-Ne 1262 , 19v. 

BOVEN DE BUURSTEDE: saeijlant op den wijck van heijste ghenaemt 
boven de buers stede, 1666, RAG-Me 68, 62r. 

BOVEN DE HEGGEN: boven der egghe(n), 1538-1564, RAG-Ne, 62, 272r; 
lands  bove(n)  der hegghe(n) co(m)mende van(den) herweghe tot anden 
kercwech, 1550-1576, RAG-Ne 63, 58v; lands up landeghem cautere Daer-
men teet boven der eeghen, 1558, RAG-Ne 670, 0; Landts ghenaempt bo-
ve(n) der hegghe, 1577, RAG-Ne 323, 146v; Landts daerment heet boven 
den hegghe west den herwech van Landeghem naer Vorsselare, 1584, RAG-
Ne 63, 92r. 

BOVEN DE HOUTSTEDE: lant darment heet boven dautste, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 11v. 

BOVEN DE OLIESLAG: cauterlandt op Landeghem cauter daerment 
noempt boven den olieslach, 1649, RAG-Me 66, 127r. 

BOVEN HET DAL: Landts op de(n) wyck va(n) wilde ghenaemt bove(n) 
tdal suyt de(n) doschwech noort het dal, 1675, RAG-Me 69, 182r. 

BOVEN HET POPELIERKEN: opde zelve cauter boven het popelierk(en) 
zuyt den waghenwech, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 34. 

BOVEN HOVE: Landts ghenaempt boven hove west den Doschwegh, 1679, 
RAG-Me 70, 164r. 

BOVEN MUISDALE: bove(n) musdale, 1426, SAG, 330/18, 340v; lants 
daerment heet boven muusdale, 1582-1624, RAG-Ne 104, 13r. 
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BOSMEERS(ELKEN): jnt busch mersschelkin, 1420, SAG, 330/17, 154r; jn 
bussche m(er)sch, 1451, SAG, 330/25, 78r. 

BOSSCHAERT: een bosschelken ghenaempt den bosschaert, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 49r; lant te voren bosch gheweest hebbende ghenaemt den 
bosschaert, 1650, RAG-Ne 29, 56v; stick lant te vooren bosch gheweest 
hebbende ghenaemt den boschaert noort tghescheet vande prochie van lan-
deghem ende hansbeke, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 117v. 

BOSSELKEN (Heiste): lant ghenaemt tbosselken, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, nr. 150; landts ghenaemt het bosselken (125R), 1698, RAG-Me 106, 
272r; bosch ghenaemt den hooghenbosch ofte bosselken, 1699, RAG-Me 
106, 277r; lant ghenaemt het bosselken west de Dreve, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 935. 

BOSSELKEN (Herenthoek) <B6>: stick lant ghenaemt het busselken west 
eene partye ghenaemt de groote hostijne, 1650, RAG-Ne 29, 30v; lant 
ghen(aem)t het busschelken west een partye ghenaemt de groote hostyne, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 93v. 

BOSSELKEN: behuusde hofstede ghenaempt tbosschelkin, 1574, RAG-Ne 
624, 134v; Eene behuusde hofstede Jnde prochie van landeghem Ghenaemt 
tbosschelken, 1585, RAG-Ne 773, 0. 

BOSSELKEN: ghenaempt tbosschelkin, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 12v; stick 
ghenaempt het bosschelke(n) met ee(n) dreve een roe breedt, 1577, RAG-Ne 
323, 125v; lants genaempt het bosselken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 6v; lant 
genaempt het bosselken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 10r; lants gheheeten 
tbosselken, 1606, RAG-Me 105, 3v; Lants ghenaempt het bosschelke(n), 
1617, RAG-Ne 397, 131r; Lant ghenaemt tbusschelken, 1639, RAG-Ne 28, 
0; lant ghenaemt het bosschelken, 1650, RAG-Ne 29, 38r; partyke(n) landts 
ghenaemt het bosschelke(n), 1695, RAG-Me 106, 152r; lant ghenaemt het 
bosselken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 152; lant ghenaemt het bosselken oost 
den vaerentbulck noort den mullenshouck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 463; 
lant genaemt het Busselken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1304. 

BOSSEN: taru Landts daermaent heett (sic) de busschen, 1583, RAG-Ne 
396, 344r. 

BOSSTUK: lant up dhende vande renterghemstraete nu ghenaemt tboschs-
tick, 1650, RAG-Ne 29, 79v. 

BOTERSTUK(SKEN) <F4-G4>: lants geleghen bachten haeghen gen(aem)t 
het seyselke(n) ofte boterstuck, 1676, RAG-Me 70, 63v; Lants ghenaemt het 
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boterstuc, 1680, RAG-Me 70, 211v; het cheijnseke(n) ofte botterstuck op-
de(n) wyck van wilde, 1691, RAG-Me 106, 66v; landt ghenaemt het botter-
stucxken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 399. 

BOUDINS AKKER: boudins ack(er)e, 1450, SAG, 301/40, 3, 55v; Jn beyins 
ackere, 1530, RAG-Nd; Lants ghenae(m)pt beyens ackere, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 200v. 

BOUDINS STEDE: bachten boudins stede, 1414, SAG, 330/15, 240. 

BOVEN DE BRIEL: ghemet bove(n) briele, 1577, RAG-Ne 323, 125; lants 
daerment heet boven den briele, 1605-1613, RAG-Ne 1262 , 19v. 

BOVEN DE BUURSTEDE: saeijlant op den wijck van heijste ghenaemt 
boven de buers stede, 1666, RAG-Me 68, 62r. 

BOVEN DE HEGGEN: boven der egghe(n), 1538-1564, RAG-Ne, 62, 272r; 
lands  bove(n)  der hegghe(n) co(m)mende van(den) herweghe tot anden 
kercwech, 1550-1576, RAG-Ne 63, 58v; lands up landeghem cautere Daer-
men teet boven der eeghen, 1558, RAG-Ne 670, 0; Landts ghenaempt bo-
ve(n) der hegghe, 1577, RAG-Ne 323, 146v; Landts daerment heet boven 
den hegghe west den herwech van Landeghem naer Vorsselare, 1584, RAG-
Ne 63, 92r. 

BOVEN DE HOUTSTEDE: lant darment heet boven dautste, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 11v. 

BOVEN DE OLIESLAG: cauterlandt op Landeghem cauter daerment 
noempt boven den olieslach, 1649, RAG-Me 66, 127r. 

BOVEN HET DAL: Landts op de(n) wyck va(n) wilde ghenaemt bove(n) 
tdal suyt de(n) doschwech noort het dal, 1675, RAG-Me 69, 182r. 

BOVEN HET POPELIERKEN: opde zelve cauter boven het popelierk(en) 
zuyt den waghenwech, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 34. 

BOVEN HOVE: Landts ghenaempt boven hove west den Doschwegh, 1679, 
RAG-Me 70, 164r. 

BOVEN MUISDALE: bove(n) musdale, 1426, SAG, 330/18, 340v; lants 
daerment heet boven muusdale, 1582-1624, RAG-Ne 104, 13r. 
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BOVEN SCHOTS MEERS: Landts ghenaemt boven schootsmeersch, 1672, 
RAG-Me 69, 58r; landts ghenaempt bove(n) schotsmeersch west den wae-
ghewegh, 1706, RAG-Me 71, 243r. 

BOVEN SPINTENBILK: ee(n) p(ar)tije landts ghenaempt bove(n) spinten-
bulck, 1687, RAG-Ma 598, 221r. 

BRAAIEN AKKE: daerment heedt ter brayen acke (sic), 1486, SAG, 
330/37, 288r (corrupte bron). 

BRAAMBEZIEBILKSKEN: bulcxkin ghenaemt tbraembezibulcxkin, 1538-
1564, RG-Ne 62, 391r. 

BRAAMBILK <D5-E5?>: Lants ghenaempt den brae(m)bulc ligghen ande 
priestraige van landeghe(m) ande(n) muelewech, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 
214v. 

BRAAMHUL <D5-E5?>: een p(er)cheel meersch ligghende bove(n) lan-
deghem brugghe ghenaempt den braemhul, 1571, RAG-BN, 2449, 0; Lands 
upde(n) cautere daerment noempt de(n) braemhul, 1571-1573, RAG-Ne 623, 
58r; landts ghenaempt de(n) braemhul noort de priesteraige van Lande-
ghe(m) oost sheere(n) straete, 1577, RAG-Ne 323, 122v; cauterlant ge-
naempt den braemhul west de calene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 10r; up den 
braemhul, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 2v; een stic cauterlant ghenaemt den 
braemhul west de calene, 1602-1656, RAG-Ne 1190c, 97r; ijc Roed(en) 
lants ghenaempt de(n) Braemhul, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 4r; meersch by 
landeghem kercke ghenaempt den braemhul west de caelene, 1627, RAG-Ne 
398, 24v; cauters ghenaemt den braemhul, 1632, RAG-Nd; landts ghe-
legh(en) daerment noempt I(nden) braemhul oost de(n) boontant, 1643-1645, 
RAG-Ne 1257, 8v; cauterlant ghenaemt den braemhul oost den heerwech 
west de meerschen, 1650, RAG-Ne 29, 23r; lants ghen(aemp)t den bontant 
ende den braemhul oost de priesterage van landeghem, 1650, RAG-Ne 400, 
33r. 

BRAAMS STUK: up brae(m)s stic iij roeden lants diemen hout van den 
he(er)e van nevele, 1350, SAG-330/1, 14r; In de p(ro)hye van landeghem up 
braems stic iij Roeden lands, 1354, SAG-330/1, 228v; up dbraemstic, 1490, 
RAG-Ne 61, 288r; het braemstick oost den herwech, 1603-1604, RAG-Ne 
1262, 8v; landts op wilde cautere gen(aem)t het braemstuck ofte craeyneck-
stuck noort het water lat, 1677, RAG-Me 70, 84v; saeijlant ghenaemt het 
braemstuck oost den sauput, 1685, RAG-Ma 598, 7v. 

BRAETWAL: meersch In Renterghem brouck by de(n) dam benede(n) upde 
braet twal, 1605-1613, RAG-Ne 1262, 15r. 
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BRAND: Landts up de(n) brannd (sic), 1577, RAG-Ne 323, 148r. 

BREEMEERS <H4>: It(em) up de(n) acker bouen breetmersch, 1397, SAG-
330/10, 318v; daer ment heet breemersch, 1420, SAG, 330/17, 154r; jnde 
breemersch jeghen trot, 1450, SAG, 330/25, 78r; breemeersch, 1458, SAG, 
330/28, 30r; jn breemeersch, 1461, SAG, 330/29, 112v; up breemersch, 
1486, SAG, 330/37, 210v; mersch de breemersch west de calene, 1588, 
RAG-Ne 26, 45r. 

BRIEL <D4>: ten briele buten hauenecke, 1425, 301/28, 2, 22r; de briel .iiij. 
L roede(n), 1426, SAG, 330/18, 340v; den briel, 1458, SAG, 330/28, 30r; 
uut een(en) bulck of bunder vivere Lants achter an de vivere d Lant te(n) 
Briele en het merschaerdeken, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 3v. 

BRIELKEN(S) <D4>: ghemet ant brielke(n) oost de keerckwegh, 1577, 
RAG-Ne 323, 126v; lants geheeten het brielken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
11r; op dander syde van(den) groenen wech eyndende ant brielken, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 84r; cauters neffens tbrielken, 1586, RAG-Me 65, 69v; 
landts gheleghen boven tbrielken, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0; landts genomt 
het brielken oost den groenen wech streckende naer heyste, e 16-b 17, RAG-
Vi 218, 0; Lants ghenaempt tbrielken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 3v; Lant 
genaemt het brielken west een stic genaemt de viergemeten, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 17r; lant het brielken zuut oost den kercwech noort de vier-
ghemete, 1650, RAG-Ne 29, 54v; lants ghenaemt het brielken suut ende 
west den landeghem bulck, 1650, RAG-Ne 29, 25r; grond te Landeghem de 
brielkens, 1676, RAG-Me 70, f 45v; lants op den wijck van vierheckenen 
ghenaempt het brielken noort den kerckwegh, 1678, RAG-Ma 598, 136; 
lants op de(n) wyck va(n) vierheckene(n) gena(aem)t het brielke(n) noort de 
keerckwegh, 1678, RAG-Ma 602, 0; Saeijlandt binne(n) de prochie van lan-
deghem op de(n) lande van nevele ghenaemt het brijlken (sic) oost de(n) 
goene(n) wegh suyt de(n) doschwegh, 1695, RAG-Me 71, 135v; landts 
ghenaemt het brielken suyt den groenen wech, 1698, RAG-Me 106, 249v; 
lant genaemt het brielken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 686; lant ghenaemt het 
brielken oost den brielkensplas, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1017. 

BRIELKENSPLAS <D4>: saeijlandt ghenaemt de Landeghem beecke (sic) 
west de landeghem (xxx niet ingevuld) noort den brielkens plas, 1685, RAG-
Ma 598, 7r; aenden brielkens plas, 1693, RAG-Ne 42 b, 0. 

BRIELMEERS <C4>: de brielmeersch, 1538-1564, RAG-Ne 62, 388; een 
stick cauters anden brielmeersch naest Landeghem, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 
0; meersch inde brielmeersch west calene, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 96v; 
meersch Jnden brielmeersch noort west de calene, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, nr. 304; meersch Inde muysdaele ghenaemt den brielmeersch noort de 
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BOVEN SCHOTS MEERS: Landts ghenaemt boven schootsmeersch, 1672, 
RAG-Me 69, 58r; landts ghenaempt bove(n) schotsmeersch west den wae-
ghewegh, 1706, RAG-Me 71, 243r. 

BOVEN SPINTENBILK: ee(n) p(ar)tije landts ghenaempt bove(n) spinten-
bulck, 1687, RAG-Ma 598, 221r. 

BRAAIEN AKKE: daerment heedt ter brayen acke (sic), 1486, SAG, 
330/37, 288r (corrupte bron). 

BRAAMBEZIEBILKSKEN: bulcxkin ghenaemt tbraembezibulcxkin, 1538-
1564, RG-Ne 62, 391r. 

BRAAMBILK <D5-E5?>: Lants ghenaempt den brae(m)bulc ligghen ande 
priestraige van landeghe(m) ande(n) muelewech, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 
214v. 

BRAAMHUL <D5-E5?>: een p(er)cheel meersch ligghende bove(n) lan-
deghem brugghe ghenaempt den braemhul, 1571, RAG-BN, 2449, 0; Lands 
upde(n) cautere daerment noempt de(n) braemhul, 1571-1573, RAG-Ne 623, 
58r; landts ghenaempt de(n) braemhul noort de priesteraige van Lande-
ghe(m) oost sheere(n) straete, 1577, RAG-Ne 323, 122v; cauterlant ge-
naempt den braemhul west de calene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 10r; up den 
braemhul, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 2v; een stic cauterlant ghenaemt den 
braemhul west de calene, 1602-1656, RAG-Ne 1190c, 97r; ijc Roed(en) 
lants ghenaempt de(n) Braemhul, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 4r; meersch by 
landeghem kercke ghenaempt den braemhul west de caelene, 1627, RAG-Ne 
398, 24v; cauters ghenaemt den braemhul, 1632, RAG-Nd; landts ghe-
legh(en) daerment noempt I(nden) braemhul oost de(n) boontant, 1643-1645, 
RAG-Ne 1257, 8v; cauterlant ghenaemt den braemhul oost den heerwech 
west de meerschen, 1650, RAG-Ne 29, 23r; lants ghen(aemp)t den bontant 
ende den braemhul oost de priesterage van landeghem, 1650, RAG-Ne 400, 
33r. 

BRAAMS STUK: up brae(m)s stic iij roeden lants diemen hout van den 
he(er)e van nevele, 1350, SAG-330/1, 14r; In de p(ro)hye van landeghem up 
braems stic iij Roeden lands, 1354, SAG-330/1, 228v; up dbraemstic, 1490, 
RAG-Ne 61, 288r; het braemstick oost den herwech, 1603-1604, RAG-Ne 
1262, 8v; landts op wilde cautere gen(aem)t het braemstuck ofte craeyneck-
stuck noort het water lat, 1677, RAG-Me 70, 84v; saeijlant ghenaemt het 
braemstuck oost den sauput, 1685, RAG-Ma 598, 7v. 

BRAETWAL: meersch In Renterghem brouck by de(n) dam benede(n) upde 
braet twal, 1605-1613, RAG-Ne 1262, 15r. 
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BRAND: Landts up de(n) brannd (sic), 1577, RAG-Ne 323, 148r. 

BREEMEERS <H4>: It(em) up de(n) acker bouen breetmersch, 1397, SAG-
330/10, 318v; daer ment heet breemersch, 1420, SAG, 330/17, 154r; jnde 
breemersch jeghen trot, 1450, SAG, 330/25, 78r; breemeersch, 1458, SAG, 
330/28, 30r; jn breemeersch, 1461, SAG, 330/29, 112v; up breemersch, 
1486, SAG, 330/37, 210v; mersch de breemersch west de calene, 1588, 
RAG-Ne 26, 45r. 

BRIEL <D4>: ten briele buten hauenecke, 1425, 301/28, 2, 22r; de briel .iiij. 
L roede(n), 1426, SAG, 330/18, 340v; den briel, 1458, SAG, 330/28, 30r; 
uut een(en) bulck of bunder vivere Lants achter an de vivere d Lant te(n) 
Briele en het merschaerdeken, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 3v. 

BRIELKEN(S) <D4>: ghemet ant brielke(n) oost de keerckwegh, 1577, 
RAG-Ne 323, 126v; lants geheeten het brielken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
11r; op dander syde van(den) groenen wech eyndende ant brielken, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 84r; cauters neffens tbrielken, 1586, RAG-Me 65, 69v; 
landts gheleghen boven tbrielken, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0; landts genomt 
het brielken oost den groenen wech streckende naer heyste, e 16-b 17, RAG-
Vi 218, 0; Lants ghenaempt tbrielken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 3v; Lant 
genaemt het brielken west een stic genaemt de viergemeten, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 17r; lant het brielken zuut oost den kercwech noort de vier-
ghemete, 1650, RAG-Ne 29, 54v; lants ghenaemt het brielken suut ende 
west den landeghem bulck, 1650, RAG-Ne 29, 25r; grond te Landeghem de 
brielkens, 1676, RAG-Me 70, f 45v; lants op den wijck van vierheckenen 
ghenaempt het brielken noort den kerckwegh, 1678, RAG-Ma 598, 136; 
lants op de(n) wyck va(n) vierheckene(n) gena(aem)t het brielke(n) noort de 
keerckwegh, 1678, RAG-Ma 602, 0; Saeijlandt binne(n) de prochie van lan-
deghem op de(n) lande van nevele ghenaemt het brijlken (sic) oost de(n) 
goene(n) wegh suyt de(n) doschwegh, 1695, RAG-Me 71, 135v; landts 
ghenaemt het brielken suyt den groenen wech, 1698, RAG-Me 106, 249v; 
lant genaemt het brielken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 686; lant ghenaemt het 
brielken oost den brielkensplas, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1017. 

BRIELKENSPLAS <D4>: saeijlandt ghenaemt de Landeghem beecke (sic) 
west de landeghem (xxx niet ingevuld) noort den brielkens plas, 1685, RAG-
Ma 598, 7r; aenden brielkens plas, 1693, RAG-Ne 42 b, 0. 

BRIELMEERS <C4>: de brielmeersch, 1538-1564, RAG-Ne 62, 388; een 
stick cauters anden brielmeersch naest Landeghem, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 
0; meersch inde brielmeersch west calene, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 96v; 
meersch Jnden brielmeersch noort west de calene, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, nr. 304; meersch Inde muysdaele ghenaemt den brielmeersch noort de 
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Calene, 1672, RAG-Me 69, 87v; een p(ar)tye meersch ghenaempt den briel-
meersch gheleghen Inde muysdaele west de caelen oost den cautere, 1700, 
RAG-Ma, 597, 50r; meersch ghenaemt den brielmeersch oost den Cautere 
west de Caelene, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1034. 

BRIELMEERSELKEN <C4>: meersch Inde muysdaele ghenaemt het briel-
meerske(n), 1677, RAG-Me 70, 126r; meersch ghenaemt het brielmeerssel-
ken noort west de Calene, 1678, RAG-Me 70, 151r. 

BROEK: den minsten bilc jnden brouc, 1414, SAG, 330/15, 240v; mers-
schen inden brouck, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 256v; mersch Inden brouck, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 65r; Landts ghenaemt de Langhe hemerycke ghe-
leghen Inde(n) brouck, 1677, RAG-Me 70, 125r; partije van lande ghe-
legh(en) byde(n) broeck, 1688, RAG-Me 106, 44v. 

BROEKELSTRAATJE: cauter Landts ghenaempt dmoortelstic noordt het 
brouckelstraetkin, 1583, RAG-Ne 396, 349v. 

BROEKGAT <C4>: mersschen gheleghen beneden den brouckgate, 1543 
(latere kopie), RAG-Ne 64, 134v; meersch int broucgat, 1550-1576, RAG-
Ne 63, 46v; zuut tbrouckstraettien zuut oost tbrouckgat, 1565-1587, RAG-
Ne, 99, 7r; meersch Jn broucgat,  1577, RAG-Ne 323, 6r;  meersch byde 
muelene gheheete(n) het brouckgat oosthende up de calene, 1577, RAG-Ne 
323, 125r; mersch ant brouckgat oost de calene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
20r; mersch daerment heet Jnt brouckgat oost de calene, 1596, RAG-Ne, 
103, 123v; half ghemet maeymeersch gheleghen int broucgat, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 11r;  meerschen daerment het (sic)  Int brouckgat oost de 
Caelene van Landeghem naer merendre, 1623, RAG-Ne 397, 170v; meersch 
aent broucgat oost de Poucke, 1634, RAG-Ne 398, 169v; meersch jnt brouc-
gat oost de calene, 1639, RAG-Ne 28, 0; byden broucgate west den wa-
ghenwech, 1640, RAG-Ne 28, 0; meersch Inde tusschenste meersch by het 
broeckgat suut oost de calene, 1650, RAG-Ne 29, 6r; meersch ligghende Jn 
het broecgat oost de calene, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 80v; mers by het 
broucgat, 1672, RAG-Ne 422, 0; meersch daerment noemt het broeckgat, 
1679, RAG-Me 70, 199r; meersch int broeckgat oost de Caelene west den 
Cauter, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1115. 

BROEKGAT <C4>: tbroecgat ofte moortelstraetken, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, 116r. 

BROEKGATMEERS: tusschen den baermen en broucgate mees, 1550-1563, 
RAG-Ne 63, 10r. 
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BROEKLAND: lants (in Rentergemkouter) ghenaempt het brouck Lant, 
1538-1564, RAG-Ne, 62, 275r; ghemet ghenampt tbrouclant, 1577, RAG-Ne 
69, nr. 119; half gemet genaempt broucklant oft cromlant, 1582-1624, RAG-
Ne 104, 72r. 

BROEKMEERS: meersch Jnde brouckmeersch oost de calene, 1577, RAG-
Ne 323, 103v; meersch daerment heet Inde broeckmeersch oost de calene, 
1650, RAG-Ne 29, 72r; meersch ofte ettinghe ghenaemt de broeckemeersch, 
1696, RAG-Me 71, 153r; meersch genaemt den broeckmeersch, 1728, RAG-
Ne 2244, art. 732; meersch genaemt den Blanckaert oost broeckmeersch 
suijt een Dreve, 1728, RAG-Ne 2244, art. 748. 

BROEKSTRAAT: suyt de brouckstraete, 1577, RAG-Ne 323, 141v. 

BROEKSTRAATJE <C4>: zuut tbrouckstraettien zuut oost tbrouckgat, 
1565-1587, RAG-Ne, 99, 7r; landt Inden herrenthouck ghenaempt den 
chijnsbulck noort het brouckstraetken west den wech van landeghem muele-
ne naer meerentre, 1582-1624, RAG-Ne 104, 54r; cauter Landts ghenaempt 
dmoortelstic noordt het brouckelstraetkin, 1583, RAG-Ne 396, 349v; Lants 
ghenaemt den dambulck zuut ende oost het brouckstraetken, 1586, RAG-Me 
65, 60r; partije ghen(aem)pt den dambulck oost het brouckstraetken, 1669, 
RAG-Me 68, 192r. 

BROEKSTRAATJE: stucxken noort lancx de caelene Suyt het water-
loopk(en) comme(nde) uute(r) caelene de westsyde ... soo volghende het 
straetke(n) tot up de hautstrate de oostsyde Achter het loopk(en) va(n) wilde 
noort oost Achter het Brouckstaetke(n), 1579, RAG-Dro 36h, 32r; Landts 
ghenaempt de(n) geensbulc noordt tbroucstraetkin west den heerwech, 1583, 
RAG-Ne 396, 349r; lants noort oost het brouck straetken suyt de straete loo-
pen van Wilde naer Heyste, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 3r; meersch 
ghenaemt de roykens suyt het broeckstraetgtie(n), 1675, RAG-Me 69, 154v; 
landts genaemt tsomer gheweet zuytwest het brouck straetien, 1677, RAG-
Me 70, 92v; Lants ghenaemt de corte hemerycke noort het brouck straet-
gie(n), 1677, RAG-Me 70, 125r; partije ghenaemt het somergeweet suijt 
west t broekstraetie(n), 1689, RAG-Me 71, 27v; lant ghenaemt het Steentjen 
west het broekstraetjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 745; uijtwegende op het 
Broeckstraetjen, 1738, RAG-Dro 56, 673. 

BROEKWEG:  de(n) wech die naer de meersch loopt ghenaempt de(n) 
brouck wech, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 265v. 

BRUGSE HEERWEG <C3-H3>: noort eijsten dries zuut west den herwech 
van ghendt naer brugghe, 1582-1624, RAG-Ne 104, 45r; lants ligghende 
thalewijn up Landeghe(m) cautere noort den bruchsche(n) herwech, 1586, 
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Calene, 1672, RAG-Me 69, 87v; een p(ar)tye meersch ghenaempt den briel-
meersch gheleghen Inde muysdaele west de caelen oost den cautere, 1700, 
RAG-Ma, 597, 50r; meersch ghenaemt den brielmeersch oost den Cautere 
west de Caelene, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1034. 

BRIELMEERSELKEN <C4>: meersch Inde muysdaele ghenaemt het briel-
meerske(n), 1677, RAG-Me 70, 126r; meersch ghenaemt het brielmeerssel-
ken noort west de Calene, 1678, RAG-Me 70, 151r. 

BROEK: den minsten bilc jnden brouc, 1414, SAG, 330/15, 240v; mers-
schen inden brouck, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 256v; mersch Inden brouck, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 65r; Landts ghenaemt de Langhe hemerycke ghe-
leghen Inde(n) brouck, 1677, RAG-Me 70, 125r; partije van lande ghe-
legh(en) byde(n) broeck, 1688, RAG-Me 106, 44v. 

BROEKELSTRAATJE: cauter Landts ghenaempt dmoortelstic noordt het 
brouckelstraetkin, 1583, RAG-Ne 396, 349v. 

BROEKGAT <C4>: mersschen gheleghen beneden den brouckgate, 1543 
(latere kopie), RAG-Ne 64, 134v; meersch int broucgat, 1550-1576, RAG-
Ne 63, 46v; zuut tbrouckstraettien zuut oost tbrouckgat, 1565-1587, RAG-
Ne, 99, 7r; meersch Jn broucgat,  1577, RAG-Ne 323, 6r;  meersch byde 
muelene gheheete(n) het brouckgat oosthende up de calene, 1577, RAG-Ne 
323, 125r; mersch ant brouckgat oost de calene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
20r; mersch daerment heet Jnt brouckgat oost de calene, 1596, RAG-Ne, 
103, 123v; half ghemet maeymeersch gheleghen int broucgat, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 11r;  meerschen daerment het (sic)  Int brouckgat oost de 
Caelene van Landeghem naer merendre, 1623, RAG-Ne 397, 170v; meersch 
aent broucgat oost de Poucke, 1634, RAG-Ne 398, 169v; meersch jnt brouc-
gat oost de calene, 1639, RAG-Ne 28, 0; byden broucgate west den wa-
ghenwech, 1640, RAG-Ne 28, 0; meersch Inde tusschenste meersch by het 
broeckgat suut oost de calene, 1650, RAG-Ne 29, 6r; meersch ligghende Jn 
het broecgat oost de calene, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 80v; mers by het 
broucgat, 1672, RAG-Ne 422, 0; meersch daerment noemt het broeckgat, 
1679, RAG-Me 70, 199r; meersch int broeckgat oost de Caelene west den 
Cauter, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1115. 

BROEKGAT <C4>: tbroecgat ofte moortelstraetken, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, 116r. 

BROEKGATMEERS: tusschen den baermen en broucgate mees, 1550-1563, 
RAG-Ne 63, 10r. 
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BROEKLAND: lants (in Rentergemkouter) ghenaempt het brouck Lant, 
1538-1564, RAG-Ne, 62, 275r; ghemet ghenampt tbrouclant, 1577, RAG-Ne 
69, nr. 119; half gemet genaempt broucklant oft cromlant, 1582-1624, RAG-
Ne 104, 72r. 

BROEKMEERS: meersch Jnde brouckmeersch oost de calene, 1577, RAG-
Ne 323, 103v; meersch daerment heet Inde broeckmeersch oost de calene, 
1650, RAG-Ne 29, 72r; meersch ofte ettinghe ghenaemt de broeckemeersch, 
1696, RAG-Me 71, 153r; meersch genaemt den broeckmeersch, 1728, RAG-
Ne 2244, art. 732; meersch genaemt den Blanckaert oost broeckmeersch 
suijt een Dreve, 1728, RAG-Ne 2244, art. 748. 

BROEKSTRAAT: suyt de brouckstraete, 1577, RAG-Ne 323, 141v. 

BROEKSTRAATJE <C4>: zuut tbrouckstraettien zuut oost tbrouckgat, 
1565-1587, RAG-Ne, 99, 7r; landt Inden herrenthouck ghenaempt den 
chijnsbulck noort het brouckstraetken west den wech van landeghem muele-
ne naer meerentre, 1582-1624, RAG-Ne 104, 54r; cauter Landts ghenaempt 
dmoortelstic noordt het brouckelstraetkin, 1583, RAG-Ne 396, 349v; Lants 
ghenaemt den dambulck zuut ende oost het brouckstraetken, 1586, RAG-Me 
65, 60r; partije ghen(aem)pt den dambulck oost het brouckstraetken, 1669, 
RAG-Me 68, 192r. 

BROEKSTRAATJE: stucxken noort lancx de caelene Suyt het water-
loopk(en) comme(nde) uute(r) caelene de westsyde ... soo volghende het 
straetke(n) tot up de hautstrate de oostsyde Achter het loopk(en) va(n) wilde 
noort oost Achter het Brouckstaetke(n), 1579, RAG-Dro 36h, 32r; Landts 
ghenaempt de(n) geensbulc noordt tbroucstraetkin west den heerwech, 1583, 
RAG-Ne 396, 349r; lants noort oost het brouck straetken suyt de straete loo-
pen van Wilde naer Heyste, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 3r; meersch 
ghenaemt de roykens suyt het broeckstraetgtie(n), 1675, RAG-Me 69, 154v; 
landts genaemt tsomer gheweet zuytwest het brouck straetien, 1677, RAG-
Me 70, 92v; Lants ghenaemt de corte hemerycke noort het brouck straet-
gie(n), 1677, RAG-Me 70, 125r; partije ghenaemt het somergeweet suijt 
west t broekstraetie(n), 1689, RAG-Me 71, 27v; lant ghenaemt het Steentjen 
west het broekstraetjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 745; uijtwegende op het 
Broeckstraetjen, 1738, RAG-Dro 56, 673. 

BROEKWEG:  de(n) wech die naer de meersch loopt ghenaempt de(n) 
brouck wech, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 265v. 

BRUGSE HEERWEG <C3-H3>: noort eijsten dries zuut west den herwech 
van ghendt naer brugghe, 1582-1624, RAG-Ne 104, 45r; lants ligghende 
thalewijn up Landeghe(m) cautere noort den bruchsche(n) herwech, 1586, 
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RAG-Me 65, 77v; ghemet boven(n) wilde ghenaempt de schuethaeghe zuut 
west de(n) herwech loopen van Ghendt naer Brugghe, 1620, RAG-Ne 397, 
128r; Landts west den Brughschen herwech genaempt Meetkens stick, 1649, 
RAG-Me 66, 116v; Landts op wilde cautere ghenaemt Olbaut stede west 
de(n) brughsche(n) heirwegh, 1676, RAG-Me 70, 22v; langs den Brugh-
schen tot aenden vinderhautschen heirwegh, 1738, RAG-Dro 56, 679; landt 
ghenaemt den Clopslach noort oost den Brughsche(n) herwech, 1698, RAG-
Me 106, 249v. 

BRUILOFTSTUK <B5>: lant ghenaempt het bruloftstick oost de hulstrate 
zuut het moortelstraetken noort den tert, 1582-1624, RAG-Ne 104, 55r; stic 
landts genaemt tbruyloft stic suut loopt tmoortelstraetken oost de hulstraete, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 56r; eene behuysde hofstede te vooren een stick 
lant ghenaemt het bruyloft stick oost de hulstraete suut het moortelstraetken, 
1650, RAG-Ne 29, 46r; behuysde hofstede te vooren een stick lant ghenaemt 
het bruyloft stick oost de hulstraete suut het moortelstraetken, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, 109v. 

BRUULMEERS: meersch ligghende inde brulmersch noort west de calene, 
1650, RAG-Ne 29, 21v. 

BRUUNS AKKER: lants ghenaempt bruydyns bruuns ackere, 1538-1564, 
RAG-Ne 62, 333r. 

BUIDINS HAGE: up buedins haghe, 1450, SAG, 330/25, 78r. 

BUITEN KRUISWEG: partye gheleghen buuten cruusweghe, 1604-1613 
RAG-Ne 1262, 29v. 

BUNDERKEN: een partyken Landt genoemdt tbunderken, 17e, RAG-Ne, 
31, 117v. 

BUNDERSTUK: tbui(n)d(er)stic, 1450, SAG, 330/25, 78r. 

BUNT <G-4>: landts ghenaemt den biervliet met de(n) buent daerinne lig-
ghende, 1689, RAG-Me71, 26r. 

BURDELMOORTEL: gheleghe(n) te burdelmoertere, 1397, SAG-330/10, 
318v; te burdelmoert(er)e, 1426, SAG, 330/18, 340v. 

BUSMAKER: partije landts ghenaemt de(n) busmaekere oost het ackerstrae-
tie(n), 1692, RAG-Me 106, 101r; landts ghenaemt den buschmaecker, 1708, 
RAG-Me 71, 274r; lant ghenaempt den busmaeker oost het weirdestraetjen 
suijt de meulestraete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 594. 
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BUUR: Item meerssche ligghende ten buure, 1359, SAG-330/2, 295v; Lants 
Jnde(n) buers, 1577, RAG-Ne 323, 141v. 
BUURSTEDE (Herenthoek): lant Inden herrenthouck boven buer stede, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 79v. 

BUURSTEDE (Heiste): Lants ghenaempt de buerste ligghende an eysten 
driesch oost den driesch, 1609, RAG-Me 105, 38r; de beurstede aen heysten-
driesch west eenen dos-wech, 1656-1657, RAG-Ne 1265, 6r; landts op den 
wyck van heijste ghenaemt de buerstede, 1706, RAG-Me 71, 248r; lant 
ghenaemt de buerstede suijt den herwegh noort den Eijsten Slagh, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 964. 

BUUS: Inden buus, 1582-1624, RAG-Ne 104, 22v; stick den buus, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 37v; lant Inden buys, 1582-1624, RAG-Ne 104, 60v. 

CACKAERTS HOEK <G4>: lants daerment naempt cackers houck, Landt 
ghenaemt de kackaerts houck, 1650, RAG-Me 66, 268v; Landts ghenaemt de 
kackers houck, 1677, RAG-Me 70, 93r; lants (1/2 bunder) ghenaempt de 
kackers houck, 1677, RAG-Me 83, art. 49; stuck landts ghenaemt de(n) ka-
ckershoeck, 1689, RAG-Me 71, 27v; saeijlant ghenaemt kackershoeck suyt 
de(n) doschwegh, 1690, RAG-Me 71, 34v; eene p(ar)tije landts ghenaemt 
de(n) kackershoeck, 1691, RAG-Me 106, 79v; lant ghenaemt de Cackers 
houck ofte ackerken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 307; een partije in Cackers 
houck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 888; lant ghenaemt den Maesbulck west het 
gheloosekens gat noort Cackers houck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 890; landt 
ghenaemt den Cackers houck oost broeckstraetjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
892. 

CALLANTS STEDE: Het aude huus up Joos callants stede, 1585, RAG-Ne 
581, 19r; onbehuusde hofstede ghenaempt callants stede, 1606, RAG-Ne 
396, 392v; landt ghenaemt de Callant Stede, 1728, RAG-Ne 2244, art. 113. 

CALLE SMEIJERS MEERS: mersch west de calene ghenaempt calle smeij-
ers mersch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 43r; meersch ghenaempt calle smey-
ers meersch, 1606, RAG-Ne 396, 392v; meersch calle smeyers meersch 
noort west de calene, 1650, RAG-Ne 29, 7r. 

CALLEBILK <G-7>: up de(n) callebulck, 1577, RAG-Ne 323, 144r; lant 
ghenaempt den callebulck west de hautstrate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 27r; 
Jnde(n) callebulck, 1583, RAG-Ne 773, 0; parcheel ghenaempt den calle-
beelck, 1585, RAG-Ne 581, 17r; partye ghenaemt den callenbulck, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 40r; lant den nieuwenbulck oost de houtstraete suut 
den callebulck, 1650, RAG-Ne 29, 1r; lant ghenaemt den callebulck suut 
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RAG-Me 65, 77v; ghemet boven(n) wilde ghenaempt de schuethaeghe zuut 
west de(n) herwech loopen van Ghendt naer Brugghe, 1620, RAG-Ne 397, 
128r; Landts west den Brughschen herwech genaempt Meetkens stick, 1649, 
RAG-Me 66, 116v; Landts op wilde cautere ghenaemt Olbaut stede west 
de(n) brughsche(n) heirwegh, 1676, RAG-Me 70, 22v; langs den Brugh-
schen tot aenden vinderhautschen heirwegh, 1738, RAG-Dro 56, 679; landt 
ghenaemt den Clopslach noort oost den Brughsche(n) herwech, 1698, RAG-
Me 106, 249v. 

BRUILOFTSTUK <B5>: lant ghenaempt het bruloftstick oost de hulstrate 
zuut het moortelstraetken noort den tert, 1582-1624, RAG-Ne 104, 55r; stic 
landts genaemt tbruyloft stic suut loopt tmoortelstraetken oost de hulstraete, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 56r; eene behuysde hofstede te vooren een stick 
lant ghenaemt het bruyloft stick oost de hulstraete suut het moortelstraetken, 
1650, RAG-Ne 29, 46r; behuysde hofstede te vooren een stick lant ghenaemt 
het bruyloft stick oost de hulstraete suut het moortelstraetken, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, 109v. 

BRUULMEERS: meersch ligghende inde brulmersch noort west de calene, 
1650, RAG-Ne 29, 21v. 

BRUUNS AKKER: lants ghenaempt bruydyns bruuns ackere, 1538-1564, 
RAG-Ne 62, 333r. 

BUIDINS HAGE: up buedins haghe, 1450, SAG, 330/25, 78r. 

BUITEN KRUISWEG: partye gheleghen buuten cruusweghe, 1604-1613 
RAG-Ne 1262, 29v. 

BUNDERKEN: een partyken Landt genoemdt tbunderken, 17e, RAG-Ne, 
31, 117v. 

BUNDERSTUK: tbui(n)d(er)stic, 1450, SAG, 330/25, 78r. 

BUNT <G-4>: landts ghenaemt den biervliet met de(n) buent daerinne lig-
ghende, 1689, RAG-Me71, 26r. 

BURDELMOORTEL: gheleghe(n) te burdelmoertere, 1397, SAG-330/10, 
318v; te burdelmoert(er)e, 1426, SAG, 330/18, 340v. 

BUSMAKER: partije landts ghenaemt de(n) busmaekere oost het ackerstrae-
tie(n), 1692, RAG-Me 106, 101r; landts ghenaemt den buschmaecker, 1708, 
RAG-Me 71, 274r; lant ghenaempt den busmaeker oost het weirdestraetjen 
suijt de meulestraete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 594. 
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BUUR: Item meerssche ligghende ten buure, 1359, SAG-330/2, 295v; Lants 
Jnde(n) buers, 1577, RAG-Ne 323, 141v. 
BUURSTEDE (Herenthoek): lant Inden herrenthouck boven buer stede, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 79v. 

BUURSTEDE (Heiste): Lants ghenaempt de buerste ligghende an eysten 
driesch oost den driesch, 1609, RAG-Me 105, 38r; de beurstede aen heysten-
driesch west eenen dos-wech, 1656-1657, RAG-Ne 1265, 6r; landts op den 
wyck van heijste ghenaemt de buerstede, 1706, RAG-Me 71, 248r; lant 
ghenaemt de buerstede suijt den herwegh noort den Eijsten Slagh, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 964. 

BUUS: Inden buus, 1582-1624, RAG-Ne 104, 22v; stick den buus, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 37v; lant Inden buys, 1582-1624, RAG-Ne 104, 60v. 

CACKAERTS HOEK <G4>: lants daerment naempt cackers houck, Landt 
ghenaemt de kackaerts houck, 1650, RAG-Me 66, 268v; Landts ghenaemt de 
kackers houck, 1677, RAG-Me 70, 93r; lants (1/2 bunder) ghenaempt de 
kackers houck, 1677, RAG-Me 83, art. 49; stuck landts ghenaemt de(n) ka-
ckershoeck, 1689, RAG-Me 71, 27v; saeijlant ghenaemt kackershoeck suyt 
de(n) doschwegh, 1690, RAG-Me 71, 34v; eene p(ar)tije landts ghenaemt 
de(n) kackershoeck, 1691, RAG-Me 106, 79v; lant ghenaemt de Cackers 
houck ofte ackerken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 307; een partije in Cackers 
houck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 888; lant ghenaemt den Maesbulck west het 
gheloosekens gat noort Cackers houck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 890; landt 
ghenaemt den Cackers houck oost broeckstraetjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
892. 

CALLANTS STEDE: Het aude huus up Joos callants stede, 1585, RAG-Ne 
581, 19r; onbehuusde hofstede ghenaempt callants stede, 1606, RAG-Ne 
396, 392v; landt ghenaemt de Callant Stede, 1728, RAG-Ne 2244, art. 113. 

CALLE SMEIJERS MEERS: mersch west de calene ghenaempt calle smeij-
ers mersch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 43r; meersch ghenaempt calle smey-
ers meersch, 1606, RAG-Ne 396, 392v; meersch calle smeyers meersch 
noort west de calene, 1650, RAG-Ne 29, 7r. 

CALLEBILK <G-7>: up de(n) callebulck, 1577, RAG-Ne 323, 144r; lant 
ghenaempt den callebulck west de hautstrate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 27r; 
Jnde(n) callebulck, 1583, RAG-Ne 773, 0; parcheel ghenaempt den calle-
beelck, 1585, RAG-Ne 581, 17r; partye ghenaemt den callenbulck, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 40r; lant den nieuwenbulck oost de houtstraete suut 
den callebulck, 1650, RAG-Ne 29, 1r; lant ghenaemt den callebulck suut 
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oost de houtstraete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 110; lant ghenaemt de 
Callebulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 125. 

CIJNS STEDEKEN: Lants ghenaempt het Sije (?) stedeken west de west-
houck straete, 1606, RAG-Ne 396, 396v. 

CIJNSBILK <C4-C5>: landt Inden herrenthouck ghenaempt den chijnsbulck 
noort het brouckstraetken west den wech van landeghem muelene naer mee-
rentre, 1582-1624, RAG-Ne 104, 54r. 

CIJNSELKEN <F4>: lants geleghen bachten haeghen gen(aem)t het seysel-
ke(n) ofte boterstuck, 1676, RAG-Me 70, 63v; op tCheijnselken, 1677, 
RAG-Me 83, art. 49; het cheijnseke(n) ofte botterstuck opde(n) wyck van 
wilde, 1691, RAG-Me 106, 66v. 

CLABBATTERKEN: ee(n) hofstedeken ghenaempt het clabbutterken ghe-
leghen anden cappelle(n) driesch neffens den goede van Cornelis heyman, 
1605-1613, RAG-Ne 1262, 19v; vant tkerken stedeke(n) ghenaempt tclabat-
terke(n), 1616, RAG-Ne 1262, 46v; hofstedeken ghenaempt het Clabatterken 
west den vaerentdriesch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 433. 

CLAES BILKSKEN:  p(ar)tye landts ghenaemt claesbulcxke(n) suijt het 
broeckstraetie(n), 1695, RAG-Me 106, 156v. 

CLAREMEERS: ghemet ghenaempt de clare mersch noort de gaverstrate 
zuut nevele, 1582-1624, RAG-Ne 104, 49r. 

CLERCKS BILK <H6>: scleercx buelc, 1450, SAG, 301/40, 3, 55v; een stic 
lands ligghen Jn cleercx bulc, 1548, RAG-SB R 858/7E, 1r; lands ligghen In 
cleercx bulc, 1548, RAG-SB/K 503, 1r; lants in cleercx bulck oost thoir van 
weduwe de cleerc, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 3; den cleerck bulck, 1548, 
RAG-SB/R 878/7, 0; den cleerckbulc, 1558, RAG-SB/K 517, 0; een stic 
landts ghenaempt cleercxbulck in Landeghem te noorthaute, 1569, RAG-
SB/R 858/7E, nr. 2; Landts Jn cleercx bulck oost dhoors van Willem de 
cleercq, 1577, RAG-Ne 323, 157v; stick Lands ghenaemt Clercxbulck Jn 
Landeghem te noorthaute, 1594, RAG-SB, R 858/F, 0; Landts ghenaempt 
cleercxbulck In Landeghem ter noorthaute, midden 16e eeuw, RAG-SB/K 
503, 0; een partye genaempt clercqsbulck, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 12; 
lant ghenaemt Jacob veys ofte klercxbulck, 1650, RAG-Ne 29, 25r; het ge-
scheed met den gracht van(den) clercxbulck ende het Smaelveld, 1738, 
RAG-Dro 56, 657; Item den Clercqs bulck, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

CLERCKS VELD: in clercs velt, 1403, RAG-SB/O 1493, 0. 
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CLOETS BILK(SK)EN: de Cloutsbulcken suyt aen het broucq straetkin int 
gescheet vande prochie van landegem, 1680, RAG-Me 185, 59v; p(ar)tye 
landts ghenaemt cloetsbulcxke(n) suyt het broeckstraetien, 1693, RAG-Me 
106, 131r; ghenaemt cloetsbulcke(n), 1695, RAG-Me 106, 166r. 

COWER BILK: jn den cower buelc, 1489, SAG, 330/38, 130v. 

CRIEL: Lant Ligghende Inden tert van den criel daeranne ghelant noort ende 
zuut Jan criel ofte nu syne hoors, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 81r. 

CROOCX BILK: saylandt op den wyck van vier heckenen ghenaempt den 
Croocx bulck suyt sheeren strate, 1666, RAG-Me 68, 29r; landt inden 
Croocx bulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 339. 

CROOCX STEDE: up croocx ste, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 2r; lants dat-
men noempt cruucx stede, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 33v. 

DAKKERS MEERS: yp dackermersch, 1451, SAG, 330/25, 78r; deelft van 
Dackers meersch,  1600-1603,  RAG-Ne 1257, 3r;  meersch ghenaempt 
Dackers meersch, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 36v; een meersch ghenaempt 
Dackers meersch, 1614-1615, RAG-Ne 1257, 13v; de helft van Dackers 
meirsch nu genaempt de speloncken, 1643-1645, RAG-Ne 1257, 9v; lants 
ghenaemt dacker meersch, 1708, RAG-Me 71, 274v; ettijnghe ghenaemt het 
ackersmeerselken ofte Speloncke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 328. 

DAL: stede daerment heet het dal, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 11r; behuijsde 
hofstede gheleghen in het Dal oost de Straete oost het Dal, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 804; behuijsde hofstede genaemt het Dal, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 809. 

DAM <D5-D6>: den da(m)me te landeghe(m) t(er) beeken, 1386, SAG, 
330/8, 62v; voer den dam, 1426, RAG-Ne, 58, 159v; voor den dam, 1490, 
RAG-Ne 61, 273; van poten te plantene Jnde hoel te nevele en up den dam te 
landeghem, 1530-1531, RAG-Ne 135, 0; meersch anden dam, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 172v; lants tussche(n) der muele(n) van landeghem en ten 
da(m)me, 1538-1564, RAG-Ne 62, 336r; behuysde stede ligghende voor de 
kercke ghelandt de straete die upden dam loopt, 1550-1563, RAG-Ne 63, 
12r; Landts an Landeghem dam noort van(den) dam, 1550-1576, RAG-Ne 
63, 47r; meersch byden dam, 1569-1570, RAG-Ne 393, 182v; meerschen 
gheleghen anden dam, 1570, RAG-Ne 393, 182r; meersch gheleghen In lan-
deghem byden dam, 1570, RAG-Ne 393, mersch Jnt ghemeente besyde(n) 
de(n) dam, 1577, RAG-Ne 323, 5v; meersch up landeghem dam de prieste-
raige noortoost ende west de(n) dam, 1577, RAG-Ne 323, 98r; meersch an 
den dam, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 3v; meersch tusschen Landeghem 
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oost de houtstraete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 110; lant ghenaemt de 
Callebulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 125. 

CIJNS STEDEKEN: Lants ghenaempt het Sije (?) stedeken west de west-
houck straete, 1606, RAG-Ne 396, 396v. 

CIJNSBILK <C4-C5>: landt Inden herrenthouck ghenaempt den chijnsbulck 
noort het brouckstraetken west den wech van landeghem muelene naer mee-
rentre, 1582-1624, RAG-Ne 104, 54r. 

CIJNSELKEN <F4>: lants geleghen bachten haeghen gen(aem)t het seysel-
ke(n) ofte boterstuck, 1676, RAG-Me 70, 63v; op tCheijnselken, 1677, 
RAG-Me 83, art. 49; het cheijnseke(n) ofte botterstuck opde(n) wyck van 
wilde, 1691, RAG-Me 106, 66v. 

CLABBATTERKEN: ee(n) hofstedeken ghenaempt het clabbutterken ghe-
leghen anden cappelle(n) driesch neffens den goede van Cornelis heyman, 
1605-1613, RAG-Ne 1262, 19v; vant tkerken stedeke(n) ghenaempt tclabat-
terke(n), 1616, RAG-Ne 1262, 46v; hofstedeken ghenaempt het Clabatterken 
west den vaerentdriesch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 433. 

CLAES BILKSKEN:  p(ar)tye landts ghenaemt claesbulcxke(n) suijt het 
broeckstraetie(n), 1695, RAG-Me 106, 156v. 

CLAREMEERS: ghemet ghenaempt de clare mersch noort de gaverstrate 
zuut nevele, 1582-1624, RAG-Ne 104, 49r. 

CLERCKS BILK <H6>: scleercx buelc, 1450, SAG, 301/40, 3, 55v; een stic 
lands ligghen Jn cleercx bulc, 1548, RAG-SB R 858/7E, 1r; lands ligghen In 
cleercx bulc, 1548, RAG-SB/K 503, 1r; lants in cleercx bulck oost thoir van 
weduwe de cleerc, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 3; den cleerck bulck, 1548, 
RAG-SB/R 878/7, 0; den cleerckbulc, 1558, RAG-SB/K 517, 0; een stic 
landts ghenaempt cleercxbulck in Landeghem te noorthaute, 1569, RAG-
SB/R 858/7E, nr. 2; Landts Jn cleercx bulck oost dhoors van Willem de 
cleercq, 1577, RAG-Ne 323, 157v; stick Lands ghenaemt Clercxbulck Jn 
Landeghem te noorthaute, 1594, RAG-SB, R 858/F, 0; Landts ghenaempt 
cleercxbulck In Landeghem ter noorthaute, midden 16e eeuw, RAG-SB/K 
503, 0; een partye genaempt clercqsbulck, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 12; 
lant ghenaemt Jacob veys ofte klercxbulck, 1650, RAG-Ne 29, 25r; het ge-
scheed met den gracht van(den) clercxbulck ende het Smaelveld, 1738, 
RAG-Dro 56, 657; Item den Clercqs bulck, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

CLERCKS VELD: in clercs velt, 1403, RAG-SB/O 1493, 0. 
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CLOETS BILK(SK)EN: de Cloutsbulcken suyt aen het broucq straetkin int 
gescheet vande prochie van landegem, 1680, RAG-Me 185, 59v; p(ar)tye 
landts ghenaemt cloetsbulcxke(n) suyt het broeckstraetien, 1693, RAG-Me 
106, 131r; ghenaemt cloetsbulcke(n), 1695, RAG-Me 106, 166r. 

COWER BILK: jn den cower buelc, 1489, SAG, 330/38, 130v. 

CRIEL: Lant Ligghende Inden tert van den criel daeranne ghelant noort ende 
zuut Jan criel ofte nu syne hoors, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 81r. 

CROOCX BILK: saylandt op den wyck van vier heckenen ghenaempt den 
Croocx bulck suyt sheeren strate, 1666, RAG-Me 68, 29r; landt inden 
Croocx bulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 339. 

CROOCX STEDE: up croocx ste, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 2r; lants dat-
men noempt cruucx stede, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 33v. 

DAKKERS MEERS: yp dackermersch, 1451, SAG, 330/25, 78r; deelft van 
Dackers meersch,  1600-1603,  RAG-Ne 1257, 3r;  meersch ghenaempt 
Dackers meersch, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 36v; een meersch ghenaempt 
Dackers meersch, 1614-1615, RAG-Ne 1257, 13v; de helft van Dackers 
meirsch nu genaempt de speloncken, 1643-1645, RAG-Ne 1257, 9v; lants 
ghenaemt dacker meersch, 1708, RAG-Me 71, 274v; ettijnghe ghenaemt het 
ackersmeerselken ofte Speloncke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 328. 

DAL: stede daerment heet het dal, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 11r; behuijsde 
hofstede gheleghen in het Dal oost de Straete oost het Dal, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 804; behuijsde hofstede genaemt het Dal, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 809. 

DAM <D5-D6>: den da(m)me te landeghe(m) t(er) beeken, 1386, SAG, 
330/8, 62v; voer den dam, 1426, RAG-Ne, 58, 159v; voor den dam, 1490, 
RAG-Ne 61, 273; van poten te plantene Jnde hoel te nevele en up den dam te 
landeghem, 1530-1531, RAG-Ne 135, 0; meersch anden dam, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 172v; lants tussche(n) der muele(n) van landeghem en ten 
da(m)me, 1538-1564, RAG-Ne 62, 336r; behuysde stede ligghende voor de 
kercke ghelandt de straete die upden dam loopt, 1550-1563, RAG-Ne 63, 
12r; Landts an Landeghem dam noort van(den) dam, 1550-1576, RAG-Ne 
63, 47r; meersch byden dam, 1569-1570, RAG-Ne 393, 182v; meerschen 
gheleghen anden dam, 1570, RAG-Ne 393, 182r; meersch gheleghen In lan-
deghem byden dam, 1570, RAG-Ne 393, mersch Jnt ghemeente besyde(n) 
de(n) dam, 1577, RAG-Ne 323, 5v; meersch up landeghem dam de prieste-
raige noortoost ende west de(n) dam, 1577, RAG-Ne 323, 98r; meersch an 
den dam, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 3v; meersch tusschen Landeghem 
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meulene ende den dam, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 14v; meersch ligghen 
anden dam, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 7v; 182v; meersch In Renterghem 
brouck by de(n) dam benede(n) upde braet twal, 1605-1613, RAG-Ne 1262 , 
15r; meersch benede(n) Landeghem priesteragie noort oost de(n) dam, 1620, 
RAG-Ne 397, 127v; Lant Liggende tusschen Landeghem meulene enden den 
dam noort west den cauterwech van nevele naer Landeghem meulene zuut-
oost de meersschen, 1639, RAG-Ne 28, 0; behuysde hofstede upde plaetse 
voor de kercke van landeghem noort de straete die naerden dam loopt west 
de priesteraige van landeghem, 1650, RAG-Ne 29, 62v; lant ghenaemt den 
huldriesch oost den cauterwech van nevele naer landeghem meulene suut 
west de straete naer den dam noort west de seepgracht, 1650, RAG-Ne 29, 
5v; lants beneffens den groenen-kerckwech over den dam suijt den seep-
gracht, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 5r; meirsch aen den Dam noort de Caele, 
1656-1657, RAG-Ne 1265, 3r; meersch noort oost den dam suut oost de 
priesteraige van landeghem noort west de calene, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
nr. 285; noort oost den dam suijt oost de priesteraege van Landeghem, 1685, 
RAG-Ma 598, 8v; noort den Dam, 1728 RAG-Ne 2244, art. 24; de straete 
naer den Dam ofte de plaetse, 1728 RAG-Ne 2244, art. 27; meersch gele-
ghen aen den Dam suijt den Dam west de Caelene, xcx 1026;  meersch 
streckende lancx den Dam oost de Caelene suijt den Dam west den Cauter, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 1068; oost aende caelene zuijd den Dam ofte pro-
chie van Nevel, 1738, RAG-Dro 56, 663. 

DAMBILK: Lants ghenaemt den dambulck zuut ende oost het brouckstraet-
ken, 1586, RAG-Me 65, 60r; partije ghen(aem)pt den dambulck oost het 
brouckstraetken, 1669, RAG-Me 68, 192r; noort den Dambulck, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 895;  landt gen(aem)t  Den Dambulck oost het wilde 
broeckstraetjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 924. 

DAMMEERS <D5>: te da(m)mekin mersch, 1426, SAG, 330/18, 340v; 
meersch Jnde dam meersch oost de calene, 1577, RAG-Ne 323, 103v; 
mersch by Landeghem dam daerment noempt Inde dammersch, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 20v; meersschen(n) Inde dammeersch, 1583, RAG-Ne 396, 
349v; meersch genaemt de dammemeersch west Landeghem dam suut de 
caelene, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 14v; meersch jnde damme meersch oost 
de caelene, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 51r; meersch inde dammeersch suut-
oost de calene, 1640, RAG-Ne 28, 0; meersch Inde dammeersch suut(oost) 
de calene, 1650, RAG-Ne 29, 4v; meersch Inde dammeersch west den Cau-
tere, 1651, 40v; meersch Inden dammeersch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
71r; mersch In de dammersch west de cautere, 1663, RAG-Ne 421, 0. 

DAMSTRAAT:  behuysde stede  ligghende voor de  kercke ghelandt de 
straete die upden dam loopt, 1550-1563, RAG-Ne 63, 12r; de straete naerden 
dam, 1650, RAG-Ne 29, 62r; de straete loopende naerden dam, 1661-1677, 
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RAG-Ne 1194, nr. 272; de straete naer den dam, 1650, RAG-Ne 29, 5v; 
straete die naerden dam loopt west de priesteraige van landeghem, 1650, 
RAG-Ne 29, 62v. 

DAMVELD <G5-G6>: een ackerkin gheheeten tham tamveldekin oost de 
doode mans strate, 1548, RAG-SB R 858/7E, 1r; stick lants ommegracht 
gheheete(n) tdamvelt ligghen Jn noorthaut oost sheere(n) strate ghehaude(n) 
van heerlichede van barelvelde, 1571, RAG-BN, 2449, 0. 

DAMVELDEKEN <G5-G6>: een ackerkin gheeten tamveldeken oost de 
doodemans strate, 1548, RAG-SB/K 503, 1r; landts ghenaempt damveldekin 
oost de strate, midden 16e eeuw, RAG-SB/K 503, 0; ackerken gheheeten 
tamveldeken oost de doodemans strate, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 6; een stic 
landts ghenaempt damveldekin Oost de straete, 1569, RAG-SB/R 858/7E, 
nr. 5; aan ackerke(n) gheheete(n) tdamveldeke(n) oost de doodemans straete, 
1577, RAG-Ne 323, 157v; Lands ghenaempt tdamveldekin oost de strate, 
1594, RAG-SB, R 858/F, 0. 

DAPPELEN: anden driesch daerment heedt ter dappelen, 1486, SAG, 
330/37, 288r. 

DISTELBILK <H6>: in smael velt neven de destelbeelke, 1403, RAG-SB/O 
1493, 0; een(en) acke(re) besloten gheheeten den desselbulc, 1548, RAG-SB 
R 858/7E, 1r; een(en) acker gheheeten den desselbulc, 1548, RAG-SB/K 
503, 1r; landts ghenaempt den destelbulck, midden 16e eeuw, RAG-SB/K 
503, 0; acke(re) gheheeten den desselbulc, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 5; den 
desselbeelck en het mael velt daer anne de twee bund(er)s e(nde) tcurte 
westhaut metter west ostine, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; den desselbeelc en 
dmael velt daerinne, 1558, RAG-SB/K 517, 0; Landts ghenaempt de(n) des-
telbulck, 1577, RAG-Ne 323, 101r; lant de slachmoortele noort de vier ghe-
meten oost den destelbulck zuut de hulst west de hautstrate, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 16v; lant genaempt Jan van hullen bulcxken noort den destel-
bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 89r; Lands ghenaempt den destelbulck, 
1594, RAG-SB, R 858/F, 0; een partye genaempt het cleyn Smaelvelt noort 
den destelbulck, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 8; land ghenaempt den des-
telbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 240; de gracht van het hollemansbulcx-
ken ende den destelbulck, 1738, RAG-Dro 56, 657; Item den destelbulck, 
1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

DOBBELARE: bachte(n) zeghers dobbeleere(n) en ijC roede(n) ligghende 
up steeninc, 1396, SAG-330/10, 318v; neve(n) piet(er) sdobbelare(n) stede, 
1426, RAG-Ne, 58, 216r; Landts ghenaempt de dobbelaere gheleghen(n) ant 
hecke(n), 1577, RAG-Ne 323, 128v; landt den dobbelaere, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 12v; lant ghenaempt den dobbelare suut sheeren strate west 
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meulene ende den dam, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 14v; meersch ligghen 
anden dam, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 7v; 182v; meersch In Renterghem 
brouck by de(n) dam benede(n) upde braet twal, 1605-1613, RAG-Ne 1262 , 
15r; meersch benede(n) Landeghem priesteragie noort oost de(n) dam, 1620, 
RAG-Ne 397, 127v; Lant Liggende tusschen Landeghem meulene enden den 
dam noort west den cauterwech van nevele naer Landeghem meulene zuut-
oost de meersschen, 1639, RAG-Ne 28, 0; behuysde hofstede upde plaetse 
voor de kercke van landeghem noort de straete die naerden dam loopt west 
de priesteraige van landeghem, 1650, RAG-Ne 29, 62v; lant ghenaemt den 
huldriesch oost den cauterwech van nevele naer landeghem meulene suut 
west de straete naer den dam noort west de seepgracht, 1650, RAG-Ne 29, 
5v; lants beneffens den groenen-kerckwech over den dam suijt den seep-
gracht, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 5r; meirsch aen den Dam noort de Caele, 
1656-1657, RAG-Ne 1265, 3r; meersch noort oost den dam suut oost de 
priesteraige van landeghem noort west de calene, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
nr. 285; noort oost den dam suijt oost de priesteraege van Landeghem, 1685, 
RAG-Ma 598, 8v; noort den Dam, 1728 RAG-Ne 2244, art. 24; de straete 
naer den Dam ofte de plaetse, 1728 RAG-Ne 2244, art. 27; meersch gele-
ghen aen den Dam suijt den Dam west de Caelene, xcx 1026;  meersch 
streckende lancx den Dam oost de Caelene suijt den Dam west den Cauter, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 1068; oost aende caelene zuijd den Dam ofte pro-
chie van Nevel, 1738, RAG-Dro 56, 663. 

DAMBILK: Lants ghenaemt den dambulck zuut ende oost het brouckstraet-
ken, 1586, RAG-Me 65, 60r; partije ghen(aem)pt den dambulck oost het 
brouckstraetken, 1669, RAG-Me 68, 192r; noort den Dambulck, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 895;  landt gen(aem)t  Den Dambulck oost het wilde 
broeckstraetjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 924. 

DAMMEERS <D5>: te da(m)mekin mersch, 1426, SAG, 330/18, 340v; 
meersch Jnde dam meersch oost de calene, 1577, RAG-Ne 323, 103v; 
mersch by Landeghem dam daerment noempt Inde dammersch, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 20v; meersschen(n) Inde dammeersch, 1583, RAG-Ne 396, 
349v; meersch genaemt de dammemeersch west Landeghem dam suut de 
caelene, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 14v; meersch jnde damme meersch oost 
de caelene, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 51r; meersch inde dammeersch suut-
oost de calene, 1640, RAG-Ne 28, 0; meersch Inde dammeersch suut(oost) 
de calene, 1650, RAG-Ne 29, 4v; meersch Inde dammeersch west den Cau-
tere, 1651, 40v; meersch Inden dammeersch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
71r; mersch In de dammersch west de cautere, 1663, RAG-Ne 421, 0. 

DAMSTRAAT:  behuysde stede  ligghende voor de  kercke ghelandt de 
straete die upden dam loopt, 1550-1563, RAG-Ne 63, 12r; de straete naerden 
dam, 1650, RAG-Ne 29, 62r; de straete loopende naerden dam, 1661-1677, 
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RAG-Ne 1194, nr. 272; de straete naer den dam, 1650, RAG-Ne 29, 5v; 
straete die naerden dam loopt west de priesteraige van landeghem, 1650, 
RAG-Ne 29, 62v. 

DAMVELD <G5-G6>: een ackerkin gheheeten tham tamveldekin oost de 
doode mans strate, 1548, RAG-SB R 858/7E, 1r; stick lants ommegracht 
gheheete(n) tdamvelt ligghen Jn noorthaut oost sheere(n) strate ghehaude(n) 
van heerlichede van barelvelde, 1571, RAG-BN, 2449, 0. 

DAMVELDEKEN <G5-G6>: een ackerkin gheeten tamveldeken oost de 
doodemans strate, 1548, RAG-SB/K 503, 1r; landts ghenaempt damveldekin 
oost de strate, midden 16e eeuw, RAG-SB/K 503, 0; ackerken gheheeten 
tamveldeken oost de doodemans strate, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 6; een stic 
landts ghenaempt damveldekin Oost de straete, 1569, RAG-SB/R 858/7E, 
nr. 5; aan ackerke(n) gheheete(n) tdamveldeke(n) oost de doodemans straete, 
1577, RAG-Ne 323, 157v; Lands ghenaempt tdamveldekin oost de strate, 
1594, RAG-SB, R 858/F, 0. 

DAPPELEN: anden driesch daerment heedt ter dappelen, 1486, SAG, 
330/37, 288r. 

DISTELBILK <H6>: in smael velt neven de destelbeelke, 1403, RAG-SB/O 
1493, 0; een(en) acke(re) besloten gheheeten den desselbulc, 1548, RAG-SB 
R 858/7E, 1r; een(en) acker gheheeten den desselbulc, 1548, RAG-SB/K 
503, 1r; landts ghenaempt den destelbulck, midden 16e eeuw, RAG-SB/K 
503, 0; acke(re) gheheeten den desselbulc, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 5; den 
desselbeelck en het mael velt daer anne de twee bund(er)s e(nde) tcurte 
westhaut metter west ostine, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; den desselbeelc en 
dmael velt daerinne, 1558, RAG-SB/K 517, 0; Landts ghenaempt de(n) des-
telbulck, 1577, RAG-Ne 323, 101r; lant de slachmoortele noort de vier ghe-
meten oost den destelbulck zuut de hulst west de hautstrate, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 16v; lant genaempt Jan van hullen bulcxken noort den destel-
bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 89r; Lands ghenaempt den destelbulck, 
1594, RAG-SB, R 858/F, 0; een partye genaempt het cleyn Smaelvelt noort 
den destelbulck, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 8; land ghenaempt den des-
telbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 240; de gracht van het hollemansbulcx-
ken ende den destelbulck, 1738, RAG-Dro 56, 657; Item den destelbulck, 
1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

DOBBELARE: bachte(n) zeghers dobbeleere(n) en ijC roede(n) ligghende 
up steeninc, 1396, SAG-330/10, 318v; neve(n) piet(er) sdobbelare(n) stede, 
1426, RAG-Ne, 58, 216r; Landts ghenaempt de dobbelaere gheleghen(n) ant 
hecke(n), 1577, RAG-Ne 323, 128v; landt den dobbelaere, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 12v; lant ghenaempt den dobbelare suut sheeren strate west 
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den landeghem bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 88r; up den dobbelaere, 
1600-1603, RAG-Ne 1257, 3v; lant ghenaemt den dobbelaere west (...) met-
ten Landeghembulck, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 96r; lants ghenaempt den 
dobbelen gheleghen an thauten hecken, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 23r; lants 
ghenaempt den Dobbelere gheleghen an thaute(n) hecken, 1614-1615, RAG-
Ne 1257, lants ghenaempt den Dobbelaer west sheeren-straete noort Lan-
deghem-bulck, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 2r; 3r; Landts gheheete(n) de(n) 
dobbelaere, 1641, RAG-Ne 399, 49v; eenen bulck lants ghenaempt den 
Dobbelaere gelegen aen t hauenheckene, 1643-1645, RAG-Ne 1257, 2v; lant 
den dobbelaere west den Landeghem bulck, 1650, RAG-Ne 29, 69v2; lant 
ghenaemt den dobbelaere, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 308; saeijlant 
ghenaemt den dobbelaere suijt west de leenstraete, 1685, RAG-Ma 598, 7r; 
lant ghenaemt den Dobbelaere, 1728, RAG-Ne 2244, art. 467. 

DOMAN(NEN) <G5-H5>: lands ghenaempt den cruustraten bulc zuudt de 
strate naer den dooman, 1579, RAG-Ne 396, 86r; landts ghenaempt den 
bosch daerment heet ten doij mannen, 1582-1624, RAG-Ne 104, 26r; lant 
genaempt den bosch nu meersch gelegen daerment heedt ten doymanne oost 
den herwech van nevele naer ghent genaempt de doyman strate, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 71v; Landt ghenaemt den bosch nu meersch wesende ghele-
ghen daerment heet ten doymanne oost den herwech van Nevele naer ghent 
ghenaemt de doymanstraete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 74r; hondert Roe-
den ghenaempt de(n) Baghelackere ghelegen daerent heet In doode(n) man-
ne, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 11r; meersch ofte hettinghe ghelegen daer-
ment heet ten doomane zuut oost de straete/herwech van nevele naer ghent 
ghenaemt de domans straete, 1650, RAG-Ne 29, 32r4; bosch ten doomanne, 
1651, RAG-Ne 400, 41r; meersch ofte hettinghe ten doomanne suut oost de 
straete loopende naer ghent, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 140; landts ghe-
leghen binnen de prochie van landeghem ten doomanne ghenaempt  den 
Baghelare (herl. Baerlevelde), 1682, RAG-Ma 598, 159. 

DOMANSTRAAT <G5>: eene(n) acke(re) ghenaemt te draelse draeylshaut 
ghelandt op de strate ghenaemt de doodemans strate ligghende besloten Jn 
dese(n) zelve(n) acke(re), 1548, RAG-SB R 858/7E, 1r; een(en) acker 
ghenaempt draeylshaut oost de doodemans strate, 1548, RAG-SB/K 503, 1r; 
lands ghenaempt den cruustraten bulc zuudt de strate naer den dooman, 
1579, RAG-Ne 396, 86r;  lant  genaempt den bosch  nu meersch gelegen 
daerment heedt ten doymanne oost den herwech van nevele naer ghent ge-
naempt de doyman strate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 71v; de strate van Lan-
deghem naer den doode(n) man, 1584, RAG-Ne 627, 160r; Landt ghenaemt 
den bosch nu meersch wesende gheleghen daerment heet ten doymanne oost 
den herwech van Nevele naer ghent ghenaemt de doymanstraete, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 74r; lant om(m)ecant en om(m)egracht oost com(m)ende 
ande dooman strate zuut oost de nevelstrate en es genaempt den beck, 1582-
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1624, RAG-Ne 104, 90r; meersch ofte hettinghe ghelegen daerment heet ten 
doomane zuut oost de straete/herwech van nevele naer ghent (ghenaemt de 
domans straete), 1650, RAG-Ne 29, 32r4; de dootmanstraete, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, nr. 48; oost de doomanstrate, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 
141; Lants ghenaempt het smalveldeken (100 R) oost de doomanstrate, 
1677, RAG-Me 83, art. 49; saijlant ghenaemt het baghelaer oost de doo-
manstraete, 1685, RAG-Ma 598, 8r; landts ghenaemt het smalveldeke(n) 
oost de doomanstra(te), 1689, RAG-Me 71, 27r; lant ghenaemt het lange 
Caeshaut oost de Dooman Straete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 199; oost aen 
de cruijsstraete ende alzoo oostwaert op tot aende Doomanstraete, 1738, 
RAG-Dro 56, 657; Item de twee bunderen ofte Langen ackere suijt de doot-
manstraete, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

DONKBILK: stick ghenaempt den donckbulc, 1538-1564, RAG-Ne 62, 
333r. 

DONKT <G1-G2>: Landts ghenaempt de donct, 1577, RAG-Ne 323, 162v; 
Lants ghenaempt de donct, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 63(a)v; landt 
ghenaemt de donckt suijt de dreve west de mosschaver Straete, 1728, RAG-
Ne 2244, art. 666; lant genaemt den donckt oost de Drabbijnck meersch, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 667. 

DONKT: landts upde donc daer den wech deurloopt, 1543 (latere kopie), 
RAG-Ne 64, 134r; landts ghenaempt de donct oost de straete van Lande-
ghe(m) muele(n) naer hansbeke, 1577, RAG-Ne 323, 104v; landts 
ghenaempt de donckt, 1582-1624, RAG-Ne 104, 25r; lant den donckt daer 
den wech duer loopt van landege(m) muelene naer hansbeke, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 73r; landts nu ghenaemt de donct, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
40/2; lants ghenaempt de donckt oost en west s heeren straete, 1630, RAG-
Ne 325, 85r; lant ghenaemt de donct oost sheeren straete, 1650, RAG-Ne 29, 
10r; lant ligghende Jnden donckt oost de straete soomen van landeghem 
meulene naer hansbeke gaet suut tpartyken daer het hovenbuer up staet, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 131v; lant genaemt de Donckt, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 1338. 

DOORN 1<E6>: Lant ghenaemt den doorne oost de hegghe, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 103v; lants anden doorne, 1609, RAG-Me 105, 40v; lant den 
doorne ligghende boven der hegghen west den herwech van landeghem ker-
cke naer vosselaere oost de hegghe, 1650, RAG-Ne 29, 26r; landts ghenaemt 
de(n) doore(n) op de(n) Westhouck Cauter, 1692, RAG-Ma 598, 237r. 

DOORN 2 <F6-G6>: lant ghenaemt Jacobs stede oost den doorne, 1650, 
RAG-Ne 29, 9r; lant den doorne noort het doorenstraetke(n), 1650, RAG-Ne 
29, 10v. 
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den landeghem bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 88r; up den dobbelaere, 
1600-1603, RAG-Ne 1257, 3v; lant ghenaemt den dobbelaere west (...) met-
ten Landeghembulck, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 96r; lants ghenaempt den 
dobbelen gheleghen an thauten hecken, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 23r; lants 
ghenaempt den Dobbelere gheleghen an thaute(n) hecken, 1614-1615, RAG-
Ne 1257, lants ghenaempt den Dobbelaer west sheeren-straete noort Lan-
deghem-bulck, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 2r; 3r; Landts gheheete(n) de(n) 
dobbelaere, 1641, RAG-Ne 399, 49v; eenen bulck lants ghenaempt den 
Dobbelaere gelegen aen t hauenheckene, 1643-1645, RAG-Ne 1257, 2v; lant 
den dobbelaere west den Landeghem bulck, 1650, RAG-Ne 29, 69v2; lant 
ghenaemt den dobbelaere, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 308; saeijlant 
ghenaemt den dobbelaere suijt west de leenstraete, 1685, RAG-Ma 598, 7r; 
lant ghenaemt den Dobbelaere, 1728, RAG-Ne 2244, art. 467. 

DOMAN(NEN) <G5-H5>: lands ghenaempt den cruustraten bulc zuudt de 
strate naer den dooman, 1579, RAG-Ne 396, 86r; landts ghenaempt den 
bosch daerment heet ten doij mannen, 1582-1624, RAG-Ne 104, 26r; lant 
genaempt den bosch nu meersch gelegen daerment heedt ten doymanne oost 
den herwech van nevele naer ghent genaempt de doyman strate, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 71v; Landt ghenaemt den bosch nu meersch wesende ghele-
ghen daerment heet ten doymanne oost den herwech van Nevele naer ghent 
ghenaemt de doymanstraete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 74r; hondert Roe-
den ghenaempt de(n) Baghelackere ghelegen daerent heet In doode(n) man-
ne, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 11r; meersch ofte hettinghe ghelegen daer-
ment heet ten doomane zuut oost de straete/herwech van nevele naer ghent 
ghenaemt de domans straete, 1650, RAG-Ne 29, 32r4; bosch ten doomanne, 
1651, RAG-Ne 400, 41r; meersch ofte hettinghe ten doomanne suut oost de 
straete loopende naer ghent, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 140; landts ghe-
leghen binnen de prochie van landeghem ten doomanne ghenaempt  den 
Baghelare (herl. Baerlevelde), 1682, RAG-Ma 598, 159. 

DOMANSTRAAT <G5>: eene(n) acke(re) ghenaemt te draelse draeylshaut 
ghelandt op de strate ghenaemt de doodemans strate ligghende besloten Jn 
dese(n) zelve(n) acke(re), 1548, RAG-SB R 858/7E, 1r; een(en) acker 
ghenaempt draeylshaut oost de doodemans strate, 1548, RAG-SB/K 503, 1r; 
lands ghenaempt den cruustraten bulc zuudt de strate naer den dooman, 
1579, RAG-Ne 396, 86r;  lant  genaempt den bosch  nu meersch gelegen 
daerment heedt ten doymanne oost den herwech van nevele naer ghent ge-
naempt de doyman strate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 71v; de strate van Lan-
deghem naer den doode(n) man, 1584, RAG-Ne 627, 160r; Landt ghenaemt 
den bosch nu meersch wesende gheleghen daerment heet ten doymanne oost 
den herwech van Nevele naer ghent ghenaemt de doymanstraete, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 74r; lant om(m)ecant en om(m)egracht oost com(m)ende 
ande dooman strate zuut oost de nevelstrate en es genaempt den beck, 1582-
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1624, RAG-Ne 104, 90r; meersch ofte hettinghe ghelegen daerment heet ten 
doomane zuut oost de straete/herwech van nevele naer ghent (ghenaemt de 
domans straete), 1650, RAG-Ne 29, 32r4; de dootmanstraete, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, nr. 48; oost de doomanstrate, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 
141; Lants ghenaempt het smalveldeken (100 R) oost de doomanstrate, 
1677, RAG-Me 83, art. 49; saijlant ghenaemt het baghelaer oost de doo-
manstraete, 1685, RAG-Ma 598, 8r; landts ghenaemt het smalveldeke(n) 
oost de doomanstra(te), 1689, RAG-Me 71, 27r; lant ghenaemt het lange 
Caeshaut oost de Dooman Straete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 199; oost aen 
de cruijsstraete ende alzoo oostwaert op tot aende Doomanstraete, 1738, 
RAG-Dro 56, 657; Item de twee bunderen ofte Langen ackere suijt de doot-
manstraete, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

DONKBILK: stick ghenaempt den donckbulc, 1538-1564, RAG-Ne 62, 
333r. 

DONKT <G1-G2>: Landts ghenaempt de donct, 1577, RAG-Ne 323, 162v; 
Lants ghenaempt de donct, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 63(a)v; landt 
ghenaemt de donckt suijt de dreve west de mosschaver Straete, 1728, RAG-
Ne 2244, art. 666; lant genaemt den donckt oost de Drabbijnck meersch, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 667. 

DONKT: landts upde donc daer den wech deurloopt, 1543 (latere kopie), 
RAG-Ne 64, 134r; landts ghenaempt de donct oost de straete van Lande-
ghe(m) muele(n) naer hansbeke, 1577, RAG-Ne 323, 104v; landts 
ghenaempt de donckt, 1582-1624, RAG-Ne 104, 25r; lant den donckt daer 
den wech duer loopt van landege(m) muelene naer hansbeke, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 73r; landts nu ghenaemt de donct, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
40/2; lants ghenaempt de donckt oost en west s heeren straete, 1630, RAG-
Ne 325, 85r; lant ghenaemt de donct oost sheeren straete, 1650, RAG-Ne 29, 
10r; lant ligghende Jnden donckt oost de straete soomen van landeghem 
meulene naer hansbeke gaet suut tpartyken daer het hovenbuer up staet, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 131v; lant genaemt de Donckt, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 1338. 

DOORN 1<E6>: Lant ghenaemt den doorne oost de hegghe, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 103v; lants anden doorne, 1609, RAG-Me 105, 40v; lant den 
doorne ligghende boven der hegghen west den herwech van landeghem ker-
cke naer vosselaere oost de hegghe, 1650, RAG-Ne 29, 26r; landts ghenaemt 
de(n) doore(n) op de(n) Westhouck Cauter, 1692, RAG-Ma 598, 237r. 

DOORN 2 <F6-G6>: lant ghenaemt Jacobs stede oost den doorne, 1650, 
RAG-Ne 29, 9r; lant den doorne noort het doorenstraetke(n), 1650, RAG-Ne 
29, 10v. 
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DOORN 3 <F2-F3?>: Cauterlands d(aer)ment heet den gloryekins gate an-
den doorne, 1577, RAG-Ne 395, 110v; Saeijlandt ghenaemt de(n) Doore(n) 
loopende door de sel(ve) p(ar)tye de(n) heerewegh van meerendre naer de(n) 
wilden driesch, 1695, RAG-Me 71, 127v. 

DOORN 4: gemet genaemt de(n) dooren, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 170v; 
lants ghenaempt de(n) doorne, 1571, RAG-BN, 2449, 0; Landts ghenaempt 
de(n) doorne, 1577, RAG-Ne 323, 117r; Landts heet den doorent, 1584, 
RAG-Ne 396, 364v; lants ghenaemt den dooren, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 
5r; Landts ghenaemt de(n) doorne, 1677, RAG-Me 70, 123r; lant ghenaemt 
den Doorne oock schietende door den herwegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
446. 

DOORN 5: landts ghenaempt de(n) doorne by de nieuwe meulene, 1635, 
RAG-Me 66, 68v. 

DOORNHAAG: cauters gheleghen thenden de doorenhaghe, 1581, RAG-Ne 
396, 251r; parcheel ghenaempt de beeckmeersch gheleghen boven de mersch 
west de keercke van Landghem noort de calene oost de doorenhaghe, 1585, 
RAG-Ne 581, 17r; parcheel gheleghen up Landeghem cauter up den meersch 
cant west de doornhaghe, 1585, RAG-Ne 581, 17r; lants ligghende thende(n) 
der dooren haghe, 1605-1613, RAG-Ne 1262, 17v. 

DOORNSTRAATJE <F6-G6>: Landts ghenaempt de(n) doorent oost up de 
hautstraete noort tdoorenstraetke(n), 1577, RAG-Ne 323, 135v; lants ge-
naempt tlanghe bulcxken oost de houtstrate zuijt het dorrestratken, 1582-
1624, RAG-Ne, 104, 3r; lant inde westhouck genaempt de doorrent gelant 
het dooren straetken noort, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 3r; Lants ghenaempt 
tlangebulcxke(n) oost de hautstrate zuut het dooren straetke(n), 1584, RAG-
Ne 63, 97r; lant den doorne noort het doorenstraetke(n), 1650, RAG-Ne 29, 
10v; noort het doorentstraetken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 34; oost de 
houtstraete suut het doorentstraetken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 35. 

DOORNT <C3>: lant ligghende anden doorent by wylen d(en) olimeulenwal 
(bijgevoegd: daerover den wech licht loopende van landeghem naer merren-
dre), 1650, RAG-Ne 29, 17r. 

DOORNT <F6-G6>: Landts ghenaempt de(n) doorent oost up de hautstraete 
noort tdoorenstraetke(n), 1577, RAG-Ne 323, 135v; lant inde westhouck 
genaempt de doorrent gelant het dooren straetken noort, 1582-1624, RAG-
Ne, 104, 3r; landts dat men heet den doorent, 1584, RAG-Ne 396, 364r; lant 
ghenaempt den doorrent, 1584, RAG-Ne 63, 84r; Landts Jnde(n) doorrent 
Jnde(n) Westhouck, 1584, RAG-Ne 63, 84v; de(n) doorrent noort het dooren 
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straetke(n), 1584, RAG-Ne 63, 99r; lant ghenaemt den doorent, 1650, RAG-
Ne 29, 10v. 

DOORNTJE: up cautre ant doerenkin, 1486, SAG, 330/37, 210v; Lant 
ghenaemt het doorenken, 1550-1576, RAG-Ne 63, 46v. 

DORSWEG <A5-B5>: oost de renterghemstrate west de doswech van lan-
deghem naer hansbeke, 1582-1624, RAG-Ne 104, 20v; behuysde hofstede 
Inden herrenthouck oost het straetgen ofte doswech west dherstraete, 1642, 
RAG-Ne 399, 74v; oost de renterghemstraete west den doswech van lande-
ghem dam naer hansbeke, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 103r. 

DORSWEG: die gavers syn noort oost heysten driesch suut west den dos-
wech van meerendre naer wilde, 1650, RAG-Ne 29, 56v; Landts op de(n) 
wyck va(n) wilde ghenaemt bove(n) tdal suyt de(n) doschwech noort het dal, 
1675, RAG-Me 69, 182r; landt ghenaemt het gheloosekens gat suijt den do-
schwegh west het gheloosekens gat, 1728, RAG-Ne 2244, art. 891. 

DORSWEG: lants ghen(aem)pt t’eerste brielken oost den dorschwech noort 
west den groenen wech, 1669, RAG-Me 68, 200v; Lants ghenaemt het eerste 
brielken oost den dorswech noort west den groeneen wech, 1676, RAG-Me 
70, 46r. 

DRAAL: ghyselins haut de heelstyle de ca(n)ten vand(e) vier ghemeten den 
drael en abbeel hauten, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; eene(n) acke(re) 
ghenaemt te draelse draeylshaut ghelandt op de strate ghenaemt de doode-
mans strate ligghende besloten Jn dese(n) zelve(n) acke(re), 1548, RAG-SB 
R 858/7E, 1r; ghiselins haudt de heelstyke de ca(n)ten vand(e) vier 
ghem(eten) den drael en abbeel hauten, 1558, RAG-SB/K 517, 0; den drael, 
1567, RAG-SB/R 858/7, 0; den drael, 1575, RAG-SB/R 858/7, 0. 

DREVE: lants ande dreve vande Almosenije van sinte baefs oost de hout-
strate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 6v; de dreve van(den) cautere naer d(en) 
Westhouck, 1584, RAG-Ne 63, 99v. 

DRIEBILK: Lande int gheweste van heyste(n) Dries ghenaemt de(n) drien-
bulck, 1678, RAG-Me 70, 154r. 

DRIEBUNDERKEN: ghenaempt het drybund(er)ke(n), 1577, RAG-Ne 323, 
122v; partije het drij bunderken, 1606, RAG-Ne 396, 392r. 

DRIEHOEK <E6>: ee(n) stic lands gheheete(n) de(n) driehouc noort de(n) 
eerwech, 1548, RAG-SB R 858/7E, 3v; landts anden dryhouck, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 60v; lands gheheeten den driehouc noort den eerwech, 1548, 
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DOORN 3 <F2-F3?>: Cauterlands d(aer)ment heet den gloryekins gate an-
den doorne, 1577, RAG-Ne 395, 110v; Saeijlandt ghenaemt de(n) Doore(n) 
loopende door de sel(ve) p(ar)tye de(n) heerewegh van meerendre naer de(n) 
wilden driesch, 1695, RAG-Me 71, 127v. 

DOORN 4: gemet genaemt de(n) dooren, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 170v; 
lants ghenaempt de(n) doorne, 1571, RAG-BN, 2449, 0; Landts ghenaempt 
de(n) doorne, 1577, RAG-Ne 323, 117r; Landts heet den doorent, 1584, 
RAG-Ne 396, 364v; lants ghenaemt den dooren, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 
5r; Landts ghenaemt de(n) doorne, 1677, RAG-Me 70, 123r; lant ghenaemt 
den Doorne oock schietende door den herwegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
446. 

DOORN 5: landts ghenaempt de(n) doorne by de nieuwe meulene, 1635, 
RAG-Me 66, 68v. 

DOORNHAAG: cauters gheleghen thenden de doorenhaghe, 1581, RAG-Ne 
396, 251r; parcheel ghenaempt de beeckmeersch gheleghen boven de mersch 
west de keercke van Landghem noort de calene oost de doorenhaghe, 1585, 
RAG-Ne 581, 17r; parcheel gheleghen up Landeghem cauter up den meersch 
cant west de doornhaghe, 1585, RAG-Ne 581, 17r; lants ligghende thende(n) 
der dooren haghe, 1605-1613, RAG-Ne 1262, 17v. 

DOORNSTRAATJE <F6-G6>: Landts ghenaempt de(n) doorent oost up de 
hautstraete noort tdoorenstraetke(n), 1577, RAG-Ne 323, 135v; lants ge-
naempt tlanghe bulcxken oost de houtstrate zuijt het dorrestratken, 1582-
1624, RAG-Ne, 104, 3r; lant inde westhouck genaempt de doorrent gelant 
het dooren straetken noort, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 3r; Lants ghenaempt 
tlangebulcxke(n) oost de hautstrate zuut het dooren straetke(n), 1584, RAG-
Ne 63, 97r; lant den doorne noort het doorenstraetke(n), 1650, RAG-Ne 29, 
10v; noort het doorentstraetken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 34; oost de 
houtstraete suut het doorentstraetken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 35. 

DOORNT <C3>: lant ligghende anden doorent by wylen d(en) olimeulenwal 
(bijgevoegd: daerover den wech licht loopende van landeghem naer merren-
dre), 1650, RAG-Ne 29, 17r. 

DOORNT <F6-G6>: Landts ghenaempt de(n) doorent oost up de hautstraete 
noort tdoorenstraetke(n), 1577, RAG-Ne 323, 135v; lant inde westhouck 
genaempt de doorrent gelant het dooren straetken noort, 1582-1624, RAG-
Ne, 104, 3r; landts dat men heet den doorent, 1584, RAG-Ne 396, 364r; lant 
ghenaempt den doorrent, 1584, RAG-Ne 63, 84r; Landts Jnde(n) doorrent 
Jnde(n) Westhouck, 1584, RAG-Ne 63, 84v; de(n) doorrent noort het dooren 
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straetke(n), 1584, RAG-Ne 63, 99r; lant ghenaemt den doorent, 1650, RAG-
Ne 29, 10v. 

DOORNTJE: up cautre ant doerenkin, 1486, SAG, 330/37, 210v; Lant 
ghenaemt het doorenken, 1550-1576, RAG-Ne 63, 46v. 

DORSWEG <A5-B5>: oost de renterghemstrate west de doswech van lan-
deghem naer hansbeke, 1582-1624, RAG-Ne 104, 20v; behuysde hofstede 
Inden herrenthouck oost het straetgen ofte doswech west dherstraete, 1642, 
RAG-Ne 399, 74v; oost de renterghemstraete west den doswech van lande-
ghem dam naer hansbeke, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 103r. 

DORSWEG: die gavers syn noort oost heysten driesch suut west den dos-
wech van meerendre naer wilde, 1650, RAG-Ne 29, 56v; Landts op de(n) 
wyck va(n) wilde ghenaemt bove(n) tdal suyt de(n) doschwech noort het dal, 
1675, RAG-Me 69, 182r; landt ghenaemt het gheloosekens gat suijt den do-
schwegh west het gheloosekens gat, 1728, RAG-Ne 2244, art. 891. 

DORSWEG: lants ghen(aem)pt t’eerste brielken oost den dorschwech noort 
west den groenen wech, 1669, RAG-Me 68, 200v; Lants ghenaemt het eerste 
brielken oost den dorswech noort west den groeneen wech, 1676, RAG-Me 
70, 46r. 

DRAAL: ghyselins haut de heelstyle de ca(n)ten vand(e) vier ghemeten den 
drael en abbeel hauten, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; eene(n) acke(re) 
ghenaemt te draelse draeylshaut ghelandt op de strate ghenaemt de doode-
mans strate ligghende besloten Jn dese(n) zelve(n) acke(re), 1548, RAG-SB 
R 858/7E, 1r; ghiselins haudt de heelstyke de ca(n)ten vand(e) vier 
ghem(eten) den drael en abbeel hauten, 1558, RAG-SB/K 517, 0; den drael, 
1567, RAG-SB/R 858/7, 0; den drael, 1575, RAG-SB/R 858/7, 0. 

DREVE: lants ande dreve vande Almosenije van sinte baefs oost de hout-
strate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 6v; de dreve van(den) cautere naer d(en) 
Westhouck, 1584, RAG-Ne 63, 99v. 

DRIEBILK: Lande int gheweste van heyste(n) Dries ghenaemt de(n) drien-
bulck, 1678, RAG-Me 70, 154r. 

DRIEBUNDERKEN: ghenaempt het drybund(er)ke(n), 1577, RAG-Ne 323, 
122v; partije het drij bunderken, 1606, RAG-Ne 396, 392r. 

DRIEHOEK <E6>: ee(n) stic lands gheheete(n) de(n) driehouc noort de(n) 
eerwech, 1548, RAG-SB R 858/7E, 3v; landts anden dryhouck, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 60v; lands gheheeten den driehouc noort den eerwech, 1548, 
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RAG-SB/K 503, 3v; lants gheheeten den driehouck noort den heerwech, 
1548, RAG-SB/K 517, nr. 48; ghemet ande(n) dryhouck, 1577, RAG-Ne 
323, 127r; lants anden drijhouck opden westhouck cautere west den herwech 
van landeghem nar vorselare, 1582-1624, RAG-Ne 104, 7v; noort de keerck-
strate oost den wech naer den drie houck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 76v; 
lant anden hegghen bosch boven den drie houck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
84v; de strate van(den) westhouck naer den dry houck, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 76; stic ghenaempt de(n) dryhouc west den wech van Landeghe(m) 
keercke naer de beke, 1583, RAG-Ne 396, 304v; Lands up den Westhouck-
cautere daerment heett den dryhouck west den herwech van Landeghem naer 
Nevele, 1584, RAG-Ne 63, 92r; lants daerment noempt de(n) dryhouck, 
1604-1613 RAG-Ne 1262, 33r; lant de langhe egghe west de strate vanden 
westhouck naerden drywech dryhoec, 1650, RAG-Ne 29, 40r; lant ghele-
ghen inden couter anden dryhouck boven der hegghen west den herwech van 
landeghem naer nevele vosselaere, 1650, RAG-Ne 29, 23v; den wech naer 
den dryhouck, 1650, RAG-Ne 29, 48v; den wech loopende naerden dry-
houck, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 217; tot ende met den Drijhoeck ofte 
Becxken van de Alemossenije van St.Baefs, 1738, RAG-Dro 56, 661. 

DRIEHOEKSKEN (Westhoek): lant het drij houcxken, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 10v; het drij hoecxke(n) noort de westhoeckstrate, 1588, RAG-Ne 26, 
42v. 

DRIEHOEKTE BILK: lant den beyaert hulst noort west den drie houckten 
bulck liggen in hansbeke het gescheet van eender gracht, 1582-1624, RAG-
Ne 104, 80v. 

DRIES: and(en) driesch te landeghem, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r; ter straten 
an den driesch, 1436, SAG, 330/21, 188v; ter straten anden driesch, 1436, 
SAG, 330/21, 209v; de(n) driesch, 1450, SAG, 301/40, 3, 55v; ten driessche 
waert, 1451, SAG, 330/25, 78r; anden driesch daerment heedt ter dappelen, 
1486, SAG, 330/37, 288r; den driesch, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 224r; lants 
anden driesch, 1607, RAG-Me 105, 16v-17r; behuijsde hofstede west en 
suijt de(n) driesch, 1670, RAG-Ne 422, 0; binne(n) de prochie va(n) Lan-
deghem sorterende onder de heerl. va(n) barelvelde west de(n) driesch, 1675, 
RAG-Ma 598, 110. 

DRIESELKEN <G3>: zuut west het kercke straetken suut het driesschelken, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 42v. 

DRIESWEG: op de(n) cauter een p(ar)tije landts ghenaemt het cruijce suyt 
west de(n) drieschwegh, 1692, RAG-Me 106, 108v. 
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DROGAARD <H5?>: bosch Jn het rovelt noort de(n) drodaert, 1577, RAG-
Ne 323, 148r; bosch heet het rovelt zuut west den droogaert, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 51r; bosch ligghende int roovelt anden droogaert, 1650, RAG-
Ne 29, 85v; bosch Jnt roovelt noort den droogaert, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, 113v. 
DUIVENAKKERKEN: ghenaempt duvenackerke(n), 1577, RAG-Ne 323, 
155v. 

DURE KOOP: stic lants ghenaemt synde den dieren coop, 1602-1656, RAG-
Ne 1190, 56r; Lants ghenaempt de(n) diere(n) coop, 1617, RAG-Ne 397, 
131r; noort een stic lant ghenaemt den dierecoop (oost de meerschen), 1650, 
RAG-Ne 29, 43r; een stick ghenaemt den dierencoop oost de meerschen, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 106v; lant ghenaemt den Dierencoop oost de 
meerschen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1150. 

DURE KOST: lants ghenaempt de(n) diere(n) cost, 1613-1615, RAG-Ne 
1264, 4v. 

EEKBILK: Lants ghenae(m)t den eecbulck, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 177v. 

EEKSTUK <H6>: grond ghenaemt het eecstuck, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 
20v; teeke stic, 1450, SAG, 301/40, 3, 55v; lant het Eeckstick, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 9r; bosch zuutwest (...) mettet eecstic zuutoost de nevelstraete, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 73r; partije het heeckstick, 1606, RAG-Ne 396, 
392r; lant ghenaemt het Eeckstuck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 223. 

EEKSTUK: lant genaemt het eecstic west ende noort daelmoesenye van sen-
te baefs, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 2r; lants ghenaempt t’ Eeckstuck (700 
R) noortwest de mosgaverstrate, 1677, RAG-Me 83, art. 49; lants genaemt 
tDeckstuck noort West de mosgaver straete, 1677, RAG-Me 70, 92v; landts 
ghenaemt Jn het Eeck stuck suyt west mijn heere calland pbre noort west de 
mosgaverstraete, 1689, RAG-Me 71, 27r. 

EENGEMETWEDE: It(em) up de J ghemet weede(n), 1396, SAG-330/10, 
318v. 

EERSTE BRIELKEN: lants ghen(aem)pt t’eerste brielken oost den dorsch-
wech noort west den groenen wech, 1669, RAG-Me 68, 200v; Lants 
ghenaemt het eerste brielken oost den dorswech noort west den groeneen 
wech, 1676, RAG-Me 70, 46r. 

EGAALBILK: een stick lants ghenaemt den eegaelbulck, 1584, RAG-Me 
65, 42r; landt ghenaemt den Egaelbulck suijt ... dackersmeersch, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 622. 
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RAG-SB/K 503, 3v; lants gheheeten den driehouck noort den heerwech, 
1548, RAG-SB/K 517, nr. 48; ghemet ande(n) dryhouck, 1577, RAG-Ne 
323, 127r; lants anden drijhouck opden westhouck cautere west den herwech 
van landeghem nar vorselare, 1582-1624, RAG-Ne 104, 7v; noort de keerck-
strate oost den wech naer den drie houck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 76v; 
lant anden hegghen bosch boven den drie houck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
84v; de strate van(den) westhouck naer den dry houck, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 76; stic ghenaempt de(n) dryhouc west den wech van Landeghe(m) 
keercke naer de beke, 1583, RAG-Ne 396, 304v; Lands up den Westhouck-
cautere daerment heett den dryhouck west den herwech van Landeghem naer 
Nevele, 1584, RAG-Ne 63, 92r; lants daerment noempt de(n) dryhouck, 
1604-1613 RAG-Ne 1262, 33r; lant de langhe egghe west de strate vanden 
westhouck naerden drywech dryhoec, 1650, RAG-Ne 29, 40r; lant ghele-
ghen inden couter anden dryhouck boven der hegghen west den herwech van 
landeghem naer nevele vosselaere, 1650, RAG-Ne 29, 23v; den wech naer 
den dryhouck, 1650, RAG-Ne 29, 48v; den wech loopende naerden dry-
houck, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 217; tot ende met den Drijhoeck ofte 
Becxken van de Alemossenije van St.Baefs, 1738, RAG-Dro 56, 661. 

DRIEHOEKSKEN (Westhoek): lant het drij houcxken, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 10v; het drij hoecxke(n) noort de westhoeckstrate, 1588, RAG-Ne 26, 
42v. 

DRIEHOEKTE BILK: lant den beyaert hulst noort west den drie houckten 
bulck liggen in hansbeke het gescheet van eender gracht, 1582-1624, RAG-
Ne 104, 80v. 

DRIES: and(en) driesch te landeghem, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r; ter straten 
an den driesch, 1436, SAG, 330/21, 188v; ter straten anden driesch, 1436, 
SAG, 330/21, 209v; de(n) driesch, 1450, SAG, 301/40, 3, 55v; ten driessche 
waert, 1451, SAG, 330/25, 78r; anden driesch daerment heedt ter dappelen, 
1486, SAG, 330/37, 288r; den driesch, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 224r; lants 
anden driesch, 1607, RAG-Me 105, 16v-17r; behuijsde hofstede west en 
suijt de(n) driesch, 1670, RAG-Ne 422, 0; binne(n) de prochie va(n) Lan-
deghem sorterende onder de heerl. va(n) barelvelde west de(n) driesch, 1675, 
RAG-Ma 598, 110. 

DRIESELKEN <G3>: zuut west het kercke straetken suut het driesschelken, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 42v. 

DRIESWEG: op de(n) cauter een p(ar)tije landts ghenaemt het cruijce suyt 
west de(n) drieschwegh, 1692, RAG-Me 106, 108v. 
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DROGAARD <H5?>: bosch Jn het rovelt noort de(n) drodaert, 1577, RAG-
Ne 323, 148r; bosch heet het rovelt zuut west den droogaert, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 51r; bosch ligghende int roovelt anden droogaert, 1650, RAG-
Ne 29, 85v; bosch Jnt roovelt noort den droogaert, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, 113v. 
DUIVENAKKERKEN: ghenaempt duvenackerke(n), 1577, RAG-Ne 323, 
155v. 

DURE KOOP: stic lants ghenaemt synde den dieren coop, 1602-1656, RAG-
Ne 1190, 56r; Lants ghenaempt de(n) diere(n) coop, 1617, RAG-Ne 397, 
131r; noort een stic lant ghenaemt den dierecoop (oost de meerschen), 1650, 
RAG-Ne 29, 43r; een stick ghenaemt den dierencoop oost de meerschen, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 106v; lant ghenaemt den Dierencoop oost de 
meerschen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1150. 

DURE KOST: lants ghenaempt de(n) diere(n) cost, 1613-1615, RAG-Ne 
1264, 4v. 

EEKBILK: Lants ghenae(m)t den eecbulck, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 177v. 

EEKSTUK <H6>: grond ghenaemt het eecstuck, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 
20v; teeke stic, 1450, SAG, 301/40, 3, 55v; lant het Eeckstick, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 9r; bosch zuutwest (...) mettet eecstic zuutoost de nevelstraete, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 73r; partije het heeckstick, 1606, RAG-Ne 396, 
392r; lant ghenaemt het Eeckstuck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 223. 

EEKSTUK: lant genaemt het eecstic west ende noort daelmoesenye van sen-
te baefs, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 2r; lants ghenaempt t’ Eeckstuck (700 
R) noortwest de mosgaverstrate, 1677, RAG-Me 83, art. 49; lants genaemt 
tDeckstuck noort West de mosgaver straete, 1677, RAG-Me 70, 92v; landts 
ghenaemt Jn het Eeck stuck suyt west mijn heere calland pbre noort west de 
mosgaverstraete, 1689, RAG-Me 71, 27r. 

EENGEMETWEDE: It(em) up de J ghemet weede(n), 1396, SAG-330/10, 
318v. 

EERSTE BRIELKEN: lants ghen(aem)pt t’eerste brielken oost den dorsch-
wech noort west den groenen wech, 1669, RAG-Me 68, 200v; Lants 
ghenaemt het eerste brielken oost den dorswech noort west den groeneen 
wech, 1676, RAG-Me 70, 46r. 

EGAALBILK: een stick lants ghenaemt den eegaelbulck, 1584, RAG-Me 
65, 42r; landt ghenaemt den Egaelbulck suijt ... dackersmeersch, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 622. 
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EINDE STRAAT: landts ghenaemt de teynden straete noort ende oost 
sheere(n) straete, 1695, RAG-Me 71, 147r. 

EINDE VAN DE DOORNHAAG: Daerme(n) theet tenden der dooren hag-
he, 1558, RAG-Ne 670, 0. 

EKKERMEERS: lant up de(n) wyck van wilde bove(n) den eckermeersch, 
1648, RAG-Me 66, 48v. 

ELF BUNDEREN: saylant op wilde ghenaemt het elf bundere oost sheer(en) 
straete, 1659, RAG-Me 67, 30r. 

ELSAKKER:  an Wildendriesch resorterende onder de heerlichede myns 
heren van Vinderhoute de zelve hofstede ghenaempt elsacker 1529, SAG, 
301/85, 127r; hofstede te wilde ghenaempt Elsackere, 1603-1604, RAG-Ne 
1262, 5r. 

ELSHAAG <E6-F6>: opde(n) cauter g(enae)mt de hegghe nu de helshaghe 
oost de(n) wegh v(anden) westhoeck naer landeghem kercke west de(n) 
wegh vande beke naer de(n) cappelle(n) driesch, 1588, RAG-Ne 26, 43r; 
Lants ghenaempt de helshaghe oost den herwech van Landeghem naer Vos-
selaere, 1627, RAG-Ne 398, 28v; een partye ghenaempt dhelshaghe west 
den wech, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 27; lant up den coutere gheheeten 
de hegghe ofte nu de helshaghe oost den wech vanden westhouc naer Lan-
deghem kercke west den wech van de beke naer den cappellen driesch, 1650, 
RAG-Ne 29, 42v; ghen(aem)t het hostynken west een p(ar)tye ghen(aem)t de 
elshaghe, l653, RAG-SB O 4262, 0. 

ENDEKEN: c.l. virgas terre vocatas hendekin in den Westhouc et sup(er) 
LXXV virgas terre ligghende in de ander side van der straten goessin mu-
laerts, 1418, RAG-Dro 84, 23r. 

EVENBILK <G2-H2>: landts ghenaempt den evenbulck,1582-1624, RAG-
Ne 104, 25r; lants ghenaempt den evenbulck, 1609, RAG-Me 105, 28v; 
noort den evenbulck, 1650, RAG-Ne 29, 71r; saylant ghenaemt den even-
bulck, 1671, RAG-Me 69, 2r; Landts ghenaemt den Evenbulck, 1679, RAG-
Me 70, 164r; lant gen(aem)t den Evenbulck west de straete naer hansbeke, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 1283. 

EVENSTUK: lant ghenaemt het evenstick suut den ouden bogaert west de 
straete van landeghem meulene naer hansbeke, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
132v. 

 

169 
 

FOREEST(KEN) <E7>: den Scheyt-hoeck noort oost een sticxken lant 
ghenaemt het forreestken, 1656-1657, RAG-Ne 1265, 3v. 

GANZEDRIESELKEN: an tgansedriesselken, 1583, RAG-Ne 627, 123v. 

GAVER: ee(n) stic lants gheheeten de(n) gaver, 1424, SAG, 301/28, 13r. 

GAVERBILK: partye ghenaempt d(en)Gaverbulck, 1633, RAG-Ne 398, 
140r. 

GAVERHEK: Tvoorschreve(n) Lee(n) als van aude(n) tyde(n) ghenaemt 
gheweest hebbe(nde) De aue(n) heijke ofte auen hecke zo noch hede(n) ten 
Daghe tvoorn(omde) valheck(en) genaemt wordt het gaverhecken, 1571-
1578, RAG-Ne 14, 121v. 

GAVERKEN <H6>: een bulcxken an het gaverken In noorthoudt, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 42v; lants ghenaempt het gaverken om(m)cant ende 
om(m)gracht, 1582-1624, RAG-Ne 104, 68v; lant genaempt het gaverken 
zuut het vergaenken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 86v; lants ghenaemt het ga-
verken, 1582, RAG-Ne 773, 0; stick ghenaempt het ghaverken, 1606, RAG-
Ne 396, 392r; lan ghenaemt t’gaverken, 1630, RAG-SB, R 858/7H, 0; lant 
het gaverken suut het vergaenken, 1650, RAG-Ne 29, 14r. 

GAVERS: die gavers syn noort oost heysten driesch suut west den doswech 
van meerendre naer wilde, 1650, RAG-Ne 29, 56. 

GAVERSE:  Jnden heerent west de strate van  Landeghem muelene naer 
tghehuchte ghenaempt het gaverschijn, 1550-1563, RAG-Ne 63, 44r; Die-
me(n) noemt het gaversche, 1571-1578, RAG-Ne 14, 121v; hofstede Inde(n) 
herrent houck west de straete van Landeghe(m) muelen naer het gaversch(e), 
1582-1624, RAG-Ne 104, 39r; behuijsde cheyns binnen Landegem aen wil-
de(n) driesch up het Gaversche, 1647, RAG-Me 66, 4v; landt binne(n) de 
prochie va(n) landeghe(m) e(nde) sortere(nde) onder dheerl(ichede) va(n) 
het gaversche ghenaemt Jenne vande(n) berghe stede bestaen met fruijt 
e(nde) andere boome(n), 1694, RAG-Me 106, 134. 

GAVERSTRAAT <B6>: behuusde hofstede co(m)mende upde gaverstrate, 
1550-1563, RAG-Ne 63, 28v; de gaverstraete, 1577, RAG-Ne 323, 147v; 
ghemet ghenaempt de clare mersch noort de gaverstrate zuut nevele, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 49r; oost de straete die compt van ansbeke naer Lan-
deghem muelene ende zuut de gaverstraete, 1631, RAG-Nd; west de gaver-
straete, 1650, RAG-Ne 29, 4r; de gaverstraete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
71r; west de gaverstraete noort een straetken ofte voetwech loopen naerden 
cautere, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 90v; een ghemet landts leen wesende 
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EINDE STRAAT: landts ghenaemt de teynden straete noort ende oost 
sheere(n) straete, 1695, RAG-Me 71, 147r. 

EINDE VAN DE DOORNHAAG: Daerme(n) theet tenden der dooren hag-
he, 1558, RAG-Ne 670, 0. 

EKKERMEERS: lant up de(n) wyck van wilde bove(n) den eckermeersch, 
1648, RAG-Me 66, 48v. 

ELF BUNDEREN: saylant op wilde ghenaemt het elf bundere oost sheer(en) 
straete, 1659, RAG-Me 67, 30r. 

ELSAKKER:  an Wildendriesch resorterende onder de heerlichede myns 
heren van Vinderhoute de zelve hofstede ghenaempt elsacker 1529, SAG, 
301/85, 127r; hofstede te wilde ghenaempt Elsackere, 1603-1604, RAG-Ne 
1262, 5r. 

ELSHAAG <E6-F6>: opde(n) cauter g(enae)mt de hegghe nu de helshaghe 
oost de(n) wegh v(anden) westhoeck naer landeghem kercke west de(n) 
wegh vande beke naer de(n) cappelle(n) driesch, 1588, RAG-Ne 26, 43r; 
Lants ghenaempt de helshaghe oost den herwech van Landeghem naer Vos-
selaere, 1627, RAG-Ne 398, 28v; een partye ghenaempt dhelshaghe west 
den wech, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 27; lant up den coutere gheheeten 
de hegghe ofte nu de helshaghe oost den wech vanden westhouc naer Lan-
deghem kercke west den wech van de beke naer den cappellen driesch, 1650, 
RAG-Ne 29, 42v; ghen(aem)t het hostynken west een p(ar)tye ghen(aem)t de 
elshaghe, l653, RAG-SB O 4262, 0. 

ENDEKEN: c.l. virgas terre vocatas hendekin in den Westhouc et sup(er) 
LXXV virgas terre ligghende in de ander side van der straten goessin mu-
laerts, 1418, RAG-Dro 84, 23r. 

EVENBILK <G2-H2>: landts ghenaempt den evenbulck,1582-1624, RAG-
Ne 104, 25r; lants ghenaempt den evenbulck, 1609, RAG-Me 105, 28v; 
noort den evenbulck, 1650, RAG-Ne 29, 71r; saylant ghenaemt den even-
bulck, 1671, RAG-Me 69, 2r; Landts ghenaemt den Evenbulck, 1679, RAG-
Me 70, 164r; lant gen(aem)t den Evenbulck west de straete naer hansbeke, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 1283. 

EVENSTUK: lant ghenaemt het evenstick suut den ouden bogaert west de 
straete van landeghem meulene naer hansbeke, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
132v. 
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FOREEST(KEN) <E7>: den Scheyt-hoeck noort oost een sticxken lant 
ghenaemt het forreestken, 1656-1657, RAG-Ne 1265, 3v. 

GANZEDRIESELKEN: an tgansedriesselken, 1583, RAG-Ne 627, 123v. 

GAVER: ee(n) stic lants gheheeten de(n) gaver, 1424, SAG, 301/28, 13r. 

GAVERBILK: partye ghenaempt d(en)Gaverbulck, 1633, RAG-Ne 398, 
140r. 

GAVERHEK: Tvoorschreve(n) Lee(n) als van aude(n) tyde(n) ghenaemt 
gheweest hebbe(nde) De aue(n) heijke ofte auen hecke zo noch hede(n) ten 
Daghe tvoorn(omde) valheck(en) genaemt wordt het gaverhecken, 1571-
1578, RAG-Ne 14, 121v. 

GAVERKEN <H6>: een bulcxken an het gaverken In noorthoudt, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 42v; lants ghenaempt het gaverken om(m)cant ende 
om(m)gracht, 1582-1624, RAG-Ne 104, 68v; lant genaempt het gaverken 
zuut het vergaenken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 86v; lants ghenaemt het ga-
verken, 1582, RAG-Ne 773, 0; stick ghenaempt het ghaverken, 1606, RAG-
Ne 396, 392r; lan ghenaemt t’gaverken, 1630, RAG-SB, R 858/7H, 0; lant 
het gaverken suut het vergaenken, 1650, RAG-Ne 29, 14r. 

GAVERS: die gavers syn noort oost heysten driesch suut west den doswech 
van meerendre naer wilde, 1650, RAG-Ne 29, 56. 

GAVERSE:  Jnden heerent west de strate van  Landeghem muelene naer 
tghehuchte ghenaempt het gaverschijn, 1550-1563, RAG-Ne 63, 44r; Die-
me(n) noemt het gaversche, 1571-1578, RAG-Ne 14, 121v; hofstede Inde(n) 
herrent houck west de straete van Landeghe(m) muelen naer het gaversch(e), 
1582-1624, RAG-Ne 104, 39r; behuijsde cheyns binnen Landegem aen wil-
de(n) driesch up het Gaversche, 1647, RAG-Me 66, 4v; landt binne(n) de 
prochie va(n) landeghe(m) e(nde) sortere(nde) onder dheerl(ichede) va(n) 
het gaversche ghenaemt Jenne vande(n) berghe stede bestaen met fruijt 
e(nde) andere boome(n), 1694, RAG-Me 106, 134. 

GAVERSTRAAT <B6>: behuusde hofstede co(m)mende upde gaverstrate, 
1550-1563, RAG-Ne 63, 28v; de gaverstraete, 1577, RAG-Ne 323, 147v; 
ghemet ghenaempt de clare mersch noort de gaverstrate zuut nevele, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 49r; oost de straete die compt van ansbeke naer Lan-
deghem muelene ende zuut de gaverstraete, 1631, RAG-Nd; west de gaver-
straete, 1650, RAG-Ne 29, 4r; de gaverstraete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
71r; west de gaverstraete noort een straetken ofte voetwech loopen naerden 
cautere, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 90v; een ghemet landts leen wesende 
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ghenaemt het leen ten briele gheleghen binnen de prochie van landeghem 
noort de gaverstraete, 1691, RAg-Me71, 70r; landt ghenaemt den platten 
bulck oost de gaverstraete suijt de prochie van nevele, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 1298. 

GEBUURWEG <B6-C6>: terre in parochia de la(n)deghe(m) up hoiche(n) 
ackere ... en eene(n) ghebuerwech gheheeten smal weghelken ant westhende, 
ca. 1444, RAG-Dro, 83, 16r; cauterlants up(den) hooghen ackere west den 
ghebuerwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 46r; lant bachten herrent genaempt 
het moeytien oost den ghebuerwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 96v; lant 
gheleghen opden ooghen ackere suut de seepgracht ende noort den ghebuer-
wech, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 14r; ee(n) stic taerulant gheleghe(n) daer-
ment heet bachter herent suut loopt de(n) ghebuerwech, 1602-1656, RAG-
Ne 1190, 33r; landts bachten herent oost de ghebuerwech, 1625, RAG-Ne 
397, 0; zuut t Leen te(n) briele west den ghebuurwech, 1629, RAG-Ne 1280 
bis, 16r; lants gheleghen bachte(n) herrent oost den ghebuerwech, 1642, 
RAG-Ne 399, 75r; lant ligghen bachter herrent ghenaemt het moeyken oost 
den ghebuerwech suut het straetken commende vanden dam, 1650, RAG-Ne 
29, 27v; daerment heet bachter herrent (anden put) suut oost den ghebuer-
wech, 1650, RAG-Ne 29, 36r; lants ligghende upden hooghen ackere stre-
ckende suut lancxt den groenen wech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 69v; lants 
ligghende Jnden hooghen ackere noort west de straete ofte den ghebuerwech, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 73r. 

GEERT RONAUTS BILK: den groeten buelc diemen heet gheertronauts 
buelc, 1432, SAG, 301/32, 8v; een stic lands ... gheheeten gheerternout, 
1458, SAG, 330/28, 30r. 

GELAREKINS WEG: an ghelarikins wech, 1463, SAG, 330/29, 532r. 

GEMEENTE <D2-E2>: de ghemeente ghenaempt heyste(n) driesch, 1577, 
RAG-Ne 323, 155r. 

GEMEENTE: mersch Jnt ghemeente besyde(n) de(n) dam, 1577, RAG-Ne 
323, 5v. 

GEMENE MEERS: noort de brouckstraete oost de ghemeene meersch, 
1577, RAG-Ne 323, 142r. 

GENTBRUG: It(em) an de ghentbrugghe een veldekin weeden, 1397, SAG-
330/10, 318v. 

GENTSE HEERWEG <C3>: upden cautere noort oost den Ghendschen 
herwech ende zuut oost den groenen wech, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0. 
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GENTSE WEG <C3>: lands gheleghen by bave(n) brugghe zuudt den 
Ghendschen wech ende Oost een straetkin streckende naer wildedriesch, 
1579, RAG-Ne 396, 86v. 

GENTWEG: noort den ghentwech, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 44r; noordt 
den Ghendtwech, 1632, RAG-Nd; suut oost den ghentwech noort west den 
wech van vosselaere naer landeghem, 1650, RAG-Ne 29, 29r; suut den 
ghentwech noort den wech van vosselaere naer landeghem, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, nr. 105; meersch daer den Gentwegh doorloopt ... noort oost 
de putte meerschen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 288. 

GERAERTS DIJK <E7>: lands op den caute(re) daer den eerwech duerloopt 
gheheeten gheeraerts dycke, 1548, RAG-SB/K 503, 3r; Cauters up tgheweste 
ghenaemt gheeraerts dijcke, 1568-1573, RAG-Ne, 99, 32r; Landts Jnde cau-
tere daerment heedt te gheraelts (sic) dycke, 1577, RAG-Ne 323, 101v; 
landts upden cautere daer den herwech deurloopt gheheeten gheeraerts dy-
cke, 1582-1624, RAB-Ne 104, 15r; lant boven sente gheerarts dycke oost 
den herwech van vorselare naer landeghe(m), 1582-1624, RAG-Ne 104, 91r; 
Jnt gheweste d(aer)ment heet te Gheeraerts dijcke noort oost den heerwech 
van Landeghem naer Vorsselare, 1584, RAG-Ne 63, 92r; op den cauter ge-
heete(n) te gertsdycke (sic) daer de(n) herwegh doorloopt, 1588, RAG-Ne 
26, 43r; te gheeraerts dycke cauterlant, 1606, RAG-Ne 396, 392v; lants ghe-
leghe(n) te geraerts dycke, 1613-1615, RAG-Ne 1264, 7v; partye cauters 
boven Gheeraert dycx meersschelken, 1632, RAG-Nd; lants gheleghe(n) te 
Gheeraerts dycke, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 9v; lant boven ste gheeraerts 
dycke oost den herwech, 1650, RAG-Ne 29, 5v. 

GERAERTS DIJK <E7>: te gheeraeds dijke, 1426, SAG, 330/18, 340; te 
gheeraerts dijke, 1447, SAG, 301/39, 196v; boven gheerdsdijc, 1462, SAG, 
301/46, 2, 95v; ee(n) paercheel meersch ligghende Jn gheraerts dycke Noort 
de calene, 1548, RAG-SB R 858/7E, 2v; meersch ligghen in gheeraerts dy-
cke noort de calene, 1548, RAG-SB/K 503, 3r; meersch ligghen in gheerae-
rts dycke noort de Calene, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 38; meersch ligghende 
te gheeraerts dijcke, 1550-1563, RAG-Ne 63, 2r; meerssche(n) Jnde 
gheer(aer)ts dycke west de Calene, 1577, RAG-Ne 323, 146v; meerssche(n) 
Jnde(n) gheerolf dyckput zuut up de Calene e(nde) up de Cautere, 1577, 
RAG-Ne 323, 117v; meerschen darment heet geerarts dijcke west de calene, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 7v; boven s(in)te gheeraerts dijcke oost den her-
wech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 27r; meersschen daerment noempt 
Gheeraerts dycke west de calene, 1584, RAG-Ne 63, 92r; meersch te gee-
rartsdycke west de calene, 1588, RAG-Ne 26, 43v; meersch te gheer(aer)ts 
dycke west de calene, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 97r; meersch gheleghen 
daerment noemt te geeraerts dycke west de calene, 1650, RAG-Ne 29, 28v; 
meersch anden gheerolf dycke put, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 161. 
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ghenaemt het leen ten briele gheleghen binnen de prochie van landeghem 
noort de gaverstraete, 1691, RAg-Me71, 70r; landt ghenaemt den platten 
bulck oost de gaverstraete suijt de prochie van nevele, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 1298. 

GEBUURWEG <B6-C6>: terre in parochia de la(n)deghe(m) up hoiche(n) 
ackere ... en eene(n) ghebuerwech gheheeten smal weghelken ant westhende, 
ca. 1444, RAG-Dro, 83, 16r; cauterlants up(den) hooghen ackere west den 
ghebuerwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 46r; lant bachten herrent genaempt 
het moeytien oost den ghebuerwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 96v; lant 
gheleghen opden ooghen ackere suut de seepgracht ende noort den ghebuer-
wech, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 14r; ee(n) stic taerulant gheleghe(n) daer-
ment heet bachter herent suut loopt de(n) ghebuerwech, 1602-1656, RAG-
Ne 1190, 33r; landts bachten herent oost de ghebuerwech, 1625, RAG-Ne 
397, 0; zuut t Leen te(n) briele west den ghebuurwech, 1629, RAG-Ne 1280 
bis, 16r; lants gheleghen bachte(n) herrent oost den ghebuerwech, 1642, 
RAG-Ne 399, 75r; lant ligghen bachter herrent ghenaemt het moeyken oost 
den ghebuerwech suut het straetken commende vanden dam, 1650, RAG-Ne 
29, 27v; daerment heet bachter herrent (anden put) suut oost den ghebuer-
wech, 1650, RAG-Ne 29, 36r; lants ligghende upden hooghen ackere stre-
ckende suut lancxt den groenen wech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 69v; lants 
ligghende Jnden hooghen ackere noort west de straete ofte den ghebuerwech, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 73r. 

GEERT RONAUTS BILK: den groeten buelc diemen heet gheertronauts 
buelc, 1432, SAG, 301/32, 8v; een stic lands ... gheheeten gheerternout, 
1458, SAG, 330/28, 30r. 

GELAREKINS WEG: an ghelarikins wech, 1463, SAG, 330/29, 532r. 

GEMEENTE <D2-E2>: de ghemeente ghenaempt heyste(n) driesch, 1577, 
RAG-Ne 323, 155r. 

GEMEENTE: mersch Jnt ghemeente besyde(n) de(n) dam, 1577, RAG-Ne 
323, 5v. 

GEMENE MEERS: noort de brouckstraete oost de ghemeene meersch, 
1577, RAG-Ne 323, 142r. 

GENTBRUG: It(em) an de ghentbrugghe een veldekin weeden, 1397, SAG-
330/10, 318v. 

GENTSE HEERWEG <C3>: upden cautere noort oost den Ghendschen 
herwech ende zuut oost den groenen wech, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0. 
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GENTSE WEG <C3>: lands gheleghen by bave(n) brugghe zuudt den 
Ghendschen wech ende Oost een straetkin streckende naer wildedriesch, 
1579, RAG-Ne 396, 86v. 

GENTWEG: noort den ghentwech, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 44r; noordt 
den Ghendtwech, 1632, RAG-Nd; suut oost den ghentwech noort west den 
wech van vosselaere naer landeghem, 1650, RAG-Ne 29, 29r; suut den 
ghentwech noort den wech van vosselaere naer landeghem, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, nr. 105; meersch daer den Gentwegh doorloopt ... noort oost 
de putte meerschen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 288. 

GERAERTS DIJK <E7>: lands op den caute(re) daer den eerwech duerloopt 
gheheeten gheeraerts dycke, 1548, RAG-SB/K 503, 3r; Cauters up tgheweste 
ghenaemt gheeraerts dijcke, 1568-1573, RAG-Ne, 99, 32r; Landts Jnde cau-
tere daerment heedt te gheraelts (sic) dycke, 1577, RAG-Ne 323, 101v; 
landts upden cautere daer den herwech deurloopt gheheeten gheeraerts dy-
cke, 1582-1624, RAB-Ne 104, 15r; lant boven sente gheerarts dycke oost 
den herwech van vorselare naer landeghe(m), 1582-1624, RAG-Ne 104, 91r; 
Jnt gheweste d(aer)ment heet te Gheeraerts dijcke noort oost den heerwech 
van Landeghem naer Vorsselare, 1584, RAG-Ne 63, 92r; op den cauter ge-
heete(n) te gertsdycke (sic) daer de(n) herwegh doorloopt, 1588, RAG-Ne 
26, 43r; te gheeraerts dycke cauterlant, 1606, RAG-Ne 396, 392v; lants ghe-
leghe(n) te geraerts dycke, 1613-1615, RAG-Ne 1264, 7v; partye cauters 
boven Gheeraert dycx meersschelken, 1632, RAG-Nd; lants gheleghe(n) te 
Gheeraerts dycke, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 9v; lant boven ste gheeraerts 
dycke oost den herwech, 1650, RAG-Ne 29, 5v. 

GERAERTS DIJK <E7>: te gheeraeds dijke, 1426, SAG, 330/18, 340; te 
gheeraerts dijke, 1447, SAG, 301/39, 196v; boven gheerdsdijc, 1462, SAG, 
301/46, 2, 95v; ee(n) paercheel meersch ligghende Jn gheraerts dycke Noort 
de calene, 1548, RAG-SB R 858/7E, 2v; meersch ligghen in gheeraerts dy-
cke noort de calene, 1548, RAG-SB/K 503, 3r; meersch ligghen in gheerae-
rts dycke noort de Calene, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 38; meersch ligghende 
te gheeraerts dijcke, 1550-1563, RAG-Ne 63, 2r; meerssche(n) Jnde 
gheer(aer)ts dycke west de Calene, 1577, RAG-Ne 323, 146v; meerssche(n) 
Jnde(n) gheerolf dyckput zuut up de Calene e(nde) up de Cautere, 1577, 
RAG-Ne 323, 117v; meerschen darment heet geerarts dijcke west de calene, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 7v; boven s(in)te gheeraerts dijcke oost den her-
wech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 27r; meersschen daerment noempt 
Gheeraerts dycke west de calene, 1584, RAG-Ne 63, 92r; meersch te gee-
rartsdycke west de calene, 1588, RAG-Ne 26, 43v; meersch te gheer(aer)ts 
dycke west de calene, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 97r; meersch gheleghen 
daerment noemt te geeraerts dycke west de calene, 1650, RAG-Ne 29, 28v; 
meersch anden gheerolf dycke put, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 161. 
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GERARD GOETHALS STEDE: behuyst hofstedeke(n) genaempt Gerart 
goethals stede west sheere(n) straete, 1649, RAG-Me 66, 116v. 

GEROLF MAES’ BILK: lands thende(n) gheerolf maes bulc, 1550-1576, 
RAG-Ne 63, 58r; ghemet thend(n) gheerolf maes bulck, 1577, RAG-Ne 323, 
97r; thenden geerof maes bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 76; lants thenden 
gheerolf maes bulc, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 4v; lant ligghende thenden 
(wylent) geerolf maes bulck, 1650, RAG-Ne 29, 48v; lant ghenaemt den 
Maesbulck west het gheloosekens gat noort Cackers houck, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 890. 

GEROLFS DIJK: daerment heet te gheerolf dijcke hendende up de caelne 
die comt van nevele, 1540, RAG-Nd; meersch(en) te gheerofs dycke, 1550-
1563, RAG-Ne 63, 15r; geheeten te gheerolfs dijcke, 1582-1624, RAG-Ne, 
104, 5r; lants ten geerolfs dijcke op den westhoeck coutere west den her-
wech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 6v; meersch daerment heet te gherofs dy-
cke, 1584, RAG-Ne 63, 89r; Landts daerment heet te gherofs dycke upde(n) 
Westhouckcautere, 1584, RAG-Ne 63, 103v; stic lants genaemt de vierge-
meten liggende opden coutere daerment heet gheerlofs dycke west een 
meersch genaemt thiltstylken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 52v; eene meersch 
ligghende daerment noemt te gheerolfdycke west de caelene, 1650, RAG-Ne 
29, 21r; meersch Jn gheerolfdycke west de calene, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, nr. 71; een out ghemet lant gheleghen daerment noemt te gheerolf dy-
cke suut oost den herwech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 275. 

GEROLFS DIJKEMEERS: meersch ghenaempt de gerolf dijckemeersch te 
weten de cant naest Nevele noort de calene, 1650, RAG-Ne 400, 39v. 

GESCHEED: lant den veltackere noort het gescheet van meerendre, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 93v; het ghescheet van Meerentre ende landeghem, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 1141. 

GIJLS AKKER <A6>: Landts ghenaempt de(n) ghylsackere, 1577, RAG-Ne 
323, 108r; sticxke(n) ghenaempt d(en) ghysackere, 1577, RAG-Ne 323, 
114v; lant ligghende tusschen wulgen genaempt gyls ackere zuut west het 
wegelken naer de Rovelbosch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 79r; lant ligghende 
Jnden ghyls ackere upde noortcant licht den voetwech, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, 95r; lant ligghende Jnden ghielsackere suut west den voetwech van 
landeghem naer hansbeke, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 98v; lant ghenaemt 
den Gijlsacker west hansbeke noort den Doschwegh, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 1301; lant ghenaemt tusschenwulghen ofte Gijlsacker suijt den Dosch-
wegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1326. 

 

173 
 

GIJSELS AKKER <A6>: Lants ghenaempt ghyzels ackere, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 78v; Jan van heenoorne met ghyzels ackere, 1538-1564, RAG-
Ne, 62, 78v; de(n) ghysels ackere, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 25r; up de(n) 
ghyselackere, 1577, RAG-Ne 323, 148v; lants Inden ghyselackere, 1582-
1624, RAG-Ne 104; Lant genaemt ghysels ackere suutwest den wech loo-
pende naer hansbeke, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 29r; jC 1602-1656, RAG-
Ne 1190v roeden ghenaemt den ghyselacker, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
62(a)v; Lant inden ghysels ackere oost den voetwech van Landeghem naer 
hansbeke, 1639, RAG-Ne 28, 0; lant ghenaemt ghysels ackere, 1650, RAG-
Ne 29, 4v; 22v; lant ligghende In den ghyselackere west den beyaerts hulst, 
1650, RAG-Ne 29, 29r; lants ghenaemt ghysels ackere, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, 70v; lant up ghyselacker upden suutwestcant licht het weghelken loo-
pende naerden rooveltbosch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 96v. 

GIJSELS HOUT <G6-H7>: een ghemet daerment heedt Jnt ghijsels houdt, 
1503 (n.s.), RAG-Nd; een stic lands ghenaempt tgysels haut, 1548, RAG-SB 
R 858/7E, 2r; lands ghenaempt dghyselshaut, 1548, RAG-SB/K 503, 2r; 
lants ghenae(m)t tghisels haudt, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 21; ghyselins 
haut de heelstyle de ca(n)ten vand(e) vier ghemeten den drael en abbeel hau-
ten, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; ghiselins haudt de heelstyke de ca(n)ten 
vand(e) vier ghem(eten) den drael en abbeel hauten, 1558, RAG-SB/K 517, 
0; lands ghenaemt tghiselhaut, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 12v; lant genaempt 
ghijsels haut oost het rijcke gasthuijs zuijt de soete kinderbulck heeft oock 
ande baghijne gegolden, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 3r; zaeylands ghenaempt 
het ghyselhaut zuut Lands ghenaempt den twee bunder toebehoorende de 
Lazarië van Ghendt ofte het Rycke gasthuus, 1584, RAG-Ne 627, 176r; Lant 
ghenaempt ghysels haudt zuut de soete kinderbulck, 1584, RAG-Ne 63, 99r; 
het gijselshaut, 1588, RAG-Ne 26, 45v; lants ligghende In het ghyselhout, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 3r; upt Ghiselhaut, 1606, RAG-Ne 396, 391v; 
lants ghenaempt het Gysehaut, 1631, RAG-SB, R 858/7G, 0; een stick 
Landts ghenaempt het gijsels haudt, 1639, RAG-SB, R 858/7G, 0; partye 
ghenaemt het gyselhout west mette soete kinderbulck, 1650, RAG-Ne 29, 
13r; landt ghenaemt het Gijselhaut, 1728, RAG-Ne 2244, art. 202; Item het 
gijselhaut, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

GINSTBILK <C4>: landts ghenaempt de(n) gheenstbulck, 1577, RAG-Ne 
323, 142r; Landts ghenaempt de(n) geensbulc noordt tbroucstraetkin west 
den heerwech, 1583, RAG-Ne 396, 349r; lants ghenaemt den ginstbulc syn-
de den cant naest tbrouckstraetken west den wech van landeghem meulene 
naer meerendre, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 54v; een stick (lant) ghenaemt 
den ghinsbulck den cant naest het broeckstraetken, 1650, RAG-Ne 29, 43r; 
lant ghenaemt de ghinsbulc oost de meerschen west de straete van lande-
ghem meulene naer meerendre, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 106v; landt 
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GERARD GOETHALS STEDE: behuyst hofstedeke(n) genaempt Gerart 
goethals stede west sheere(n) straete, 1649, RAG-Me 66, 116v. 

GEROLF MAES’ BILK: lands thende(n) gheerolf maes bulc, 1550-1576, 
RAG-Ne 63, 58r; ghemet thend(n) gheerolf maes bulck, 1577, RAG-Ne 323, 
97r; thenden geerof maes bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 76; lants thenden 
gheerolf maes bulc, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 4v; lant ligghende thenden 
(wylent) geerolf maes bulck, 1650, RAG-Ne 29, 48v; lant ghenaemt den 
Maesbulck west het gheloosekens gat noort Cackers houck, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 890. 

GEROLFS DIJK: daerment heet te gheerolf dijcke hendende up de caelne 
die comt van nevele, 1540, RAG-Nd; meersch(en) te gheerofs dycke, 1550-
1563, RAG-Ne 63, 15r; geheeten te gheerolfs dijcke, 1582-1624, RAG-Ne, 
104, 5r; lants ten geerolfs dijcke op den westhoeck coutere west den her-
wech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 6v; meersch daerment heet te gherofs dy-
cke, 1584, RAG-Ne 63, 89r; Landts daerment heet te gherofs dycke upde(n) 
Westhouckcautere, 1584, RAG-Ne 63, 103v; stic lants genaemt de vierge-
meten liggende opden coutere daerment heet gheerlofs dycke west een 
meersch genaemt thiltstylken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 52v; eene meersch 
ligghende daerment noemt te gheerolfdycke west de caelene, 1650, RAG-Ne 
29, 21r; meersch Jn gheerolfdycke west de calene, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, nr. 71; een out ghemet lant gheleghen daerment noemt te gheerolf dy-
cke suut oost den herwech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 275. 

GEROLFS DIJKEMEERS: meersch ghenaempt de gerolf dijckemeersch te 
weten de cant naest Nevele noort de calene, 1650, RAG-Ne 400, 39v. 

GESCHEED: lant den veltackere noort het gescheet van meerendre, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 93v; het ghescheet van Meerentre ende landeghem, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 1141. 

GIJLS AKKER <A6>: Landts ghenaempt de(n) ghylsackere, 1577, RAG-Ne 
323, 108r; sticxke(n) ghenaempt d(en) ghysackere, 1577, RAG-Ne 323, 
114v; lant ligghende tusschen wulgen genaempt gyls ackere zuut west het 
wegelken naer de Rovelbosch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 79r; lant ligghende 
Jnden ghyls ackere upde noortcant licht den voetwech, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, 95r; lant ligghende Jnden ghielsackere suut west den voetwech van 
landeghem naer hansbeke, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 98v; lant ghenaemt 
den Gijlsacker west hansbeke noort den Doschwegh, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 1301; lant ghenaemt tusschenwulghen ofte Gijlsacker suijt den Dosch-
wegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1326. 
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GIJSELS AKKER <A6>: Lants ghenaempt ghyzels ackere, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 78v; Jan van heenoorne met ghyzels ackere, 1538-1564, RAG-
Ne, 62, 78v; de(n) ghysels ackere, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 25r; up de(n) 
ghyselackere, 1577, RAG-Ne 323, 148v; lants Inden ghyselackere, 1582-
1624, RAG-Ne 104; Lant genaemt ghysels ackere suutwest den wech loo-
pende naer hansbeke, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 29r; jC 1602-1656, RAG-
Ne 1190v roeden ghenaemt den ghyselacker, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
62(a)v; Lant inden ghysels ackere oost den voetwech van Landeghem naer 
hansbeke, 1639, RAG-Ne 28, 0; lant ghenaemt ghysels ackere, 1650, RAG-
Ne 29, 4v; 22v; lant ligghende In den ghyselackere west den beyaerts hulst, 
1650, RAG-Ne 29, 29r; lants ghenaemt ghysels ackere, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, 70v; lant up ghyselacker upden suutwestcant licht het weghelken loo-
pende naerden rooveltbosch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 96v. 

GIJSELS HOUT <G6-H7>: een ghemet daerment heedt Jnt ghijsels houdt, 
1503 (n.s.), RAG-Nd; een stic lands ghenaempt tgysels haut, 1548, RAG-SB 
R 858/7E, 2r; lands ghenaempt dghyselshaut, 1548, RAG-SB/K 503, 2r; 
lants ghenae(m)t tghisels haudt, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 21; ghyselins 
haut de heelstyle de ca(n)ten vand(e) vier ghemeten den drael en abbeel hau-
ten, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; ghiselins haudt de heelstyke de ca(n)ten 
vand(e) vier ghem(eten) den drael en abbeel hauten, 1558, RAG-SB/K 517, 
0; lands ghenaemt tghiselhaut, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 12v; lant genaempt 
ghijsels haut oost het rijcke gasthuijs zuijt de soete kinderbulck heeft oock 
ande baghijne gegolden, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 3r; zaeylands ghenaempt 
het ghyselhaut zuut Lands ghenaempt den twee bunder toebehoorende de 
Lazarië van Ghendt ofte het Rycke gasthuus, 1584, RAG-Ne 627, 176r; Lant 
ghenaempt ghysels haudt zuut de soete kinderbulck, 1584, RAG-Ne 63, 99r; 
het gijselshaut, 1588, RAG-Ne 26, 45v; lants ligghende In het ghyselhout, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 3r; upt Ghiselhaut, 1606, RAG-Ne 396, 391v; 
lants ghenaempt het Gysehaut, 1631, RAG-SB, R 858/7G, 0; een stick 
Landts ghenaempt het gijsels haudt, 1639, RAG-SB, R 858/7G, 0; partye 
ghenaemt het gyselhout west mette soete kinderbulck, 1650, RAG-Ne 29, 
13r; landt ghenaemt het Gijselhaut, 1728, RAG-Ne 2244, art. 202; Item het 
gijselhaut, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

GINSTBILK <C4>: landts ghenaempt de(n) gheenstbulck, 1577, RAG-Ne 
323, 142r; Landts ghenaempt de(n) geensbulc noordt tbroucstraetkin west 
den heerwech, 1583, RAG-Ne 396, 349r; lants ghenaemt den ginstbulc syn-
de den cant naest tbrouckstraetken west den wech van landeghem meulene 
naer meerendre, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 54v; een stick (lant) ghenaemt 
den ghinsbulck den cant naest het broeckstraetken, 1650, RAG-Ne 29, 43r; 
lant ghenaemt de ghinsbulc oost de meerschen west de straete van lande-
ghem meulene naer meerendre, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 106v; landt 
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ghenaemt  den ginstbulck oost de  meerschen west de herwegh noort het 
broeckstraetjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1156. 

GLORIEKENS GAT <F1>: Cauterlands d(aer)ment heet den gloryekins ga-
te anden doorne, 1577, RAG-Ne 395, 110v; cauters gheheeten gheloosekins 
gat, 1609, RAG-Me 105, 38r; lants ligghen in loesekens gat west den her-
wech, 1668, RAG-Me 68, 167r; saylant ghenaemt het geloosekens gat, 1679, 
RAG-Me 70, 207v; landts ghenaemt het gheloosegat west de(n) aude(n) 
brughsche(n) herrewegh, 1696, RAG-Me 71, 153r; landts ghenaemt het 
glossekens gat, 1699, RAG-Me 106, 303v; noort het gheloosekens gat, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 850; lant ghenaemt den Maesbulck west het gheloose-
kens gat noort Cackers houck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 890; landt ghenaemt 
het gheloosekens gat suijt den doschwegh west het gheloosekens gat, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 891; suijt het gheloosekens, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
887. 

GOED TE LANDEGEM: goedt te landeghem groet siinde dertich buendere 
... houdende es van minen gheduchten heere ende prince den graue van 
vlaenderen ende van minen heere va(n) neuele met allen den husinghen 
boemen ende Cattheylen dier toebehoeren ende up staen eerdtvast ende 
nagheluast metter besaethede(n) en met allen dien dattter de pachtere tenden 
van sinen pachte sculdich sal siin up te latene, 1403, RAG-SB O1492, 0; 
Voorwarde om den aelmoesnier va(n) tgoet te landeghem, 1548, RAG-SB R 
858/7; de groottte van(den) goede te landeghe(m) ghemete(n) anno XVc 
XLVIIJ, 1577, RAG-Ne 323, 157v. 

GOED TE WILDE: tgoed te wilde, 1407, SAG, 301/19, 2, 20v; halaerts land 
of tgoet t(er) wilde(n), 1406, SAG, 301/19, 5r. 

GOED TEN BRIELE: p(ar)tye lants ghenaempt het goet te(n) briele (heerl. 
va(n) barelvelde), 1676, RAG-Ma 598, 123. 

GOED TER VARENT <F5>: et in tercio loco qui dicitur Farnoth, 814-820, 
kopie 941, DB, 127 (TW, 996); vanden goede ter Varent, 1431, SAG 301/31 
f 57v; een leengoet gheheete(n) t(er) vare(n)t, 1455, SAG, 301/43, 2, 35v; 12 
bunderen onder Leen jnde prochie van Landeghem jnt goet ter Varent, 1586, 
RAG-Me 65, 69r; pachtgoet bewalt niet verre vande kercke ghenaemt het 
goet ter varent, 1672, RAG-Me 69, f 78r; het goet ter varent, 1679, RAG-Me 
70, 200r. 

GOED VAN SINT-BAAFS <F6>: up doude strate oost tgoet van Ste baefs, 
1538-1564, RAG-Ne, 62, 66r; lants hendende up doude straete oost tgoet 
van Ste baefs, 1550-1563, RAG-Ne 63, 15r. 
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GOEDE TIJD <C5?>: Landts ligghende upt ghoeye tyt, 1577, RAG-Ne 323, 
126r; Landts up de goede(n) tyt, 1577, RAG-Ne 323, 140r; lants upden goe-
den tijt, 1582-1624, RAG-Ne 104, 31v; cauterlandts daement heett den goen 
tijdt, 1583, RAG-Ne 396, 349v; lants ghenaemt synde den goeden tyt oost 
het weghelken commende van landeghem-meulene naer thuelken, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 55r-v; Lants ghenaempt de(n) goen tyt, 1617, RAG-Ne 
397, 131v; lant ligghende anden scheewech ghenaemt den goeden tyt suut 
den wech vande meulene naer hansbeke, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 105r; 
landt ghenaempt de(n) goedentijt suijt de strate loopende vanden meulen 
naer het Muijtjen west de renterghem Straete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
1200. 

GOESSINS GROTE STUK: up goessins grote stic, 1451, SAG, 330/25, 
205r. 

GRAVENSTRAAT: an tsgrave(n) strate, 1403, RAG-SB/O 1493, 0; lants 
gheheet(en) de laect ligghende ande strate en heet sgrave(n) strate, 1426, 
RAG-Ne, 58, 164v; lants gheheeten de laect ligghende an sgrave(n) strate, 
1490, RAG-Ne 61, 280v; in smael velt an tsgraven strate an nevelinx lant, 
midden 16e eeuw, RAG-SB/K 503, 0; lants ghenaempt de cruusstrate hen-
dende up sgraven strate, 1607, RAG-Me 105, 16v. 

GRIEKS MEERS: in sgriecx mersch, 1450, SAG, 330/25, 78r. 

GROENE KERKWEG: anden groenen keerckwech, 1586, RAG-Me 65, 60r; 
streckende lancx den groenen kerckwech naer heyste, 1603-1604, RAG-Ne 
1262, 6r; lants neffens den groenen kerck wech, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 
33v; lants neffens den groenen kerckwech, 1614-1615, RAG-Ne 1257, 11v; 
lants beneffens den groenen-kerckwech over den dam suijt den seep-gracht, 
1653-1655, RAG-Ne 1257, 5r. 

GROENE WEG: Lants up tcurte stick neffens den groenen wech, 1550-
1563, RAG-Ne 63, 33r; lants nevens den groenen wech, 1600-1603, RAG-
Ne 1257, 2r; lant anden kercwech ofte den groenenwech noort den groenen-
wech west den ghebuerwech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 101v; lant lig-
ghende byden groenenwech soomen naer eyste gaet, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, nr. 227. 

GROENE WEG: p(ar)tye landts ghenaemt de(n) groene(n) wegh west de(n) 
sel(ven) wegh noort de(n) herrewegh, 1695, RAG-Me 106, 156v. 

GROENE WEGEL: cauterlants ligghende byden groenen weghele, 1661-
1677, RAG-Ne 1194, 75v. 
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ghenaemt  den ginstbulck oost de  meerschen west de herwegh noort het 
broeckstraetjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1156. 

GLORIEKENS GAT <F1>: Cauterlands d(aer)ment heet den gloryekins ga-
te anden doorne, 1577, RAG-Ne 395, 110v; cauters gheheeten gheloosekins 
gat, 1609, RAG-Me 105, 38r; lants ligghen in loesekens gat west den her-
wech, 1668, RAG-Me 68, 167r; saylant ghenaemt het geloosekens gat, 1679, 
RAG-Me 70, 207v; landts ghenaemt het gheloosegat west de(n) aude(n) 
brughsche(n) herrewegh, 1696, RAG-Me 71, 153r; landts ghenaemt het 
glossekens gat, 1699, RAG-Me 106, 303v; noort het gheloosekens gat, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 850; lant ghenaemt den Maesbulck west het gheloose-
kens gat noort Cackers houck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 890; landt ghenaemt 
het gheloosekens gat suijt den doschwegh west het gheloosekens gat, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 891; suijt het gheloosekens, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
887. 

GOED TE LANDEGEM: goedt te landeghem groet siinde dertich buendere 
... houdende es van minen gheduchten heere ende prince den graue van 
vlaenderen ende van minen heere va(n) neuele met allen den husinghen 
boemen ende Cattheylen dier toebehoeren ende up staen eerdtvast ende 
nagheluast metter besaethede(n) en met allen dien dattter de pachtere tenden 
van sinen pachte sculdich sal siin up te latene, 1403, RAG-SB O1492, 0; 
Voorwarde om den aelmoesnier va(n) tgoet te landeghem, 1548, RAG-SB R 
858/7; de groottte van(den) goede te landeghe(m) ghemete(n) anno XVc 
XLVIIJ, 1577, RAG-Ne 323, 157v. 

GOED TE WILDE: tgoed te wilde, 1407, SAG, 301/19, 2, 20v; halaerts land 
of tgoet t(er) wilde(n), 1406, SAG, 301/19, 5r. 

GOED TEN BRIELE: p(ar)tye lants ghenaempt het goet te(n) briele (heerl. 
va(n) barelvelde), 1676, RAG-Ma 598, 123. 

GOED TER VARENT <F5>: et in tercio loco qui dicitur Farnoth, 814-820, 
kopie 941, DB, 127 (TW, 996); vanden goede ter Varent, 1431, SAG 301/31 
f 57v; een leengoet gheheete(n) t(er) vare(n)t, 1455, SAG, 301/43, 2, 35v; 12 
bunderen onder Leen jnde prochie van Landeghem jnt goet ter Varent, 1586, 
RAG-Me 65, 69r; pachtgoet bewalt niet verre vande kercke ghenaemt het 
goet ter varent, 1672, RAG-Me 69, f 78r; het goet ter varent, 1679, RAG-Me 
70, 200r. 

GOED VAN SINT-BAAFS <F6>: up doude strate oost tgoet van Ste baefs, 
1538-1564, RAG-Ne, 62, 66r; lants hendende up doude straete oost tgoet 
van Ste baefs, 1550-1563, RAG-Ne 63, 15r. 
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GOEDE TIJD <C5?>: Landts ligghende upt ghoeye tyt, 1577, RAG-Ne 323, 
126r; Landts up de goede(n) tyt, 1577, RAG-Ne 323, 140r; lants upden goe-
den tijt, 1582-1624, RAG-Ne 104, 31v; cauterlandts daement heett den goen 
tijdt, 1583, RAG-Ne 396, 349v; lants ghenaemt synde den goeden tyt oost 
het weghelken commende van landeghem-meulene naer thuelken, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 55r-v; Lants ghenaempt de(n) goen tyt, 1617, RAG-Ne 
397, 131v; lant ligghende anden scheewech ghenaemt den goeden tyt suut 
den wech vande meulene naer hansbeke, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 105r; 
landt ghenaempt de(n) goedentijt suijt de strate loopende vanden meulen 
naer het Muijtjen west de renterghem Straete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
1200. 

GOESSINS GROTE STUK: up goessins grote stic, 1451, SAG, 330/25, 
205r. 

GRAVENSTRAAT: an tsgrave(n) strate, 1403, RAG-SB/O 1493, 0; lants 
gheheet(en) de laect ligghende ande strate en heet sgrave(n) strate, 1426, 
RAG-Ne, 58, 164v; lants gheheeten de laect ligghende an sgrave(n) strate, 
1490, RAG-Ne 61, 280v; in smael velt an tsgraven strate an nevelinx lant, 
midden 16e eeuw, RAG-SB/K 503, 0; lants ghenaempt de cruusstrate hen-
dende up sgraven strate, 1607, RAG-Me 105, 16v. 

GRIEKS MEERS: in sgriecx mersch, 1450, SAG, 330/25, 78r. 

GROENE KERKWEG: anden groenen keerckwech, 1586, RAG-Me 65, 60r; 
streckende lancx den groenen kerckwech naer heyste, 1603-1604, RAG-Ne 
1262, 6r; lants neffens den groenen kerck wech, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 
33v; lants neffens den groenen kerckwech, 1614-1615, RAG-Ne 1257, 11v; 
lants beneffens den groenen-kerckwech over den dam suijt den seep-gracht, 
1653-1655, RAG-Ne 1257, 5r. 

GROENE WEG: Lants up tcurte stick neffens den groenen wech, 1550-
1563, RAG-Ne 63, 33r; lants nevens den groenen wech, 1600-1603, RAG-
Ne 1257, 2r; lant anden kercwech ofte den groenenwech noort den groenen-
wech west den ghebuerwech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 101v; lant lig-
ghende byden groenenwech soomen naer eyste gaet, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, nr. 227. 

GROENE WEG: p(ar)tye landts ghenaemt de(n) groene(n) wegh west de(n) 
sel(ven) wegh noort de(n) herrewegh, 1695, RAG-Me 106, 156v. 

GROENE WEGEL: cauterlants ligghende byden groenen weghele, 1661-
1677, RAG-Ne 1194, 75v. 
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GROEN WEGELKEN: partye landts op de(n) wyck va(n) wilde ghenaemt 
holbautste noort tgroe(n) weghelke(n), 1675, RAG-Me 69, 172r; saeijlant 
ghenaemt het groen weghelken, 1685, RAG-Ma 598, 7v; een p(ar)tye 
ghenaemt het Beeckwegelken ofte groen wegelken, 1700, RAG-Ma, 597, 
50r. 

GROOT LEENTJE: leen ghenaempt het groot leentken west den varent-
driesch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 33v. 

GROOT ROT: lant het rot oost het groot rot sut oost de beke, 1650, RAG-
Ne 29, 24r; landt ghenaemt t groot Rot paelende hanne de Crommemeersche, 
1686, RAG-Ma 598, 214v; lant ghenaemt het groot Rot, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 284. 

GROOT SMALVELD <H6>: een p(ar)tye Int groot smaelvelt oost de Lan-
deghemstraete, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 13; landts ghenaempt het groot 
smaelvelt, 1688, RAG-Ma 598, 225v. 

GROTE BACHTEN KAMER: landts gen(aem)t den groote(n) bachte(n) 
camere, 1677, RAG-Me 70, 88r. 

GROTE BILK: den groeten buelc diemen heet gheertronauts buelc, 1432, 
SAG, 301/32, 8v; den gro(ten) buelc, 1456, SAG, 330/27, 114v; landts 
ghenaempt den grooten bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 25r; landt 
ghenaemt den grooten bulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 377. 

GROTE DISTELBILK: een partye genaempt den grooten destelbulck noort 
den cleynen destelbulck, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 9. 

GROTE DOORN <F6>: Lants up den grooten doorent naerst de Jacobs ste-
de, 1606, RAG-Ne 396, 391v; lant ghenaemt den grooten doorn ... noort het 
doorestratjen ten deele hier mede gaende, 1728, RAG-Ne 2244, art. 133. 

GROTE DRIES: den groeten driesch, 1450, SAG, 330/25, 78r. 

GROTE EEKSTUK: Lands ghenaempt het groote eecstic, 1583, RAG-Ne 
627, 74r. 

GROTE HOUTAKKER: lants ghenaempt den grooten Audt Aert Ackere, 
1550-1563, RAG-Ne 63, 7v; lands ghenaemt de(n) groot haudt ackere we-
se(nde) ommecant e(nde) gracht, 1550-1576, RAG-Ne 63, 66v; lant den 
grooten hautackere, 1582-1624, RAG-Ne 104, 62r. 

GROTE MEERS: jnde groete m(er)sch, 1450, SAG, 330/25, 78r. 

 

177 
 

GROTE MEERSCHAERT: Landts ghenaemt de(n) groote(n) meerschaert, 
1678, RAG-Me 70, 151r. 

GROTE ROEL <E5-F5>: lants den groote(n) Roel, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 8v; lant ghenaemt den cleenen roel noort oost den gooten roel, 1661-
1677, RAG-Ne 1194, nr. 101. 

GROTE TERT: de(n) groote(n) terdt oost de straete, 1577, RAG-Ne 323, 
149v; lant wilent ghenaemt terdeken ende een half bunder lant ghenaemt 
blasius tert oost dhulstraete west teghen den cautere wilent al tsamen een 
partye ghenaemt den grooten tert, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 112v; landt 
ghenaemt den grooten Tert, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1207. 

GROTE VITSENBILK: lant den grooten vitsen bulck, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 8v; een stic genaemt den cleenen vitsen bulck oost den grooten vitsen 
bulck, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 52v; Landts ghenaempt den groote(n) 
Vitzebulck zuut oost de hautstraete, 1632, RAG-Nd; lant den grooten vitsen-
bulck oost de houtstraete, 1650, RAG-Ne 29, 37r; lant ghenaemt den grooten 
vitsebulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 155. 

GROTE VOSSEM: de groote voshem, 1426, SAG, 330/18, 340. 

GROTE WOESTIJN <B7>: stick lant ghenaemt het busselken west eene 
partye ghenaemt de groote hostijne, 1650, RAG-Ne 29, 30v; lant ghenaemt 
de groote hostijne, 1728, RAG-Ne 2244, art. 174; Landt ghenaemt de Wosti-
ne Eerste gheleghen in den Westhouc oost de Hautstraete west de Groote 
Wostine, 1738, RAG-Dro 56, 691. 

GROTE ZINKVAL: saylandt ghenaempt den groote(n) synckval, 1664, 
RAG-Ne 421, 0. 

GUARIX BILK: In guarix bulc danof de Rest toebehoort Jan guaric, 1575, 
RAG-Ne 394, 32v. 

HAAG: Lants ghenae(m)pt de haghe, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 265v; 
Landts upde haghe west den scheewech, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; half 
ghemet ghenaempt dhaghe oost de heerwerch van Landeghe(m) muelene 
naer meerendre, 1577, RAG-Ne 323, 115r; lants ghenaempt de haghe oost 
den wech van muelene, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 10r; lant ligghende upde 
haghe, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 123v. 

HAAIENSTUKSKEN <C6>: lants upden hooghen ackere ghenaempt het 
haeyen sticxken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 35v; lant Jnden hooghen ackere 
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GROEN WEGELKEN: partye landts op de(n) wyck va(n) wilde ghenaemt 
holbautste noort tgroe(n) weghelke(n), 1675, RAG-Me 69, 172r; saeijlant 
ghenaemt het groen weghelken, 1685, RAG-Ma 598, 7v; een p(ar)tye 
ghenaemt het Beeckwegelken ofte groen wegelken, 1700, RAG-Ma, 597, 
50r. 

GROOT LEENTJE: leen ghenaempt het groot leentken west den varent-
driesch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 33v. 

GROOT ROT: lant het rot oost het groot rot sut oost de beke, 1650, RAG-
Ne 29, 24r; landt ghenaemt t groot Rot paelende hanne de Crommemeersche, 
1686, RAG-Ma 598, 214v; lant ghenaemt het groot Rot, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 284. 

GROOT SMALVELD <H6>: een p(ar)tye Int groot smaelvelt oost de Lan-
deghemstraete, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 13; landts ghenaempt het groot 
smaelvelt, 1688, RAG-Ma 598, 225v. 

GROTE BACHTEN KAMER: landts gen(aem)t den groote(n) bachte(n) 
camere, 1677, RAG-Me 70, 88r. 

GROTE BILK: den groeten buelc diemen heet gheertronauts buelc, 1432, 
SAG, 301/32, 8v; den gro(ten) buelc, 1456, SAG, 330/27, 114v; landts 
ghenaempt den grooten bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 25r; landt 
ghenaemt den grooten bulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 377. 

GROTE DISTELBILK: een partye genaempt den grooten destelbulck noort 
den cleynen destelbulck, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 9. 

GROTE DOORN <F6>: Lants up den grooten doorent naerst de Jacobs ste-
de, 1606, RAG-Ne 396, 391v; lant ghenaemt den grooten doorn ... noort het 
doorestratjen ten deele hier mede gaende, 1728, RAG-Ne 2244, art. 133. 

GROTE DRIES: den groeten driesch, 1450, SAG, 330/25, 78r. 

GROTE EEKSTUK: Lands ghenaempt het groote eecstic, 1583, RAG-Ne 
627, 74r. 

GROTE HOUTAKKER: lants ghenaempt den grooten Audt Aert Ackere, 
1550-1563, RAG-Ne 63, 7v; lands ghenaemt de(n) groot haudt ackere we-
se(nde) ommecant e(nde) gracht, 1550-1576, RAG-Ne 63, 66v; lant den 
grooten hautackere, 1582-1624, RAG-Ne 104, 62r. 

GROTE MEERS: jnde groete m(er)sch, 1450, SAG, 330/25, 78r. 
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GROTE MEERSCHAERT: Landts ghenaemt de(n) groote(n) meerschaert, 
1678, RAG-Me 70, 151r. 

GROTE ROEL <E5-F5>: lants den groote(n) Roel, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 8v; lant ghenaemt den cleenen roel noort oost den gooten roel, 1661-
1677, RAG-Ne 1194, nr. 101. 

GROTE TERT: de(n) groote(n) terdt oost de straete, 1577, RAG-Ne 323, 
149v; lant wilent ghenaemt terdeken ende een half bunder lant ghenaemt 
blasius tert oost dhulstraete west teghen den cautere wilent al tsamen een 
partye ghenaemt den grooten tert, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 112v; landt 
ghenaemt den grooten Tert, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1207. 

GROTE VITSENBILK: lant den grooten vitsen bulck, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 8v; een stic genaemt den cleenen vitsen bulck oost den grooten vitsen 
bulck, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 52v; Landts ghenaempt den groote(n) 
Vitzebulck zuut oost de hautstraete, 1632, RAG-Nd; lant den grooten vitsen-
bulck oost de houtstraete, 1650, RAG-Ne 29, 37r; lant ghenaemt den grooten 
vitsebulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 155. 

GROTE VOSSEM: de groote voshem, 1426, SAG, 330/18, 340. 

GROTE WOESTIJN <B7>: stick lant ghenaemt het busselken west eene 
partye ghenaemt de groote hostijne, 1650, RAG-Ne 29, 30v; lant ghenaemt 
de groote hostijne, 1728, RAG-Ne 2244, art. 174; Landt ghenaemt de Wosti-
ne Eerste gheleghen in den Westhouc oost de Hautstraete west de Groote 
Wostine, 1738, RAG-Dro 56, 691. 

GROTE ZINKVAL: saylandt ghenaempt den groote(n) synckval, 1664, 
RAG-Ne 421, 0. 

GUARIX BILK: In guarix bulc danof de Rest toebehoort Jan guaric, 1575, 
RAG-Ne 394, 32v. 

HAAG: Lants ghenae(m)pt de haghe, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 265v; 
Landts upde haghe west den scheewech, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; half 
ghemet ghenaempt dhaghe oost de heerwerch van Landeghe(m) muelene 
naer meerendre, 1577, RAG-Ne 323, 115r; lants ghenaempt de haghe oost 
den wech van muelene, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 10r; lant ligghende upde 
haghe, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 123v. 

HAAIENSTUKSKEN <C6>: lants upden hooghen ackere ghenaempt het 
haeyen sticxken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 35v; lant Jnden hooghen ackere 
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ghenaemt het haeyen sticxken noort west den ghebuerwech, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, 106r. 

HAAN BILKSKEN: jnt haen beelcxkin, 1463, SAG, 330/29, 532r. 

HAARKENSSTRAATJE <F4>: p(ar)tye landts gheleghe(n) heerel(ichede) 
va(n) vinderhaute ghenaemt Janneke(n) van(den) berghens stede oost het 
Aarrekens straetie(n), 1694, RAG-Me 71, 97v; landts ende bogaert ghele-
ghe(n) alsvoore(n) ghenaemt Janneken vanden berghens stede noort het aer-
re(n) straetien, 1694, RAG-Me 71, 97v; west ende noort shaers straeten, 
1702, RAG-Ma, 597, 73v; lant ghenaemt janne vanden Berghe stede noort 
oost het haerekens Straetjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 344; hofstede 
ghenaemt Janne van(den) berghens Stede noort oost het haerekens Straetjen, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 345; zuijd de meerschaertstraete ende aerekens 
Straetjen west den poele Dries, 1738, RAG-Dro 56, 672. 

HAGEBILK <F4>: lants com(m)ende an den haghebulck, 1600-1603, RAG-
Ne 1257, 2v; zyn(en) haghen of perckelbulck bachten der haghen, 1603-
1604, RAG-Ne 1262, 3r; lants ghenaempt den haghebulck, 1604-1613 RAG-
Ne 1262, 35v; lants ghenaemt den Aeghenbulck, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 
6r; stede genaemt den Aghen-bulck noort de straete, 1653-1655, RAG-Ne 
1257, 6r. 

HAGESTUKSKEN <C6?>: lant inden hooghe(n) ackere ghenaemt het hae-
gensticxke(n) noort west den ghebuerwech, 1650, RAG-Ne 29, 42v. 

HAIDT AKKER: lands ghenaemt de(n) haidt ackere, 1577, RAG-Ne 69, 0. 

HAISTEN: lant darment heet de haisten, 1582-1624, RAG-Ne 104, 7r. 

HALAERTS LAND: halaerts land of tgoet t(er) wilde(n), 1406, SAG, 
301/19, 5r. 

HALEWIJN: te halewijne, 1486, SAG, 330/37, 201v; lants ligghende thale-
wijn up Landeghe(m) cautere noort den bruchsche(n) herwech, 1586, RAG-
Me 65, 77v; saeylandt ghenaempt d(en) beck noort de beke oost het straet-
ke(n) van(den) tarwebilck inde Landeghem(kouter?) op den wyck va(n) ha-
lewyn, 1649, RAG-Me 66, 87r; op den wyck va(n) halewy(n), 1675, RAG-
Me 69, 181v; meersch daerment noemt halewij(n), 1675, RAG-Me 69, 188r; 
meersch upden wijck van allewyn sorterende onder d’heerel. van vinderhau-
te, 1683, RAG-Ma 598, 199v. 

HALEWIJNAKKER: jn halewijnacker, 1414, SAG, 330/15, 204v. 
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HALEWIJNKOUTER: up haelewijne coutre, 1460, SAG, 330/28, 373r; up 
alewijn coutere, 1486, SAG, 330/37, 210v; cauterlandts gheleghen up hale-
wyn cautere (heerl. meerendre), 1583, RAG-Ne 396, 299v; saeylant binne(n) 
Landeghem op halewyn cauter oost het straetghe(n) naer de meulen straete, 
1649, RAG-Me 66, 197v; landts gen(aem)t de(n) ackermeersch op haelewyn 
cautere, 1677, RAG-Me 70, 114v-115r; landts ghenaemt de(n) ackermeersch 
gheleghen  op halewyn cauter, 1689, RAG-Me 71, 22r;  eene p(ar)tye op 
haelewijn Cautere oost de(n) herrewech, 1693, RAG-Me 106, 117r; landts 
op haelewyn cautere west de(n) aude(n) brugsche(n) herrewegh, 1696, RAG-
Me 71, 153r; landt op halewijn Cautere oost sheeren straete suijt ende west 
den doswech, 1698, RAG-Me 106, 255r. 

HALF GEMET: partije op den selven cauter ghenaemt het alf ghemet, 1685, 
RAG-Ma 598, 7r. 

HALFBUNDER: een stic lands gheheet(en) de hulst Jn een(en) bulc daer Jn 
dat light ande zuutzyde alf bund(er), 1548, RAG-SB R 858/7E, 1v; landt 
ghenaemt het half bunder suijt den Bergh noort de Straete, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 814. 

HALS BILK: jn shals buelc, 1450, SAG, 330/25, 78r. 

HAMPUT: cauters gheheeten den amput zuut het voetweghelken naer wil-
den driesch, 1609, RAG-Me 105, 28v; up den hamput noort het waterlat, 
1609, RAG-Me 105, 66r; saeijlandt ghenaemt het amputke(n) oost de(n) 
wegh, 1695, RAG-Me 71, 128r; lants op wilde cauter ghenaempt den amp-
put suyt den auden brughschen heirwegh, 1710, RAG-Me 71, 324r; lant ge-
naemt den hamput, 1728, RAG-Ne 2244, art. 856; oost aenden Triesten land 
wegh ofte bij den amptput, 1738, RAG-Dro 56, 670. 

HAVERBILK: saeylandt genaempt den haverbulck, 1649, RAG-Me 66, 
131v; landts ghenaemt den haverbulck, 1699, RAG-Me 106, 277r; lants 
ghenaemt den haver bulck, 1708, RAG-Me 71, 274r; west den haverbulck 
noort de mosschaver Straete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 671; lant ghenaemt 
den haverbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 673. 

HAZELDONK <G2>: ligghe(n)de Jn de prochie van landeghe(m) dat me(n) 
hiet te asseldonc, 1386, SAG-330/8, 1386, 43v; iiij 1/2 bundre heet de ha-
seldont (sic) ande mosgaver straete, 1481, RAG-Vi 227, 5v; suijt de Aesen-
doncken noort de langhemeersch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 712; landt 
ghenaemt den Aesendonck west de Docte Caelene, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
718. 
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ghenaemt het haeyen sticxken noort west den ghebuerwech, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, 106r. 

HAAN BILKSKEN: jnt haen beelcxkin, 1463, SAG, 330/29, 532r. 

HAARKENSSTRAATJE <F4>: p(ar)tye landts gheleghe(n) heerel(ichede) 
va(n) vinderhaute ghenaemt Janneke(n) van(den) berghens stede oost het 
Aarrekens straetie(n), 1694, RAG-Me 71, 97v; landts ende bogaert ghele-
ghe(n) alsvoore(n) ghenaemt Janneken vanden berghens stede noort het aer-
re(n) straetien, 1694, RAG-Me 71, 97v; west ende noort shaers straeten, 
1702, RAG-Ma, 597, 73v; lant ghenaemt janne vanden Berghe stede noort 
oost het haerekens Straetjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 344; hofstede 
ghenaemt Janne van(den) berghens Stede noort oost het haerekens Straetjen, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 345; zuijd de meerschaertstraete ende aerekens 
Straetjen west den poele Dries, 1738, RAG-Dro 56, 672. 

HAGEBILK <F4>: lants com(m)ende an den haghebulck, 1600-1603, RAG-
Ne 1257, 2v; zyn(en) haghen of perckelbulck bachten der haghen, 1603-
1604, RAG-Ne 1262, 3r; lants ghenaempt den haghebulck, 1604-1613 RAG-
Ne 1262, 35v; lants ghenaemt den Aeghenbulck, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 
6r; stede genaemt den Aghen-bulck noort de straete, 1653-1655, RAG-Ne 
1257, 6r. 

HAGESTUKSKEN <C6?>: lant inden hooghe(n) ackere ghenaemt het hae-
gensticxke(n) noort west den ghebuerwech, 1650, RAG-Ne 29, 42v. 

HAIDT AKKER: lands ghenaemt de(n) haidt ackere, 1577, RAG-Ne 69, 0. 

HAISTEN: lant darment heet de haisten, 1582-1624, RAG-Ne 104, 7r. 

HALAERTS LAND: halaerts land of tgoet t(er) wilde(n), 1406, SAG, 
301/19, 5r. 

HALEWIJN: te halewijne, 1486, SAG, 330/37, 201v; lants ligghende thale-
wijn up Landeghe(m) cautere noort den bruchsche(n) herwech, 1586, RAG-
Me 65, 77v; saeylandt ghenaempt d(en) beck noort de beke oost het straet-
ke(n) van(den) tarwebilck inde Landeghem(kouter?) op den wyck va(n) ha-
lewyn, 1649, RAG-Me 66, 87r; op den wyck va(n) halewy(n), 1675, RAG-
Me 69, 181v; meersch daerment noemt halewij(n), 1675, RAG-Me 69, 188r; 
meersch upden wijck van allewyn sorterende onder d’heerel. van vinderhau-
te, 1683, RAG-Ma 598, 199v. 

HALEWIJNAKKER: jn halewijnacker, 1414, SAG, 330/15, 204v. 
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HALEWIJNKOUTER: up haelewijne coutre, 1460, SAG, 330/28, 373r; up 
alewijn coutere, 1486, SAG, 330/37, 210v; cauterlandts gheleghen up hale-
wyn cautere (heerl. meerendre), 1583, RAG-Ne 396, 299v; saeylant binne(n) 
Landeghem op halewyn cauter oost het straetghe(n) naer de meulen straete, 
1649, RAG-Me 66, 197v; landts gen(aem)t de(n) ackermeersch op haelewyn 
cautere, 1677, RAG-Me 70, 114v-115r; landts ghenaemt de(n) ackermeersch 
gheleghen  op halewyn cauter, 1689, RAG-Me 71, 22r;  eene p(ar)tye op 
haelewijn Cautere oost de(n) herrewech, 1693, RAG-Me 106, 117r; landts 
op haelewyn cautere west de(n) aude(n) brugsche(n) herrewegh, 1696, RAG-
Me 71, 153r; landt op halewijn Cautere oost sheeren straete suijt ende west 
den doswech, 1698, RAG-Me 106, 255r. 

HALF GEMET: partije op den selven cauter ghenaemt het alf ghemet, 1685, 
RAG-Ma 598, 7r. 

HALFBUNDER: een stic lands gheheet(en) de hulst Jn een(en) bulc daer Jn 
dat light ande zuutzyde alf bund(er), 1548, RAG-SB R 858/7E, 1v; landt 
ghenaemt het half bunder suijt den Bergh noort de Straete, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 814. 

HALS BILK: jn shals buelc, 1450, SAG, 330/25, 78r. 

HAMPUT: cauters gheheeten den amput zuut het voetweghelken naer wil-
den driesch, 1609, RAG-Me 105, 28v; up den hamput noort het waterlat, 
1609, RAG-Me 105, 66r; saeijlandt ghenaemt het amputke(n) oost de(n) 
wegh, 1695, RAG-Me 71, 128r; lants op wilde cauter ghenaempt den amp-
put suyt den auden brughschen heirwegh, 1710, RAG-Me 71, 324r; lant ge-
naemt den hamput, 1728, RAG-Ne 2244, art. 856; oost aenden Triesten land 
wegh ofte bij den amptput, 1738, RAG-Dro 56, 670. 

HAVERBILK: saeylandt genaempt den haverbulck, 1649, RAG-Me 66, 
131v; landts ghenaemt den haverbulck, 1699, RAG-Me 106, 277r; lants 
ghenaemt den haver bulck, 1708, RAG-Me 71, 274r; west den haverbulck 
noort de mosschaver Straete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 671; lant ghenaemt 
den haverbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 673. 

HAZELDONK <G2>: ligghe(n)de Jn de prochie van landeghe(m) dat me(n) 
hiet te asseldonc, 1386, SAG-330/8, 1386, 43v; iiij 1/2 bundre heet de ha-
seldont (sic) ande mosgaver straete, 1481, RAG-Vi 227, 5v; suijt de Aesen-
doncken noort de langhemeersch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 712; landt 
ghenaemt den Aesendonck west de Docte Caelene, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
718. 
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HEERLIJKHEID VAN BAARLEVELDE: barelvelde gheseijt het vlaender-
sche, 1684, RAG-Ma 598, 59r; heerel(ichede) van baerelvelde gheseyt het 
vlaenderse, 1693, RAG-Me 106, 124r; sortere(nde) onder dheerl(ichede) van 
baerlevelde, 1694, RAG-Me 106, 137v; binnen de prochie van landeghem 
heerle. van vinderhaute op den Wijck van Baerelvelde, 1699, RAG-Ma, 597, 
38v. 

HEERLIJKHEID VAN NOORDHOUT: binnen Landeghem up de 
heerl(ichede) van Noorthaut, 1614, RAG-RG B4543, 0. 

HEERLIJKHEID VLAANDERSE: de heerlichede van(den) vlaendersche(n) 
west tkerckhof van Landeghem, 1558, RAG-Ne 670, 0; barelvelde gheseijt 
het vlaendersche, 1684, RAG-Ma 598, 59r; heerel(ichede) van baerelvelde 
gheseyt het vlaenderse, 1693, RAG-Me 106, 124r. 

HEERSCHAP VAN GAVERE: up theerscip van gavere, 1451, SAG, 
330/25, 98r. 

HEGBILKEN: vier deelen ghenaemt de hegh bulcken, e 16-b 17, RAG-Vi 
218, 0. 

HEGGE(N) <E5-E6>: up de hegghe, 1486, SAG, 330/37, 288r; egghe den 
quaden desselbeelckvelt en de hegghen, 1558, RAG-SB/K 517, 0; ghemet 
boven der hegghe(n) co(m)mende van(den) herweghe tot ande keerckewech, 
1577, RAG-Ne 323, 98r; byder hegghe, 1577, RAG-Ne 323, 126r; lands 
ligghen  up  de(n)  selve(n)  caute(re)  gheheete(n) de hegghe  bove(n) ij 
eecke(n), 1548, RAG-SB R 858/7E, 3r; lants ligghen up den zelven Cau-
te(re) gheheeten de hegghe, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 44; den quaden des-
selbeelck tvelt e(nde) de hegghen, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; L roeden 
ghenaemt de hegghe oost dalmoessenye van sente baefs, 1577, RAG-Ne 
1190, 0; stick cautere ghenaempt de heggher an de(n) paeldoorne, 1577, 
RAG-Ne 323, 44r; lands ghenaemdt zynde de hegge west ande(n) herwech 
van Landeghem naer Vusselare oost ande(n) herwech up eene(n) groote(n) 
paeldoorne zome(n) van(der) hegge gaet naer de driessche(n), 1578, RAG-
Ne 64, 86r; lants ligge(n)de boven den hegghe west de herwech van lande-
ghem nar vosselare, 1582-1624, RAG-Ne 104, 7v; upden cautere gheheeten 
de hegghe oost upden wech vander westhouck naer landeghem kercke west 
de wech vande beke naer den cappellen driesch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
16r; lants genaempt de hegghen, 1582-1624, RAG-Ne 104, 8r; Lands 
ghenaempt de hegghe, 1584, RAG-Ne 63, 92v; opde(n) cauter g(enae)mt de 
hegghe nu de helshaghe oost de(n) wegh v(anden) westhoeck naer lande-
ghem kercke west de(n) wegh vande beke naer de(n) cappelle(n) driesch, 
1588, RAG-Ne 26, 43r; lants ghenaempt degghe, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 
3r; een gemet lant boven der hegghen ende es ghenaemt den voorent, 1602-
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1656, RAG-Ne 1190, 29v; up dhegghen, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 1v; 
Lant ligghende boven der hegghe suut sheerenstraete loopende van Lande-
ghem naer ghent, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 97v; Lant ghenaemt den door-
ne oost de hegghe, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 103v; de hegghe, 1603-1604, 
RAG-Ne 1262, 8r; lants daerment heet upde egghe, 1604-1613 RAG-Ne 
1262, 33r; herwech van landeghem kercke naer vosselaere oost de hegghe, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 88; lants ligghende boven der hegghe west 
den wech loopende naer vosselaere, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 276; 
landt ghenaemt dhegghe, 1728, RAG-Ne 2244, art. 188; landt ghenaemt De 
Wostine Tweede gheleghen in den Westhouc oost de cleene wostine west d’ 
Egghe, 1738, RAG-Dro 56, 692. 

HEGGEBOS <E5-E6>: lants Jnden westhouck beneden den egghe bosch 
loopende naer de haudtstraete, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 217r; een(en) 
slachbosch gheheete(n) de(n) hegghe bosch, 1548, RAG-SB R 858/7E, 3r; 
een(en) slachbosch gheheeten den hegghebosch, 1548, RAG-SB/K 503, 3v; 
slachbosch gheheeten den hegghebosch, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 46; 
bosch Jnden eghbosch, 1550-1563, RAG-Ne 63, 19v; Inde meersch ostyne 
west ande(n) hegghebosch, 1577, RAG-Ne 323, 44r; slachbosch gheheete(n) 
de(n) hegghebosch, 1577, RAG-Ne 323, 161v; lands ghenaemt de meersch 
ostine west ande(n) hegghe bosch, 1578, RAG-Ne 64, 86r; lant bachten den 
hegghen bosch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 8r; landts ghenaempt theggicken 
zuut den heggebosch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 16r; lant tusschen den 
hegghen bosch en de woestyne, 1582-1624, RAG-Ne 104, 83v; Lands 
ghenaempt de Ostyne westhende an den hegghebosch, 1584, RAG-Ne 63, 
93r; het heggheken suyt de(n) hegghebosch, 1588, RAG-Ne 26, 42v; lants 
ligghende achter den hegghenbosch, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0; ij C roeden 
jnden Eggebosch noort ende suut de aelmoesenije van sente baefs, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 1v; lants ghenaempt de langhe egghe noort oost heg-
ghebosch, 1608, RAG-Me 105, 16r; Lants ligghen bacht(en) de(n) heeghen-
bosch ghenaempt d’ hostyne, 1620, RAG-Ne 397, 127v; een partye bosch 
ghenaempt den heghbosch, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 25; Lants an(den) 
Egghebosch, 1642, RAG-Ne 399, 67v; bosch jnden hegghebosch, 1650, 
RAG-Ne 29, 15v; lant tusschen den eggebosch ende wostyne, 1650, RAG-
Ne 29, 53r; Jnden hegghebosch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 52; de eg-
ghebosch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 58; sticxken lant ligghende tus-
schen den egghebosch ende de wostyne, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 291; 
noort den Egghenbosch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 161; bosch genaemt den 
hegghebosch, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

HEGGEKEN <E5-E6>: lands gheneaempt theggeckin zuut de(n) hegghe 
bosch, 1548, RAG-SB R 858/7E, 3v; lands ghenaempt thegghiken zuut den 
hegghe bosch, 1548, RAG-SB/K 503, 3v; lants ghenae(m)t thegghecken 
zuudt den hegghe bosch, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 47; het heggheken suyt 
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HEERLIJKHEID VAN BAARLEVELDE: barelvelde gheseijt het vlaender-
sche, 1684, RAG-Ma 598, 59r; heerel(ichede) van baerelvelde gheseyt het 
vlaenderse, 1693, RAG-Me 106, 124r; sortere(nde) onder dheerl(ichede) van 
baerlevelde, 1694, RAG-Me 106, 137v; binnen de prochie van landeghem 
heerle. van vinderhaute op den Wijck van Baerelvelde, 1699, RAG-Ma, 597, 
38v. 

HEERLIJKHEID VAN NOORDHOUT: binnen Landeghem up de 
heerl(ichede) van Noorthaut, 1614, RAG-RG B4543, 0. 

HEERLIJKHEID VLAANDERSE: de heerlichede van(den) vlaendersche(n) 
west tkerckhof van Landeghem, 1558, RAG-Ne 670, 0; barelvelde gheseijt 
het vlaendersche, 1684, RAG-Ma 598, 59r; heerel(ichede) van baerelvelde 
gheseyt het vlaenderse, 1693, RAG-Me 106, 124r. 

HEERSCHAP VAN GAVERE: up theerscip van gavere, 1451, SAG, 
330/25, 98r. 

HEGBILKEN: vier deelen ghenaemt de hegh bulcken, e 16-b 17, RAG-Vi 
218, 0. 

HEGGE(N) <E5-E6>: up de hegghe, 1486, SAG, 330/37, 288r; egghe den 
quaden desselbeelckvelt en de hegghen, 1558, RAG-SB/K 517, 0; ghemet 
boven der hegghe(n) co(m)mende van(den) herweghe tot ande keerckewech, 
1577, RAG-Ne 323, 98r; byder hegghe, 1577, RAG-Ne 323, 126r; lands 
ligghen  up  de(n)  selve(n)  caute(re)  gheheete(n) de hegghe  bove(n) ij 
eecke(n), 1548, RAG-SB R 858/7E, 3r; lants ligghen up den zelven Cau-
te(re) gheheeten de hegghe, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 44; den quaden des-
selbeelck tvelt e(nde) de hegghen, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; L roeden 
ghenaemt de hegghe oost dalmoessenye van sente baefs, 1577, RAG-Ne 
1190, 0; stick cautere ghenaempt de heggher an de(n) paeldoorne, 1577, 
RAG-Ne 323, 44r; lands ghenaemdt zynde de hegge west ande(n) herwech 
van Landeghem naer Vusselare oost ande(n) herwech up eene(n) groote(n) 
paeldoorne zome(n) van(der) hegge gaet naer de driessche(n), 1578, RAG-
Ne 64, 86r; lants ligge(n)de boven den hegghe west de herwech van lande-
ghem nar vosselare, 1582-1624, RAG-Ne 104, 7v; upden cautere gheheeten 
de hegghe oost upden wech vander westhouck naer landeghem kercke west 
de wech vande beke naer den cappellen driesch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
16r; lants genaempt de hegghen, 1582-1624, RAG-Ne 104, 8r; Lands 
ghenaempt de hegghe, 1584, RAG-Ne 63, 92v; opde(n) cauter g(enae)mt de 
hegghe nu de helshaghe oost de(n) wegh v(anden) westhoeck naer lande-
ghem kercke west de(n) wegh vande beke naer de(n) cappelle(n) driesch, 
1588, RAG-Ne 26, 43r; lants ghenaempt degghe, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 
3r; een gemet lant boven der hegghen ende es ghenaemt den voorent, 1602-
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1656, RAG-Ne 1190, 29v; up dhegghen, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 1v; 
Lant ligghende boven der hegghe suut sheerenstraete loopende van Lande-
ghem naer ghent, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 97v; Lant ghenaemt den door-
ne oost de hegghe, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 103v; de hegghe, 1603-1604, 
RAG-Ne 1262, 8r; lants daerment heet upde egghe, 1604-1613 RAG-Ne 
1262, 33r; herwech van landeghem kercke naer vosselaere oost de hegghe, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 88; lants ligghende boven der hegghe west 
den wech loopende naer vosselaere, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 276; 
landt ghenaemt dhegghe, 1728, RAG-Ne 2244, art. 188; landt ghenaemt De 
Wostine Tweede gheleghen in den Westhouc oost de cleene wostine west d’ 
Egghe, 1738, RAG-Dro 56, 692. 

HEGGEBOS <E5-E6>: lants Jnden westhouck beneden den egghe bosch 
loopende naer de haudtstraete, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 217r; een(en) 
slachbosch gheheete(n) de(n) hegghe bosch, 1548, RAG-SB R 858/7E, 3r; 
een(en) slachbosch gheheeten den hegghebosch, 1548, RAG-SB/K 503, 3v; 
slachbosch gheheeten den hegghebosch, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 46; 
bosch Jnden eghbosch, 1550-1563, RAG-Ne 63, 19v; Inde meersch ostyne 
west ande(n) hegghebosch, 1577, RAG-Ne 323, 44r; slachbosch gheheete(n) 
de(n) hegghebosch, 1577, RAG-Ne 323, 161v; lands ghenaemt de meersch 
ostine west ande(n) hegghe bosch, 1578, RAG-Ne 64, 86r; lant bachten den 
hegghen bosch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 8r; landts ghenaempt theggicken 
zuut den heggebosch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 16r; lant tusschen den 
hegghen bosch en de woestyne, 1582-1624, RAG-Ne 104, 83v; Lands 
ghenaempt de Ostyne westhende an den hegghebosch, 1584, RAG-Ne 63, 
93r; het heggheken suyt de(n) hegghebosch, 1588, RAG-Ne 26, 42v; lants 
ligghende achter den hegghenbosch, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0; ij C roeden 
jnden Eggebosch noort ende suut de aelmoesenije van sente baefs, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 1v; lants ghenaempt de langhe egghe noort oost heg-
ghebosch, 1608, RAG-Me 105, 16r; Lants ligghen bacht(en) de(n) heeghen-
bosch ghenaempt d’ hostyne, 1620, RAG-Ne 397, 127v; een partye bosch 
ghenaempt den heghbosch, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 25; Lants an(den) 
Egghebosch, 1642, RAG-Ne 399, 67v; bosch jnden hegghebosch, 1650, 
RAG-Ne 29, 15v; lant tusschen den eggebosch ende wostyne, 1650, RAG-
Ne 29, 53r; Jnden hegghebosch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 52; de eg-
ghebosch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 58; sticxken lant ligghende tus-
schen den egghebosch ende de wostyne, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 291; 
noort den Egghenbosch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 161; bosch genaemt den 
hegghebosch, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

HEGGEKEN <E5-E6>: lands gheneaempt theggeckin zuut de(n) hegghe 
bosch, 1548, RAG-SB R 858/7E, 3v; lands ghenaempt thegghiken zuut den 
hegghe bosch, 1548, RAG-SB/K 503, 3v; lants ghenae(m)t thegghecken 
zuudt den hegghe bosch, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 47; het heggheken suyt 
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de(n) hegghebosch, 1588, RAG-Ne 26, 42v; lant theggeken suut den egghe-
bosch noort dry houxk(en). 

HEGGESTUK: lants ghenaempt thegghestic zuut de hegghebosch, 1577, 
RAG-Ne 323, 161v. 

HEIBEI: Jnden Cautere ghenaempt den eybey, 1575-1576, RAG-Ne 394, 
32v. 

HEIKENS BUCHT: jn heykins bucht, 1486, SAG, 330/37, 288r. 

HEILIG GEESTJEN: Landts het h. Geestie(n) commen an(den) cappellen-
dries, 1679, RAG-Me 70, 200v; hof ghenaemt het heligh gheelken suijt den 
Cappellendries, 1728, RAG-Ne 2244, art. 432. 

HEINEBILKSKEN: eene partije saijlant gheleghe(n) op de prochie van lan-
deghem heerl. van Baerelvelde ghenaempt het heijnebulcxken, 1699, RAG-
Ma, 597, 24v; landt ghenaemt het heynebulcxken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
323. 

HEISTE: bouen heyste, 1396, SAG-330/10, 318v; bachten eiste, 1425, SAG, 
301/28, 2, 22r; van Eyste, 1426, RAG-Ne, 58, 157r; by eyste, 1426, RAG-
Ne, 58, 166r; up tbeerchkin boven eyste, 1486, SAG, 330/37, 288r; by 
eyster, 1490, RAG-Ne 61, 283; by eyste, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 162r; 
Heyste, 1557, RAG-Ou, 1714, 5r; een stic cauters gheheeten de vossem met 
veel houcken noort den groenen wech die naer heyste staect oost den grooten 
herwech, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0; saeylandt op de(n) wyck van heyste, 
1649, RAG-Me 66, 143v; Lande Inden wyck va(n) heyste(n) ghenaempt het 
vierendeel bunders, 1650, RAG-Me 66, 216r; lant by den groenen wech 
soomen naer eyste gaet, 1650, RAG-Ne 29, 50r; daerment noemt heyste, 
1678, RAG-Me 70, 153r; op de(n) wijck va(n) heijste, 1690, RAG-Me 71, 
34v; Vierde wijck ghenaemt Eijste, 1728, RAG-Ne, 2244, 843-844; Heijs-
ten, 1729, RAG-Dro 165, 0; op tquartier van heijste, 1743, RAG-Ma 596, 0. 

HEISTEKERKWEG <D3-D5>: de keerck weghele some(n) van eyste naer 
landeghem kercke gaet, 1577, RAG-Ne 323, 145v; den landeghem bulck 
ende noort den eyste kercwech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 83; landt oost 
den Eijsten kerckweghel noort den Eijsten Slagh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
967; oost aen heijstenkerckwegh zuijd aen Brielkensplas west den Sautwegh 
noord den vinderhautschen heirwegh, 1738, RAG-Dro 56, 668; Heistekouter 
/ Heysten Driesch Kouter 16, Heysten Driesch Kouter 7: zaijlant gheleghen 
op heijste Cautre noort het waterlaet, 1678, RAG-Ma 598, 147; eene p(ar)tije 
saijlandt binne(n) de prochie van landeghem op heijste cauter, 1687, RAG-
Ma 598, nr. 1; eene partije landts ghenaemt de(n) vossem up heijstecautere, 
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1692, RAG-Me 106, 84v; landts gheleghen op heyste Cautere ghenaemt het 
heystestuck west den auden Brugschen herwech, 1702, RAG-Me 71, 170v; 
partije lants gheleghen inden cautere op den wijck van heijste, 1708, RAG-
Me 71, 274r. 

HEISTENBILK: lants gheheet(en) den ysterbulck (Int ghescheet van Dron-
ghene ende Landeghem), 1606, RAG-Me 105, 4r; landt ghenaemt den heijs-
tenbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 613. 

HEISTENBROEK: Inden brouc diemen noemt eysten brouc, 1575, RAG-Ne 
394, 32v; broucklandt In eyste brouc ghenaempt de hooghe helft, 1577, 
RAG-Ne 395, 110v; lants Inde(n) wyck van heyste brouck, 1641, RAG-Ne 
399, 41v. 

HEISTENDRIES <D2-E3>: hoofstedekin aan eyste driesch, 1566, RAG-Ne, 
99, 5r; de ghemeente ghenaempt heyste(n) driesch, 1577, RAG-Ne 323, 
155r; an heyste(n) driesch oost ande(n) driesch, 1577, RAG-Ne 323, 162v; 
eene behuusde hofstede binnen Landeghem oost ende zuut commende an 
eijsten driesch, 1586, RAG-Me 65, 60r; hofstede an heyste driesch, 1603-
1604, RAG-Ne 1262, 4v; an eysten driesch, 1609, RAG-Me 105, 28v; Lants 
ghenaempt de(n) mersch bulck oost eyste(n) driesch, 1649, RAG-Me 66, 
196r; die gavers syn noort oost heysten driesch suut west den doswech van 
meerendre naer wilde, 1650, RAG-Ne 29, 56v; noort oost den heysten-
driesch suut west den doschwech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 144; bo-
gaerdeken noort den eysten driesch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 146; hof-
stede aen(den) heyste(n) driesch, 1677, RAG-Me 70, 87v; behuysde hofstede 
binne(n) de prochie va(n) landeghe(m) heerl(ichede) van vinderhaute op 
de(n) wijck van heijste sonder de(n) uuijtplant ae(nden) sel(ven) driesch 
noort de(n) heijstendriesch, 1690, RAG-Me 71, 34; behuysde hofstede aen-
den heysten driesch oost den driesch, 1710, RAG-Me 71, 323r; noort Eijsten 
driesch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 867. 

HEISTENMOLENWAL: an eysten muelewal, 1490, RAG-Ne 61, 271v. 

HEKAERTS MEERS: jn heckaerts mersch, 1486, SAG, 330/37, 288r. 

HEKBILK: lants ghenaempt den hecbulck, 1538-1564, RAG-Ne 62, 337r; 
Landts ghenaempt de(n) ecbilck, 1577, RAG-Ne 323, 105v; lants ghenaemt 
den heckbulck met een straetken ofte dreve west de renterghemstraete, 1650, 
RAG-Ne 29, 4r; lant ghenaemt den hecbulck oost de renterghemstraete, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 70v; landt ghenaemt den heckbulck oost den 
wegh loopende van de moortelstrate naar hansbeke suijt het heck Straetjen 
west de Renterghem Straete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1249. 
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de(n) hegghebosch, 1588, RAG-Ne 26, 42v; lant theggeken suut den egghe-
bosch noort dry houxk(en). 

HEGGESTUK: lants ghenaempt thegghestic zuut de hegghebosch, 1577, 
RAG-Ne 323, 161v. 

HEIBEI: Jnden Cautere ghenaempt den eybey, 1575-1576, RAG-Ne 394, 
32v. 

HEIKENS BUCHT: jn heykins bucht, 1486, SAG, 330/37, 288r. 

HEILIG GEESTJEN: Landts het h. Geestie(n) commen an(den) cappellen-
dries, 1679, RAG-Me 70, 200v; hof ghenaemt het heligh gheelken suijt den 
Cappellendries, 1728, RAG-Ne 2244, art. 432. 

HEINEBILKSKEN: eene partije saijlant gheleghe(n) op de prochie van lan-
deghem heerl. van Baerelvelde ghenaempt het heijnebulcxken, 1699, RAG-
Ma, 597, 24v; landt ghenaemt het heynebulcxken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
323. 

HEISTE: bouen heyste, 1396, SAG-330/10, 318v; bachten eiste, 1425, SAG, 
301/28, 2, 22r; van Eyste, 1426, RAG-Ne, 58, 157r; by eyste, 1426, RAG-
Ne, 58, 166r; up tbeerchkin boven eyste, 1486, SAG, 330/37, 288r; by 
eyster, 1490, RAG-Ne 61, 283; by eyste, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 162r; 
Heyste, 1557, RAG-Ou, 1714, 5r; een stic cauters gheheeten de vossem met 
veel houcken noort den groenen wech die naer heyste staect oost den grooten 
herwech, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0; saeylandt op de(n) wyck van heyste, 
1649, RAG-Me 66, 143v; Lande Inden wyck va(n) heyste(n) ghenaempt het 
vierendeel bunders, 1650, RAG-Me 66, 216r; lant by den groenen wech 
soomen naer eyste gaet, 1650, RAG-Ne 29, 50r; daerment noemt heyste, 
1678, RAG-Me 70, 153r; op de(n) wijck va(n) heijste, 1690, RAG-Me 71, 
34v; Vierde wijck ghenaemt Eijste, 1728, RAG-Ne, 2244, 843-844; Heijs-
ten, 1729, RAG-Dro 165, 0; op tquartier van heijste, 1743, RAG-Ma 596, 0. 

HEISTEKERKWEG <D3-D5>: de keerck weghele some(n) van eyste naer 
landeghem kercke gaet, 1577, RAG-Ne 323, 145v; den landeghem bulck 
ende noort den eyste kercwech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 83; landt oost 
den Eijsten kerckweghel noort den Eijsten Slagh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
967; oost aen heijstenkerckwegh zuijd aen Brielkensplas west den Sautwegh 
noord den vinderhautschen heirwegh, 1738, RAG-Dro 56, 668; Heistekouter 
/ Heysten Driesch Kouter 16, Heysten Driesch Kouter 7: zaijlant gheleghen 
op heijste Cautre noort het waterlaet, 1678, RAG-Ma 598, 147; eene p(ar)tije 
saijlandt binne(n) de prochie van landeghem op heijste cauter, 1687, RAG-
Ma 598, nr. 1; eene partije landts ghenaemt de(n) vossem up heijstecautere, 
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1692, RAG-Me 106, 84v; landts gheleghen op heyste Cautere ghenaemt het 
heystestuck west den auden Brugschen herwech, 1702, RAG-Me 71, 170v; 
partije lants gheleghen inden cautere op den wijck van heijste, 1708, RAG-
Me 71, 274r. 

HEISTENBILK: lants gheheet(en) den ysterbulck (Int ghescheet van Dron-
ghene ende Landeghem), 1606, RAG-Me 105, 4r; landt ghenaemt den heijs-
tenbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 613. 

HEISTENBROEK: Inden brouc diemen noemt eysten brouc, 1575, RAG-Ne 
394, 32v; broucklandt In eyste brouc ghenaempt de hooghe helft, 1577, 
RAG-Ne 395, 110v; lants Inde(n) wyck van heyste brouck, 1641, RAG-Ne 
399, 41v. 

HEISTENDRIES <D2-E3>: hoofstedekin aan eyste driesch, 1566, RAG-Ne, 
99, 5r; de ghemeente ghenaempt heyste(n) driesch, 1577, RAG-Ne 323, 
155r; an heyste(n) driesch oost ande(n) driesch, 1577, RAG-Ne 323, 162v; 
eene behuusde hofstede binnen Landeghem oost ende zuut commende an 
eijsten driesch, 1586, RAG-Me 65, 60r; hofstede an heyste driesch, 1603-
1604, RAG-Ne 1262, 4v; an eysten driesch, 1609, RAG-Me 105, 28v; Lants 
ghenaempt de(n) mersch bulck oost eyste(n) driesch, 1649, RAG-Me 66, 
196r; die gavers syn noort oost heysten driesch suut west den doswech van 
meerendre naer wilde, 1650, RAG-Ne 29, 56v; noort oost den heysten-
driesch suut west den doschwech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 144; bo-
gaerdeken noort den eysten driesch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 146; hof-
stede aen(den) heyste(n) driesch, 1677, RAG-Me 70, 87v; behuysde hofstede 
binne(n) de prochie va(n) landeghe(m) heerl(ichede) van vinderhaute op 
de(n) wijck van heijste sonder de(n) uuijtplant ae(nden) sel(ven) driesch 
noort de(n) heijstendriesch, 1690, RAG-Me 71, 34; behuysde hofstede aen-
den heysten driesch oost den driesch, 1710, RAG-Me 71, 323r; noort Eijsten 
driesch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 867. 

HEISTENMOLENWAL: an eysten muelewal, 1490, RAG-Ne 61, 271v. 

HEKAERTS MEERS: jn heckaerts mersch, 1486, SAG, 330/37, 288r. 

HEKBILK: lants ghenaempt den hecbulck, 1538-1564, RAG-Ne 62, 337r; 
Landts ghenaempt de(n) ecbilck, 1577, RAG-Ne 323, 105v; lants ghenaemt 
den heckbulck met een straetken ofte dreve west de renterghemstraete, 1650, 
RAG-Ne 29, 4r; lant ghenaemt den hecbulck oost de renterghemstraete, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 70v; landt ghenaemt den heckbulck oost den 
wegh loopende van de moortelstrate naar hansbeke suijt het heck Straetjen 
west de Renterghem Straete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1249. 
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HEKKEN <G5?>: Landts daerment noempt theckin west de strate, 1583, 
RAG-Ne 396, 344r. 

HELDEKEN: eene partye ghen(aem)t het heldeke(n), 1650, RAG-Ne 29, 
38r. 

HELFT VAN HET WOESTIJNTJE: Landts gheseyt de helft van thostynkin, 
1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; Lands gheseyt de helft van thostynkin, 1585, 
RAG-Ne 1280 bis, 7r. 

HELFT: stick lants ghenaempt den helft (groot een ghemet), 1604-1613 
RAG-Ne 1262, 31v; stuck lants ghenaemt dhelft, 1660, RAG-Me 67, 66r. 

HELFTBILK: landts gheleghen (upden wijck van allewijn) ghenaempt den 
helfbulck, 1683, RAG-Ma 598, 199r. 

HEMELRIJKE: Item C roeden An themelrike, 1396, SAG-330/10, 318v. 

HENDRIKS STUK: cauters gheheeten het heindricxstick, 1609, RAG-Me 
105, 24r. 

HERBILK: bulck ghenaempt den erbulck ligghende ommecant, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 37v. 

HERDENAKKER: up scherdenackere, 1436, SAG, 330/21, 209v; up scer-
denacker, 1436, SAG, 330/21, 188v. 

HERDENMEERS: jn sherden m(er)sch, 1450, SAG, 330/25, 78r. 

HERENT: een stede in de herrent met het oost eijnde aen den kerckwegh die 
uijt den herrent comt, 1438 (latere kopie), RAG-Dro 165, 0; in de(n) herrent 
in de p(ro)chie van landeghe(m) ... mette(n) westhende com(m)ende ande 
strate en mette oesthende ande(n) kercwecht (sic) die huut der herrent comt, 
ca. 1444, RAG-Dro, 83, 16v; Joris van Renterghem up zyn stede Inde hee-
rent oost anden kercwech com(m)ende uuter heerent, 1503, RAG-Dro 123, 
0; lants bachten der heerrendt upden moortelput, 1538-1564, RAG-Ne 62, 
311v; up de(n) herrent hendende up de(n) put, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 32v; 
daerment heet Jnden herrent, 1543 (latere kopie), RAG-Ne 64, 134r; lants 
Jnde eerents hendende up goesins muelenaers dreve, 1550-1563, RAG-Ne 
63, 2r; Jnden heerent west de strate van Landeghem muelene naer tghehuch-
te ghenaempt het gaverschijn, 1550-1563, RAG-Ne 63, 44r; Jn tgheweste 
ghenaemt de heerent, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 24v; behuusde hofstede Jn-
den herrent west de strate alzoomen gaet van Landeghem muelene naer dlin-
dekin, 1568-1573, RAG-Ne, 99, 52v; landts henden upde(n) moortelput Jn-
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den heerrent, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; behuusde hofstede daerment 
heet Jnden heerent, 1574, RAG-Ne 624, 115r; landts In den herrent zuut den 
thienden bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 20v; afgebrande stede inden her-
rent oost eenen bulck lant ghenaempt tvos bulck zuut herrent strate, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 48r; stede Jnden herrent metten westhende ter straten 
oost anden kerckwech commen uuten herrent, 1584, RAG-Ne 1551, 84r; 
lands bachten den heerent, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 12r; Lands hendende 
upden moortelput Inden heerent, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 17v. 

HERENTBILK: Jnden heerent bulc, 1577, RAG-Ne 323, 110v; Lands 
ghenaempt den herrentbulc, 1578, RAG-Ne 395, 34v; Lands ghenaempt den 
herrent bulc ghehauden vanden Leene ten huele, 1578, RAG-Ne 396, 24v; 
ghenaempt den herrent bulck west sheeren straete, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
22r; ghenaemt den heerrent bulck Ligghende achter hare stede hier voortyts 
gheweest hebbende een bosschelken, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 25v; ijC roe-
den ghenaemt den herentbulck, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 62(a)v. 

HERENTBILKSKEN: up terrekebulcxkin, 1538-1564, RAG-Ne 62, 329r; 
lant ghenaemt het herrentbulcxken west de gaverstraete, 1650, RAG-Ne 29, 
84v. 

HERENTDIJK: Landts ghenaempt het herne(n) dycxke(n), 1577, RAG-Ne 
323, 128r; lant genaempt therentdycken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 85v; lant 
genaempt het herrendijckse, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 5r; lants ghenaempt 
de(n) herentdyck, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 34r; lants ghenaempt den her-
ren dyck, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 35r; 300 Roeden ghenaempt het her-
rentdijcxken, 1606, RAG-Ne 396, 392v; Landts ghenaempt den herendyck 
(up Landeghem ende up Vurselare over de beke), 1614, RAG-RG B4543, 0; 
landts geleghe(n) in Prochie va(n) Landeghe(m) ghenaempt den Heirent-
dyck, 1622-1623, RAG-Ne 1257, 6v; lant ghenaemt den herrentdyck noort 
de dreve, 1650, RAG-Ne 29, 3r; lants ghenaemt den herent-dyck, 1653-
1655, RAG-Ne 1257, 5r; lant ghenaemt den heirentdijck, 1728 RAG-Ne 
2244, art. 57. 

HERENTDIJK: Lants ghenaempt Jnde(n) herrendyck, 1538-1564, RAG-Ne, 
62, 64v; Landts upden heerenddyck, 1550-1563, RAG-Ne 63, 31r; Lands 
inden heerentdijc, 1566, RAG-Ne, 99, 4v; Landts upde(n) heerentdick, 1577, 
RAG-Ne 323, 102r; cauterlandts ligghende boven sheeren dycke byden he-
rentdycke west de herwech loopende naer nevele, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
13v; Lant up de(n) herrent dyck, 1584, RAG-Ne 63, 84r; boven herrent-
dijcke, 1606, RAG-Ne 396, 392v; cauterlandts ligghende boven sheeren dy-
cke byden herentdycke west de herwech loopende naer nevele, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 13v; up de(n) heerentdyc, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 2r. 
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HEKKEN <G5?>: Landts daerment noempt theckin west de strate, 1583, 
RAG-Ne 396, 344r. 

HELDEKEN: eene partye ghen(aem)t het heldeke(n), 1650, RAG-Ne 29, 
38r. 

HELFT VAN HET WOESTIJNTJE: Landts gheseyt de helft van thostynkin, 
1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; Lands gheseyt de helft van thostynkin, 1585, 
RAG-Ne 1280 bis, 7r. 

HELFT: stick lants ghenaempt den helft (groot een ghemet), 1604-1613 
RAG-Ne 1262, 31v; stuck lants ghenaemt dhelft, 1660, RAG-Me 67, 66r. 

HELFTBILK: landts gheleghen (upden wijck van allewijn) ghenaempt den 
helfbulck, 1683, RAG-Ma 598, 199r. 

HEMELRIJKE: Item C roeden An themelrike, 1396, SAG-330/10, 318v. 

HENDRIKS STUK: cauters gheheeten het heindricxstick, 1609, RAG-Me 
105, 24r. 

HERBILK: bulck ghenaempt den erbulck ligghende ommecant, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 37v. 

HERDENAKKER: up scherdenackere, 1436, SAG, 330/21, 209v; up scer-
denacker, 1436, SAG, 330/21, 188v. 

HERDENMEERS: jn sherden m(er)sch, 1450, SAG, 330/25, 78r. 

HERENT: een stede in de herrent met het oost eijnde aen den kerckwegh die 
uijt den herrent comt, 1438 (latere kopie), RAG-Dro 165, 0; in de(n) herrent 
in de p(ro)chie van landeghe(m) ... mette(n) westhende com(m)ende ande 
strate en mette oesthende ande(n) kercwecht (sic) die huut der herrent comt, 
ca. 1444, RAG-Dro, 83, 16v; Joris van Renterghem up zyn stede Inde hee-
rent oost anden kercwech com(m)ende uuter heerent, 1503, RAG-Dro 123, 
0; lants bachten der heerrendt upden moortelput, 1538-1564, RAG-Ne 62, 
311v; up de(n) herrent hendende up de(n) put, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 32v; 
daerment heet Jnden herrent, 1543 (latere kopie), RAG-Ne 64, 134r; lants 
Jnde eerents hendende up goesins muelenaers dreve, 1550-1563, RAG-Ne 
63, 2r; Jnden heerent west de strate van Landeghem muelene naer tghehuch-
te ghenaempt het gaverschijn, 1550-1563, RAG-Ne 63, 44r; Jn tgheweste 
ghenaemt de heerent, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 24v; behuusde hofstede Jn-
den herrent west de strate alzoomen gaet van Landeghem muelene naer dlin-
dekin, 1568-1573, RAG-Ne, 99, 52v; landts henden upde(n) moortelput Jn-
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den heerrent, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; behuusde hofstede daerment 
heet Jnden heerent, 1574, RAG-Ne 624, 115r; landts In den herrent zuut den 
thienden bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 20v; afgebrande stede inden her-
rent oost eenen bulck lant ghenaempt tvos bulck zuut herrent strate, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 48r; stede Jnden herrent metten westhende ter straten 
oost anden kerckwech commen uuten herrent, 1584, RAG-Ne 1551, 84r; 
lands bachten den heerent, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 12r; Lands hendende 
upden moortelput Inden heerent, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 17v. 

HERENTBILK: Jnden heerent bulc, 1577, RAG-Ne 323, 110v; Lands 
ghenaempt den herrentbulc, 1578, RAG-Ne 395, 34v; Lands ghenaempt den 
herrent bulc ghehauden vanden Leene ten huele, 1578, RAG-Ne 396, 24v; 
ghenaempt den herrent bulck west sheeren straete, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
22r; ghenaemt den heerrent bulck Ligghende achter hare stede hier voortyts 
gheweest hebbende een bosschelken, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 25v; ijC roe-
den ghenaemt den herentbulck, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 62(a)v. 

HERENTBILKSKEN: up terrekebulcxkin, 1538-1564, RAG-Ne 62, 329r; 
lant ghenaemt het herrentbulcxken west de gaverstraete, 1650, RAG-Ne 29, 
84v. 

HERENTDIJK: Landts ghenaempt het herne(n) dycxke(n), 1577, RAG-Ne 
323, 128r; lant genaempt therentdycken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 85v; lant 
genaempt het herrendijckse, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 5r; lants ghenaempt 
de(n) herentdyck, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 34r; lants ghenaempt den her-
ren dyck, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 35r; 300 Roeden ghenaempt het her-
rentdijcxken, 1606, RAG-Ne 396, 392v; Landts ghenaempt den herendyck 
(up Landeghem ende up Vurselare over de beke), 1614, RAG-RG B4543, 0; 
landts geleghe(n) in Prochie va(n) Landeghe(m) ghenaempt den Heirent-
dyck, 1622-1623, RAG-Ne 1257, 6v; lant ghenaemt den herrentdyck noort 
de dreve, 1650, RAG-Ne 29, 3r; lants ghenaemt den herent-dyck, 1653-
1655, RAG-Ne 1257, 5r; lant ghenaemt den heirentdijck, 1728 RAG-Ne 
2244, art. 57. 

HERENTDIJK: Lants ghenaempt Jnde(n) herrendyck, 1538-1564, RAG-Ne, 
62, 64v; Landts upden heerenddyck, 1550-1563, RAG-Ne 63, 31r; Lands 
inden heerentdijc, 1566, RAG-Ne, 99, 4v; Landts upde(n) heerentdick, 1577, 
RAG-Ne 323, 102r; cauterlandts ligghende boven sheeren dycke byden he-
rentdycke west de herwech loopende naer nevele, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
13v; Lant up de(n) herrent dyck, 1584, RAG-Ne 63, 84r; boven herrent-
dijcke, 1606, RAG-Ne 396, 392v; cauterlandts ligghende boven sheeren dy-
cke byden herentdycke west de herwech loopende naer nevele, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 13v; up de(n) heerentdyc, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 2r. 
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HERENTDIJKPUT: west den herendijckput oost de westhouck strate, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 40v; onbehuysde hofstede west den herrent dyck put 
oost de westhouckstraete, 1582-1624, RAG-Ne 104, 85v; eenen put 
ghenaempt den heerentdyc put, 1584, RAG-Ne 627, 175v; west den herrent-
dyckput, 1650, RAG-Ne 29, 3r; den hirrentdyck put, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, nr. 204; den heirentdijckput, 1728 RAG-Ne 2244, art. 57; west den 
heirent dijckput, 1728, RAG-Ne 2244, art. 113. 

HERENTHOEK: Jn tgheweste ghenaemt den herent houck, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 250v; jnt gheweste ghenaempt Renterghem ofte den heerent 
houc, 1575, RAG-Ne 670, 0; landts gheheete(n) de(n) heerenthouck ofte ber-
renke(n), 1577, RAG-Ne 323, 125r; lant In den herrenthouck west den wa-
genwech van landeghem muelene naer meerendre, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
8r; daerment noempt den heerenthouc, 1583, RAG-Ne 773, 0; Jnden herrent 
houck, 1583, RAG-Ne 773, 0; Lant Liggende daerment noemt jnden herent-
houck, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 49r; Inden wyck daerment noempt den 
herenthouck, 1618, RAG-Ne 397, 139v; behuysde hofstede Inden herrent-
houck oost het straetgen ofte doswech west dherstraete, 1642, RAG-Ne 399, 
74v; In den heerenthouck ende overdam, 1650, RAG-Ne 29, 1r; Jnden hee-
renthouck ende overdam lants ligghende voor de meulene suut oost den cau-
terwech noort west de seepgracht, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 69r; behuijsde 
hofstede Inde(n) heerenthouck oost ee(n) stick lants ghenaemt tmoeijke(n) 
west sheeren straete, 1663,RAG-Ne 421, 0; behuysde hofstede d(aer)ment 
nompt de(n) herren houck, 1664, RAG-Ne 421, 0; hofstede Inden heirent-
houck, 1676, RAG-Me 70, 20v; Jnde(n) heerenthouck, 1676, RAG-Me 83, 
art. 27; herienthoeck, 1738, RAG-Dro 56, 663; hofstede up den herrent-
houck, 1672, RAG-Ne 422, 0. 

HERENTSTRAAT: Jnde heerent strate, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 24v; af-
gebrande stede inden herrent oost eenen bulck lant ghenaempt tvos bulck 
zuut herrent strate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 48r; voetweghelken van her-
rentstrate naer den rovelbosch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 52r; onbehuysde 
hofstede gheleghen inde herrentstraete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 62(b) r; 
onbehuysde stede inde herentstraete west de straet, 1625, RAG-Ne 397, 0; 
behuysde hofstede Inden herrenthouck oost het straetgen ofte doswech west 
dherstraete, 1642, RAG-Ne 399, 74v. 

HERMANS STUKSKEN: saeylandt opde(n) selve(n) cautere ghenaemt 
hermans stucxke(n) west de(n) heerwegh va(n) landeghem naer meerendre, 
1692, RAG-Me 106, 84v. 

HERNEMEERS: It(em) Inde erne mersch, 1397, SAG-330/10, 318v. 
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HERPOLFS STEDEKEN: gheheete (sic) smoers hofstede mette oest hende 
voer herpolfs stede, ca. 1444, RAG-Dro, 83, 16r; stede ghenaemt het aerpel-
stedeken, 1653-1655, RAG-Ne 1265, 6r; stede ghenaemt het Arpel-stedeken, 
1656-1657, RAG-Ne 1265, 6r. 

HERT: huijsstede in wilde driesch van audts ghen(aem)pt den hert, 1669, 
RAG-Me 68, 188r; behuysde hofstede op wildendries noort de(n) driesch 
va(n) oude(n) tyde ghenaemt de(n) hert, 1696, RAG-Me 71, 163v. 

HILTSTIJL <D6-E6>: meersch gheheeten den hylt stick, 1538-1564, RAG-
Ne, 62, 168r; meersch ghenaempt den hiltstyl, 1575-1576, RAG-Ne 394, 
32r; meersschen ghenaempt de hilstil noort de calene, 1577, RAG-Ne 323, 
115v; meersch gheleghen daerment heet de(n) hilstil west ande calene, 1578, 
RAG-Ne 64, 89r; mersschelken den hilstil west de calene, 1582-1624, RAG-
Ne 104, 64r; meersch daerment heet den hilstyl metten westheynde ande ca-
lene, 1596, RAG-Ne, 103, 36r; meersch ghenaemt den hiltstyl, e 16-b 17, 
RAG-Vi 218, 0; eenen meersch ghenaemt den heijlstijl, 1728 RAG-Ne 224, 
art. 17. 

HILTSTIJL <E6>: lants boven den hilstijl west den meerscant, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 8r; upde West houck cautere hendende upde meerschcant al-
daer wilent Eene(n) hilstyl ghestae(n) heeft zuut de Wech van Landeghe(m) 
naer nevele, 1584, RAG-Ne 63, 82r; lant ligghende boven den hilstyl west 
den merschcant oost den wech loopende van Landeghem naer vosselaere, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 97r; lant boven den hylstyl west de meerscant, 
1650, RAG-Ne 29, 65v; eene partye genaemt den heijlstijl, 17e, RAG-SB/R 
878/7E, 0; lant ghenaemt den hilstijl, 1728, RAG-Ne 2244, art. 254. 

HILTSTIJL <F5>: up de hilt stijl in twee beelke, 1403, RAG-SB/O 1493, 0; 
een acke(re) gheheeten de hilstyl west en noort de hautstrate, 1548, RAG-SB 
R 858/7E, 1r; ee(n) acker gheheeten den hiltstyl west ende noord de hautstra-
te, 1548, RAG-SB/K 503, 1v; ackere gheheeten hiltstyl west en noort de 
haudtstrate, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 8; ghyselins haut de heelstyle de 
ca(n)ten vand(e) vier ghemeten den drael en abbeel hauten, 1548, RAG-
SB/R 878/7, 0; een partye ghenaempt den helstyl noort west dhautstrate, 
1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 2; ghiselins haudt de heelstyke de ca(n)ten 
vand(e) vier ghem(eten) den drael en abbeel hauten, 1558, RAG-SB/K 517, 
0; de hielstike, 1575, RAG-SB/R 858/7, 0; Cauters gheleghen boven den 
hiltstyl, 1575-1576, RAG-Ne 394, 31v-32r; acker gheheete(n) de(n) hiltstyl 
west ende noort de hautstraete, 1577, RAG-Ne 323, 158r; eene partye Landt 
genaemt den heilstijl west de hautstraete, 17e, RAG-SB/R 878/7E, 0; Landts 
den heijlstyl west ende noort de hautstraete, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 
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HERENTDIJKPUT: west den herendijckput oost de westhouck strate, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 40v; onbehuysde hofstede west den herrent dyck put 
oost de westhouckstraete, 1582-1624, RAG-Ne 104, 85v; eenen put 
ghenaempt den heerentdyc put, 1584, RAG-Ne 627, 175v; west den herrent-
dyckput, 1650, RAG-Ne 29, 3r; den hirrentdyck put, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, nr. 204; den heirentdijckput, 1728 RAG-Ne 2244, art. 57; west den 
heirent dijckput, 1728, RAG-Ne 2244, art. 113. 

HERENTHOEK: Jn tgheweste ghenaemt den herent houck, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 250v; jnt gheweste ghenaempt Renterghem ofte den heerent 
houc, 1575, RAG-Ne 670, 0; landts gheheete(n) de(n) heerenthouck ofte ber-
renke(n), 1577, RAG-Ne 323, 125r; lant In den herrenthouck west den wa-
genwech van landeghem muelene naer meerendre, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
8r; daerment noempt den heerenthouc, 1583, RAG-Ne 773, 0; Jnden herrent 
houck, 1583, RAG-Ne 773, 0; Lant Liggende daerment noemt jnden herent-
houck, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 49r; Inden wyck daerment noempt den 
herenthouck, 1618, RAG-Ne 397, 139v; behuysde hofstede Inden herrent-
houck oost het straetgen ofte doswech west dherstraete, 1642, RAG-Ne 399, 
74v; In den heerenthouck ende overdam, 1650, RAG-Ne 29, 1r; Jnden hee-
renthouck ende overdam lants ligghende voor de meulene suut oost den cau-
terwech noort west de seepgracht, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 69r; behuijsde 
hofstede Inde(n) heerenthouck oost ee(n) stick lants ghenaemt tmoeijke(n) 
west sheeren straete, 1663,RAG-Ne 421, 0; behuysde hofstede d(aer)ment 
nompt de(n) herren houck, 1664, RAG-Ne 421, 0; hofstede Inden heirent-
houck, 1676, RAG-Me 70, 20v; Jnde(n) heerenthouck, 1676, RAG-Me 83, 
art. 27; herienthoeck, 1738, RAG-Dro 56, 663; hofstede up den herrent-
houck, 1672, RAG-Ne 422, 0. 

HERENTSTRAAT: Jnde heerent strate, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 24v; af-
gebrande stede inden herrent oost eenen bulck lant ghenaempt tvos bulck 
zuut herrent strate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 48r; voetweghelken van her-
rentstrate naer den rovelbosch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 52r; onbehuysde 
hofstede gheleghen inde herrentstraete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 62(b) r; 
onbehuysde stede inde herentstraete west de straet, 1625, RAG-Ne 397, 0; 
behuysde hofstede Inden herrenthouck oost het straetgen ofte doswech west 
dherstraete, 1642, RAG-Ne 399, 74v. 

HERMANS STUKSKEN: saeylandt opde(n) selve(n) cautere ghenaemt 
hermans stucxke(n) west de(n) heerwegh va(n) landeghem naer meerendre, 
1692, RAG-Me 106, 84v. 

HERNEMEERS: It(em) Inde erne mersch, 1397, SAG-330/10, 318v. 
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HERPOLFS STEDEKEN: gheheete (sic) smoers hofstede mette oest hende 
voer herpolfs stede, ca. 1444, RAG-Dro, 83, 16r; stede ghenaemt het aerpel-
stedeken, 1653-1655, RAG-Ne 1265, 6r; stede ghenaemt het Arpel-stedeken, 
1656-1657, RAG-Ne 1265, 6r. 

HERT: huijsstede in wilde driesch van audts ghen(aem)pt den hert, 1669, 
RAG-Me 68, 188r; behuysde hofstede op wildendries noort de(n) driesch 
va(n) oude(n) tyde ghenaemt de(n) hert, 1696, RAG-Me 71, 163v. 

HILTSTIJL <D6-E6>: meersch gheheeten den hylt stick, 1538-1564, RAG-
Ne, 62, 168r; meersch ghenaempt den hiltstyl, 1575-1576, RAG-Ne 394, 
32r; meersschen ghenaempt de hilstil noort de calene, 1577, RAG-Ne 323, 
115v; meersch gheleghen daerment heet de(n) hilstil west ande calene, 1578, 
RAG-Ne 64, 89r; mersschelken den hilstil west de calene, 1582-1624, RAG-
Ne 104, 64r; meersch daerment heet den hilstyl metten westheynde ande ca-
lene, 1596, RAG-Ne, 103, 36r; meersch ghenaemt den hiltstyl, e 16-b 17, 
RAG-Vi 218, 0; eenen meersch ghenaemt den heijlstijl, 1728 RAG-Ne 224, 
art. 17. 

HILTSTIJL <E6>: lants boven den hilstijl west den meerscant, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 8r; upde West houck cautere hendende upde meerschcant al-
daer wilent Eene(n) hilstyl ghestae(n) heeft zuut de Wech van Landeghe(m) 
naer nevele, 1584, RAG-Ne 63, 82r; lant ligghende boven den hilstyl west 
den merschcant oost den wech loopende van Landeghem naer vosselaere, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 97r; lant boven den hylstyl west de meerscant, 
1650, RAG-Ne 29, 65v; eene partye genaemt den heijlstijl, 17e, RAG-SB/R 
878/7E, 0; lant ghenaemt den hilstijl, 1728, RAG-Ne 2244, art. 254. 

HILTSTIJL <F5>: up de hilt stijl in twee beelke, 1403, RAG-SB/O 1493, 0; 
een acke(re) gheheeten de hilstyl west en noort de hautstrate, 1548, RAG-SB 
R 858/7E, 1r; ee(n) acker gheheeten den hiltstyl west ende noord de hautstra-
te, 1548, RAG-SB/K 503, 1v; ackere gheheeten hiltstyl west en noort de 
haudtstrate, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 8; ghyselins haut de heelstyle de 
ca(n)ten vand(e) vier ghemeten den drael en abbeel hauten, 1548, RAG-
SB/R 878/7, 0; een partye ghenaempt den helstyl noort west dhautstrate, 
1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 2; ghiselins haudt de heelstyke de ca(n)ten 
vand(e) vier ghem(eten) den drael en abbeel hauten, 1558, RAG-SB/K 517, 
0; de hielstike, 1575, RAG-SB/R 858/7, 0; Cauters gheleghen boven den 
hiltstyl, 1575-1576, RAG-Ne 394, 31v-32r; acker gheheete(n) de(n) hiltstyl 
west ende noort de hautstraete, 1577, RAG-Ne 323, 158r; eene partye Landt 
genaemt den heilstijl west de hautstraete, 17e, RAG-SB/R 878/7E, 0; Landts 
den heijlstyl west ende noort de hautstraete, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 
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HILTSTIJLKEN <D6-E6>: meersch ghenaemt het hiltstijlkin, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 168v; meersch genaempt het hilstijlken, 1582-1624, RAG-Ne, 
104, 3v; mersch genaempt helfstijlken west de calene, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 9r; lant genaempt het hilstylken oost den cauterwech van landege(m) 
kercke naer de beke, 1582-1624, RAG-Ne 104, 85; lant ghenaemt het hilt-
stylken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 1r; stic lants genaemt de viergemeten 
liggende opden coutere daerment heet gheerlofs dycke west een meersch 
genaemt thiltstylken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 52v; boven hilsticxken 
(sic) cauterlant, 1606, RAG-Ne 396, 392v; meersch het hilsteken (sic), 1606, 
RAG-Ne 396, 392v; eenen meersch ghenaemt het hilstijlken, 1728 RAG-Ne 
2244, art. 18. 

HILTSTIJLMEERSELKEN <D5-E5>: meersch ghenaemt het hilstylmeer-
schelke(n) west de calene, 1650, RAG-Ne 29, 7r. 

HOEK <C4-5?>: lands ghenaemt de(n) houc oost e(nde) west de(n) zincval, 
1550-1563, RAG-Ne 63, 25r; Landts ghenaempt de(n) houck oost ende west 
de(n) sincwal, 1577, RAG-Ne 323, 154v; lant ghenaempt den houck west 
den sinckval oost de strate van meerentre naer landeghem muelene zuut de 
corte voren, 1582-1624, RAG-Ne 104, 42r; lant ghen(aem)t den houck noort 
oost ghenaemt den moortelput plas suut oost den wech van landeghem meu-
lene naer meerendre, 1650, RAG-Ne 29, 7v; lant ghenaemt den houck noort 
oost eene partye ghenaemt den moortelplas suut oost den wech loopende van 
landeghem meulene naer meerendre, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 73; lant 
Jnden houck van beede de straeten upden cautere ant heulken suut tmoortel-
straetken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 117v. 

HOEK: Lants op den wyck van wilde ghenaemt den houck, 1676, RAG-Me 
70, 45r; Lants Inde puttermeersch(en) ghenaemt de(n) houck, 1680, RAG-
Me 70, 211r; lant genaemt den houck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 187; landt 
ghenaemt den houck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 878. 

HOEKBILK: lants gheheeten den houckbilck, 1609, RAG-Me 105, 66v; 
Landts ghenaemt de(n) houckbulck, 1677, RAG-Me 70, 125v; landt 
ghenaemt den houck bulck noort den doschwegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
414; lant ghenaemt den hoeckbulck west de broeck Straete noort het Som-
mer gheweet, 1728, RAG-Ne 2244, art. 754. 

HOEKSKEN: Jnt houkijn, 1382, SAG, 330/7, 81v; saeylant Inde(n) wyck 
va(n) heyste genaempt het houcxke(n), 1666, RAG-Me 68, 45r. 

HOEKSTRAAT: de houcstraete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 3; de 
houcstraete west den herrentdyck put, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 7. 
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HOF: Int hof teyste anden driesch, 1439, SAG-330/41, 293r; een stic lants 
ghenaempt het hof ligghende an heysten driesch, 1610, 1603-1604, RAG-Ne 
1262, 93r; twee hondert roeden lants an heysten driesch daerment heet In 
thof, 1610, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 94v. 

HOFAKKER: up hofackere, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r; landts bove(n) hof-
ackere, 1649, RAG-Me 66, 165v. 

HOFMEERS: boven der hofmeersch, 1447, SAG, 301/39, 196v. 

HOFSTEDE (= Goed Sint-Baafs te Landegem) <F6>: de hofstede mette(n) 
motkine gracht bachter de schuere tveldekin ande dreve oostwaert mette(n) 
bogaerdekin, 1548, RAG-SB R 858/7E, 3v; tpachtgoet vande aelmoessenie 
van Ste baefs te ghendt, 1577, RAG-Ne 323, 130v. 

HOFSTEDE DEN MISPELARE: neffens de hofstede ghenaempt de hofste 
den mispelaere, 1596, RAG-Ne, 103, 18v. 

HOFSTEDE IN LANDEGEM: de hoofstede Jn landeghem staet nu ledich, 
1490, RAG-Dro 92, 33v. 

HOFSTEDE TER HAGEN: hofstede ter haeghen, 1600-1603, RAG-Ne 
1257, 2v. 

HOGE AKKER <C6>: jn den wijck van Overdam op Hoeghe Ackere aen 
d’oostsijde en eenen ghebueren wegh gheheeten smal weghelken ligghende 
aen ‘t west eijnde, 1438 (latere kopie), RAG-Dro 165, 0; terre in parochia de 
la(n)deghe(m) up hoiche(n) ackere ... en eene(n) ghebuerwech gheheeten 
smal weghelken ant westhende, ca. 1444, RAG-Dro, 83, 16r; een ghemet 
lants up hoochackre (...) eenen ghebuerwech gheheeten tsmal weghelkin, 
1503, RAG-Dro 123, 0; lants ligghende upden hooghen Ackere, 1550-1563, 
RAG-Ne 63, 7r; cauters up hooghen acke(re), 1570, RAG-Ne 393, 182r; up 
hooghe(n)acker, 1577, RAG-Ne 323, 139r; up hooghen heckere (sic) een 
stick cauters, 1582-1624, RAG-Ne 104, 22r; Landts ter plaetsen daement 
noempt den hooghe(n) ackere, 1583, RAG-Ne 396, 349r; Landts up hooghen 
ackere oost ende west gheheeten tsmalweghelken, 1584, RAG-Ne 1551, 
83v; inden hooghen ackere bachter herent, 1593, RAG-Ne 28, 0; cauters up 
hooghen ack(er)e, 1596, RAG-Ne, 103, 13r; lant gheleghen opden ooghen 
ackere suut de seepgracht ende noort den ghebuerwech, 1602-1656, RAG-
Ne 1190, 14r; landts ligghende daerment heet upden hooghen Ackere boven 
de zeepgracht, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 27v-28r; landts upden hooghen 
ackere ghenaempt thollenstic, 1625, RAG-Ne 397, 0; stick opden hooghen 
ackere, 1630, RAG-Ne 325, 85v; Lant Liggende beneden den hooghen acke-
re, 1640, RAG-Ne 28, 0; lants upden hooghen ackere streckende suut lancxt 
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HILTSTIJLKEN <D6-E6>: meersch ghenaemt het hiltstijlkin, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 168v; meersch genaempt het hilstijlken, 1582-1624, RAG-Ne, 
104, 3v; mersch genaempt helfstijlken west de calene, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 9r; lant genaempt het hilstylken oost den cauterwech van landege(m) 
kercke naer de beke, 1582-1624, RAG-Ne 104, 85; lant ghenaemt het hilt-
stylken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 1r; stic lants genaemt de viergemeten 
liggende opden coutere daerment heet gheerlofs dycke west een meersch 
genaemt thiltstylken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 52v; boven hilsticxken 
(sic) cauterlant, 1606, RAG-Ne 396, 392v; meersch het hilsteken (sic), 1606, 
RAG-Ne 396, 392v; eenen meersch ghenaemt het hilstijlken, 1728 RAG-Ne 
2244, art. 18. 

HILTSTIJLMEERSELKEN <D5-E5>: meersch ghenaemt het hilstylmeer-
schelke(n) west de calene, 1650, RAG-Ne 29, 7r. 

HOEK <C4-5?>: lands ghenaemt de(n) houc oost e(nde) west de(n) zincval, 
1550-1563, RAG-Ne 63, 25r; Landts ghenaempt de(n) houck oost ende west 
de(n) sincwal, 1577, RAG-Ne 323, 154v; lant ghenaempt den houck west 
den sinckval oost de strate van meerentre naer landeghem muelene zuut de 
corte voren, 1582-1624, RAG-Ne 104, 42r; lant ghen(aem)t den houck noort 
oost ghenaemt den moortelput plas suut oost den wech van landeghem meu-
lene naer meerendre, 1650, RAG-Ne 29, 7v; lant ghenaemt den houck noort 
oost eene partye ghenaemt den moortelplas suut oost den wech loopende van 
landeghem meulene naer meerendre, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 73; lant 
Jnden houck van beede de straeten upden cautere ant heulken suut tmoortel-
straetken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 117v. 

HOEK: Lants op den wyck van wilde ghenaemt den houck, 1676, RAG-Me 
70, 45r; Lants Inde puttermeersch(en) ghenaemt de(n) houck, 1680, RAG-
Me 70, 211r; lant genaemt den houck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 187; landt 
ghenaemt den houck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 878. 

HOEKBILK: lants gheheeten den houckbilck, 1609, RAG-Me 105, 66v; 
Landts ghenaemt de(n) houckbulck, 1677, RAG-Me 70, 125v; landt 
ghenaemt den houck bulck noort den doschwegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
414; lant ghenaemt den hoeckbulck west de broeck Straete noort het Som-
mer gheweet, 1728, RAG-Ne 2244, art. 754. 

HOEKSKEN: Jnt houkijn, 1382, SAG, 330/7, 81v; saeylant Inde(n) wyck 
va(n) heyste genaempt het houcxke(n), 1666, RAG-Me 68, 45r. 

HOEKSTRAAT: de houcstraete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 3; de 
houcstraete west den herrentdyck put, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 7. 
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HOF: Int hof teyste anden driesch, 1439, SAG-330/41, 293r; een stic lants 
ghenaempt het hof ligghende an heysten driesch, 1610, 1603-1604, RAG-Ne 
1262, 93r; twee hondert roeden lants an heysten driesch daerment heet In 
thof, 1610, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 94v. 

HOFAKKER: up hofackere, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r; landts bove(n) hof-
ackere, 1649, RAG-Me 66, 165v. 

HOFMEERS: boven der hofmeersch, 1447, SAG, 301/39, 196v. 

HOFSTEDE (= Goed Sint-Baafs te Landegem) <F6>: de hofstede mette(n) 
motkine gracht bachter de schuere tveldekin ande dreve oostwaert mette(n) 
bogaerdekin, 1548, RAG-SB R 858/7E, 3v; tpachtgoet vande aelmoessenie 
van Ste baefs te ghendt, 1577, RAG-Ne 323, 130v. 

HOFSTEDE DEN MISPELARE: neffens de hofstede ghenaempt de hofste 
den mispelaere, 1596, RAG-Ne, 103, 18v. 

HOFSTEDE IN LANDEGEM: de hoofstede Jn landeghem staet nu ledich, 
1490, RAG-Dro 92, 33v. 

HOFSTEDE TER HAGEN: hofstede ter haeghen, 1600-1603, RAG-Ne 
1257, 2v. 

HOGE AKKER <C6>: jn den wijck van Overdam op Hoeghe Ackere aen 
d’oostsijde en eenen ghebueren wegh gheheeten smal weghelken ligghende 
aen ‘t west eijnde, 1438 (latere kopie), RAG-Dro 165, 0; terre in parochia de 
la(n)deghe(m) up hoiche(n) ackere ... en eene(n) ghebuerwech gheheeten 
smal weghelken ant westhende, ca. 1444, RAG-Dro, 83, 16r; een ghemet 
lants up hoochackre (...) eenen ghebuerwech gheheeten tsmal weghelkin, 
1503, RAG-Dro 123, 0; lants ligghende upden hooghen Ackere, 1550-1563, 
RAG-Ne 63, 7r; cauters up hooghen acke(re), 1570, RAG-Ne 393, 182r; up 
hooghe(n)acker, 1577, RAG-Ne 323, 139r; up hooghen heckere (sic) een 
stick cauters, 1582-1624, RAG-Ne 104, 22r; Landts ter plaetsen daement 
noempt den hooghe(n) ackere, 1583, RAG-Ne 396, 349r; Landts up hooghen 
ackere oost ende west gheheeten tsmalweghelken, 1584, RAG-Ne 1551, 
83v; inden hooghen ackere bachter herent, 1593, RAG-Ne 28, 0; cauters up 
hooghen ack(er)e, 1596, RAG-Ne, 103, 13r; lant gheleghen opden ooghen 
ackere suut de seepgracht ende noort den ghebuerwech, 1602-1656, RAG-
Ne 1190, 14r; landts ligghende daerment heet upden hooghen Ackere boven 
de zeepgracht, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 27v-28r; landts upden hooghen 
ackere ghenaempt thollenstic, 1625, RAG-Ne 397, 0; stick opden hooghen 
ackere, 1630, RAG-Ne 325, 85v; Lant Liggende beneden den hooghen acke-
re, 1640, RAG-Ne 28, 0; lants upden hooghen ackere streckende suut lancxt 
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den groenen wech, 1650, RAG-Ne 29, 2r; lant inden hooghe(n) ackere 
(ghenaemt het haegensticxke(n)) noort west den ghebuerwech, 1650, RAG-
Ne 29, 42v; lants ligghende upden hooghen ackere streckende suut lancxt 
den groenen wech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 69v; lants ligghende Jnden 
hooghen ackere noort west de straete ofte den ghebuerwech, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, 73r; Landt de(n) hoghe(n) acker, 1672, RAG-Ne 422, 0; 
Landts ghenaemt de(n) hooghe(n) ackere oost de syp gracht, 1676, RAG-Me 
70, 20r; p(ar)tye landts gen(aem)t de(n) hooch ackere oost de sypgracht west 
sheeren straete, 1676, RAG-Me 83, art. 27; landt oost ende suijt den hoo-
ghen Acker west de(n) Scheewegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1384; lant 
ghenaemt den hoghen acker oost de Sijpgracht west de Scheewegh, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 1385; oost aende cautercantstraete die comt tegen den 
hooghenacker, 1738, RAG-Dro 56, 665. 

HOGE BILK: up den hooghenbuelc, SAG, 330/25, 78r; meersch ghenaemt 
het pappotjen suijt ... de(n) hooghenbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 556; 
lant genaemt den hooghenbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 653. 

HOGE BILKSKEN: ghenaempt dhooghe bulxkin, 1575, RAG-Ne 394, 32v; 
tweehondert vyftich roede(n) lants Int hooghe bilcxke(n) hendene up het ste-
kelbeeckstraetke(n) zuut de cranaerde(n), 1610, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 
74r; landt ghenaemt het hooghebulcxken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 289. 

HOGE BOS: gheleghen daerme(n)t heett (sic!) Jnden hooghen Bosch, 1575, 
RAG-Ne 394, 32v; p(ar)tye saeylandt gheleghe(n) op wilde ghenaemt den 
ooghe(n) bosch, 1655, RAG-Me 83, art; 2; landts ghenaempt de(n) hoo-
ghe(n) bosch, 1660, RAG-Me 67, 47v; bosch ghenaemt den hooghenbosch 
ofte bosselken, 1699, RAG-Me 106, 277r; bosch ghenaemt den hooghen-
bosch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 657; lant ghenaemt den hoghenbosch, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 658. 

HOGE GALGENGAVER: de(n) hoeghen galghen gav(er)e, 1432, SAG, 
330/20, 194. 

HOGE HAAG: Landts daermen heet de hooghe haghe ofte den synckval, 
1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; Lands daerment heet de hooghe haghe ofte 
den synckval, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 3v. 

HOGE HELFT: broucklandt In eyste brouc ghenaempt de hooghe helft, 
1577, RAG-Ne 395, 110v. 

HOGE KOUTER <C3-D4>: byder muelene up de(n) hooghe(n) cautere, 
1577, RAG-Ne 69, nr. 119. 
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HOGE MERE: landt ghenaemt de hooghe meere suijt west den driesch, 
1685; RAG-Ma 598, 6r; meersch ghenaemt de hooghe Meere suijt de Cap-
pellendriesch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 431. 

HOGE WEERD: landts genaempt de(n) hooghen weert, 1649, RAG-Me 66, 
116v; landt ghenaemt den hooghe(n) weerdt, 1728, RAG-Ne 2244, art. 609. 

HOLBAUTS STEDE: lants boven holbauts, 1609, RAG-Me 105, 66r; partye 
landts op de(n) wyck va(n) wilde ghenaemt holbautste noort tgroe(n) weg-
helke(n), 1675, RAG-Me 69, 172r; Landts op wilde cautere ghenaemt Olbaut 
stede west de(n) brughsche(n) heirwegh, 1676, RAG-Me 70, 22v. 

HOLENSLAG <C3?>: ten hole(n)slaghe, 1426, SAG, 330/18, 340v; den 
holen slach, 1458, SAG, 330/28, 30r; ee(n) paercheel meersch ligghen bo-
ve(n) de(n) holeslach noort de calene zuut de caute(re) toebehooren der ker-
cken van landeghem, 1548, RAG-SB R 858/7E, 2v; meersch bove(n) den 
holeslach noort de calene zuut de caute(re) toebehoren der kercken van Lan-
deghem, 1548, RAG-SB/K 503, 3r; meersch ligghen boven den holeslach 
noort de Calene zuut de Caute(re) toebehooren der kercken van Landeghem, 
1548, RAG-SB/K 517, nr. 39; mersch boven den holeslach west de calene 
oost de cautere, 1582-1624, RAG-Ne 104, 15r; Lands anden hollen slach, 
1585, RAG-Ne 773, 0; boven den holenslach, 1587, RAG-Me 65, 93r; 
mersch boven de(n) holleslagh west de calene, 1588, RAG-Ne 26, 43v; lants 
ligghen boven den holle(n) slach, 1605-1613, RAG-Ne 1262 , 16r; twee par-
tyen van lande danof deene gheleghen is boven de(n) holen slaege en dander 
gheleghen binnen cruuce, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 28v; meersch boven 
den holeslach west de calene, 1650, RAG-Ne 29, 43r; lant west den holden 
slagh noort den herwegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 980. 

HOLLEWEG: lant Inden hollen wech noort den herwech van landeghem 
naer Vorsselae(re), 1582-1624, RAG-Ne 104, 27r. 

HONDERD ROEDEN: opde hondert roen aen tblaeckenackerstraettien, 
1677, RAG-Me 83, art. 49. 

HOOLSTRAAT: jnde hoolstrate, 1455, SAG, 330/27, 76r. 

HORSMOLEN: de orsmuelne, 1462, SAG, 330/29, 261r; lants ligghende 
opde(n) meulencautere soorterende onder hursmeulen, 1630, RAG-Ne 325, 
9r.

HOUTAKKER <F7>: gillis uuthoutack(er)e, 1426, RAG-Ne, 58, 163r; 
Lands diemen noempt den audack(er)e, 1575, RAG-Ne 394, 54r; lants 
ghenaempt de(n) hautacker, 1577, RAG-Ne 323, 98v; lands ghenaemt den 
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den groenen wech, 1650, RAG-Ne 29, 2r; lant inden hooghe(n) ackere 
(ghenaemt het haegensticxke(n)) noort west den ghebuerwech, 1650, RAG-
Ne 29, 42v; lants ligghende upden hooghen ackere streckende suut lancxt 
den groenen wech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 69v; lants ligghende Jnden 
hooghen ackere noort west de straete ofte den ghebuerwech, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, 73r; Landt de(n) hoghe(n) acker, 1672, RAG-Ne 422, 0; 
Landts ghenaemt de(n) hooghe(n) ackere oost de syp gracht, 1676, RAG-Me 
70, 20r; p(ar)tye landts gen(aem)t de(n) hooch ackere oost de sypgracht west 
sheeren straete, 1676, RAG-Me 83, art. 27; landt oost ende suijt den hoo-
ghen Acker west de(n) Scheewegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1384; lant 
ghenaemt den hoghen acker oost de Sijpgracht west de Scheewegh, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 1385; oost aende cautercantstraete die comt tegen den 
hooghenacker, 1738, RAG-Dro 56, 665. 

HOGE BILK: up den hooghenbuelc, SAG, 330/25, 78r; meersch ghenaemt 
het pappotjen suijt ... de(n) hooghenbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 556; 
lant genaemt den hooghenbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 653. 

HOGE BILKSKEN: ghenaempt dhooghe bulxkin, 1575, RAG-Ne 394, 32v; 
tweehondert vyftich roede(n) lants Int hooghe bilcxke(n) hendene up het ste-
kelbeeckstraetke(n) zuut de cranaerde(n), 1610, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 
74r; landt ghenaemt het hooghebulcxken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 289. 

HOGE BOS: gheleghen daerme(n)t heett (sic!) Jnden hooghen Bosch, 1575, 
RAG-Ne 394, 32v; p(ar)tye saeylandt gheleghe(n) op wilde ghenaemt den 
ooghe(n) bosch, 1655, RAG-Me 83, art; 2; landts ghenaempt de(n) hoo-
ghe(n) bosch, 1660, RAG-Me 67, 47v; bosch ghenaemt den hooghenbosch 
ofte bosselken, 1699, RAG-Me 106, 277r; bosch ghenaemt den hooghen-
bosch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 657; lant ghenaemt den hoghenbosch, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 658. 

HOGE GALGENGAVER: de(n) hoeghen galghen gav(er)e, 1432, SAG, 
330/20, 194. 

HOGE HAAG: Landts daermen heet de hooghe haghe ofte den synckval, 
1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; Lands daerment heet de hooghe haghe ofte 
den synckval, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 3v. 

HOGE HELFT: broucklandt In eyste brouc ghenaempt de hooghe helft, 
1577, RAG-Ne 395, 110v. 

HOGE KOUTER <C3-D4>: byder muelene up de(n) hooghe(n) cautere, 
1577, RAG-Ne 69, nr. 119. 
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HOGE MERE: landt ghenaemt de hooghe meere suijt west den driesch, 
1685; RAG-Ma 598, 6r; meersch ghenaemt de hooghe Meere suijt de Cap-
pellendriesch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 431. 

HOGE WEERD: landts genaempt de(n) hooghen weert, 1649, RAG-Me 66, 
116v; landt ghenaemt den hooghe(n) weerdt, 1728, RAG-Ne 2244, art. 609. 

HOLBAUTS STEDE: lants boven holbauts, 1609, RAG-Me 105, 66r; partye 
landts op de(n) wyck va(n) wilde ghenaemt holbautste noort tgroe(n) weg-
helke(n), 1675, RAG-Me 69, 172r; Landts op wilde cautere ghenaemt Olbaut 
stede west de(n) brughsche(n) heirwegh, 1676, RAG-Me 70, 22v. 

HOLENSLAG <C3?>: ten hole(n)slaghe, 1426, SAG, 330/18, 340v; den 
holen slach, 1458, SAG, 330/28, 30r; ee(n) paercheel meersch ligghen bo-
ve(n) de(n) holeslach noort de calene zuut de caute(re) toebehooren der ker-
cken van landeghem, 1548, RAG-SB R 858/7E, 2v; meersch bove(n) den 
holeslach noort de calene zuut de caute(re) toebehoren der kercken van Lan-
deghem, 1548, RAG-SB/K 503, 3r; meersch ligghen boven den holeslach 
noort de Calene zuut de Caute(re) toebehooren der kercken van Landeghem, 
1548, RAG-SB/K 517, nr. 39; mersch boven den holeslach west de calene 
oost de cautere, 1582-1624, RAG-Ne 104, 15r; Lands anden hollen slach, 
1585, RAG-Ne 773, 0; boven den holenslach, 1587, RAG-Me 65, 93r; 
mersch boven de(n) holleslagh west de calene, 1588, RAG-Ne 26, 43v; lants 
ligghen boven den holle(n) slach, 1605-1613, RAG-Ne 1262 , 16r; twee par-
tyen van lande danof deene gheleghen is boven de(n) holen slaege en dander 
gheleghen binnen cruuce, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 28v; meersch boven 
den holeslach west de calene, 1650, RAG-Ne 29, 43r; lant west den holden 
slagh noort den herwegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 980. 

HOLLEWEG: lant Inden hollen wech noort den herwech van landeghem 
naer Vorsselae(re), 1582-1624, RAG-Ne 104, 27r. 

HONDERD ROEDEN: opde hondert roen aen tblaeckenackerstraettien, 
1677, RAG-Me 83, art. 49. 

HOOLSTRAAT: jnde hoolstrate, 1455, SAG, 330/27, 76r. 

HORSMOLEN: de orsmuelne, 1462, SAG, 330/29, 261r; lants ligghende 
opde(n) meulencautere soorterende onder hursmeulen, 1630, RAG-Ne 325, 
9r.

HOUTAKKER <F7>: gillis uuthoutack(er)e, 1426, RAG-Ne, 58, 163r; 
Lands diemen noempt den audack(er)e, 1575, RAG-Ne 394, 54r; lants 
ghenaempt de(n) hautacker, 1577, RAG-Ne 323, 98v; lands ghenaemt den 
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audtacke(re) west de strate Streckende naer Landeghem, 1577, RAG-Ne 
625, 101v; Lants ghenaemt de(n) Audenackere, 1583, RAG-Ne 773, 0; par-
cheel ghenaempt den hautacker west de dreve vanden Leengoede west de 
gracht metter dreve, 1585, RAG-Ne 581, 17r; een partye den houtacker ende 
lysen stede noort west de westhouc straete, 1650, RAG-Ne 29, 29v; partye 
ghenaemt den houtacker, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 106; lant ghenaemt 
den houtackere noort west de westhoucstraete Dese partye als nu een Stuck 
genaemt t’Lindebulcxken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 107; lant genaemt 
den Autacker, 1728, RAG-Ne 2244, art. 115. 

HOUTAKKERKEN <F7>: lant ghenaempt thauc ackerken, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 34v; lant het hautackerken west de westhouckstraete, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 91r. 

HOUTBILK: ghemet ghenompt den Hauctbulck, 1609, RAG-Me 105, 66v; 
landts ghenaempt de(n) hauterbulck, 1675, RAG-Me 83, art. 33. 

HOUTSTEDE <D4?>: anden Draeyboom ofte tmenegat van partie Landts 
ghenaemt de haut ste, 1571-1578, RAG-Ne 14, 121v; lants ghen(aem)t de 
haut stede, 1586, RAG-Me 65, 69v; lants ghenaemt de oudtste noort oost den 
leenen gracht, e 16-b17, RAG-Vi 218,0; langhst de haudste, 1630, RAG-SB, 
R 858/7H, 0; Landts ghenaemt de houtstede, 1679, RAG-Me 70, 200v; Lants 
streckend an(den) soutwegh e(nde) soo ter houtstede tussche(n) beede de 
weghen, 1679, RG-Me 70, 200v; lant genaemt den rondenbulck west de 
wech loopende vande plaetse van landeghem naer de haut Sté, 1728, RAG-
Ne 2244, art. 378; lant nu behuijst ghenaemt de hautstede, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 385. 

HOUTSTRAAT <G6>: toeter haustrate, 1458, SAG, 330/28, 30r; 
ghenaempt de zoete kinderbulck Liggende ande hautstrate, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 26r; up doude strate oost tgoet van Ste baefs, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 66r; een(en) acker gheheeten den hiltstyl west ende noord de 
hautstrate, 1548, RAG-SB/K 503, 1v; een(en) acker gheheeten de slach-
moerter noord west de hautstrate, 1548, RAG-SB/K 503, 1v; lands ghe-
heeten den hulst noord de hautstrate, 1548, RAG-SB/K 503, 1v; ackere ghe-
heeten hiltstyl west en noort de haudtstrate, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 8; 
lants hendende up doude straete oost tgoet van Ste baefs, 1550-1563, RAG-
Ne 63, 15r; strate van(der) hautstrate naer de(n) cautere, 1576, RAG-Ne 670, 
0; tende(n) der langher hegghe(n) hendende up dhaude straete ende heedt het 
vitsen bulcxke(n), 1577, RAG-Ne 323, 97r; de hautstraete, 1577, RAG-Ne 
323, 130v; Jnde haudestraete, 1577, RAG-Ne 323, 134r; byder hautstr(aete), 
1577, RAG-Ne 323, 134v; stucxken noort lancx de caelene Suyt het water-
loopk(en) comme(nde) uute(r) caelene de westsyde ... soo volghende het 
straetke(n) tot up de hautstrate de oostsyde Achter het loopk(en) va(n) wilde 
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noort oost Achter het Brouckstaetke(n), 1579, RAG-Dro 36h, 33r; stucxken 
noort lancx de caelene Suyt het waterloopk(en) comme(nde) uute(r) caelene 
de westsyde ... soo volghende het straetke(n) tot up de hautstrate de oostsyde 
Achter het loopk(en) va(n) wilde noort oost Achter het Brouckstraetke(n), 
1579, RAG-Dro 36h, 32r; up dhaude strate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 12r; 
sticxken streckende tot upde hautstrate ghenaemt het vitsen bulcxken, e 16-b 
17, RAG-Vi 218, 0; lants genaemt den rondenbulck ligghende inden 
noortautschen teerlinc west lancx de hautstraete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
49v; een stic lants genaemt tvitsen bulcxken hendende up doude straete, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 4v; uuter hostyne oost d’autstraete, 1603-1604, 
RAG-Ne 1262, 8r; uuter hostyne oost d’ autstraete, 1613-1615, RAG-Ne 
1264, 6v; Landts ghenaempt den groote(n) Vitzebulck zuut oost de haut-
straete, 1632, RAG-Nd; de houtstraete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 2; 
oost de houtstraete suut het doorentstraetken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 
35; landts ghenaemt het veldeken suijt d hautstrae(te), 1689, RAG-Me 71, 
27r; de hautstraete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 119; langs den gracht vanden 
Slaghmoorteel (sic) ende de hulsten tot op de hautstraete, 1738, RAG-Dro 
56, 657. 

HOUTSTUK: stick genae(m)pt het hout stick, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 
170v. 

HOUTWEG: de wech diemen noemt den hautwech, 1586, RAG-Me 65, 69v. 

HOUWWEDE: jnde houwede, 1382, SAG, 330/7, 81v. 

HOVEKEN: bosch genaempt Thoefveken noort de straete, 1641, RAG-SB R 
878/7D. 

HUISSTRAAT: hendende up de huusstrate, 16e, RAG-Nd. 

HUIZEKEN: saeijlant ghenaemt het huijseken, 1685, RAG-Ma 598, 7v. 

HUL: up den hul ghehouden vanden leene ten huele, 1570, RAG-Ne 393, 
182v; Lands Ligghend(e) Jnde hofstede diemen noempt den huul, 1575-
1576, RAG-Ne 394, 32v; landts genaempt de(n) hul, 1649, RAG-Me 66, 
116. 

HULBOS: den hulbosch noort de houtstrtaete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
nr. 198. 

HULDRIES: lants voor de muelene neffe(n)s den loop vande(n) huldriesch, 
1538-1564, RAG-Ne, 62, 256v; stick ghenampt den hueldriesch, 1538-1564, 
RAG-Ne 62, 352v; Landts ghenaemt den hueldriesch Jn Landeghem, 1550-
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audtacke(re) west de strate Streckende naer Landeghem, 1577, RAG-Ne 
625, 101v; Lants ghenaemt de(n) Audenackere, 1583, RAG-Ne 773, 0; par-
cheel ghenaempt den hautacker west de dreve vanden Leengoede west de 
gracht metter dreve, 1585, RAG-Ne 581, 17r; een partye den houtacker ende 
lysen stede noort west de westhouc straete, 1650, RAG-Ne 29, 29v; partye 
ghenaemt den houtacker, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 106; lant ghenaemt 
den houtackere noort west de westhoucstraete Dese partye als nu een Stuck 
genaemt t’Lindebulcxken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 107; lant genaemt 
den Autacker, 1728, RAG-Ne 2244, art. 115. 

HOUTAKKERKEN <F7>: lant ghenaempt thauc ackerken, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 34v; lant het hautackerken west de westhouckstraete, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 91r. 

HOUTBILK: ghemet ghenompt den Hauctbulck, 1609, RAG-Me 105, 66v; 
landts ghenaempt de(n) hauterbulck, 1675, RAG-Me 83, art. 33. 

HOUTSTEDE <D4?>: anden Draeyboom ofte tmenegat van partie Landts 
ghenaemt de haut ste, 1571-1578, RAG-Ne 14, 121v; lants ghen(aem)t de 
haut stede, 1586, RAG-Me 65, 69v; lants ghenaemt de oudtste noort oost den 
leenen gracht, e 16-b17, RAG-Vi 218,0; langhst de haudste, 1630, RAG-SB, 
R 858/7H, 0; Landts ghenaemt de houtstede, 1679, RAG-Me 70, 200v; Lants 
streckend an(den) soutwegh e(nde) soo ter houtstede tussche(n) beede de 
weghen, 1679, RG-Me 70, 200v; lant genaemt den rondenbulck west de 
wech loopende vande plaetse van landeghem naer de haut Sté, 1728, RAG-
Ne 2244, art. 378; lant nu behuijst ghenaemt de hautstede, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 385. 

HOUTSTRAAT <G6>: toeter haustrate, 1458, SAG, 330/28, 30r; 
ghenaempt de zoete kinderbulck Liggende ande hautstrate, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 26r; up doude strate oost tgoet van Ste baefs, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 66r; een(en) acker gheheeten den hiltstyl west ende noord de 
hautstrate, 1548, RAG-SB/K 503, 1v; een(en) acker gheheeten de slach-
moerter noord west de hautstrate, 1548, RAG-SB/K 503, 1v; lands ghe-
heeten den hulst noord de hautstrate, 1548, RAG-SB/K 503, 1v; ackere ghe-
heeten hiltstyl west en noort de haudtstrate, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 8; 
lants hendende up doude straete oost tgoet van Ste baefs, 1550-1563, RAG-
Ne 63, 15r; strate van(der) hautstrate naer de(n) cautere, 1576, RAG-Ne 670, 
0; tende(n) der langher hegghe(n) hendende up dhaude straete ende heedt het 
vitsen bulcxke(n), 1577, RAG-Ne 323, 97r; de hautstraete, 1577, RAG-Ne 
323, 130v; Jnde haudestraete, 1577, RAG-Ne 323, 134r; byder hautstr(aete), 
1577, RAG-Ne 323, 134v; stucxken noort lancx de caelene Suyt het water-
loopk(en) comme(nde) uute(r) caelene de westsyde ... soo volghende het 
straetke(n) tot up de hautstrate de oostsyde Achter het loopk(en) va(n) wilde 
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noort oost Achter het Brouckstaetke(n), 1579, RAG-Dro 36h, 33r; stucxken 
noort lancx de caelene Suyt het waterloopk(en) comme(nde) uute(r) caelene 
de westsyde ... soo volghende het straetke(n) tot up de hautstrate de oostsyde 
Achter het loopk(en) va(n) wilde noort oost Achter het Brouckstraetke(n), 
1579, RAG-Dro 36h, 32r; up dhaude strate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 12r; 
sticxken streckende tot upde hautstrate ghenaemt het vitsen bulcxken, e 16-b 
17, RAG-Vi 218, 0; lants genaemt den rondenbulck ligghende inden 
noortautschen teerlinc west lancx de hautstraete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
49v; een stic lants genaemt tvitsen bulcxken hendende up doude straete, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 4v; uuter hostyne oost d’autstraete, 1603-1604, 
RAG-Ne 1262, 8r; uuter hostyne oost d’ autstraete, 1613-1615, RAG-Ne 
1264, 6v; Landts ghenaempt den groote(n) Vitzebulck zuut oost de haut-
straete, 1632, RAG-Nd; de houtstraete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 2; 
oost de houtstraete suut het doorentstraetken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 
35; landts ghenaemt het veldeken suijt d hautstrae(te), 1689, RAG-Me 71, 
27r; de hautstraete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 119; langs den gracht vanden 
Slaghmoorteel (sic) ende de hulsten tot op de hautstraete, 1738, RAG-Dro 
56, 657. 

HOUTSTUK: stick genae(m)pt het hout stick, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 
170v. 

HOUTWEG: de wech diemen noemt den hautwech, 1586, RAG-Me 65, 69v. 

HOUWWEDE: jnde houwede, 1382, SAG, 330/7, 81v. 

HOVEKEN: bosch genaempt Thoefveken noort de straete, 1641, RAG-SB R 
878/7D. 

HUISSTRAAT: hendende up de huusstrate, 16e, RAG-Nd. 

HUIZEKEN: saeijlant ghenaemt het huijseken, 1685, RAG-Ma 598, 7v. 

HUL: up den hul ghehouden vanden leene ten huele, 1570, RAG-Ne 393, 
182v; Lands Ligghend(e) Jnde hofstede diemen noempt den huul, 1575-
1576, RAG-Ne 394, 32v; landts genaempt de(n) hul, 1649, RAG-Me 66, 
116. 

HULBOS: den hulbosch noort de houtstrtaete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
nr. 198. 

HULDRIES: lants voor de muelene neffe(n)s den loop vande(n) huldriesch, 
1538-1564, RAG-Ne, 62, 256v; stick ghenampt den hueldriesch, 1538-1564, 
RAG-Ne 62, 352v; Landts ghenaemt den hueldriesch Jn Landeghem, 1550-
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1563, RAG-Ne 63, 7r; Landts upde(n) hueldriesch, 1571-1575, RAG-Ne 
2225, 0; up de(n) heuldriesch, 1577, RAG-Ne 323, 129v; Landts ghenaempt 
de(n) heuldriesch ande(n) wech van Nevele naer Landeghe(m) muelene zuyt 
de(n) groene(n) wech van Landeghem dam naer de(n) heerent, 1577, RAG-
Ne 323, 89v; landt up den huel driesch west den seepgracht, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 17v; lant den hueldriesch oost den waghewech, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 46r; Lant ghenaemt den huldriesch noortwest de seepgracht, 
1640, RAG-Ne 28, 0; lant ghenaemt den huldriesch oost den cauterwech van 
nevele naer landeghem meulene suut west de straete naer den dam noort 
west  de  seepgracht,  1650,  RAG-Ne 29,  5v;  lands   Ligghende  upden  
hueldriesch, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 12v; Lant ghenaemt den huldriesch 
oost den cauterghem (sic), 1640, RAG-Ne 28, 0; Lant Ligghende inden 
huldries, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 36v; lant ghenaemt den huldriesch suut 
oost den cauterwech loopende van nevele naer landeghem west de straete 
loopende naerden dam noort west de seepgracht, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
72r; lant Jn renterghem coutere gheheeten den huldriesch suut oost den cau-
terwech noort oost de seepgracht, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 74r; lant 
ghenaemt den huldriesch oost de waghenwech commende van nevele naer 
landeghem meulene west de seepgracht, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 81r; 
landt genaemt den huldriesch oost den herwegh suijt de straete loopende 
naer de Sijpgracht west de Sijpgracht, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1174. 

HULLEKEN <B4-C5>: In den houck van beede de straten up de cautere ant 
huelkin, 1582-1624, RAG-Ne 104, 49r; stick ant hecken bij thueleken, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 49r; lants genaemt tmoortelstic noort loopet moortel-
straetken west twegelken dat comt van landegem meulene naer thuelken, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 54v; oost het weghelken van landeghem meulene 
naert heulken, 1650, RAG-Ne 29, 43v; twegelken dat comt van landegem 
meulene naer thuelken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 54v; lants ghenaemt 
synde den goeden tyt oost het weghelken commende van landeghem-
meulene naer thuelken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 55r-v; oost het weghel-
ken van landeghem meulene naert heulken, 1650, RAG-Ne 29, 43v; lant 
ghenaemt tvlienderken west de straete oost tweghelken commende van lan-
deghem meulene naer theulken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 107r; landt 
ghenaemt het hulleken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 727. 

HULLEMANS BILKSKEN <H6>: hout in pachte den hulleman, 1411, 
RAG-RG B1307, 0; lande ghenaempt het tarwen (bijgevoegd: ofte hulle-
mans) bulcxken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 91r; lant genaempt Jan van hul-
len bulcxken noort den destelbulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 89r;lant 
ghenaemt het hullemanbulcxken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 8v; lant 
ghenaemt het hullemans bulcxken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 220; de gracht 
van het hollemansbulcxken ende den destelbulck, 1738, RAG-Dro 56, 657. 
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HULLEMANS BOS: den hullemans bosch, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 26r; 
lants In noorthaut an hullemans bosch oost hullemans bosch west de haut-
str(ate), 1582-1624, RAG-Ne 104, 47r. 

HULST <G6>: Jan Jnghel hout in pachte een stic lants dat me(n) heet de 
hulst, 1411, RAG-RG B1307, 0; Inde hulst et(iam) In landeghem, 1481, 
RAG-Dro 64, 0; een stic lands gheheet(en) de hulst Jn een(en) bulc daer Jn 
dat light ande zuutzyde alf bund(er), 1548, RAG-SB R 858/7E, 1v; lands 
gheheeten den hulst noord de hautstrate, 1548, RAG-SB/K 503, 1v; lants 
gheheeten den hulst in een(en) bulc, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 14; den hulst 
e(nde) tveldt bosschelkin, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; den hulst en tveltbos-
schelken, 1558, RAG-SB/K 517, 0; lants de(n) hulst noort de hautstraete, 
1577, RAG-Ne 323, 160v; landts den hulst noort de hautstraete, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 15v; parcheel gheleghen Jnde hulsten ghenaempt den Lan-
ghen hulst ost tpachtgoet vanden Aermen van Sinte baefs, 1585, RAG-Ne 
581, 17v; dhulst noort de hautstrate, 1588, RAG-Ne 26, 46r; een partye ge-
naempt d hulst noort west dhautstraete, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 18; 
lant de hulst, 1650, RAG-Ne 29, 45r. 

HULSTAKKER: Landts upden hulstachtere, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; 
Landts upden hulstackere, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; Lands gheleghen 
upden hulst ackere in Landeghem, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 4r; Lants 
ghenaempt de(n) hulstackere west de hulstraete, 1617, RAG-Ne 397, 131r; 
Landts ghenaemt de(n) hulst akker, 1676, RAG-Me 70, 20r; landts 
ghen(aem)t de(n) hulstackere, 1676, RAG-Me 83, art. 27. 

HULSTBILKSEN: Ligghe(nde) thenden Casin manauts Loddier west thuls 
bulcxkin, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; landts Ligghende thenden Caisin 
manouts loddier neffens den straetkene ghenaemt thulsbulcxken, 1585, 
RAG-Ne 1280 bis, 15r; lants ghenaemt het hulst bulcxken ofte steeckelbeex-
ken, 1647, RAG-Me 66, 34v. 

HULSTBOS: ee(n) stic lands ligghen bachte(n) de(n) hulstbosch, 1548, 
RAG-SB R 858/7E, 1v; De(n) hulst bosch west com(m)en van noorthaut 
ande strate, 1548, RAG-SB R 858/7E, 1v; den hulstbosch, 1548, RAG-SB/K 
503, 2r; landts achter den hulstbosch, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 15; Lants 
achter de(n) hulstbosch, 1577, RAG-Ne 323, 160v; den hulstbosch noort an 
de hautstrate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 15v; d(en) hulstbosch noort de haut-
strate, 1588, RAG-Ne 26, 46r; een partye Bosch genaempt den hulstbosch 
noort west de straete, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 15; den hulsbosch noort 
de houtstraete, 1650, RAG-Ne 29, 45r. 

HULSTENBEDELF: meerssche in de hulst(en) bedelf, 1426, RAG-Ne, 58, 
172r; meersche ligghende in hulst(en) bedelf, 1450, RAG-Ne, 59, 168r; 
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1563, RAG-Ne 63, 7r; Landts upde(n) hueldriesch, 1571-1575, RAG-Ne 
2225, 0; up de(n) heuldriesch, 1577, RAG-Ne 323, 129v; Landts ghenaempt 
de(n) heuldriesch ande(n) wech van Nevele naer Landeghe(m) muelene zuyt 
de(n) groene(n) wech van Landeghem dam naer de(n) heerent, 1577, RAG-
Ne 323, 89v; landt up den huel driesch west den seepgracht, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 17v; lant den hueldriesch oost den waghewech, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 46r; Lant ghenaemt den huldriesch noortwest de seepgracht, 
1640, RAG-Ne 28, 0; lant ghenaemt den huldriesch oost den cauterwech van 
nevele naer landeghem meulene suut west de straete naer den dam noort 
west  de  seepgracht,  1650,  RAG-Ne 29,  5v;  lands   Ligghende  upden  
hueldriesch, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 12v; Lant ghenaemt den huldriesch 
oost den cauterghem (sic), 1640, RAG-Ne 28, 0; Lant Ligghende inden 
huldries, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 36v; lant ghenaemt den huldriesch suut 
oost den cauterwech loopende van nevele naer landeghem west de straete 
loopende naerden dam noort west de seepgracht, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
72r; lant Jn renterghem coutere gheheeten den huldriesch suut oost den cau-
terwech noort oost de seepgracht, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 74r; lant 
ghenaemt den huldriesch oost de waghenwech commende van nevele naer 
landeghem meulene west de seepgracht, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 81r; 
landt genaemt den huldriesch oost den herwegh suijt de straete loopende 
naer de Sijpgracht west de Sijpgracht, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1174. 

HULLEKEN <B4-C5>: In den houck van beede de straten up de cautere ant 
huelkin, 1582-1624, RAG-Ne 104, 49r; stick ant hecken bij thueleken, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 49r; lants genaemt tmoortelstic noort loopet moortel-
straetken west twegelken dat comt van landegem meulene naer thuelken, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 54v; oost het weghelken van landeghem meulene 
naert heulken, 1650, RAG-Ne 29, 43v; twegelken dat comt van landegem 
meulene naer thuelken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 54v; lants ghenaemt 
synde den goeden tyt oost het weghelken commende van landeghem-
meulene naer thuelken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 55r-v; oost het weghel-
ken van landeghem meulene naert heulken, 1650, RAG-Ne 29, 43v; lant 
ghenaemt tvlienderken west de straete oost tweghelken commende van lan-
deghem meulene naer theulken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 107r; landt 
ghenaemt het hulleken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 727. 

HULLEMANS BILKSKEN <H6>: hout in pachte den hulleman, 1411, 
RAG-RG B1307, 0; lande ghenaempt het tarwen (bijgevoegd: ofte hulle-
mans) bulcxken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 91r; lant genaempt Jan van hul-
len bulcxken noort den destelbulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 89r;lant 
ghenaemt het hullemanbulcxken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 8v; lant 
ghenaemt het hullemans bulcxken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 220; de gracht 
van het hollemansbulcxken ende den destelbulck, 1738, RAG-Dro 56, 657. 

 

195 
 

HULLEMANS BOS: den hullemans bosch, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 26r; 
lants In noorthaut an hullemans bosch oost hullemans bosch west de haut-
str(ate), 1582-1624, RAG-Ne 104, 47r. 

HULST <G6>: Jan Jnghel hout in pachte een stic lants dat me(n) heet de 
hulst, 1411, RAG-RG B1307, 0; Inde hulst et(iam) In landeghem, 1481, 
RAG-Dro 64, 0; een stic lands gheheet(en) de hulst Jn een(en) bulc daer Jn 
dat light ande zuutzyde alf bund(er), 1548, RAG-SB R 858/7E, 1v; lands 
gheheeten den hulst noord de hautstrate, 1548, RAG-SB/K 503, 1v; lants 
gheheeten den hulst in een(en) bulc, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 14; den hulst 
e(nde) tveldt bosschelkin, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; den hulst en tveltbos-
schelken, 1558, RAG-SB/K 517, 0; lants de(n) hulst noort de hautstraete, 
1577, RAG-Ne 323, 160v; landts den hulst noort de hautstraete, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 15v; parcheel gheleghen Jnde hulsten ghenaempt den Lan-
ghen hulst ost tpachtgoet vanden Aermen van Sinte baefs, 1585, RAG-Ne 
581, 17v; dhulst noort de hautstrate, 1588, RAG-Ne 26, 46r; een partye ge-
naempt d hulst noort west dhautstraete, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 18; 
lant de hulst, 1650, RAG-Ne 29, 45r. 

HULSTAKKER: Landts upden hulstachtere, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; 
Landts upden hulstackere, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; Lands gheleghen 
upden hulst ackere in Landeghem, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 4r; Lants 
ghenaempt de(n) hulstackere west de hulstraete, 1617, RAG-Ne 397, 131r; 
Landts ghenaemt de(n) hulst akker, 1676, RAG-Me 70, 20r; landts 
ghen(aem)t de(n) hulstackere, 1676, RAG-Me 83, art. 27. 

HULSTBILKSEN: Ligghe(nde) thenden Casin manauts Loddier west thuls 
bulcxkin, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; landts Ligghende thenden Caisin 
manouts loddier neffens den straetkene ghenaemt thulsbulcxken, 1585, 
RAG-Ne 1280 bis, 15r; lants ghenaemt het hulst bulcxken ofte steeckelbeex-
ken, 1647, RAG-Me 66, 34v. 

HULSTBOS: ee(n) stic lands ligghen bachte(n) de(n) hulstbosch, 1548, 
RAG-SB R 858/7E, 1v; De(n) hulst bosch west com(m)en van noorthaut 
ande strate, 1548, RAG-SB R 858/7E, 1v; den hulstbosch, 1548, RAG-SB/K 
503, 2r; landts achter den hulstbosch, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 15; Lants 
achter de(n) hulstbosch, 1577, RAG-Ne 323, 160v; den hulstbosch noort an 
de hautstrate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 15v; d(en) hulstbosch noort de haut-
strate, 1588, RAG-Ne 26, 46r; een partye Bosch genaempt den hulstbosch 
noort west de straete, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 15; den hulsbosch noort 
de houtstraete, 1650, RAG-Ne 29, 45r. 

HULSTENBEDELF: meerssche in de hulst(en) bedelf, 1426, RAG-Ne, 58, 
172r; meersche ligghende in hulst(en) bedelf, 1450, RAG-Ne, 59, 168r; 
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meersch Jn hulst bedelf, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 31v; meersch In hulst be-
delf zuut de calene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 82r; meersch ligghende In 
hulst bedelf oost de calene, 1650, RAG-Ne 29, 23v; meersch ligghende Jn 
hulst bedelf oost de calene, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 89r. 

HULSTHOEK: inde(n) hulshouck, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; Lands up-
den hulstackere daer ment heet Inden hulsthouck, 1585, RAG-Ne 1280 bis 
23v. 

HULSTMEERS: upden hulstmersch, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; Lands 
henden upde hulstmeersch In Landeghem, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 22v. 

HULSTSTRAAT <B4-C6>: lant zuut het brouck straetken west de hulstrate, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 54v; lants up den hulstackere in twee sticke(n) 
ghelegh(en) Tusschen beede de sticken al hoofden upde hulstrate, 1585, 
RAG-Ne 1280 bis, 22r; up de hulsstrate, 1622, RAG-Ne 72, 0; stic landts 
genaemt tbruyloft stic suut loopt tmoortelstraetken oost de hulstraete, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 56r; Lants ghenaempt de(n) hulstackere west de hul-
straete, 1617, RAG-Ne 397, 131r; eene behuysde hofstede te vooren een 
stick lant ghenaemt het bruyloft stick oost de hulstraete suut het moortel-
straetken, 1650, RAG-Ne 29, 46r; behuysde hofstede te vooren een stick lant 
ghenaemt het bruyloft stick oost de hulstraete suut het moortelstraetken, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 109v. 

IN ’T VELD: ghemet daer ment heedt Jnt velt, 1503 (n.s.), RAG-Nd. 

IN DE WOESTIJN EN BOSSEN: daerment heet Inde hostyne en bus-
sche(n), 1605-1613, RAG-Ne 1262 , 14v. 

IN LAMBROEK <A4-B4>: Jn lambrouc, 1538-1564, RAG-Ne 62, 332v; 
Inden lambrouck oost de calene west de cautere, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
83r; zaeylandt ende meersch daerment noempt Jn Lambrouck, 1584, RAG-
Ne 627, 140v. 

JACOB VEIJS BILK: landt ghenaempt Jacob veijs bulck, 1582-1624, RAG-
Ne 104, 46v; lant ghenaemt Jacob veys ofte klercxbulck, 1650, RAG-Ne 29, 
25r. 

JACOBS STEDE <F6>: Landts ghenaempt de Jaccopt (sic) stede, 1577, 
RAG-Ne 323, 152r; lant genaempt jacops stede, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 
3r; Landts ghenaempt Jacobs stede, 1584, RAG-Ne 63, 98v; Lants up den 
grooten doorent naerst de Jacobs stede, 1606, RAG-Ne 396, 391v; lant 
ghenaemt Jacobs stede oost den doorne, 1650, RAG-Ne 29, 9r; lant 
ghenaemt de Jacobs Stede, 1728, RAG-Ne 2244, art. 134. 
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JAN MORTIERS STUKKEN: twee bulcken landts ghenaemt Jan mortiers 
sticken, 1632, RAG-Nd. 

JAN TAETS LAND: lants ligghende up den oestacker an jan taets lant, 
1450, RAG-Ne, 59, 162r; lants ligghende up den oestackere an jan taets lant, 
1490, RAG-Ne 61, 281v. 

JAN VAN HULLE BILKSKEN: lant genaempt Jan van hullen bulcxken 
noort den destelbulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 89r. 

JAN VEYS STEDE: an jans veys stede, 1426, RAG-Ne, 58, 216r. 

JAN WULFS STEDE: an jan swulfs stede, 1426, RAG-Ne, 58, 216r. 

JANNE MOIJENS HOEK: p(ar)tye lant ghenaempt den triest oft Janne 
moijens houck oost het kerckelant, 1678, RAG-Ma 598, 138; saylant 
gen(aem)t de(n) triest ofte Janne moeyenshouck noort het keerckelant, 1678, 
RAG-Ma 602, 0. 

JANNE THIJS LAND: saeijlandt ghenaemt Jannetijs landt, 1695, RAG-Me 
71, 127v. 

JANNE VAN DEN BERGHE STEDE: p(ar)tye ghenaempt Janne vanden 
Berghe stede, 1678, RAG-Ma 598, 137; p(ar)tye gen(aem)t Janne van(den) 
berghe stede, 1678, RAG-Ma 602, 0; p(ar)tye landts gheleghe(n) hee-
rel(ichede) va(n) vinderhaute ghenaemt Janneke(n) van(den) berghens stede 
oost het Aarrekens straetie(n), 1694, RAG-Me 71, 97v; landts ende bogaert 
gheleghe(n) alsvoore(n) ghenaemt Janneken vanden berghens lant genaempt 
jacops stede, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 3r; Landts ghenaempt Jacobs stede, 
1584, RAG-Ne 63, 98v; Lants up den grooten doorent naerst de Jacobs ste-
de, 1606, RAG-Ne 396, 391v; lant ghenaemt Jacobs stede oost den doorne, 
1650, RAG-Ne 29, 9r; lant ghenaemt de Jacobs Stede, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 134; noort het aerre(n) straetien, 1694, RAG-Me 71, 97v; p(ar)tye landt 
ghenaemt Jenne (sic) vande(n) berghens stede, 1694, RAG-Me 106, 133r; 
landt binne(n) de prochie va(n) landeghe(m) e(nde) sortere(nde) onder 
dheerl(ichede) va(n) het gaversche ghenaemt Jenne vande(n) berghe stede 
bestaen met fruijt e(nde) andere boome(n), 1694, RAG-Me 106, 134; lant 
ghenaemt janne vanden Berghe stede noort oost het haerekens Straetjen, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 344; hofstede ghenaemt Janne van(den) berghens 
noort oost het haerekens Straetjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 345. 

JONAS: Lants ghenaemt den Jonas, 1678, RAG-Me 70, 152v. 
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meersch Jn hulst bedelf, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 31v; meersch In hulst be-
delf zuut de calene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 82r; meersch ligghende In 
hulst bedelf oost de calene, 1650, RAG-Ne 29, 23v; meersch ligghende Jn 
hulst bedelf oost de calene, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 89r. 

HULSTHOEK: inde(n) hulshouck, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; Lands up-
den hulstackere daer ment heet Inden hulsthouck, 1585, RAG-Ne 1280 bis 
23v. 

HULSTMEERS: upden hulstmersch, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; Lands 
henden upde hulstmeersch In Landeghem, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 22v. 

HULSTSTRAAT <B4-C6>: lant zuut het brouck straetken west de hulstrate, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 54v; lants up den hulstackere in twee sticke(n) 
ghelegh(en) Tusschen beede de sticken al hoofden upde hulstrate, 1585, 
RAG-Ne 1280 bis, 22r; up de hulsstrate, 1622, RAG-Ne 72, 0; stic landts 
genaemt tbruyloft stic suut loopt tmoortelstraetken oost de hulstraete, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 56r; Lants ghenaempt de(n) hulstackere west de hul-
straete, 1617, RAG-Ne 397, 131r; eene behuysde hofstede te vooren een 
stick lant ghenaemt het bruyloft stick oost de hulstraete suut het moortel-
straetken, 1650, RAG-Ne 29, 46r; behuysde hofstede te vooren een stick lant 
ghenaemt het bruyloft stick oost de hulstraete suut het moortelstraetken, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 109v. 

IN ’T VELD: ghemet daer ment heedt Jnt velt, 1503 (n.s.), RAG-Nd. 

IN DE WOESTIJN EN BOSSEN: daerment heet Inde hostyne en bus-
sche(n), 1605-1613, RAG-Ne 1262 , 14v. 

IN LAMBROEK <A4-B4>: Jn lambrouc, 1538-1564, RAG-Ne 62, 332v; 
Inden lambrouck oost de calene west de cautere, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
83r; zaeylandt ende meersch daerment noempt Jn Lambrouck, 1584, RAG-
Ne 627, 140v. 

JACOB VEIJS BILK: landt ghenaempt Jacob veijs bulck, 1582-1624, RAG-
Ne 104, 46v; lant ghenaemt Jacob veys ofte klercxbulck, 1650, RAG-Ne 29, 
25r. 

JACOBS STEDE <F6>: Landts ghenaempt de Jaccopt (sic) stede, 1577, 
RAG-Ne 323, 152r; lant genaempt jacops stede, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 
3r; Landts ghenaempt Jacobs stede, 1584, RAG-Ne 63, 98v; Lants up den 
grooten doorent naerst de Jacobs stede, 1606, RAG-Ne 396, 391v; lant 
ghenaemt Jacobs stede oost den doorne, 1650, RAG-Ne 29, 9r; lant 
ghenaemt de Jacobs Stede, 1728, RAG-Ne 2244, art. 134. 
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JAN MORTIERS STUKKEN: twee bulcken landts ghenaemt Jan mortiers 
sticken, 1632, RAG-Nd. 

JAN TAETS LAND: lants ligghende up den oestacker an jan taets lant, 
1450, RAG-Ne, 59, 162r; lants ligghende up den oestackere an jan taets lant, 
1490, RAG-Ne 61, 281v. 

JAN VAN HULLE BILKSKEN: lant genaempt Jan van hullen bulcxken 
noort den destelbulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 89r. 

JAN VEYS STEDE: an jans veys stede, 1426, RAG-Ne, 58, 216r. 

JAN WULFS STEDE: an jan swulfs stede, 1426, RAG-Ne, 58, 216r. 

JANNE MOIJENS HOEK: p(ar)tye lant ghenaempt den triest oft Janne 
moijens houck oost het kerckelant, 1678, RAG-Ma 598, 138; saylant 
gen(aem)t de(n) triest ofte Janne moeyenshouck noort het keerckelant, 1678, 
RAG-Ma 602, 0. 

JANNE THIJS LAND: saeijlandt ghenaemt Jannetijs landt, 1695, RAG-Me 
71, 127v. 

JANNE VAN DEN BERGHE STEDE: p(ar)tye ghenaempt Janne vanden 
Berghe stede, 1678, RAG-Ma 598, 137; p(ar)tye gen(aem)t Janne van(den) 
berghe stede, 1678, RAG-Ma 602, 0; p(ar)tye landts gheleghe(n) hee-
rel(ichede) va(n) vinderhaute ghenaemt Janneke(n) van(den) berghens stede 
oost het Aarrekens straetie(n), 1694, RAG-Me 71, 97v; landts ende bogaert 
gheleghe(n) alsvoore(n) ghenaemt Janneken vanden berghens lant genaempt 
jacops stede, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 3r; Landts ghenaempt Jacobs stede, 
1584, RAG-Ne 63, 98v; Lants up den grooten doorent naerst de Jacobs ste-
de, 1606, RAG-Ne 396, 391v; lant ghenaemt Jacobs stede oost den doorne, 
1650, RAG-Ne 29, 9r; lant ghenaemt de Jacobs Stede, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 134; noort het aerre(n) straetien, 1694, RAG-Me 71, 97v; p(ar)tye landt 
ghenaemt Jenne (sic) vande(n) berghens stede, 1694, RAG-Me 106, 133r; 
landt binne(n) de prochie va(n) landeghe(m) e(nde) sortere(nde) onder 
dheerl(ichede) va(n) het gaversche ghenaemt Jenne vande(n) berghe stede 
bestaen met fruijt e(nde) andere boome(n), 1694, RAG-Me 106, 134; lant 
ghenaemt janne vanden Berghe stede noort oost het haerekens Straetjen, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 344; hofstede ghenaemt Janne van(den) berghens 
noort oost het haerekens Straetjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 345. 

JONAS: Lants ghenaemt den Jonas, 1678, RAG-Me 70, 152v. 
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KAATSBILK: ond(er) theerschip van mine(n) heere van vlaendren neffens 
caetsbuelc, 1436, SAG, 330/21, 209v. 

KALANGEMEERS: jnde calaenge meersch, 1489, SAG, 330/38, 130v; Jnde 
calaenge mersch, 1503 (n.s.), RAG-Nd; Jnde Calaegne meersch j stic noort 
west de calene, 1548, RAG-SB R 858/7E, 2v; inde Calaingne meersch noort 
west de calene, 1548, RAG-SB/K 503, 3r; Inde Calaengemeersch noortwest 
de Calene, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 33; meersch Jnde calaingie meersch, 
1550-1563, RAG-Ne 63, 8r; meersch gelegen Inde calagne meersch noort-
west de calene, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 3r; Inde calainge mersch west de 
calene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 15r; in de langemersch noort calaigne-
meersch west de calene, 1588, RAG-Ne 26, 45r; meersch gelegen by de ca-
laigne meersch west de caelen, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 52v; Inde calang 
meersch, 1606, RAG-Ne 396, 392v; meersch genaemt de Calangemeersch 
noort de Calne, het coydrefken hier mede gaende, 1749, RAG-SB/R 858/7, 
0. 

KALEBEEK: noort de calenbeke, 1650, RAG-Ne 400, 33r. 

KALEKEN <A5-B4>: iij C R(oeden) inden Lambrouck oost het calenken, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 10v; ant tcaleken, 1630, RAG-Ne 325, 74r; lant 
ligghende Inden lambroeck (ende oost het calenken daermede dat scheeden 
de prochien van Landeghem ende merendre), 1650, RAG-Ne 29, 63r; lant 
Inde lambroeck oost het calentken, 1650, RAG-Ne 29, 66r; lants Inde lam-
broeck ghenaemt den tert oost de lambroeckgracht (ofte het calenken), 1650, 
RAG-Ne 29, 75r. 

KALEMEERSEN: Lants inden Westhouccautere noort de calenmeersschen, 
1650, RAG-Ne 400, 33r. 

KALENE <C3-E7>: metter calen die comt van den lande van nevele; van 
beede den caelnen, 1413, SAG, 301/22, 97v; in de caelne te moghen vaerne 
tot in de lieve, 1413, SAG, 301/22, 52v; heer martin va(n) ceescamp 
p(res)but(er) prochipape va(n) landeghe(m) heeft een stick landts groot ont-
re(n)t ee(n) bund(er) meersch ende cautre tsame(n) ligghe(n)de west va(n) 
der kercke va(n) landeghe(m) streccken toter calene, 1418, RAG-Dro 84, 
67r; jn landeghem up de caelne, 1420, SAG, 330/17, 154r; ee(n) paercheel 
meersch ligghen up de calene zuut de calene, 1548, RAG-SB R 858/7E, 2v; 
meersch ghenaempt den holland noort west de Calene, 1548, RAG-SB/K 
503, 2v; meersschen gheleghen up de Calene, 1574, RAG-Ne 624, 72v; met-
ter Brugghe staende over de calene ofte poucque op Landeghem dam, 1578-
1579, RAG-Ne 149, 36v; stucxken noort lancx de caelene Suyt het water-
loopk(en) comme(nde) uute(r) caelene de westsyde ... soo volghende het 
straetke(n) tot up de hautstrate de oostsyde Achter het loopk(en) va(n) wilde 
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noort oost Achter het Brouckstaetke(n), 1579, RAG-Dro 36h, 32r; oost de 
priesteraige van landeghem zuut ende west de calene ofte vaert van nevele, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 12v; mersschen In bedelf ofte landeghem brouck 
oost de calene van landeghem naer ghendt, 1582-1624, RAG-Ne 104, 51r; 
zuut oost de calene van landeghem naer meerendre, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 23r; eenen meersch west de caele, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0; een 
meersch west de calene, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0; meersch genaemt de 
dammemeersch west Landeghem dam suut de caelene, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 14v; oost de caelene commende van landegem brugge naer meerendre, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 56r-v; de Calene van Nevele naer Landeghem 
brugghe noort west den waterloop, 1619, RAG-Ne 17, 0; mersch In renter-
ghem brouck oost de calene, 1630-1634, RAG-Ne 1190, 77v; meersch onder 
dheere(n) va(n) t’ Gaversche west de calewe, 1649, RAG-Me 66, 94v; 
meersch oost de Caelen, 1650, RAG-Ne 400, 40v; west de Caelene, 1728 
RAG-Ne 2244, art. 1; lant ghenaemt den voorensten Aesendonck west de 
Caelene, 1728, RAG-Ne 2244, art. 721; meersch genaemt de leenmeersch 
suijt ... met de Scheurmeersch west de Caelene noort de Aesendonck, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 724; oost aende caelene zuijd den Dam ofte prochie van 
Nevel, 1738, RAG-Dro 56, 663. 

KALFSMEIJER MEERS: genoempt kalfsmeijer meersch west de calene, 
1577, RAG-Ne 323, 125v. 

KALVERBILK: Landts neffens dwaterlat an tleen ten huele ghenaempt den 
calverbulck, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0. 

KAPEL: zyn stede an de cappelle, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 1v; noort west 
de Cappelle van onse lieve vrauwe, 1728, RAG-Ne 2244, art. 310; vanden 
Cleenen Drijhouck naer het Cappelleken, 1728 RAG-Ne 2244, art. 86. 

KAPELLENDRIES <E4>: upden cautere gheheeten de hegghe oost upden 
wech vander westhouck naer landeghem kercke west de wech vande beke 
naer den cappellen driesch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 16r; opde(n) cauter 
g(enae)mt de hegghe nu de helshaghe oost de(n) wegh v(anden) westhoeck 
naer landeghem kercke west de(n) wegh vande beke naer de(n) cappelle(n) 
driesch, 1588, RAG-Ne 26, 43r; behuusde hofstede anden Capellen driesch, 
1603-1604, RAG-Ne 1262, 6v; behuysde hofstede oost de(n) cappelle(n) 
driesch noort de(n) vaere(n) driesch zuyt de(n) pintenbulck, 1641, RAG-Ne 
399, 49v; lants eertyts wesende aude hofstede zuyt de(n) cappelle(n) driesch, 
1642, RAG-Ne 399, 67v; lant up den coutere gheheeten de hegghe ofte nu de 
helshaghe oost den wech vanden westhouc naer Landeghem kercke west den 
wech van de beke naer den cappellen driesch, 1650, RAG-Ne 29, 42v; den 
wech vande beke naer den cappelle driesch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 
173; op de(n) wijck va(n) vier hecken west e(nde) noort de(n) Cappelle(n) 
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KAATSBILK: ond(er) theerschip van mine(n) heere van vlaendren neffens 
caetsbuelc, 1436, SAG, 330/21, 209v. 

KALANGEMEERS: jnde calaenge meersch, 1489, SAG, 330/38, 130v; Jnde 
calaenge mersch, 1503 (n.s.), RAG-Nd; Jnde Calaegne meersch j stic noort 
west de calene, 1548, RAG-SB R 858/7E, 2v; inde Calaingne meersch noort 
west de calene, 1548, RAG-SB/K 503, 3r; Inde Calaengemeersch noortwest 
de Calene, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 33; meersch Jnde calaingie meersch, 
1550-1563, RAG-Ne 63, 8r; meersch gelegen Inde calagne meersch noort-
west de calene, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 3r; Inde calainge mersch west de 
calene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 15r; in de langemersch noort calaigne-
meersch west de calene, 1588, RAG-Ne 26, 45r; meersch gelegen by de ca-
laigne meersch west de caelen, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 52v; Inde calang 
meersch, 1606, RAG-Ne 396, 392v; meersch genaemt de Calangemeersch 
noort de Calne, het coydrefken hier mede gaende, 1749, RAG-SB/R 858/7, 
0. 

KALEBEEK: noort de calenbeke, 1650, RAG-Ne 400, 33r. 

KALEKEN <A5-B4>: iij C R(oeden) inden Lambrouck oost het calenken, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 10v; ant tcaleken, 1630, RAG-Ne 325, 74r; lant 
ligghende Inden lambroeck (ende oost het calenken daermede dat scheeden 
de prochien van Landeghem ende merendre), 1650, RAG-Ne 29, 63r; lant 
Inde lambroeck oost het calentken, 1650, RAG-Ne 29, 66r; lants Inde lam-
broeck ghenaemt den tert oost de lambroeckgracht (ofte het calenken), 1650, 
RAG-Ne 29, 75r. 

KALEMEERSEN: Lants inden Westhouccautere noort de calenmeersschen, 
1650, RAG-Ne 400, 33r. 

KALENE <C3-E7>: metter calen die comt van den lande van nevele; van 
beede den caelnen, 1413, SAG, 301/22, 97v; in de caelne te moghen vaerne 
tot in de lieve, 1413, SAG, 301/22, 52v; heer martin va(n) ceescamp 
p(res)but(er) prochipape va(n) landeghe(m) heeft een stick landts groot ont-
re(n)t ee(n) bund(er) meersch ende cautre tsame(n) ligghe(n)de west va(n) 
der kercke va(n) landeghe(m) streccken toter calene, 1418, RAG-Dro 84, 
67r; jn landeghem up de caelne, 1420, SAG, 330/17, 154r; ee(n) paercheel 
meersch ligghen up de calene zuut de calene, 1548, RAG-SB R 858/7E, 2v; 
meersch ghenaempt den holland noort west de Calene, 1548, RAG-SB/K 
503, 2v; meersschen gheleghen up de Calene, 1574, RAG-Ne 624, 72v; met-
ter Brugghe staende over de calene ofte poucque op Landeghem dam, 1578-
1579, RAG-Ne 149, 36v; stucxken noort lancx de caelene Suyt het water-
loopk(en) comme(nde) uute(r) caelene de westsyde ... soo volghende het 
straetke(n) tot up de hautstrate de oostsyde Achter het loopk(en) va(n) wilde 
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noort oost Achter het Brouckstaetke(n), 1579, RAG-Dro 36h, 32r; oost de 
priesteraige van landeghem zuut ende west de calene ofte vaert van nevele, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 12v; mersschen In bedelf ofte landeghem brouck 
oost de calene van landeghem naer ghendt, 1582-1624, RAG-Ne 104, 51r; 
zuut oost de calene van landeghem naer meerendre, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 23r; eenen meersch west de caele, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0; een 
meersch west de calene, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0; meersch genaemt de 
dammemeersch west Landeghem dam suut de caelene, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 14v; oost de caelene commende van landegem brugge naer meerendre, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 56r-v; de Calene van Nevele naer Landeghem 
brugghe noort west den waterloop, 1619, RAG-Ne 17, 0; mersch In renter-
ghem brouck oost de calene, 1630-1634, RAG-Ne 1190, 77v; meersch onder 
dheere(n) va(n) t’ Gaversche west de calewe, 1649, RAG-Me 66, 94v; 
meersch oost de Caelen, 1650, RAG-Ne 400, 40v; west de Caelene, 1728 
RAG-Ne 2244, art. 1; lant ghenaemt den voorensten Aesendonck west de 
Caelene, 1728, RAG-Ne 2244, art. 721; meersch genaemt de leenmeersch 
suijt ... met de Scheurmeersch west de Caelene noort de Aesendonck, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 724; oost aende caelene zuijd den Dam ofte prochie van 
Nevel, 1738, RAG-Dro 56, 663. 

KALFSMEIJER MEERS: genoempt kalfsmeijer meersch west de calene, 
1577, RAG-Ne 323, 125v. 

KALVERBILK: Landts neffens dwaterlat an tleen ten huele ghenaempt den 
calverbulck, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0. 

KAPEL: zyn stede an de cappelle, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 1v; noort west 
de Cappelle van onse lieve vrauwe, 1728, RAG-Ne 2244, art. 310; vanden 
Cleenen Drijhouck naer het Cappelleken, 1728 RAG-Ne 2244, art. 86. 

KAPELLENDRIES <E4>: upden cautere gheheeten de hegghe oost upden 
wech vander westhouck naer landeghem kercke west de wech vande beke 
naer den cappellen driesch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 16r; opde(n) cauter 
g(enae)mt de hegghe nu de helshaghe oost de(n) wegh v(anden) westhoeck 
naer landeghem kercke west de(n) wegh vande beke naer de(n) cappelle(n) 
driesch, 1588, RAG-Ne 26, 43r; behuusde hofstede anden Capellen driesch, 
1603-1604, RAG-Ne 1262, 6v; behuysde hofstede oost de(n) cappelle(n) 
driesch noort de(n) vaere(n) driesch zuyt de(n) pintenbulck, 1641, RAG-Ne 
399, 49v; lants eertyts wesende aude hofstede zuyt de(n) cappelle(n) driesch, 
1642, RAG-Ne 399, 67v; lant up den coutere gheheeten de hegghe ofte nu de 
helshaghe oost den wech vanden westhouc naer Landeghem kercke west den 
wech van de beke naer den cappellen driesch, 1650, RAG-Ne 29, 42v; den 
wech vande beke naer den cappelle driesch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 
173; op de(n) wijck va(n) vier hecken west e(nde) noort de(n) Cappelle(n) 
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driesch, 1674, RAG-Ma 598, 100; Landts het h. Geestie(n) commen an(den) 
cappellendries, 1679, RAG-Me 70, 200v; anden cappellen driesch/Item uijt 
plant ter straeten daer mede gaende consisterende in eenen driesch beplant 
sijnde met eecken boomen, 1685, RAG-Ma 598, 0; eene behuysde hofstede 
soo desel(ve) met de huijse(n) schuere(n) stalle(n) en andere Edificie(n) 
d(aer)op staende gheleghe(n) Is groot ontrent LXXX roede(n) Jnt gheweste 
van vier heckens suyt oost den cappeledries, 1687, RAG-Ma 598, 222r; op 
den Wyck van de vier heckenen oost suijt en west de cappellendriesch, 1701, 
RAG-Ma, 597, 51v; onbehuijsde hofstede ghenaemt de Meijerije noort west 
den Cappellen dries, 1728, RAG-Ne 2244, art. 352; eene hofstede metten 
Motte Wallen Bogaert ende lochtijnck noort den Cappellen dries, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 374; zuijd den heirwegh commende van wilde ende loo-
pende tot aenden cappellen Dries, 1738, RAG-Dro 56, 671; zuijdwaert over 
poellen ende cappellen Dries eijndende langs de kerckstraete tot op de plaet-
se, 1738, RAG-Dro 56, 680; behuysd beschuerd ende Beplant hofstedeken 
binnen de prochie van Landegem op den Capellen driesch onder dese heer-
lykheid west den Capellen driesch, 1787; RAG-Ma 596, 0. 

KATEN: west den caten, 1685, RAG-Ma 598, 8v. 

KATTEPUT <B6>: L roede(n) ligghende ommecant en ommegracht oost 
den cattenput west de renterghem straete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 38r; 
eene hofstede oost den cattenput west de gaverstraete, 1650, RAG-Ne 29, 
14r; ende oost licht den catteput, 1650, RAG-Ne 29, 83v; oost den catteput 
west de gaverstraete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 79r. 

KATTEPUT: Lands ghenaemt den Catteput, 1577, RAG-Ne 395, 66v. 

KATTESTAART <G4-G5>: ande cattesteert, 1577, RAG-Ne 323, 139r; up 
den catsteert, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 2r; lants ghenaempt den blaecke(n) 
ackere nu ghenaempt de Cattesteert, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 32v; p(ar)tije 
lant ghenampt den cattensteert oost den crommen driesch, 1678, RAG-Ma 
598, 138; lant gen(aem)t de(n) cattensteert oost de(n) cromme(n) driesch, 
1678, RAG-Ma 602, 0; lant ghenaemt den cattesteert, 1701, RAG-Ma, 597, 
67r; landt ghenaemt den Cattesteert, 1728, RAG-Ne 2244, art. 311. 

KATTESTAARTPUT <G4>: de cattestertput, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 32r; 
ande cattesteertput, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 32v; landts henden upden cat-
testeert put, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; lant anden cattensteertput, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 48r; Lands hendende upden Cattesteert put In Lande-
ghem, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 8v. 

KELE: Landt gheheeten de kele, 1543 (latere kopie), RAG-Ne 64, 134r; 
bosch ghenaempt de kele, 1577, RAG-Ne 323, 109r; bosch genaempt de ke-
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le, 1582-1624, RAG-Ne 104, 79r; bosch ghen(aem)t de keele west de pro-
chie van hansbeke, 1639, RAG-Ne 28, 0; bosch ghenaemt de kele noort west 
de prochie van hansbeke, 1650, RAG-Ne 29, 31v; bosch ghenaemt de kele 
noort west de prochie van hansbeke, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 96r. 

KERK (wijk): Propreteyt overbrocht by Die vanden Westhouck ende der 
kercke, 1577, SAG, 36/152, 28, 29v. 

KERK <E5>: huus en hofstede te landeghem ligghende jeghen de kercke 
tusschen jans hofstede van der varen en heinrics hofsteden van den poele, 
1344, RAG-Nds; t(er) kerken, 1386, SAG, 330/8, 62v; te landeghe(m) by 
d(er) keerke(n), 1426, RAG-Ne, 58, 169r; behuysde stede ligghende voor de 
kercke ghelandt de straete die upden dam loopt, 1550-1563, RAG-Ne 63, 
12r; ande kercke, 1577, RAG-Ne 323, 115v; byder kercke van landeghem, 
1582, RAG-Ne 773, 0; een half ghemet landts twelck hiervortyts een hofste-
deken geweest heeft ligghende by keercke inde prochie van Landeghem west 
de strate loopende langhs enen den kerckmuer der voorn. kercke, 1610, 
RAG-RG B4543, 0; behuijst hofstedeke(n) aende kercke, 1675, RAG-Ma 
598, 112. 

KERKENBEK: lant opde haghe west den kercken beck, 1582-1624, RAG-
Ne 104, 78r. 

KERKENBILKSKEN: buelcxkin gheheeten tkercken buelcxkin, 1503 (n.s.), 
RAG-Nd, thenden den keercken bulcxkin, 1550-1563, RAG-Ne 63, 31r; 
lants genaempt het kercken bulcxken oost den kerckwech west het kercken 
lant, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 5r; Landts ghenaempt het kercke(n) bulcx-
ke(n) oost de westhouck straete, 1584, RAG-Ne 63, 88r; Landts ghenaemt 
tkercken bulcxken oost de westhoucstraete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 69r; 
cauterlant ligghende boven het kercken bulxken noort den heerwech loopen-
de deur de vier heck(en), 1650, RAG-Ne 29, 6r; lant ghenaemt het kercken 
bulcxken, 1728 RAG-Ne 2244, art. 98; landt genaemt den kerckebulck, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 222. 

KERKENLAND: partije Landt ghenaemt t kercklandt west Sheeren Straete, 
1649, RAG-Ma, 597, 0r; landts genaemt het kerckelant west de kercke van 
Landeghem, 1683, RAG-Ma 598, 196v. 

KERKENMEERS: up d(en) kerm(er)sch, 1451, SAG, 330/25, 78r; de ker-
cke(n) meersch va(n) landeghe(m) commen mette(n) hende upde calene, 
1550-1563, RAG-Ne 63, 25r; meersch bachter kercke(n) meers west upde 
calene, 1550-1576, RAG-Ne 63, 58r; mersch Inde kercke mersch west den 
calene oost den braemhul, 1582-1624, RAG-Ne 104, 34r. 
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driesch, 1674, RAG-Ma 598, 100; Landts het h. Geestie(n) commen an(den) 
cappellendries, 1679, RAG-Me 70, 200v; anden cappellen driesch/Item uijt 
plant ter straeten daer mede gaende consisterende in eenen driesch beplant 
sijnde met eecken boomen, 1685, RAG-Ma 598, 0; eene behuysde hofstede 
soo desel(ve) met de huijse(n) schuere(n) stalle(n) en andere Edificie(n) 
d(aer)op staende gheleghe(n) Is groot ontrent LXXX roede(n) Jnt gheweste 
van vier heckens suyt oost den cappeledries, 1687, RAG-Ma 598, 222r; op 
den Wyck van de vier heckenen oost suijt en west de cappellendriesch, 1701, 
RAG-Ma, 597, 51v; onbehuijsde hofstede ghenaemt de Meijerije noort west 
den Cappellen dries, 1728, RAG-Ne 2244, art. 352; eene hofstede metten 
Motte Wallen Bogaert ende lochtijnck noort den Cappellen dries, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 374; zuijd den heirwegh commende van wilde ende loo-
pende tot aenden cappellen Dries, 1738, RAG-Dro 56, 671; zuijdwaert over 
poellen ende cappellen Dries eijndende langs de kerckstraete tot op de plaet-
se, 1738, RAG-Dro 56, 680; behuysd beschuerd ende Beplant hofstedeken 
binnen de prochie van Landegem op den Capellen driesch onder dese heer-
lykheid west den Capellen driesch, 1787; RAG-Ma 596, 0. 

KATEN: west den caten, 1685, RAG-Ma 598, 8v. 

KATTEPUT <B6>: L roede(n) ligghende ommecant en ommegracht oost 
den cattenput west de renterghem straete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 38r; 
eene hofstede oost den cattenput west de gaverstraete, 1650, RAG-Ne 29, 
14r; ende oost licht den catteput, 1650, RAG-Ne 29, 83v; oost den catteput 
west de gaverstraete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 79r. 

KATTEPUT: Lands ghenaemt den Catteput, 1577, RAG-Ne 395, 66v. 

KATTESTAART <G4-G5>: ande cattesteert, 1577, RAG-Ne 323, 139r; up 
den catsteert, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 2r; lants ghenaempt den blaecke(n) 
ackere nu ghenaempt de Cattesteert, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 32v; p(ar)tije 
lant ghenampt den cattensteert oost den crommen driesch, 1678, RAG-Ma 
598, 138; lant gen(aem)t de(n) cattensteert oost de(n) cromme(n) driesch, 
1678, RAG-Ma 602, 0; lant ghenaemt den cattesteert, 1701, RAG-Ma, 597, 
67r; landt ghenaemt den Cattesteert, 1728, RAG-Ne 2244, art. 311. 

KATTESTAARTPUT <G4>: de cattestertput, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 32r; 
ande cattesteertput, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 32v; landts henden upden cat-
testeert put, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; lant anden cattensteertput, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 48r; Lands hendende upden Cattesteert put In Lande-
ghem, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 8v. 

KELE: Landt gheheeten de kele, 1543 (latere kopie), RAG-Ne 64, 134r; 
bosch ghenaempt de kele, 1577, RAG-Ne 323, 109r; bosch genaempt de ke-
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le, 1582-1624, RAG-Ne 104, 79r; bosch ghen(aem)t de keele west de pro-
chie van hansbeke, 1639, RAG-Ne 28, 0; bosch ghenaemt de kele noort west 
de prochie van hansbeke, 1650, RAG-Ne 29, 31v; bosch ghenaemt de kele 
noort west de prochie van hansbeke, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 96r. 

KERK (wijk): Propreteyt overbrocht by Die vanden Westhouck ende der 
kercke, 1577, SAG, 36/152, 28, 29v. 

KERK <E5>: huus en hofstede te landeghem ligghende jeghen de kercke 
tusschen jans hofstede van der varen en heinrics hofsteden van den poele, 
1344, RAG-Nds; t(er) kerken, 1386, SAG, 330/8, 62v; te landeghe(m) by 
d(er) keerke(n), 1426, RAG-Ne, 58, 169r; behuysde stede ligghende voor de 
kercke ghelandt de straete die upden dam loopt, 1550-1563, RAG-Ne 63, 
12r; ande kercke, 1577, RAG-Ne 323, 115v; byder kercke van landeghem, 
1582, RAG-Ne 773, 0; een half ghemet landts twelck hiervortyts een hofste-
deken geweest heeft ligghende by keercke inde prochie van Landeghem west 
de strate loopende langhs enen den kerckmuer der voorn. kercke, 1610, 
RAG-RG B4543, 0; behuijst hofstedeke(n) aende kercke, 1675, RAG-Ma 
598, 112. 

KERKENBEK: lant opde haghe west den kercken beck, 1582-1624, RAG-
Ne 104, 78r. 

KERKENBILKSKEN: buelcxkin gheheeten tkercken buelcxkin, 1503 (n.s.), 
RAG-Nd, thenden den keercken bulcxkin, 1550-1563, RAG-Ne 63, 31r; 
lants genaempt het kercken bulcxken oost den kerckwech west het kercken 
lant, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 5r; Landts ghenaempt het kercke(n) bulcx-
ke(n) oost de westhouck straete, 1584, RAG-Ne 63, 88r; Landts ghenaemt 
tkercken bulcxken oost de westhoucstraete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 69r; 
cauterlant ligghende boven het kercken bulxken noort den heerwech loopen-
de deur de vier heck(en), 1650, RAG-Ne 29, 6r; lant ghenaemt het kercken 
bulcxken, 1728 RAG-Ne 2244, art. 98; landt genaemt den kerckebulck, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 222. 

KERKENLAND: partije Landt ghenaemt t kercklandt west Sheeren Straete, 
1649, RAG-Ma, 597, 0r; landts genaemt het kerckelant west de kercke van 
Landeghem, 1683, RAG-Ma 598, 196v. 

KERKENMEERS: up d(en) kerm(er)sch, 1451, SAG, 330/25, 78r; de ker-
cke(n) meersch va(n) landeghe(m) commen mette(n) hende upde calene, 
1550-1563, RAG-Ne 63, 25r; meersch bachter kercke(n) meers west upde 
calene, 1550-1576, RAG-Ne 63, 58r; mersch Inde kercke mersch west den 
calene oost den braemhul, 1582-1624, RAG-Ne 104, 34r. 
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KERKENSTUK: partye ghenaempt het kerckestick, 1633, RAG-Ne 398, 
140r. 

KERKHOF <E5>: an de(n) kerchof, 1396, SAG-330/10, 318v; de prochiaen 
van landeghem over Wille(m) stibbauts en over Jan uute(n) lochten(e) Beset 
op een sticxken lants ligghen ande priesteragie zuut gelant lievin sloc Noort 
ende West de voorn. priesteragie, oost tkerchof, 1521, RAG-Dro 117, 18r; 
de heerlichede van(den) vlaendersche(n) west tkerckhof van Landeghem, 
1558, RAG-Ne 670, 0; landts an kerchof v(an) landegh(em), 1579, RAG-
Dro 36h, 32v; landts ant kerchof van Landeghem, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
12v; Lant Liggende an tkerchoff van Landege(m), 1615, RAG-Dro, 165, 0; 
behuysde hofstede oost tkerchof van landeghem suut de straete naerden dam, 
1650, RAG-Ne 29, 62r; haut in pachte het kerck-hof van Landeghem, 1656-
1657, RAG-Ne 1265, 5v; behuysde hofstede oost tkerck hof van landeghem 
suut de straete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 145; oost de plaetse van lan-
deghem suijt het kerckhof west de meerschen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
1024. 

KERKSTRAAT <E5>: de kerckstrate zuudt Gheerolf maes, 1550-1576, 
RAG-Ne 63, 58v; noort de keerckstrate oost den wech naer den drie houck, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 76v; Lant noort commende ande kerckstraete, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 7r; lant noort de kercstraete oost den wech naer 
den dryhouck, 1650, RAG-Ne 29, 48v; noort de kercstraete oost den wech 
loopende naerden dryhouck, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 217; zuijdwaert 
over poellen ende cappellen Dries eijndende langs de kerckstraete tot op de 
plaetse, 1738, RAG-Dro 56, 680. 

KERKSTRAATJE <E5>: behuusde hofstede gheleghen bider keercke van 
Landeghem zuut het straetkin dat men noempt het keercstraetkin west de 
wech passerende van Landeghem naer meerendre, 1574, RAG-Ne 624, 74r; 
ande keercke zuut west keerckestraetke(n) thende, 1577, RAG-Ne 323, 123r; 
zuut west het kercke straetken suut het driesschelken, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 42v; hofstedeke(n) tende(n) et kercken straetten, 1600-1603, RAG-Ne 
1257, 4v; behuysde hofstede ande kercke suut west het kercken straetken, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 46r; hofstedeken gheleghen thenden het kercken 
straetken, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 26r; suyt het kerkestraetken, 1606, 
RAG-Me 105, 3v; suut tkerckenstraetken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 
263; suijdt het kerken straeten, 1662, RAG-Ne 421, 0; op teijnde van het 
kercken straetjen, 1728 RAG-Ne 2244, art. 86; op de plaetse suijt het kercke 
Straetjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 359; noordwaert tot aen het kercken-
straetjen, 1738, RAG-Dro 56, 660. 

KERKSTRAATJE: lant ghenaempt het keercken straetken, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 84v; stixken ghenaempt het kercken straetken, 1602-1656, 
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RAG-Ne 1190, 65r; noort een sticxken ghenaemt tkerckenstraetken, 1650, 
RAG-Ne 29, 54r. 

KERKWEG 1: een stede in de herrent met het oost eijnde aen den kerck-
wegh die uijt den herrent comt, 1438 (latere kopie), RAG-Dro 165, 0; in 
de(n) herrent in de p(ro)chie van landeghe(m) ... mette(n) westhende 
com(m)ende ande strate en mette oesthende ande(n) kercwecht (sic) die huut 
der herrent comt, ca. 1444, RAG-Dro, 83, 16v; Joris van Rengerghem up zyn 
stede Inde heerent oost anden kercwech com(men)de uuter heerent, 1503, 
RAG-Dro 123, 0; stede Jnden herrent metten westhende ter straten oost an-
den kerckwech commen uuten herrent, 1584, RAG-Ne 1551, 84r; op den 
cautere een stic lants ghenaempt tvlienderken oost den kerckwech, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 41v; lants anden kerckwech ofte den groenen wech, 
1650, RAG-Ne 29, 37v. 

KERKWEG 2: lant het brielken zuut oost den kercwech noort de viergheme-
te, 1650, RAG-Ne 29, 54v. 

KERKWEG 3: neffens den kerckwech, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 166r; suut 
de westhoucstraete west den kerckwech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 18. 

KERSELAARKEN <E7>: stick nu genaempt het kerselerken (latere toevoe-
ging), 1577, RAG-Ne 323, 126v; meerselken tkesselaerken west de calene, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 9r; meersch genaempt het beeckmeerschelken ofte 
het kerselarken west de calene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 86v; meersch ge-
naempt het kerselaerke(n) west de caelene, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 29v; 
een partiken mersch ghenaempt het kersselaerken nort west de Caelne, 1614, 
RAG-RG B4543, 0; meersch ghenaemt het kerselarken, 1672, RAG-Nd; 
meersch ghenaemt het beecmeerschelken ofte het kerselaerken west de cale-
ne, 1650, RAG-Ne 29, 5r. 

KERSELAREMEERS: mersch de kesseleere mersch west upde calene ofte 
poucke, 1582-1624, RAG-Ne 104, 17r; meersch ghenaemt de kerselaer-
meersch west de calene, 1650, RAG-Ne 29, 32v2. 

KEUVELARE: meersschen ant broucgat oost de calene noort de cuevelaere, 
1577, RAG-Ne 323, 103v; neffens den cueveler/van(der) cuevelaers, 1622, 
RAG-Ne 72, 0. 

KILIAANTJEN <H6>: bosch ghenaemt het kiliaentie(n) noort het Rycke 
gasthuys, 1676, RAG-Me 70, 37v; bosch in(den) westhouck genaempt het 
gilliaentken, 1688, RAG-Me 106, 22r; Bosch ghenaemt het Gilliaentjen, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 210. 
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KERKENSTUK: partye ghenaempt het kerckestick, 1633, RAG-Ne 398, 
140r. 

KERKHOF <E5>: an de(n) kerchof, 1396, SAG-330/10, 318v; de prochiaen 
van landeghem over Wille(m) stibbauts en over Jan uute(n) lochten(e) Beset 
op een sticxken lants ligghen ande priesteragie zuut gelant lievin sloc Noort 
ende West de voorn. priesteragie, oost tkerchof, 1521, RAG-Dro 117, 18r; 
de heerlichede van(den) vlaendersche(n) west tkerckhof van Landeghem, 
1558, RAG-Ne 670, 0; landts an kerchof v(an) landegh(em), 1579, RAG-
Dro 36h, 32v; landts ant kerchof van Landeghem, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
12v; Lant Liggende an tkerchoff van Landege(m), 1615, RAG-Dro, 165, 0; 
behuysde hofstede oost tkerchof van landeghem suut de straete naerden dam, 
1650, RAG-Ne 29, 62r; haut in pachte het kerck-hof van Landeghem, 1656-
1657, RAG-Ne 1265, 5v; behuysde hofstede oost tkerck hof van landeghem 
suut de straete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 145; oost de plaetse van lan-
deghem suijt het kerckhof west de meerschen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
1024. 

KERKSTRAAT <E5>: de kerckstrate zuudt Gheerolf maes, 1550-1576, 
RAG-Ne 63, 58v; noort de keerckstrate oost den wech naer den drie houck, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 76v; Lant noort commende ande kerckstraete, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 7r; lant noort de kercstraete oost den wech naer 
den dryhouck, 1650, RAG-Ne 29, 48v; noort de kercstraete oost den wech 
loopende naerden dryhouck, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 217; zuijdwaert 
over poellen ende cappellen Dries eijndende langs de kerckstraete tot op de 
plaetse, 1738, RAG-Dro 56, 680. 

KERKSTRAATJE <E5>: behuusde hofstede gheleghen bider keercke van 
Landeghem zuut het straetkin dat men noempt het keercstraetkin west de 
wech passerende van Landeghem naer meerendre, 1574, RAG-Ne 624, 74r; 
ande keercke zuut west keerckestraetke(n) thende, 1577, RAG-Ne 323, 123r; 
zuut west het kercke straetken suut het driesschelken, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 42v; hofstedeke(n) tende(n) et kercken straetten, 1600-1603, RAG-Ne 
1257, 4v; behuysde hofstede ande kercke suut west het kercken straetken, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 46r; hofstedeken gheleghen thenden het kercken 
straetken, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 26r; suyt het kerkestraetken, 1606, 
RAG-Me 105, 3v; suut tkerckenstraetken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 
263; suijdt het kerken straeten, 1662, RAG-Ne 421, 0; op teijnde van het 
kercken straetjen, 1728 RAG-Ne 2244, art. 86; op de plaetse suijt het kercke 
Straetjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 359; noordwaert tot aen het kercken-
straetjen, 1738, RAG-Dro 56, 660. 

KERKSTRAATJE: lant ghenaempt het keercken straetken, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 84v; stixken ghenaempt het kercken straetken, 1602-1656, 
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RAG-Ne 1190, 65r; noort een sticxken ghenaemt tkerckenstraetken, 1650, 
RAG-Ne 29, 54r. 

KERKWEG 1: een stede in de herrent met het oost eijnde aen den kerck-
wegh die uijt den herrent comt, 1438 (latere kopie), RAG-Dro 165, 0; in 
de(n) herrent in de p(ro)chie van landeghe(m) ... mette(n) westhende 
com(m)ende ande strate en mette oesthende ande(n) kercwecht (sic) die huut 
der herrent comt, ca. 1444, RAG-Dro, 83, 16v; Joris van Rengerghem up zyn 
stede Inde heerent oost anden kercwech com(men)de uuter heerent, 1503, 
RAG-Dro 123, 0; stede Jnden herrent metten westhende ter straten oost an-
den kerckwech commen uuten herrent, 1584, RAG-Ne 1551, 84r; op den 
cautere een stic lants ghenaempt tvlienderken oost den kerckwech, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 41v; lants anden kerckwech ofte den groenen wech, 
1650, RAG-Ne 29, 37v. 

KERKWEG 2: lant het brielken zuut oost den kercwech noort de viergheme-
te, 1650, RAG-Ne 29, 54v. 

KERKWEG 3: neffens den kerckwech, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 166r; suut 
de westhoucstraete west den kerckwech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 18. 

KERSELAARKEN <E7>: stick nu genaempt het kerselerken (latere toevoe-
ging), 1577, RAG-Ne 323, 126v; meerselken tkesselaerken west de calene, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 9r; meersch genaempt het beeckmeerschelken ofte 
het kerselarken west de calene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 86v; meersch ge-
naempt het kerselaerke(n) west de caelene, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 29v; 
een partiken mersch ghenaempt het kersselaerken nort west de Caelne, 1614, 
RAG-RG B4543, 0; meersch ghenaemt het kerselarken, 1672, RAG-Nd; 
meersch ghenaemt het beecmeerschelken ofte het kerselaerken west de cale-
ne, 1650, RAG-Ne 29, 5r. 

KERSELAREMEERS: mersch de kesseleere mersch west upde calene ofte 
poucke, 1582-1624, RAG-Ne 104, 17r; meersch ghenaemt de kerselaer-
meersch west de calene, 1650, RAG-Ne 29, 32v2. 

KEUVELARE: meersschen ant broucgat oost de calene noort de cuevelaere, 
1577, RAG-Ne 323, 103v; neffens den cueveler/van(der) cuevelaers, 1622, 
RAG-Ne 72, 0. 

KILIAANTJEN <H6>: bosch ghenaemt het kiliaentie(n) noort het Rycke 
gasthuys, 1676, RAG-Me 70, 37v; bosch in(den) westhouck genaempt het 
gilliaentken, 1688, RAG-Me 106, 22r; Bosch ghenaemt het Gilliaentjen, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 210. 
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KINDERENLAND: voor de muelene van landeghem Jnde kindre(n) Lant, 
1577, RAG-Ne 323, 165r. 

KLAVERBILK <F6>: ghenaemt den claverbulck, 1538-1564, RG-Ne 62, 
388v; Jnden claverbulck, 1550-1563, RAG-Ne 63, 2r; Landts ghenaempt 
de(n) claverbulck, 1577, RAG-Ne 323, 152r; lant genaempt den claverbulck, 
1582-1624, RAG-Ne, 104; Lant ghenaempt de(n) claverbulck, 1584, RAG-
Ne 63, 98v; lant den claverbulck, 1650, RAG-Ne 29, 8v; 3r; lants genaemt 
den claverbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 135. 

KLEEMSTUK: lants ghenaempt het Clemstick, 1577, RAG-Ne 323, 166r. 

KLEIN ADRIAANTJE: 100 R noorthouts lant genaempt het cleyn ariaent-
ken wesende een drijbecxken, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 4v; lant ghenaemt 
het cleyn adriaenken aerianken wesende een dry bexken, 1650, RAG-Ne 29, 
12v; lant het cleen aerjaenken, 1650, RAG-Ne 29, 20v. 

KLEIN BELENHOUT: partije het cleen boelenhaut (sic), 1606, RAG-Ne 
396, 392r; landt ghenaemt het cleen beelenhaut, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
204. 

KLEIN BERRENTKEN: Landts daer ment heedt cleyn berckentijn, 1577, 
RAG-Ne 323, 107v; lant het cleyn berrentken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
77v; lant ghenaemt het cleen berrentken, 1650, RAG-Ne 29, 62r; lant 
ghenaemt tcleen berrentken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 123v. 

KLEIN BILKSKEN: Lants het cleen bulcxken, 1606, RAG-Ne 396, 391r. 

KLEIN EEKSTUK: ghenomt het cleen eecstic zuudt de strate van nevele 
naer Ghendt noordt tvoornomde meeste stic, 1583, RAG-Ne 627, 74r. 

KLEIN HULLEKEN: stick ghenaempt tclee(n) hulleke(n), 1577, RAG-Ne 
323, 164r. 

KLEIN LEENTJE: het cleyn leentken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 33v; lant 
groot j c R. ghenaemt tcleen leenken, 1650, RAG-Ne 29, 56v. 

KLEIN REIMOORTELKEN: jnt cleyn reymoerterkin, 1436, SAG, 330/21, 
209v. 

KLEIN SMALVELD <H6>: een partye genaempt het cleyn Smaelvelt noort 
den destelbulck, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 8; partijken lant ghenaempt 
het Cleen smalveldeken west d’aelmoesenye oost de straete, 1678, RAG-Ma 
598, 141. 
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KLEIN STEDEKEN: 731 Roeden ghenaempt de stede dies es daer Inne be-
grepe(n) het clee(n) stedekin, 1583, RAG-Ne 396, 299r. 

KLEIN VIERGEMEETJE: ee(n) ackerkin gheheeten tmierhullekin ofte clen 
iiij ghemete(n) oost de doodemans strate, 1548,  RAG-SB R 858/7E, 1r;  
ackerkin gheheeten tmierhullekin ofte tcleen iiij ghemetkin oost de doode-
mans strate, 1548, RAG-SB/K 503, 1v; ackerken gheheeten tmuerhulleken 
ofte cleen iiij ghemetken oost de doodemans strate, 1548, RAG-SB/K 517, 
nr. 10; ackerke(n) gheheete(n) tmierhulleke(n) ofte tcleen vier ghemetke(n) 
oost de doodemans straete, 1577, RAG-Ne 323, 160r. 

KLEIN WALS MEERSELKEN: eene partije Landt genaemt het Kleijn 
Walsmeerselken oost het viergemetedreefken noort de noorthautstraete, 17e, 
RAG-SB/R 878/7E, 0; landt ghenaemt het cleynwalsmeersselken oost het 
vierghemeet dreefken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 255. 

KLEINE BACHTEN KAMER: Landts gen(aem)t de(n) cleen(n) bachte(n) 
camere, 1677, RAG-Me 70, 88r. 

KLEINE BEIDENS AKKER: van de(n) cleene(n) beindins (sic) acke(re), 
1426, RAG-Ne, 58, 157v; van den cleynen beydins ackere, 1490, RAG-Ne 
61, 269v. 

KLEINE DISTELBILK: een partye ghenaempt den cleynen destebulck, 
1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 10. 

KLEINE DOORN <G6>: gheseyt den cleenen doorent, 1606, RAG-Ne 396, 
391v; den cleenen doorent naerst den nieuwen bulck, 1606, RAG-Ne 396, 
392r; lant genaemt den Cleenen doorn, 1728, RAG-Ne 2244, art. 132. 

KLEINE DRIEBUNDER: Landts ghenaempt den cleenen dryebundere, 
1583, RAG-Ne 396, 299r. 

KLEINE HAMPUT: lants ghenaempt den cleenen amput, 1609, RAG-Me 
105, 40v; landt ghenaemt den Cleenen hamput, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
857. 

KLEINE HEISTERBILK: Landts genaemt de(n) cleyne(n) heysterbulck, 
1676, RAG-Me 70, 10r. 

KLEINE MEERSCHAERT: Lants ghenaempt den cleen(n) meersschaert, 
1642, RAG-Ne 399, 67v; lant ghenaemt den Cleenen meerschaert, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 331. 
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KINDERENLAND: voor de muelene van landeghem Jnde kindre(n) Lant, 
1577, RAG-Ne 323, 165r. 

KLAVERBILK <F6>: ghenaemt den claverbulck, 1538-1564, RG-Ne 62, 
388v; Jnden claverbulck, 1550-1563, RAG-Ne 63, 2r; Landts ghenaempt 
de(n) claverbulck, 1577, RAG-Ne 323, 152r; lant genaempt den claverbulck, 
1582-1624, RAG-Ne, 104; Lant ghenaempt de(n) claverbulck, 1584, RAG-
Ne 63, 98v; lant den claverbulck, 1650, RAG-Ne 29, 8v; 3r; lants genaemt 
den claverbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 135. 

KLEEMSTUK: lants ghenaempt het Clemstick, 1577, RAG-Ne 323, 166r. 

KLEIN ADRIAANTJE: 100 R noorthouts lant genaempt het cleyn ariaent-
ken wesende een drijbecxken, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 4v; lant ghenaemt 
het cleyn adriaenken aerianken wesende een dry bexken, 1650, RAG-Ne 29, 
12v; lant het cleen aerjaenken, 1650, RAG-Ne 29, 20v. 

KLEIN BELENHOUT: partije het cleen boelenhaut (sic), 1606, RAG-Ne 
396, 392r; landt ghenaemt het cleen beelenhaut, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
204. 

KLEIN BERRENTKEN: Landts daer ment heedt cleyn berckentijn, 1577, 
RAG-Ne 323, 107v; lant het cleyn berrentken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
77v; lant ghenaemt het cleen berrentken, 1650, RAG-Ne 29, 62r; lant 
ghenaemt tcleen berrentken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 123v. 

KLEIN BILKSKEN: Lants het cleen bulcxken, 1606, RAG-Ne 396, 391r. 

KLEIN EEKSTUK: ghenomt het cleen eecstic zuudt de strate van nevele 
naer Ghendt noordt tvoornomde meeste stic, 1583, RAG-Ne 627, 74r. 

KLEIN HULLEKEN: stick ghenaempt tclee(n) hulleke(n), 1577, RAG-Ne 
323, 164r. 

KLEIN LEENTJE: het cleyn leentken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 33v; lant 
groot j c R. ghenaemt tcleen leenken, 1650, RAG-Ne 29, 56v. 

KLEIN REIMOORTELKEN: jnt cleyn reymoerterkin, 1436, SAG, 330/21, 
209v. 

KLEIN SMALVELD <H6>: een partye genaempt het cleyn Smaelvelt noort 
den destelbulck, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 8; partijken lant ghenaempt 
het Cleen smalveldeken west d’aelmoesenye oost de straete, 1678, RAG-Ma 
598, 141. 
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KLEIN STEDEKEN: 731 Roeden ghenaempt de stede dies es daer Inne be-
grepe(n) het clee(n) stedekin, 1583, RAG-Ne 396, 299r. 

KLEIN VIERGEMEETJE: ee(n) ackerkin gheheeten tmierhullekin ofte clen 
iiij ghemete(n) oost de doodemans strate, 1548,  RAG-SB R 858/7E, 1r;  
ackerkin gheheeten tmierhullekin ofte tcleen iiij ghemetkin oost de doode-
mans strate, 1548, RAG-SB/K 503, 1v; ackerken gheheeten tmuerhulleken 
ofte cleen iiij ghemetken oost de doodemans strate, 1548, RAG-SB/K 517, 
nr. 10; ackerke(n) gheheete(n) tmierhulleke(n) ofte tcleen vier ghemetke(n) 
oost de doodemans straete, 1577, RAG-Ne 323, 160r. 

KLEIN WALS MEERSELKEN: eene partije Landt genaemt het Kleijn 
Walsmeerselken oost het viergemetedreefken noort de noorthautstraete, 17e, 
RAG-SB/R 878/7E, 0; landt ghenaemt het cleynwalsmeersselken oost het 
vierghemeet dreefken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 255. 

KLEINE BACHTEN KAMER: Landts gen(aem)t de(n) cleen(n) bachte(n) 
camere, 1677, RAG-Me 70, 88r. 

KLEINE BEIDENS AKKER: van de(n) cleene(n) beindins (sic) acke(re), 
1426, RAG-Ne, 58, 157v; van den cleynen beydins ackere, 1490, RAG-Ne 
61, 269v. 

KLEINE DISTELBILK: een partye ghenaempt den cleynen destebulck, 
1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 10. 

KLEINE DOORN <G6>: gheseyt den cleenen doorent, 1606, RAG-Ne 396, 
391v; den cleenen doorent naerst den nieuwen bulck, 1606, RAG-Ne 396, 
392r; lant genaemt den Cleenen doorn, 1728, RAG-Ne 2244, art. 132. 

KLEINE DRIEBUNDER: Landts ghenaempt den cleenen dryebundere, 
1583, RAG-Ne 396, 299r. 

KLEINE HAMPUT: lants ghenaempt den cleenen amput, 1609, RAG-Me 
105, 40v; landt ghenaemt den Cleenen hamput, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
857. 

KLEINE HEISTERBILK: Landts genaemt de(n) cleyne(n) heysterbulck, 
1676, RAG-Me 70, 10r. 

KLEINE MEERSCHAERT: Lants ghenaempt den cleen(n) meersschaert, 
1642, RAG-Ne 399, 67v; lant ghenaemt den Cleenen meerschaert, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 331. 
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KLEINE ROEL <E5-F5>: sticxken genaempt den cleijnen Roel, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 8v; een stic genaemt den cleynen roel, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 53r; lant den peerdebulc suut ronde bulcxken oost den cleenen roel, 
1650, RAG-Ne 29, 52r; lant ghenaemt den cleenen roel noort oost den 
grooten roel, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 101; landt ghenaemt den Cleen-
en Roel, 1728, RAG-Ne 2244, art. 180. 

KLEINE TERT <A4-B4>: tcleyn thertkin, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 32r; 
lant ghenaemt den cleenen tert oost de hulstrate, 1650, RAG-Ne 29, 50v; lant 
ghenaemt den cleenen tert oost dhulstrate, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 112v; 
landt ghenaemt den Cleenen Tert oost den herwegh, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 1205. 

KLEINE VITSENBILK <F6>: een stic genaemt den cleenen vitsen bulck 
oost den grooten vitsen bulck, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 52v; lant den 
cleene(n) vitsebulc oost den grooten vitsebulck, 1650, RAG-Ne 29, 58v. 

KLEINE WOESTIJN <F5> en <B7>: ghenaempt de cleen hostyne, 1550-
1563, RAG-Ne 63, 15r; de clee(n) oostine oost upde hautstraete, 1577, 
RAG-Ne 69, nr. 53; lants ghenaempt de Cleen hostyne, 1604-1613 RAG-Ne 
1262, 30v; landt ghenaemt De Wostine Tweede gheleghen in den Westhouc 
oost de cleene wostine west d’ Egghe, 1738, RAG-Dro 56, 692. 

KLOOSTERLAND: boven der langher mersch neffens den cloosterlande, 
1460, RAG-Ne 9, 143v; boven der langher m(er)sch nevens den cloester 
land, 1460 (n.s.), RAG-Nd; vj C R(oeden) bove(n) der langhe meersch ne-
vens dlant van(den) clooster van Dronghene, 1571-1578, RAG-Ne 14, 122v. 

KLOPSLAG <C3?>: lants ghen(aem)pt den cloopslach noort oost den erre-
wegh naer meerendre brugghe, 1669, RAG-Me 68, 200v; Lants ghenaemt 
de(n) clopslach noort oost den herrewech naer meerendre brugghe kerre-
brouck (sic; waarschijnlijk is Overbroek bedoeld) oost het water loot, 1676, 
RAG-Me 70, 46r; landt ghenaemt den Clopslach noort oost den Brugh-
sche(n) herwech, 1698, RAG-Me 106, 249v; lant ghenaemt den Clopslagh 
noort den herwegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 970; landt ghenaemt de langhe 
veuren oost den Clopslagh met de Curte veuren west den Sautwegh, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 973. 

KOEVELD: ee(n) stic daer an ande west zyde gheheet(en) de(n) coeye velt, 
1548, RAG-SB R 858/7E, 1v; een stic gheheeten coeyevelt, 1548, RAG-
SB/K 503, 1v; stic gheheeten coeyvelt, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 13; stick 
dat me(n) heet tcoeyevelt, 1577, RAG-Ne 323, 160v; het coeyvelt suijt de 

 

207 
 

houtstrate, 1588, RAG-Ne 26, 44r; een stic gheheeten het coeyvelt suut de 
houtstraete, 1650, RAG-Ne 29, 43v. 

KONINGS STEDE: sconincx stede, 1451, SAG, 330/25, 86r. 

KOREELSTUK: omecant met eender doorenhaghe genaempt het correel-
stick, 1582-1624, RAG-Ne 104, 70v; Lant ghenaemt tcoreelstic oost den 
cauterwech van vorselaere naer Landeghem, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
50/2; lant ligghende ommecant ende ommegracht by Landeghem beke 
ghenaemt het coreelstick oost de cauterwech van vosselaere naer landeghem, 
1650, RAG-Ne 29, 6r. 

KORT BEDELF: meersschen Jnt curdt bedelf, 1538-1564, RAG-Ne 62, 
332r; meersch Jnt curtbedelf oost ande calene, 1577, RAG-Ne 323, 91v; 
mersch ghenaempt het corte bedelf, 1582-1624, RAG-Ne 104, 22r; meersch 
genaemt tcorte bedelf, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 62(a)v; meersch 
ghenaemt tcurte bedelf ligghende inde dammeersch oost de calene, 1650, 
RAG-Ne 29, 19r; meersch ghenaemt tcurte bedelf ligghende Jnde dam-
meersch oost de calene, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 83r; mersch ghenaemt 
het cort bedelf oost de Caelene, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1073. 

KORT BRIELKEN: landt ghenaemt het Cort brielken noort oost den dosch 
wegh, 1698, RAG-Me 106, 249v. 

KORT VELDEKEN: landts genaemt het Curt Veldeken zuyt West het 
blaeckenacker straetie(n), 1677, RAG-Me 70, 92v; stucxken lants ghenaempt 
het curtveldeken (100 R) zuijtwest het blaeckenackerstraettien, 1677, RAG-
Me 83, art. 49. 

KORTE BURSTHOUT: landts gheheeten curte bursthaut noort com(m)ende 
met een gheer up de hautstrate, 1548, RAG-SB R 858/7E, 2r; lands ghe-
heeten curte bursthaut met een gheer up de hautstrate, 1548, RAG-SB/K 
503, 2r; lants gheheeten curteburst haut noort up de hautstrate, 1548, RAG-
SB/K 517, nr. 22; Landts gheheete(n) tcurtebursthaut met ee(nen) gheer up 
de gaverstraete, 1577, RAG-Ne 323, 159v; stick ghenaempt tcurte bursthaut, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 15v. 

KORTE GEMET: lant Bachten der camere ghenaempt het curte ghemet bo-
ven Landeghem bulck, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 5r; p(ar)tye landts 
ghenaemt het Corteghemet onder de heerel(ichede) ende vierschaere van 
meerendree gheinclaveert Jnde prochie van landeghe(m), 1693, RAG-Me 
106, 131r. 
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KLEINE ROEL <E5-F5>: sticxken genaempt den cleijnen Roel, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 8v; een stic genaemt den cleynen roel, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 53r; lant den peerdebulc suut ronde bulcxken oost den cleenen roel, 
1650, RAG-Ne 29, 52r; lant ghenaemt den cleenen roel noort oost den 
grooten roel, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 101; landt ghenaemt den Cleen-
en Roel, 1728, RAG-Ne 2244, art. 180. 

KLEINE TERT <A4-B4>: tcleyn thertkin, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 32r; 
lant ghenaemt den cleenen tert oost de hulstrate, 1650, RAG-Ne 29, 50v; lant 
ghenaemt den cleenen tert oost dhulstrate, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 112v; 
landt ghenaemt den Cleenen Tert oost den herwegh, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 1205. 

KLEINE VITSENBILK <F6>: een stic genaemt den cleenen vitsen bulck 
oost den grooten vitsen bulck, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 52v; lant den 
cleene(n) vitsebulc oost den grooten vitsebulck, 1650, RAG-Ne 29, 58v. 

KLEINE WOESTIJN <F5> en <B7>: ghenaempt de cleen hostyne, 1550-
1563, RAG-Ne 63, 15r; de clee(n) oostine oost upde hautstraete, 1577, 
RAG-Ne 69, nr. 53; lants ghenaempt de Cleen hostyne, 1604-1613 RAG-Ne 
1262, 30v; landt ghenaemt De Wostine Tweede gheleghen in den Westhouc 
oost de cleene wostine west d’ Egghe, 1738, RAG-Dro 56, 692. 

KLOOSTERLAND: boven der langher mersch neffens den cloosterlande, 
1460, RAG-Ne 9, 143v; boven der langher m(er)sch nevens den cloester 
land, 1460 (n.s.), RAG-Nd; vj C R(oeden) bove(n) der langhe meersch ne-
vens dlant van(den) clooster van Dronghene, 1571-1578, RAG-Ne 14, 122v. 

KLOPSLAG <C3?>: lants ghen(aem)pt den cloopslach noort oost den erre-
wegh naer meerendre brugghe, 1669, RAG-Me 68, 200v; Lants ghenaemt 
de(n) clopslach noort oost den herrewech naer meerendre brugghe kerre-
brouck (sic; waarschijnlijk is Overbroek bedoeld) oost het water loot, 1676, 
RAG-Me 70, 46r; landt ghenaemt den Clopslach noort oost den Brugh-
sche(n) herwech, 1698, RAG-Me 106, 249v; lant ghenaemt den Clopslagh 
noort den herwegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 970; landt ghenaemt de langhe 
veuren oost den Clopslagh met de Curte veuren west den Sautwegh, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 973. 

KOEVELD: ee(n) stic daer an ande west zyde gheheet(en) de(n) coeye velt, 
1548, RAG-SB R 858/7E, 1v; een stic gheheeten coeyevelt, 1548, RAG-
SB/K 503, 1v; stic gheheeten coeyvelt, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 13; stick 
dat me(n) heet tcoeyevelt, 1577, RAG-Ne 323, 160v; het coeyvelt suijt de 
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houtstrate, 1588, RAG-Ne 26, 44r; een stic gheheeten het coeyvelt suut de 
houtstraete, 1650, RAG-Ne 29, 43v. 

KONINGS STEDE: sconincx stede, 1451, SAG, 330/25, 86r. 

KOREELSTUK: omecant met eender doorenhaghe genaempt het correel-
stick, 1582-1624, RAG-Ne 104, 70v; Lant ghenaemt tcoreelstic oost den 
cauterwech van vorselaere naer Landeghem, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
50/2; lant ligghende ommecant ende ommegracht by Landeghem beke 
ghenaemt het coreelstick oost de cauterwech van vosselaere naer landeghem, 
1650, RAG-Ne 29, 6r. 

KORT BEDELF: meersschen Jnt curdt bedelf, 1538-1564, RAG-Ne 62, 
332r; meersch Jnt curtbedelf oost ande calene, 1577, RAG-Ne 323, 91v; 
mersch ghenaempt het corte bedelf, 1582-1624, RAG-Ne 104, 22r; meersch 
genaemt tcorte bedelf, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 62(a)v; meersch 
ghenaemt tcurte bedelf ligghende inde dammeersch oost de calene, 1650, 
RAG-Ne 29, 19r; meersch ghenaemt tcurte bedelf ligghende Jnde dam-
meersch oost de calene, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 83r; mersch ghenaemt 
het cort bedelf oost de Caelene, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1073. 

KORT BRIELKEN: landt ghenaemt het Cort brielken noort oost den dosch 
wegh, 1698, RAG-Me 106, 249v. 

KORT VELDEKEN: landts genaemt het Curt Veldeken zuyt West het 
blaeckenacker straetie(n), 1677, RAG-Me 70, 92v; stucxken lants ghenaempt 
het curtveldeken (100 R) zuijtwest het blaeckenackerstraettien, 1677, RAG-
Me 83, art. 49. 

KORTE BURSTHOUT: landts gheheeten curte bursthaut noort com(m)ende 
met een gheer up de hautstrate, 1548, RAG-SB R 858/7E, 2r; lands ghe-
heeten curte bursthaut met een gheer up de hautstrate, 1548, RAG-SB/K 
503, 2r; lants gheheeten curteburst haut noort up de hautstrate, 1548, RAG-
SB/K 517, nr. 22; Landts gheheete(n) tcurtebursthaut met ee(nen) gheer up 
de gaverstraete, 1577, RAG-Ne 323, 159v; stick ghenaempt tcurte bursthaut, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 15v. 

KORTE GEMET: lant Bachten der camere ghenaempt het curte ghemet bo-
ven Landeghem bulck, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 5r; p(ar)tye landts 
ghenaemt het Corteghemet onder de heerel(ichede) ende vierschaere van 
meerendree gheinclaveert Jnde prochie van landeghe(m), 1693, RAG-Me 
106, 131r. 
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KORTE HEMERIJKE:   Lants ghenaemt de corte hemerycke noort het 
brouck straetgie(n), 1677, RAG-Me 70, 125r. 

KORTE MEERS: meerschen Jnde curte meersch, 1550-1563, RAG-Ne 63, 
7v. 

KORTE MOSTHOUT <G7-H7?>: lant genaempt het curte mosthout noort 
den ronde(n) bulck, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 4v; lant ommecant en ome-
gracht genaempt het curte masthout, 1582-1624, RAG-Ne 104, 6r; zaey-
landts ghenaempt het curte mestau, 1584, RAG-Ne 627, 176r; Landts 
ghenaempt het curte masthaut west de haut strate noort den Ronden bulck 
ost den beck, 1584, RAG-Ne 63, 88v; tcorte mosthaut oost de(n) rondebulck 
suijt de(n) soetekinderbulck noort met een gheer op de hautstrate, 1588, 
RAG-Ne 26, 45v; lants ghenaemt het curte mosthout suut het langhe most-
hout west de houtstraete oost een drijbecxken ghenaemt het adryaenken ae-
riaentke(n), 1650, RAG-Ne 29, 12r. 

KORTE STUK: landts ghenaemt het curte stuck oost tgoet van sente baefs, 
1538-1564, RAG-Ne, 62, 72v; lants up tcurte stick, 1550-1563, RAG-Ne 63, 
15r; cauterlants gheheeten het tcorte stuyck, 1571, RAG-BN, 2449, 0; landts 
tcurt stic west upde(n) herwech va(n) vusselare naer Landeghe(m), 1577, 
RAG-Ne 69, nr. 8; lants upde(n) westhouck cautre ghenaemt tcurt stick, 
1577, RAG-Ne 69, nr. 53; Lands west den heerwech lopende van Lande-
ghem naer Doinze ghenaemt tcurte stic, 1579, RAG-Ne 396, 94v; lant inde 
westhouck genaempt het curte stick west den herwech, 1582-1624, RAG-Ne, 
104, 3r; lant genae(m)pt tcurte stick op landeghe(m) coutere liggende west 
den herwech loopende van vorselare nae(r) landeghe(m), 1582-1624, RAG-
Ne, 104, 4r; Landt ghenaempt het curte stick, 1584, RAG-Ne 63, 84r; Lant 
Jnde Westhouck ghenaempt het curtestick, 1584, RAG-Ne 63, 99r; Landts 
ghenaempt tcurte stick Ligghe(nde) up Landeghe(m) cautere west de(n) 
herwech van Vorssel(are) naer Landeghe(m), 1584, RAG-Ne 63, 100v; upt 
curtstick, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 3r; up curtstick cauterlant, 1606, RAG-
Ne 396, 392v; lants ghenaempt t curte stick, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 31r; 
lant het curtstick up landeghem coutere west den herwech van vosselaer naer 
landeghem, 1650, RAG-Ne 29, 1v; landt ghenaemt het Cortestuck, 1728 
RAG-Ne 2244, art. 62. 

KORTE VELDEKEN: landts ghenaemt het curteveldeke(n) suijt west het 
blocken ackerstraetien, 1689, RAG-Me71, 27r. 

KORTE VOREN <C5?>: lant ghenaempt den houck west den sinckval oost 
de strate van meerentre naer landeghem muelene zuut de corte voren, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 42r; cauterlandts gheheeten de curte vueren oost den 
herwech, 1583, RAG-Ne 396, 344r; Lant ghenaemt de curte veure(n) oost 
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de(n) wech van Landegem meulene naer meerendere, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 33r; lant ghenaemt de curte veuren, 1650, RAG-Ne 29, 73v; lant jn 
eene partye ghenaemt de curte veuren, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 326; 
lant ghenaemt de curte veuren oost den cauterwech, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, 110v; Landts ghenaemt de corte veure(n), 1676, RAG-Me 70, 21r; 
landts gen(aem)t de curteveure(n), 1676, RAG-Me 83, art. 27; lande 
ghenaemt de Corteveure, 1728, RAG-Ne 2244, art. 503; lant ghen(aem)t de 
Curte veure, 1728, RAG-Ne 2244, art. 971. 

KORTE WEERDEN: Landts up de curteweerd(en), 1577, RAG-Ne 323, 
142r. 

KORTE WESTHOUT: den desselbeelck en het mael velt daer anne de twee 
bund(er)s e(nde) tcurte westhaut metter west ostine, 1548, RAG-SB/R 878/7, 
0; tcurte west haudt metter west oostyne, 1558, RAG-SB/K 517, 0; lant tcur-
te westhaut, 1582-1624, RAG-Ne 104, 8v; landts genaemt tcurte westhout, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 53r; partije het curte westhaut, 1606, RAG-Ne 
396, 392r; lant ghenaemt het corte Westhaut, 1728, RAG-Ne 2244, art. 190. 

KORTE ZEGERS VELD: up tcurte zeghers velt, 1462, SAG, 301/46, 2, 95v. 

KOUTER (Herenthoek) <B5>: lands upden Cautere bider muelen(e) te lan-
deghem, 1577, RAG-Ne 670, 0; op den cautere een stic lants ghenaempt tv-
lienderken oost den kerckwech, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 41v; lant lig-
ghende upden coutere west den cauterwech vande meulen naer meerendre 
oost de meerschen, 1650, RAG-Ne 29, 34v. 

KOUTER (Westhoek) <F6>: ee(n) stic lands up de(n) caute(re) daer de(n) 
eerwech duerloopt gheheeten gheraerts dycke, 1548, RAG-SB R 858/7E, 2v; 
een stic op den caute(re) gheheeten den vij c R(oeden) ligghen thenden den 
cautere bulc, 1548, RAG-SB/K 503, 3v; lands op den caute(re) daer den 
eerwech duerloopt gheheeten gheeraerts dycke, 1548, RAG-SB/K 503, 3r; 
lants upden Caute(re) daer den heerwech duerloopt gheheeten gheeraerts 
dycke, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 40; strate van(der) hautstrate naer de(n) 
cautere, 1576, RAG-Ne 670, 0; up de(n) cautere daer me(n) gaet naer de(n) 
westhouck noort de waghe(n) wech, 1577, RAG-Ne 323, 115v; de cautere 
alsoome(n) van vorssel(aere) naer Landeghe(m) rydt, 1577, RAG-Ne 323, 
116r; landts upden cautere daer den herwech deurloopt gheheeten gheeraerts 
dycke, 1582-1624, RAB-Ne 104, 15r; noort de dreve comende vanden coute-
re naer den westhoeck, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 3v; Lants upden kautere, 
1583, RAG-Ne 773, 0; stic lants genaemt de viergemeten liggende opden 
coutere daerment heet gheerlofs dycke west een meersch genaemt thiltstyl-
ken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 52v; landts upden cautere daer den herwech 
deurloopt gheheeten gheeraerts dycke, 1582-1624, RAB-Ne 104, 15r; landts 
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KORTE HEMERIJKE:   Lants ghenaemt de corte hemerycke noort het 
brouck straetgie(n), 1677, RAG-Me 70, 125r. 

KORTE MEERS: meerschen Jnde curte meersch, 1550-1563, RAG-Ne 63, 
7v. 

KORTE MOSTHOUT <G7-H7?>: lant genaempt het curte mosthout noort 
den ronde(n) bulck, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 4v; lant ommecant en ome-
gracht genaempt het curte masthout, 1582-1624, RAG-Ne 104, 6r; zaey-
landts ghenaempt het curte mestau, 1584, RAG-Ne 627, 176r; Landts 
ghenaempt het curte masthaut west de haut strate noort den Ronden bulck 
ost den beck, 1584, RAG-Ne 63, 88v; tcorte mosthaut oost de(n) rondebulck 
suijt de(n) soetekinderbulck noort met een gheer op de hautstrate, 1588, 
RAG-Ne 26, 45v; lants ghenaemt het curte mosthout suut het langhe most-
hout west de houtstraete oost een drijbecxken ghenaemt het adryaenken ae-
riaentke(n), 1650, RAG-Ne 29, 12r. 

KORTE STUK: landts ghenaemt het curte stuck oost tgoet van sente baefs, 
1538-1564, RAG-Ne, 62, 72v; lants up tcurte stick, 1550-1563, RAG-Ne 63, 
15r; cauterlants gheheeten het tcorte stuyck, 1571, RAG-BN, 2449, 0; landts 
tcurt stic west upde(n) herwech va(n) vusselare naer Landeghe(m), 1577, 
RAG-Ne 69, nr. 8; lants upde(n) westhouck cautre ghenaemt tcurt stick, 
1577, RAG-Ne 69, nr. 53; Lands west den heerwech lopende van Lande-
ghem naer Doinze ghenaemt tcurte stic, 1579, RAG-Ne 396, 94v; lant inde 
westhouck genaempt het curte stick west den herwech, 1582-1624, RAG-Ne, 
104, 3r; lant genae(m)pt tcurte stick op landeghe(m) coutere liggende west 
den herwech loopende van vorselare nae(r) landeghe(m), 1582-1624, RAG-
Ne, 104, 4r; Landt ghenaempt het curte stick, 1584, RAG-Ne 63, 84r; Lant 
Jnde Westhouck ghenaempt het curtestick, 1584, RAG-Ne 63, 99r; Landts 
ghenaempt tcurte stick Ligghe(nde) up Landeghe(m) cautere west de(n) 
herwech van Vorssel(are) naer Landeghe(m), 1584, RAG-Ne 63, 100v; upt 
curtstick, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 3r; up curtstick cauterlant, 1606, RAG-
Ne 396, 392v; lants ghenaempt t curte stick, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 31r; 
lant het curtstick up landeghem coutere west den herwech van vosselaer naer 
landeghem, 1650, RAG-Ne 29, 1v; landt ghenaemt het Cortestuck, 1728 
RAG-Ne 2244, art. 62. 

KORTE VELDEKEN: landts ghenaemt het curteveldeke(n) suijt west het 
blocken ackerstraetien, 1689, RAG-Me71, 27r. 

KORTE VOREN <C5?>: lant ghenaempt den houck west den sinckval oost 
de strate van meerentre naer landeghem muelene zuut de corte voren, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 42r; cauterlandts gheheeten de curte vueren oost den 
herwech, 1583, RAG-Ne 396, 344r; Lant ghenaemt de curte veure(n) oost 
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de(n) wech van Landegem meulene naer meerendere, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 33r; lant ghenaemt de curte veuren, 1650, RAG-Ne 29, 73v; lant jn 
eene partye ghenaemt de curte veuren, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 326; 
lant ghenaemt de curte veuren oost den cauterwech, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, 110v; Landts ghenaemt de corte veure(n), 1676, RAG-Me 70, 21r; 
landts gen(aem)t de curteveure(n), 1676, RAG-Me 83, art. 27; lande 
ghenaemt de Corteveure, 1728, RAG-Ne 2244, art. 503; lant ghen(aem)t de 
Curte veure, 1728, RAG-Ne 2244, art. 971. 

KORTE WEERDEN: Landts up de curteweerd(en), 1577, RAG-Ne 323, 
142r. 

KORTE WESTHOUT: den desselbeelck en het mael velt daer anne de twee 
bund(er)s e(nde) tcurte westhaut metter west ostine, 1548, RAG-SB/R 878/7, 
0; tcurte west haudt metter west oostyne, 1558, RAG-SB/K 517, 0; lant tcur-
te westhaut, 1582-1624, RAG-Ne 104, 8v; landts genaemt tcurte westhout, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 53r; partije het curte westhaut, 1606, RAG-Ne 
396, 392r; lant ghenaemt het corte Westhaut, 1728, RAG-Ne 2244, art. 190. 

KORTE ZEGERS VELD: up tcurte zeghers velt, 1462, SAG, 301/46, 2, 95v. 

KOUTER (Herenthoek) <B5>: lands upden Cautere bider muelen(e) te lan-
deghem, 1577, RAG-Ne 670, 0; op den cautere een stic lants ghenaempt tv-
lienderken oost den kerckwech, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 41v; lant lig-
ghende upden coutere west den cauterwech vande meulen naer meerendre 
oost de meerschen, 1650, RAG-Ne 29, 34v. 

KOUTER (Westhoek) <F6>: ee(n) stic lands up de(n) caute(re) daer de(n) 
eerwech duerloopt gheheeten gheraerts dycke, 1548, RAG-SB R 858/7E, 2v; 
een stic op den caute(re) gheheeten den vij c R(oeden) ligghen thenden den 
cautere bulc, 1548, RAG-SB/K 503, 3v; lands op den caute(re) daer den 
eerwech duerloopt gheheeten gheeraerts dycke, 1548, RAG-SB/K 503, 3r; 
lants upden Caute(re) daer den heerwech duerloopt gheheeten gheeraerts 
dycke, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 40; strate van(der) hautstrate naer de(n) 
cautere, 1576, RAG-Ne 670, 0; up de(n) cautere daer me(n) gaet naer de(n) 
westhouck noort de waghe(n) wech, 1577, RAG-Ne 323, 115v; de cautere 
alsoome(n) van vorssel(aere) naer Landeghe(m) rydt, 1577, RAG-Ne 323, 
116r; landts upden cautere daer den herwech deurloopt gheheeten gheeraerts 
dycke, 1582-1624, RAB-Ne 104, 15r; noort de dreve comende vanden coute-
re naer den westhoeck, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 3v; Lants upden kautere, 
1583, RAG-Ne 773, 0; stic lants genaemt de viergemeten liggende opden 
coutere daerment heet gheerlofs dycke west een meersch genaemt thiltstyl-
ken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 52v; landts upden cautere daer den herwech 
deurloopt gheheeten gheeraerts dycke, 1582-1624, RAB-Ne 104, 15r; landts 
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upden cautere daer den herwech deurloopt gheheeten gheeraerts dycke, 
1582-1624, RAB-Ne 104, 15r; stick upden cautere gheheeten de VIIc roeden 
ligghend thenden den cautere bulck west den herwech van Vorsselaere naer 
Landegem kercke, 1582-1624, RAG-Ne 104, 16r; lants ten geerolfs dijcke 
op den westhoeck coutere west den herwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 6v; 
stic lants genaemt de viergemeten liggende opden coutere daerment heet 
gheerlofs dycke west een meersch genaemt thiltstylken, 1602-1656, RAG-
Ne 1190, 52v. 

KOUTER <C3-D5>: up de cautere, 1382, SAG, 330/7, 81v; It(em) te lan-
deghe(m) up de cautere een dachwant winnens lants, 1382, SAG-330/7, 81v; 
up de cout(er)e tussche(n) beede den heerweghe(n), 1414, SAG, 330/15, 
240v; up de caut(er)e, 1463, SAG, 301/47, 2, 21r; meersch bove(n) den hole-
slach noort de calene zuit de caute(re) toebehoren der kercken van Lande-
ghem, 1548, RAG-SB/K 503, 3r; oost den Cautere west de Calene, 1574, 
RAG-Ne 624, 74r; up den cautere, 1550-1563, RAG-Ne 63, 15r; Lands up-
den Cautere, 1577, RAG-Ne 625, 101v; ghemet boven Landeghem kercke 
opden Cautere oost de(n) herwech, 1620, RAG-Ne 397, 127v; lant inden 
coutere boven muysdale daerop wylent eene oliemeulene ghestaen heeft 
suutoost den soutwech/santwech, 1650, RAG-Ne 29, 16r; een partije lant 
Inden cautere (oost Jan meecx), 1701, RAG-Ma, 597, 51v; meersch inde 
muijsdaele oost de Cautere west de Caelene, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1041; 
meersch oost den Cauter west de Caelene, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1029. 

KOUTER: lands gheheeten de v c R(oeden) ligghen: Inde cautere bove(n) de 
langhe meersch noort de langhe meersch, 1548, RAG-SB/K 503, 2v. 

KOUTER: upden cautere noort oost den Ghendschen herwech ende zuut 
oost den groenen wech, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0. 

KOUTERBILK: een stic op den caute(re) gheheeten den vij c R(oeden) 
ligghen thenden den cautere bulc, 1548, RAG-SB/K 503, 3v; stic upd(en) 
Cautere gheheeten den vij c R(oeden) ligghen thenden den Cauter bulc, 
1548, RAG-SB/K 517, nr. 41; stick up de(n) cautere gheheete(n) de(n) VIJc 
roede(n) Ligghende thende(n) de(n) cauterbulck, 1577, RAG-Ne 323, 161r; 
stick upden cautere gheheeten de VIIc roeden ligghend thenden den cautere 
bulck west den herwech van Vorsselaere naer Landegem kercke, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 16r. 

KOUTERKEN BACHTEN HAGEN: lants gheleghe(n) In het cauterke(n) 
bachter haeghe(n) noort de(n) perckelbulck, 1678, RAG-Ma 602, 0; landt in 
t Cauterken bachten haeghen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 396. 
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KRAAIENEKE <D3>: een stic lans dat men heet crayen eecke, 1458, SAG, 
330/28, 30r; Lants datme(n) heedt de crayen eecke, 1538-1564, RAG-Ne, 
62, 64r; landts ghenaempt de crayen eecke oost anden varent driesch sy 
moemment de pret, 1582-1624, RAG-Ne 104, 13r; lants ghenaemt craye-
neecke ghelegen te baven brugghe de cant zuut oost, 1607, RAG-Me 105, 
17r; landts de Craeijen heecke, 1667, RAG-Me 68, 82r; lants ghen(aem)pt de 
Craijen Eecke daer den wech door loopt oost up de vos west den wech, 
1668, RAG-Me 68, 167v. 

KRAAIENEKE <D3>: ligghende te Crayen heecke, 1359, SAG-330/2, 
295v; an craeyeneeke, 1426, SAG, 330/18, 340v; up landeghe(m) ack(er)e 
daerment noumt bij craeyen heecke, 1455, SAG, 330/27, 76r; te craeye(n) 
ecke, 1450, SAG, 301/40, 3, 55v; lants up twaterlat Daerment theedt craijen 
eecke, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 305v;  up tgheweste ghenaemt Craeyen 
eecke, 1567-1573, RAG-Ne, 99, 4r; Lands up tgheweste ghenaemt Craeyen 
eecke, 1568-1573, 4r; up craye(n) heecke, 1577, RAG-Ne 323, 125v; cauters 
noort het waterlat by craye(n) heecke, 1577, RAG-Ne 323, 126v; lant up 
gheweste ghenaempt crayen eecke, 1582-1624,  RAG-Ne 104, 82r;  Lant 
daerment noemt craeyen eecke aent waterlat, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 4r; 
lants daerment heet crayen Eecken, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 10v; twee 
sticxkens lants up crayen eecke, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 12r; lants boven 
crayeneecke, 1607, 11v; lant daerment noemt craeyen eecke noort west twa-
terlat, 1650, RAG-Ne 29, 50r; lant ligghende daerment noemt craeyen eecke 
noort west twaterlat, 1661-1677,  RAG-Ne 1194, nr. 228;  lant ligghende 
daerment heet craeyen eecke ant waterlat noort west twaterlat, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, nr. 233; partyke(n) op den Cautere op Craeijen eecke noort 
de(n) aude(n) brughsche(n) heirewegh, 1695, RAG-Me 71, 136r. 

KRAAIENEKESTUK: landts braenstuck ofte Craeneckstuck Landeghem 
Wilde cauter, 1677, RAG-Me 70, f 84v; landts op wilde cautere gen(aem)t 
het braemstuck ofte craeyneckstuck noort het water lat, 1677, RAG-Me 70, 
84v. 

KRAAIEVELD: stick gheheeten tcrayevelt, 1582-1624, RAG-Ne 104, 15v. 

KRANAARD: lants ofte ettinghe ghenaempt den cranaert gheleghen Int 
gheweste van Wilde, 1609, RAG-Me 105, 39v; tweehondert vyftich roede(n) 
lants Int hooghe bilcxke(n) hendene up het stekelbeeckstraetke(n) zuut de 
cranaerde(n), 1610, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 74r. 

KRIEKENBILK: den krieken bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 66v. 

KRIEKENBILKSKEN: Lants ghenaempt tcrieckebulcxke(n), 1577, RAG-
Ne 323, 163r; landts achter ofte boven het kriecken bulcxken ooc an eenen 
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upden cautere daer den herwech deurloopt gheheeten gheeraerts dycke, 
1582-1624, RAB-Ne 104, 15r; stick upden cautere gheheeten de VIIc roeden 
ligghend thenden den cautere bulck west den herwech van Vorsselaere naer 
Landegem kercke, 1582-1624, RAG-Ne 104, 16r; lants ten geerolfs dijcke 
op den westhoeck coutere west den herwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 6v; 
stic lants genaemt de viergemeten liggende opden coutere daerment heet 
gheerlofs dycke west een meersch genaemt thiltstylken, 1602-1656, RAG-
Ne 1190, 52v. 

KOUTER <C3-D5>: up de cautere, 1382, SAG, 330/7, 81v; It(em) te lan-
deghe(m) up de cautere een dachwant winnens lants, 1382, SAG-330/7, 81v; 
up de cout(er)e tussche(n) beede den heerweghe(n), 1414, SAG, 330/15, 
240v; up de caut(er)e, 1463, SAG, 301/47, 2, 21r; meersch bove(n) den hole-
slach noort de calene zuit de caute(re) toebehoren der kercken van Lande-
ghem, 1548, RAG-SB/K 503, 3r; oost den Cautere west de Calene, 1574, 
RAG-Ne 624, 74r; up den cautere, 1550-1563, RAG-Ne 63, 15r; Lands up-
den Cautere, 1577, RAG-Ne 625, 101v; ghemet boven Landeghem kercke 
opden Cautere oost de(n) herwech, 1620, RAG-Ne 397, 127v; lant inden 
coutere boven muysdale daerop wylent eene oliemeulene ghestaen heeft 
suutoost den soutwech/santwech, 1650, RAG-Ne 29, 16r; een partije lant 
Inden cautere (oost Jan meecx), 1701, RAG-Ma, 597, 51v; meersch inde 
muijsdaele oost de Cautere west de Caelene, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1041; 
meersch oost den Cauter west de Caelene, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1029. 

KOUTER: lands gheheeten de v c R(oeden) ligghen: Inde cautere bove(n) de 
langhe meersch noort de langhe meersch, 1548, RAG-SB/K 503, 2v. 

KOUTER: upden cautere noort oost den Ghendschen herwech ende zuut 
oost den groenen wech, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0. 

KOUTERBILK: een stic op den caute(re) gheheeten den vij c R(oeden) 
ligghen thenden den cautere bulc, 1548, RAG-SB/K 503, 3v; stic upd(en) 
Cautere gheheeten den vij c R(oeden) ligghen thenden den Cauter bulc, 
1548, RAG-SB/K 517, nr. 41; stick up de(n) cautere gheheete(n) de(n) VIJc 
roede(n) Ligghende thende(n) de(n) cauterbulck, 1577, RAG-Ne 323, 161r; 
stick upden cautere gheheeten de VIIc roeden ligghend thenden den cautere 
bulck west den herwech van Vorsselaere naer Landegem kercke, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 16r. 

KOUTERKEN BACHTEN HAGEN: lants gheleghe(n) In het cauterke(n) 
bachter haeghe(n) noort de(n) perckelbulck, 1678, RAG-Ma 602, 0; landt in 
t Cauterken bachten haeghen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 396. 
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KRAAIENEKE <D3>: een stic lans dat men heet crayen eecke, 1458, SAG, 
330/28, 30r; Lants datme(n) heedt de crayen eecke, 1538-1564, RAG-Ne, 
62, 64r; landts ghenaempt de crayen eecke oost anden varent driesch sy 
moemment de pret, 1582-1624, RAG-Ne 104, 13r; lants ghenaemt craye-
neecke ghelegen te baven brugghe de cant zuut oost, 1607, RAG-Me 105, 
17r; landts de Craeijen heecke, 1667, RAG-Me 68, 82r; lants ghen(aem)pt de 
Craijen Eecke daer den wech door loopt oost up de vos west den wech, 
1668, RAG-Me 68, 167v. 

KRAAIENEKE <D3>: ligghende te Crayen heecke, 1359, SAG-330/2, 
295v; an craeyeneeke, 1426, SAG, 330/18, 340v; up landeghe(m) ack(er)e 
daerment noumt bij craeyen heecke, 1455, SAG, 330/27, 76r; te craeye(n) 
ecke, 1450, SAG, 301/40, 3, 55v; lants up twaterlat Daerment theedt craijen 
eecke, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 305v;  up tgheweste ghenaemt Craeyen 
eecke, 1567-1573, RAG-Ne, 99, 4r; Lands up tgheweste ghenaemt Craeyen 
eecke, 1568-1573, 4r; up craye(n) heecke, 1577, RAG-Ne 323, 125v; cauters 
noort het waterlat by craye(n) heecke, 1577, RAG-Ne 323, 126v; lant up 
gheweste ghenaempt crayen eecke, 1582-1624,  RAG-Ne 104, 82r;  Lant 
daerment noemt craeyen eecke aent waterlat, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 4r; 
lants daerment heet crayen Eecken, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 10v; twee 
sticxkens lants up crayen eecke, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 12r; lants boven 
crayeneecke, 1607, 11v; lant daerment noemt craeyen eecke noort west twa-
terlat, 1650, RAG-Ne 29, 50r; lant ligghende daerment noemt craeyen eecke 
noort west twaterlat, 1661-1677,  RAG-Ne 1194, nr. 228;  lant ligghende 
daerment heet craeyen eecke ant waterlat noort west twaterlat, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, nr. 233; partyke(n) op den Cautere op Craeijen eecke noort 
de(n) aude(n) brughsche(n) heirewegh, 1695, RAG-Me 71, 136r. 

KRAAIENEKESTUK: landts braenstuck ofte Craeneckstuck Landeghem 
Wilde cauter, 1677, RAG-Me 70, f 84v; landts op wilde cautere gen(aem)t 
het braemstuck ofte craeyneckstuck noort het water lat, 1677, RAG-Me 70, 
84v. 

KRAAIEVELD: stick gheheeten tcrayevelt, 1582-1624, RAG-Ne 104, 15v. 

KRANAARD: lants ofte ettinghe ghenaempt den cranaert gheleghen Int 
gheweste van Wilde, 1609, RAG-Me 105, 39v; tweehondert vyftich roede(n) 
lants Int hooghe bilcxke(n) hendene up het stekelbeeckstraetke(n) zuut de 
cranaerde(n), 1610, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 74r. 

KRIEKENBILK: den krieken bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 66v. 

KRIEKENBILKSKEN: Lants ghenaempt tcrieckebulcxke(n), 1577, RAG-
Ne 323, 163r; landts achter ofte boven het kriecken bulcxken ooc an eenen 
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voetwech van landeghem muelen, 1582-1624, RAG-Ne 104, 20v; int krie-
cken bulcxken oost den cautere west de renterghem straete, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 70r; hondert roeden genaemt tcriebulcxken, 1602-1656, RAG-
Ne 1190, 40/1; Lant gheleghen achter ofte boven tcrieckebulcxken neffens 
eenen voetweghele loopende naer Landeghem meulene, 1602-1656, RAG-
Ne 1190, 80r; jnt crieckebulxken west de renterghemstrate, 1640, RAG-Ne 
28, 0; lant ligghende jnt crieckebulcxken west de renterghemstraete, 1650, 
RAG-Ne 29, 60r; lants ligghende Int crieckekebulcxken west de renterghem-
straete oost den cautere, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 121v. 

KRIEKENSTUKSKEN: Cauters ghenaempt het cricke(n) sticxke(n), 1577, 
RAG-Ne 323, 6r; Landts ghenaempt tciretstick (?), 1577, RAG-Ne 323, 
130v. 

KROMLAND: bosschelkin noortwaert vand(en) stedekin achter scaepsce-
rers neffens Jacob wulfs stede ghenaempt het cro(m)melant, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 71v; half gemet genaempt broucklant oft cromlant, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 72r. 

KROMME MEERS: landt ghenaemt t groot Rot paelende hanne de Crom-
memeersche, 1686, RAG-Ma 598, 214v. 

KROMME MEERSELKEN: partije ghen(aemp)t het cromme meersschel-
ken, 1649, RAG-Ne 400, 11r. 

KROMME STRIJP: up den cromme strijpe, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r. 

KROMME STUK <G5>: stick genae(m)pt het cromme stick, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 6r; het crommestuck,1588, RAG-Ne 26, 47r; lant het crom-
mestic, 1650, RAG-Ne 29, 46r; p(ar)tye lant in het leen noort het ackerken 
oost het leen west het crommestuck, 1678, RAG-Ma 598, 137; landt 
ghenaemt het Crommestuck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 295. 

KROMME VORE(N): partye genaempt de Cromme veure, 1677, RAG-Me 
70, 83r; landt ghenaemt de Cromme veuren, 1728, RAG-Ne 2244, art. 974. 

KROMMENDRIES <G5>: up den crommen dries, 1600-1603, RAG-Ne 
1257, 1v; stick lants datmen noempt de crommen driesch, 1604-1613 RAG-
Ne 1262, 31r; lants ghenaemt den Crommen-driesch noort de straete oost het 
ackerken, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 4v; Landts ghenaemt den Crommen-
dries, 1677, RAG-Me 70, 93r; Lants ghenaempt den Crommendries, (700 R), 
1677, RAG-Me 83, art. 49; partye lant int ackerken oost de putte mersch 
west den crommendriesch, 1678, RAG-Ma 598, 137; p(ar)tije lant ghenampt 
den cattensteert oost den crommen driesch, 1678, RAG-Ma 598, 138; 
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p(ar)tye ghenaemt de(n) crommendriesch, 1689, RAg-Me71, 27v; lant 
ghenaemt den Crommendriesch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 312. 

KROON: Lauwereyn de mulder tavernier Inde Croone binne(n) dezer pro-
chie, 1641-1643, RAG-Ne 1264, 7v; daer de herberghe-schuer ghenaemt de 
croone op placht te staen, 1653-1655, RAG-Ne 1265, 3v; daer de herberghe 
opstaet ghenaemt de croone, 1656-1657, RAG-Ne 1265, 3v; van de herber-
ghe de Croone ... west de plaetse, 1728 RAG-Ne 2244, art. 95. 

KRUIN: lants henden up de cruijne oost den herrewech, 1666, RAG-Me 68, 
10v; Landts genaemt de cruijne, 1672, RAG-Me 69, 132r; saeylandt 
ghenaemt de cruijne oost den herrewech noort het waterladt, 1685, RAG-Ma 
598, 7v; een p(ar)tye landt ghenaemt de cruijne, 1700, RAG-Ma, 597, 50r; 
Landt ghenaemt de Cruijne, 1728, RAG-Ne 2244, art. 837. 

KRUIS: twee partyen van lande danof deene gheleghen is boven de(n) holen 
slaege en dander gheleghen binnen cruuce, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 28v; 
bachte(n) het cruyce up wildecautere noort oost den herwech naer Brugghe, 
1609, RAG-Me 105, 66r; landts ghenaempt t Cruijse oost het kercke(n) Cos-
ter ende priesteraige lant, 1686, RAG-Ma 598, 214v; op de(n) cauter een 
p(ar)tije landts ghenaemt het cruijce suyt west de(n) drieschwegh, 1692, 
RAG-Me 106, 108v; de straete loopende van(den) (pouilliendries) tot op het 
Cruysse, 1728, RAG-Ne 2244, art. 395-396; landt ghenaemt het Crijsse 
noort den lantwegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 822. 

KRUISHEK: landts gelegen buyten tcruijse ofte cruys-heckene, 1643-1645, 
RAG-Ne 1257, 7r; lants gheleghen buijten tcruijce ofte cruysheckene, 1653-
1655, RAG-Ne 1257, 4r; lants ligghen buijten t cruijce oft cruijsheckene oost 
den herrewech, 1656-1657, RAG-Ne 1265, 5r; lants ligghen buuten cruuse, 
1605-1613, RAG-Ne 1262 , 17r; lants ligghen buijten t cruijce oft cruijs-
heckene oost den herrewech, 1656-1657, RAG-Ne 1265, 5r. 

KRUISKALENE <A5-B4>: landt ghenaempt den lambrouck oost de 
cruyscalene daer meerrendre ende landeghem scheijt, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 20v; ghenaemt den lambrouck oost de cruyscaele(ne) daer landegem en 
meerendre scheet, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 41v; Lant ghenaemt den 
Lambrouc oost de cruyscalen daer Landeghem ende meerendre up scheet, 
1639, RAG-Ne 28, 0; lant ghenaemt den lambroeck oost de cruyscalene, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 79v; de cruyscalene daermede zyn scheedende 
de prochie van landeghem ende meerendre, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
115v; een bosselken inden lantbrouck noort de Cruijscaelene, 1728, RAG-
Ne 2244, art. 1209. 
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voetwech van landeghem muelen, 1582-1624, RAG-Ne 104, 20v; int krie-
cken bulcxken oost den cautere west de renterghem straete, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 70r; hondert roeden genaemt tcriebulcxken, 1602-1656, RAG-
Ne 1190, 40/1; Lant gheleghen achter ofte boven tcrieckebulcxken neffens 
eenen voetweghele loopende naer Landeghem meulene, 1602-1656, RAG-
Ne 1190, 80r; jnt crieckebulxken west de renterghemstrate, 1640, RAG-Ne 
28, 0; lant ligghende jnt crieckebulcxken west de renterghemstraete, 1650, 
RAG-Ne 29, 60r; lants ligghende Int crieckekebulcxken west de renterghem-
straete oost den cautere, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 121v. 

KRIEKENSTUKSKEN: Cauters ghenaempt het cricke(n) sticxke(n), 1577, 
RAG-Ne 323, 6r; Landts ghenaempt tciretstick (?), 1577, RAG-Ne 323, 
130v. 

KROMLAND: bosschelkin noortwaert vand(en) stedekin achter scaepsce-
rers neffens Jacob wulfs stede ghenaempt het cro(m)melant, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 71v; half gemet genaempt broucklant oft cromlant, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 72r. 

KROMME MEERS: landt ghenaemt t groot Rot paelende hanne de Crom-
memeersche, 1686, RAG-Ma 598, 214v. 

KROMME MEERSELKEN: partije ghen(aemp)t het cromme meersschel-
ken, 1649, RAG-Ne 400, 11r. 

KROMME STRIJP: up den cromme strijpe, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r. 

KROMME STUK <G5>: stick genae(m)pt het cromme stick, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 6r; het crommestuck,1588, RAG-Ne 26, 47r; lant het crom-
mestic, 1650, RAG-Ne 29, 46r; p(ar)tye lant in het leen noort het ackerken 
oost het leen west het crommestuck, 1678, RAG-Ma 598, 137; landt 
ghenaemt het Crommestuck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 295. 

KROMME VORE(N): partye genaempt de Cromme veure, 1677, RAG-Me 
70, 83r; landt ghenaemt de Cromme veuren, 1728, RAG-Ne 2244, art. 974. 

KROMMENDRIES <G5>: up den crommen dries, 1600-1603, RAG-Ne 
1257, 1v; stick lants datmen noempt de crommen driesch, 1604-1613 RAG-
Ne 1262, 31r; lants ghenaemt den Crommen-driesch noort de straete oost het 
ackerken, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 4v; Landts ghenaemt den Crommen-
dries, 1677, RAG-Me 70, 93r; Lants ghenaempt den Crommendries, (700 R), 
1677, RAG-Me 83, art. 49; partye lant int ackerken oost de putte mersch 
west den crommendriesch, 1678, RAG-Ma 598, 137; p(ar)tije lant ghenampt 
den cattensteert oost den crommen driesch, 1678, RAG-Ma 598, 138; 
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p(ar)tye ghenaemt de(n) crommendriesch, 1689, RAg-Me71, 27v; lant 
ghenaemt den Crommendriesch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 312. 

KROON: Lauwereyn de mulder tavernier Inde Croone binne(n) dezer pro-
chie, 1641-1643, RAG-Ne 1264, 7v; daer de herberghe-schuer ghenaemt de 
croone op placht te staen, 1653-1655, RAG-Ne 1265, 3v; daer de herberghe 
opstaet ghenaemt de croone, 1656-1657, RAG-Ne 1265, 3v; van de herber-
ghe de Croone ... west de plaetse, 1728 RAG-Ne 2244, art. 95. 

KRUIN: lants henden up de cruijne oost den herrewech, 1666, RAG-Me 68, 
10v; Landts genaemt de cruijne, 1672, RAG-Me 69, 132r; saeylandt 
ghenaemt de cruijne oost den herrewech noort het waterladt, 1685, RAG-Ma 
598, 7v; een p(ar)tye landt ghenaemt de cruijne, 1700, RAG-Ma, 597, 50r; 
Landt ghenaemt de Cruijne, 1728, RAG-Ne 2244, art. 837. 

KRUIS: twee partyen van lande danof deene gheleghen is boven de(n) holen 
slaege en dander gheleghen binnen cruuce, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 28v; 
bachte(n) het cruyce up wildecautere noort oost den herwech naer Brugghe, 
1609, RAG-Me 105, 66r; landts ghenaempt t Cruijse oost het kercke(n) Cos-
ter ende priesteraige lant, 1686, RAG-Ma 598, 214v; op de(n) cauter een 
p(ar)tije landts ghenaemt het cruijce suyt west de(n) drieschwegh, 1692, 
RAG-Me 106, 108v; de straete loopende van(den) (pouilliendries) tot op het 
Cruysse, 1728, RAG-Ne 2244, art. 395-396; landt ghenaemt het Crijsse 
noort den lantwegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 822. 

KRUISHEK: landts gelegen buyten tcruijse ofte cruys-heckene, 1643-1645, 
RAG-Ne 1257, 7r; lants gheleghen buijten tcruijce ofte cruysheckene, 1653-
1655, RAG-Ne 1257, 4r; lants ligghen buijten t cruijce oft cruijsheckene oost 
den herrewech, 1656-1657, RAG-Ne 1265, 5r; lants ligghen buuten cruuse, 
1605-1613, RAG-Ne 1262 , 17r; lants ligghen buijten t cruijce oft cruijs-
heckene oost den herrewech, 1656-1657, RAG-Ne 1265, 5r. 

KRUISKALENE <A5-B4>: landt ghenaempt den lambrouck oost de 
cruyscalene daer meerrendre ende landeghem scheijt, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 20v; ghenaemt den lambrouck oost de cruyscaele(ne) daer landegem en 
meerendre scheet, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 41v; Lant ghenaemt den 
Lambrouc oost de cruyscalen daer Landeghem ende meerendre up scheet, 
1639, RAG-Ne 28, 0; lant ghenaemt den lambroeck oost de cruyscalene, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 79v; de cruyscalene daermede zyn scheedende 
de prochie van landeghem ende meerendre, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
115v; een bosselken inden lantbrouck noort de Cruijscaelene, 1728, RAG-
Ne 2244, art. 1209. 
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KRUISPLAS <F4> of <F6>: landts genaemt Smeetstede zuut oost den 
Cruijsplasch ofte sheeren strate, 1643-1645, RAG-Ne 1257, 10r; landt 
ghenaemt den putbulck west den Cruijsplas, 1728, RAG-Ne 2244, art. 416; 
behuijsde hofstede met het lant oost den Cruijsplas ofte Straete noort het wa-
terlaet, 1728, RAG-Ne 2244, art. 425. 

KRUISSTEDE: de cruusste, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 169v. 

KRUISSTRAAT <F5>: beede de buelke bij der crustraten, 1425, SAG, 
301/28, 2, 22r; de(n) uppersten buelc bi d(er) cruustraten, 1432, SAG, 
301/32, 8v; t(er) cruustrate(n), 1462, SAG, 301/45, 2, 95v. 

KRUISSTRAAT <F5>: lants ghenaempt de cruusstrate hendende up sgraven 
strate, 1607, RAG-Me 105, 16v; landts genaemt de Cruysstraete, 1677, 
RAG-Me 70, 92r; lants ghenaempt de Cruijsstrate noortwest ende noortoost 
de straten, 1677, RAG-Me 83, art. 49; landts ghenaemt de cruysstrae(te) 
noort west ende noort oost de strae(te), 1689, RAG-Me 71, 27r; lant 
ghenaemt de Cruijsstrate, 1728, RAG-Ne 2244, art. 257; partije landt 
ghenaemt de cruijstraete west de noorthaut straete, 1696, RAG-Ma, 597, 
23v. 

KRUISSTRATENBILK <F5>: lands ghenaempt den cruustraten bulc zuudt 
de strate naer den dooman, 1579, RAG-Ne 396, 86r. 

KUIPER: landts gheleghen alsvoore(n) ghenaemt de Cuijper noort de muijs-
dale, 1695, RAG-Me 106, 164r; lant ghenaemt den cuypere noort de muys-
daele, 1710, RAG-Me 71, 323v. 

KWAAD DRIEBUNDERKEN: genaempt het quaet drijbunderken, 1538-
1564, RAG-Ne, 62, 17ov; lant genaempt het quaet drijbunderken oost de 
houtstrate, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 4v. 

KWAAD VELDEKEN: lants ghenaempt tquaetveldekin, 1538-1564, RAG-
Ne 62, 310r; ghenaempt het quat veldeken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 29r; 
het quaet veldeken Inden herrent houck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 73r; lant 
ghenaemt het quaet veldeken wilent een bogaerdeken geweest, 1650, RAG-
Ne 29, 68v; lant ghenaemt het quaet veldeken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
127v. 

KWADE DISTELBILK: den quaden desselbeelck tvelt e(nde) de hegghen, 
1548, RAG-SB/R 878/7, 0; den quaden desselbeelck velt en de hegghen, 
1558, RAG-SB/K 517, 0. 
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KWADE HEGGE: lands gheheeten de quade hegghe, 1548, RAG-SB/K 
503, 3v; lants gheheeten de quade hegghe, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 45; 
gheheete(n) de quade hegghe, 1577, RAG-Ne 323, 161v; landts de quade 
hegghe, 1582-1624, RAG-Ne 104, 16r; de quade hegghe, 1588, RAG-Ne 26, 
43r; ghenaemt de quade hegghe, 1650, RAG-Ne 29, 43r. 

LAAKT (D2-E2>: an de laect, 1426, SAG, 330/18, 340v; coelins van d(er) 
laect, 1426, RAG-Ne, 58, 158v; van d(er) scult van d(er) laect, 1426, RAG-
Ne, 58, 161r; lants gheheet(en) de laect ligghende ande strate en heet sgra-
ve(n) strate, 1426, RAG-Ne, 58, 164v; t(er) laect, 1443, SAG, 330/23, 169r; 
lants gheheeten de laect ligghende an sgraue(n) strate, 1490, RAG-Ne 61, 
280v. 

LAMBROEK <A4-B4>: Lants ghenaemt het lantbrouck, 1538-1564, RAG-
Ne, 62, 177v; lants gheheeten den Lambrouck, 1543 (latere kopie), RAG-Ne 
64, 134r; Lands daerment noemende es Lambrouck oost eenen waterloop, 
1568-1573, RAG-Ne, 99, 32r; Lands ghenaemt de lambrouc, 1569-1570, 
RAG-Ne 393, 181v; Landts ghenaemt den lambrouc gheleghe(n) jn Lande-
ghe(m), 1570, RAG-Ne 393, 181v; landts daermendt noem(en)de es Lam-
brouck oost de(n) waterloop, 1577, RAG-Ne 323, 118r; landt ghenaempt den 
lambrouck oost de cruyscalene daer meerrendre ende landeghem scheijt, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 20v; lant inden veltackere noort het voetwegelken 
loopende naer de lambrouck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 84v; lant oost ande 
calene ghenaempt de lambrouck, 1596, RAG-Ne, 103, 25v; iij C R(oeden) 
inden Lambrouck oost het calenken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 10v; 
ghenaemt den lambrouck oost de cruyscaele(ne) daer landegem en meeren-
dre scheet, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 41v; lants daerment noempt Lam-
brouck oost het calenken, 1630, RAG-Ne 325, 75r; Lant ghenaemt den 
Lambrouc oost de cruyscalen daer Landeghem ende meerendre up scheet, 
1639, RAG-Ne 28, 0; lant genaemt den Tert nu genaempt Lambrouck, 1643-
1645, RAG-Ne 1257, 2v; een ghemet ghenaemt den lambroeck oost de 
cruyscalene daermede scheeden de prochien van landeghem en meerendre, 
1650, RAG-Ne 29, 15r; lants ghenaemt den lambrouck, 1653-1655, RAG-Ne 
1257, 2r; lant ghenaemt den lambroeck oost de cruyscalene, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, 79v; lants ghen(aem)pt den lambrock, 1668, RAG-Me 68, 
152r; landts ghenaempt de(n) Lambrouck op de prochie va(n) Landeghem, 
1673, RAG-Me 83, art. 28; een p(ar)tije landts ghenaempt den Lambroeck, 
1700, RAG-Ma, 597, 47v; lants ghenaempt de lambrouck op de prochie van 
landeghe(m) heerel(ichede) van nevele, 1710, RAG-Me 71, 302v; landt 
ghenaemt den lantbrouck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1208; een bosselken 
inden lantbrouck noort de Cruijscaelene, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1209. 
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KRUISPLAS <F4> of <F6>: landts genaemt Smeetstede zuut oost den 
Cruijsplasch ofte sheeren strate, 1643-1645, RAG-Ne 1257, 10r; landt 
ghenaemt den putbulck west den Cruijsplas, 1728, RAG-Ne 2244, art. 416; 
behuijsde hofstede met het lant oost den Cruijsplas ofte Straete noort het wa-
terlaet, 1728, RAG-Ne 2244, art. 425. 

KRUISSTEDE: de cruusste, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 169v. 

KRUISSTRAAT <F5>: beede de buelke bij der crustraten, 1425, SAG, 
301/28, 2, 22r; de(n) uppersten buelc bi d(er) cruustraten, 1432, SAG, 
301/32, 8v; t(er) cruustrate(n), 1462, SAG, 301/45, 2, 95v. 

KRUISSTRAAT <F5>: lants ghenaempt de cruusstrate hendende up sgraven 
strate, 1607, RAG-Me 105, 16v; landts genaemt de Cruysstraete, 1677, 
RAG-Me 70, 92r; lants ghenaempt de Cruijsstrate noortwest ende noortoost 
de straten, 1677, RAG-Me 83, art. 49; landts ghenaemt de cruysstrae(te) 
noort west ende noort oost de strae(te), 1689, RAG-Me 71, 27r; lant 
ghenaemt de Cruijsstrate, 1728, RAG-Ne 2244, art. 257; partije landt 
ghenaemt de cruijstraete west de noorthaut straete, 1696, RAG-Ma, 597, 
23v. 

KRUISSTRATENBILK <F5>: lands ghenaempt den cruustraten bulc zuudt 
de strate naer den dooman, 1579, RAG-Ne 396, 86r. 

KUIPER: landts gheleghen alsvoore(n) ghenaemt de Cuijper noort de muijs-
dale, 1695, RAG-Me 106, 164r; lant ghenaemt den cuypere noort de muys-
daele, 1710, RAG-Me 71, 323v. 

KWAAD DRIEBUNDERKEN: genaempt het quaet drijbunderken, 1538-
1564, RAG-Ne, 62, 17ov; lant genaempt het quaet drijbunderken oost de 
houtstrate, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 4v. 

KWAAD VELDEKEN: lants ghenaempt tquaetveldekin, 1538-1564, RAG-
Ne 62, 310r; ghenaempt het quat veldeken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 29r; 
het quaet veldeken Inden herrent houck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 73r; lant 
ghenaemt het quaet veldeken wilent een bogaerdeken geweest, 1650, RAG-
Ne 29, 68v; lant ghenaemt het quaet veldeken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
127v. 

KWADE DISTELBILK: den quaden desselbeelck tvelt e(nde) de hegghen, 
1548, RAG-SB/R 878/7, 0; den quaden desselbeelck velt en de hegghen, 
1558, RAG-SB/K 517, 0. 
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KWADE HEGGE: lands gheheeten de quade hegghe, 1548, RAG-SB/K 
503, 3v; lants gheheeten de quade hegghe, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 45; 
gheheete(n) de quade hegghe, 1577, RAG-Ne 323, 161v; landts de quade 
hegghe, 1582-1624, RAG-Ne 104, 16r; de quade hegghe, 1588, RAG-Ne 26, 
43r; ghenaemt de quade hegghe, 1650, RAG-Ne 29, 43r. 

LAAKT (D2-E2>: an de laect, 1426, SAG, 330/18, 340v; coelins van d(er) 
laect, 1426, RAG-Ne, 58, 158v; van d(er) scult van d(er) laect, 1426, RAG-
Ne, 58, 161r; lants gheheet(en) de laect ligghende ande strate en heet sgra-
ve(n) strate, 1426, RAG-Ne, 58, 164v; t(er) laect, 1443, SAG, 330/23, 169r; 
lants gheheeten de laect ligghende an sgraue(n) strate, 1490, RAG-Ne 61, 
280v. 

LAMBROEK <A4-B4>: Lants ghenaemt het lantbrouck, 1538-1564, RAG-
Ne, 62, 177v; lants gheheeten den Lambrouck, 1543 (latere kopie), RAG-Ne 
64, 134r; Lands daerment noemende es Lambrouck oost eenen waterloop, 
1568-1573, RAG-Ne, 99, 32r; Lands ghenaemt de lambrouc, 1569-1570, 
RAG-Ne 393, 181v; Landts ghenaemt den lambrouc gheleghe(n) jn Lande-
ghe(m), 1570, RAG-Ne 393, 181v; landts daermendt noem(en)de es Lam-
brouck oost de(n) waterloop, 1577, RAG-Ne 323, 118r; landt ghenaempt den 
lambrouck oost de cruyscalene daer meerrendre ende landeghem scheijt, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 20v; lant inden veltackere noort het voetwegelken 
loopende naer de lambrouck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 84v; lant oost ande 
calene ghenaempt de lambrouck, 1596, RAG-Ne, 103, 25v; iij C R(oeden) 
inden Lambrouck oost het calenken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 10v; 
ghenaemt den lambrouck oost de cruyscaele(ne) daer landegem en meeren-
dre scheet, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 41v; lants daerment noempt Lam-
brouck oost het calenken, 1630, RAG-Ne 325, 75r; Lant ghenaemt den 
Lambrouc oost de cruyscalen daer Landeghem ende meerendre up scheet, 
1639, RAG-Ne 28, 0; lant genaemt den Tert nu genaempt Lambrouck, 1643-
1645, RAG-Ne 1257, 2v; een ghemet ghenaemt den lambroeck oost de 
cruyscalene daermede scheeden de prochien van landeghem en meerendre, 
1650, RAG-Ne 29, 15r; lants ghenaemt den lambrouck, 1653-1655, RAG-Ne 
1257, 2r; lant ghenaemt den lambroeck oost de cruyscalene, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, 79v; lants ghen(aem)pt den lambrock, 1668, RAG-Me 68, 
152r; landts ghenaempt de(n) Lambrouck op de prochie va(n) Landeghem, 
1673, RAG-Me 83, art. 28; een p(ar)tije landts ghenaempt den Lambroeck, 
1700, RAG-Ma, 597, 47v; lants ghenaempt de lambrouck op de prochie van 
landeghe(m) heerel(ichede) van nevele, 1710, RAG-Me 71, 302v; landt 
ghenaemt den lantbrouck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1208; een bosselken 
inden lantbrouck noort de Cruijscaelene, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1209. 
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LAMBROEKGRACHT (A5-B4>: Lants up de Lambrouck gracht, 1543 (la-
tere kopie), RAG-Ne 64, 134r; lant in Lambrouck genaempt den tert oost de 
lambrouckgracht, 1582-1624, RAG-Ne 104, 80v. 

LAMBROEKKOUTER <A4-B4>: cauters daerment heet up Lambrouc, 
1550-1563, RAG-Ne 63, 25r; cauterlants daerment heet up lambroeck, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 42r; voor den lambrouck cautere, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 66v; voor den lambrouck cautere, 1582-1624, RAG-Ne 104, 66v; cau-
terlant Ligghende daerment heet up Lambrouc, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
95r. 

LAMME STUKSKEN: Landts ghenaempt het La(m)me sticxke(n), 1577, 
RAG-Ne 323, 152r. 

LAMPS BROEK:   landts Inden wyck va(n) wilde genaempt den lamps 
brouck zuyt de Calene, 1649, RAG-Me 66, 115v. 

LANDEGEM: uilla Landengehem, eind 9e eeuw, kopie van 941, DB, 138; in 
Landingehem mansum I, 1038, DB, 197; Lambertus de Landegem, 1130, 
TW, 590; Oylinus et Gabriël de Landengem, ca. 1178, kopie eind 12e eeuw,  
TW, 590 en Tavernier 1968, 441; Razo de Landinghem, 1190, TW, 590 en 
Tavernier 1968, 441; Balduinus de Landengem, 1220, Tavernier 1968, 441; 
Henricus de Landengem, 1221, Tavernier 1968, 441; landeghem, 1230, (Ar-
chief Maria Middelares Gent, abdij bijloke, MMG - AB/B 38); huus en hof-
stede te landeghem ligghende jeghen de kercke tusschen jans hofstede van 
der varen en heinrics hofsteden van den poele, 1344, RAG-Nds; Willem van 
der eeken baliu myns heeren van Vlaenderen in de prochie van landeghem 
(...) teenen sticke tusschen jan best lande an beede siden heet ten briele buten 
aven hecke, 1352, RAG-fam 5726, charter; In de p(ro)hye van landeghem up 
braems stic iij Roeden lands, 1354, SAG-330/1, 228v; vanden stroeme van 
landeghem ten dam(m)e tote muusdale dam(m)e en dit houtmen in leene, 
1359, SAG-330/2, 295v; de dec.n de Landeghe(m), 1363, RAG-Dro 91, 2r; 
landeghem, 1382, SAG, 301/9, 6r; landighem, 1397, SAG, 330/10, 318v; 
goedt te landeghem, 1403, RAG-SB O1492, 0; jn landeghem up de caelne, 
1420, SAG, 330/17, 154r; te landeghe(m) by d(er) keerke(n), 1426, RAG-
Ne, 58, 169r; apud landeghem, ca. 1444, RAG-Dro, 83, 23v; te landeghem 
up de caut(er)e, 1457, SAG, 330/28, 6v; Inde hulst et(iam) In landeghem, 
1481, RAG-Dro 64, 0; de mersch en tlandt acht(er) de kercke van lande-
ghem, 1490, RAG-Dro 92, 33v; de hoofstede Jn landeghem staet nu ledich, 
1490, RAG-Dro 92, 33v. 

LANDEGEMAKKER <C3-D4>: up landeghemacker, 1416, SAG, 301/23, 
2, 136v; up landeghe(m) ack(er)e daerment noumt bij craeyen heecke, 1455, 
SAG, 330/27, 76r. 
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LANDEGEMBEEK <E7-F7>: wech van Landeghem beke naer de Langhe 
mersch, 1542, RAG-Ne 136, 0; lant an landeghem beke, 1600-1603, RAG-
Ne 1257, 2v; lant ligghende ommecant ende ommegracht by Landeghem 
beke ghenaemt het coreelstick oost de cauterwech van vosselaere naer lan-
deghem, 1650, RAG-Ne 29, 6r. 

LANDEGEMBILK <D4>: lants Jn Landeghem bulck, 1538-1564, RAG-Ne, 
62, 199v; Lands ghenaemt Landeghem bulck, 1568-1573, RAG-Ne, 99, 33r; 
Landegem bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 10v; landts op landegem bulck 
west de santwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 76r; lant ghenaempt den dobbe-
lare suut sheeren strate west den landeghem bulck, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 88r; lant Bachten der camere ghenaempt het curte ghemet boven Lan-
deghem bulck, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 5r; in landeghe(m) bulck, 1649, 
RAG-Me 66, 165v; lant landeghem bulck oost het bosschelken, 1650, RAG-
Ne 29, 41r; lants ghenaempt den Dobbelaer west sheeren-straete noort Lan-
deghem-bulck, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 2r; den landeghem bulck ende 
noort den eyste kercwech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 83; lant ghenaemt 
landeghem bulck groot twee ghemeten, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 166; 
partije ghenaempt de(n) landeghe(m) bulck west de straete, 1676, RAG-Ma 
598, 129; lants up landeghem bulck noort west de straete, 1661-1677, RAG-
Ne 1194, nr. 320; saeijlandt ghenaemt de Landeghem beecke (sic) west de 
landeghem (xxx niet ingevuld) noort den brielkens plas, 1685, RAG-Ma 598, 
7r.

LANDEGEMBROEK: meersch Jn landeghem brouck, 1538-1564, RAG-Ne, 
62, 273v; meesschen jn ee(n) meesch gheheeten Landeghem broeck, 1566, 
RAG-Ne, 99, 9v; meerssche(n) an Landeghe(m) brouck west de calene, 
1577, RAG-Ne 323, 147r; mersschen In bedelf ofte landeghem brouck oost 
de calene van landeghem naer ghendt, 1582-1624, RAG-Ne 104, 51r. 

LANDEGEMBRUG <D5>: eene visscherie gheheeten muusdale beghinnen 
beneden landeghem der brugghen, 1460, RAG-Ne 9, 144v; musendale ... 
beneden landeghem der brugghen, 1487, SAG, 330/38, 5r; mersch ande 
Landeghem brugghe, 1542, RAG-Ne 136, 0; ghewrocht ande brugghe te 
landeghem, 1559-1560, RAG-Ne 139, 41r; een p(er)cheel meersch ligghende 
bove(n) landeghem brugghe ghenaempt den braemhul, 1571, RAG-BN, 
2449, 0; ee(n) Lee(n) wesen een visscherie van haudts tyde ghenaemt ghe-
weest hebben muusdale en es lanc tussche(n) de vyf en de(n) zes C R(oeden) 
onbegrepen beghinnen benede(n) Landeghem Brugge ontrent iiij C R(oeden) 
letter min oft meer an Dheere van hautains Visscherie en also strecken tot 
eene(en) Leene, 1571-1578, RAG-Ne 14, 123r; een leen ende es eene vis-
scherie gheheeten muusdale ende es lanc tusschen den vive ende zes hondert 
Roeden beghinne(n)de beneden landeghem der brugghen, 16e eeuw, RAG-
Ne 8, 118; metter Brugghe staende over de calene ofte poucque op Lande-
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LAMBROEKGRACHT (A5-B4>: Lants up de Lambrouck gracht, 1543 (la-
tere kopie), RAG-Ne 64, 134r; lant in Lambrouck genaempt den tert oost de 
lambrouckgracht, 1582-1624, RAG-Ne 104, 80v. 

LAMBROEKKOUTER <A4-B4>: cauters daerment heet up Lambrouc, 
1550-1563, RAG-Ne 63, 25r; cauterlants daerment heet up lambroeck, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 42r; voor den lambrouck cautere, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 66v; voor den lambrouck cautere, 1582-1624, RAG-Ne 104, 66v; cau-
terlant Ligghende daerment heet up Lambrouc, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
95r. 

LAMME STUKSKEN: Landts ghenaempt het La(m)me sticxke(n), 1577, 
RAG-Ne 323, 152r. 

LAMPS BROEK:   landts Inden wyck va(n) wilde genaempt den lamps 
brouck zuyt de Calene, 1649, RAG-Me 66, 115v. 

LANDEGEM: uilla Landengehem, eind 9e eeuw, kopie van 941, DB, 138; in 
Landingehem mansum I, 1038, DB, 197; Lambertus de Landegem, 1130, 
TW, 590; Oylinus et Gabriël de Landengem, ca. 1178, kopie eind 12e eeuw,  
TW, 590 en Tavernier 1968, 441; Razo de Landinghem, 1190, TW, 590 en 
Tavernier 1968, 441; Balduinus de Landengem, 1220, Tavernier 1968, 441; 
Henricus de Landengem, 1221, Tavernier 1968, 441; landeghem, 1230, (Ar-
chief Maria Middelares Gent, abdij bijloke, MMG - AB/B 38); huus en hof-
stede te landeghem ligghende jeghen de kercke tusschen jans hofstede van 
der varen en heinrics hofsteden van den poele, 1344, RAG-Nds; Willem van 
der eeken baliu myns heeren van Vlaenderen in de prochie van landeghem 
(...) teenen sticke tusschen jan best lande an beede siden heet ten briele buten 
aven hecke, 1352, RAG-fam 5726, charter; In de p(ro)hye van landeghem up 
braems stic iij Roeden lands, 1354, SAG-330/1, 228v; vanden stroeme van 
landeghem ten dam(m)e tote muusdale dam(m)e en dit houtmen in leene, 
1359, SAG-330/2, 295v; de dec.n de Landeghe(m), 1363, RAG-Dro 91, 2r; 
landeghem, 1382, SAG, 301/9, 6r; landighem, 1397, SAG, 330/10, 318v; 
goedt te landeghem, 1403, RAG-SB O1492, 0; jn landeghem up de caelne, 
1420, SAG, 330/17, 154r; te landeghe(m) by d(er) keerke(n), 1426, RAG-
Ne, 58, 169r; apud landeghem, ca. 1444, RAG-Dro, 83, 23v; te landeghem 
up de caut(er)e, 1457, SAG, 330/28, 6v; Inde hulst et(iam) In landeghem, 
1481, RAG-Dro 64, 0; de mersch en tlandt acht(er) de kercke van lande-
ghem, 1490, RAG-Dro 92, 33v; de hoofstede Jn landeghem staet nu ledich, 
1490, RAG-Dro 92, 33v. 

LANDEGEMAKKER <C3-D4>: up landeghemacker, 1416, SAG, 301/23, 
2, 136v; up landeghe(m) ack(er)e daerment noumt bij craeyen heecke, 1455, 
SAG, 330/27, 76r. 
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LANDEGEMBEEK <E7-F7>: wech van Landeghem beke naer de Langhe 
mersch, 1542, RAG-Ne 136, 0; lant an landeghem beke, 1600-1603, RAG-
Ne 1257, 2v; lant ligghende ommecant ende ommegracht by Landeghem 
beke ghenaemt het coreelstick oost de cauterwech van vosselaere naer lan-
deghem, 1650, RAG-Ne 29, 6r. 

LANDEGEMBILK <D4>: lants Jn Landeghem bulck, 1538-1564, RAG-Ne, 
62, 199v; Lands ghenaemt Landeghem bulck, 1568-1573, RAG-Ne, 99, 33r; 
Landegem bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 10v; landts op landegem bulck 
west de santwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 76r; lant ghenaempt den dobbe-
lare suut sheeren strate west den landeghem bulck, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 88r; lant Bachten der camere ghenaempt het curte ghemet boven Lan-
deghem bulck, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 5r; in landeghe(m) bulck, 1649, 
RAG-Me 66, 165v; lant landeghem bulck oost het bosschelken, 1650, RAG-
Ne 29, 41r; lants ghenaempt den Dobbelaer west sheeren-straete noort Lan-
deghem-bulck, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 2r; den landeghem bulck ende 
noort den eyste kercwech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 83; lant ghenaemt 
landeghem bulck groot twee ghemeten, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 166; 
partije ghenaempt de(n) landeghe(m) bulck west de straete, 1676, RAG-Ma 
598, 129; lants up landeghem bulck noort west de straete, 1661-1677, RAG-
Ne 1194, nr. 320; saeijlandt ghenaemt de Landeghem beecke (sic) west de 
landeghem (xxx niet ingevuld) noort den brielkens plas, 1685, RAG-Ma 598, 
7r.

LANDEGEMBROEK: meersch Jn landeghem brouck, 1538-1564, RAG-Ne, 
62, 273v; meesschen jn ee(n) meesch gheheeten Landeghem broeck, 1566, 
RAG-Ne, 99, 9v; meerssche(n) an Landeghe(m) brouck west de calene, 
1577, RAG-Ne 323, 147r; mersschen In bedelf ofte landeghem brouck oost 
de calene van landeghem naer ghendt, 1582-1624, RAG-Ne 104, 51r. 

LANDEGEMBRUG <D5>: eene visscherie gheheeten muusdale beghinnen 
beneden landeghem der brugghen, 1460, RAG-Ne 9, 144v; musendale ... 
beneden landeghem der brugghen, 1487, SAG, 330/38, 5r; mersch ande 
Landeghem brugghe, 1542, RAG-Ne 136, 0; ghewrocht ande brugghe te 
landeghem, 1559-1560, RAG-Ne 139, 41r; een p(er)cheel meersch ligghende 
bove(n) landeghem brugghe ghenaempt den braemhul, 1571, RAG-BN, 
2449, 0; ee(n) Lee(n) wesen een visscherie van haudts tyde ghenaemt ghe-
weest hebben muusdale en es lanc tussche(n) de vyf en de(n) zes C R(oeden) 
onbegrepen beghinnen benede(n) Landeghem Brugge ontrent iiij C R(oeden) 
letter min oft meer an Dheere van hautains Visscherie en also strecken tot 
eene(en) Leene, 1571-1578, RAG-Ne 14, 123r; een leen ende es eene vis-
scherie gheheeten muusdale ende es lanc tusschen den vive ende zes hondert 
Roeden beghinne(n)de beneden landeghem der brugghen, 16e eeuw, RAG-
Ne 8, 118; metter Brugghe staende over de calene ofte poucque op Lande-
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ghem dam, 1578-1579, RAG-Ne 149, 36v; Landts genaemt de vier gemeten 
zuut oost de Calene van Nevele naer Landeghem brugghe noort west den 
waterloop, 1619, RAG-Ne 17, 0; meersch bove(n) Landeghe(m) brugghe, 
1677, RAG-Me 70, 126r; tot aen de Landeghem Brugghe, 1728 RAG-Ne 
2244, art. 1; tusschen de Straete van landeghem Brugghe naer de kercke, 
1728, RAG-Ne, 2244, art. 978-979. 

LANDEGEMDAM <D5-D6>: vanden stroeme van landeghem ten dam(m)e 
tote muusdale dam(m)e en dit houtmen in leene, 1359, SAG-330/2, 295v; 
den dam(m)e te landeghe(m) ter becken, 1386, SAG-330/8, 62v; een leen 
ende es eene visscherie streckende vanden hiltghewere dat staet up de pou-
cke and oostbrouc toote beneden landegehem dam(m)e, 1460, RAG-Ne 9, 
144v; Landts an Landeghem dam noort van(den) dam, 1550-1576, RAG-Ne 
63, 47r; beneden Landeghem dam Jn renterghembrouck, 1577, RAG-Ne 
323, 85r; meersch up landeghem dam de priesteraige noortoost ende west 
de(n) dam, 1577, RAG-Ne 323, 98r; meersch Jnde prochie van Nevele nef-
fens Landeghem dam commen metten een(en) hende upde vaert vander pou-
cke strecken naer nevele, 1578, RAG-Ne 64, 74r; metter Brugghe staende 
over de calene ofte poucque op Landeghem dam, 1578-1579, RAG-Ne 149, 
36v; landts tusschen landeghem dam ende de muelene, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 20v; meerschen noort de priesteraige van landegem zuut landege(m) 
dam west de calene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 76v; cauter Landts gheleghen 
boven Landeghem dam by der muelene west den herwegh, 1588, RAG-Ne 
396, 344r; meersschen gheleghen an Landeghem dam zuudt den vorn. dam, 
1583, RAG-Ne 396, 344v; cauterlandts gheleghen boven landeghem dam by 
der muelene west den herwech, 1583, RAG-Ne 396, 349r; meersschen an 
Landeghem dam zuudt den dam, 1583, RAG-Ne 396, 349; eene visscherie 
streckende vanden hiltgheweere dat staet up de poucke anden oostbrouc 
toote beneden landeghem damme en daer mach hy stellen een hiltgheweer 
visschen en doen visschen met coorven ende netten toote(n) hiltghewerre 
anden oost brouc, 16e eeuw, RAG-Ne 8, 118; meersch genaemt de damme-
meersch west Landeghem dam suut de caelene, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
14v; meersch gheleghen tusschen Landeghem muelen en Landeghem dam, 
1617, RAG-Ne 397, 131v; behuysde hofstede west den Landeghem dam 
noort de caelne oost de priesteragie van Landeghem, 1639, RAG-Nd; 
meersch by Landeghem dam suutoost de calene, 1640, RAG-Ne 28, 0; 
meersch an landegem dam noort oost den dam suut oost de priesteraige van 
landeghem noort west de calene, 1650, RAG-Ne 29, 65r; suut landeghem 
dam wes de calene noort de priesterage van landeghem, 1661-1677, RAG-
Ne 1194, nr. 94; den pasteur van landeghem van eene behuysde hofstede 
groot iiijC R. ofte daerontrent noort de straete loopende naerden dam, 1661-
1677, RAG-Ne 1194, nr. 272; meersch by landeghem dam suut oost de cale-
ne, 1661-1677, RAG-Ne 1194 72r; de meersschen beginnende aen lande-
ghem dam, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1067-1068. 
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LANDEGEMKERK <E5>: straete van Landeghe(m) kercke naer Noorthaut, 
1550-1563, RAG-Ne 63, 42v; straete van Landeghe(m) kercke naer noort-
haudt, 1577, RAG-Ne 323, 100v; den wech loopen Naer landeghem kercke, 
1582, RAG-Ne 773, 0; jnden westhoeck west sheeren strate loopende naer 
landeghem kercke, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 4r; stic ghenaempt de(n) dry-
houc west den wech van Landeghe(m) keercke naer de beke, 1583, RAG-Ne 
396, 304v; opde(n) cauter g(enae)mt de hegghe nu de helshaghe oost de(n) 
wegh v(anden) westhoeck naer landeghem kercke west de(n) wegh vande 
beke naer de(n) cappelle(n) driesch, 1588, RAG-Ne 26, 43r; lants naest Lan-
deghem-kercke oost den kerckwech ende west den herwech van meerendre 
naer Landeghem, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0; meersch ligghende bachten 
Landeghem kercke inde tusschen meersch suut oost de calene, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 102r; meersch by landeghem kercke ghenaempt den braem-
hul west de caelene, 1627, RAG-Ne 398, 24v; herwech van landeghem ker-
cke naer vosselaere oost de hegghe, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 88. 

LANDEGEMKOUTER (Halewijn) <GH3-GH4>: lants ligghende thalewijn 
up Landeghe(m) cautere noort den bruchsche(n) herwech, 1586, RAG-Me 
65, 77v. 

LANDEGEMKOUTER (Westhoek) <EF5-EF6>: lands up landeghem caute-
re Daermen teet boven der eeghen, 1558, RAG-Ne 670, 0; lant het curtstick 
up landeghem coutere west den herwech van vosselaer naer landeghem, 
1650, RAG-Ne 29, 1v. 

LANDEGEMKOUTER <C3-D4>: meersch(en) ghenaemt de voorensten 
meersch by muusdale oost Landeghem cautere west de calene, 1558, RAG-
Me 65, 49v; cauterlandt up Landeghem cautere bove(n) musdaelen, 1649, 
RAG-Me 66, 67v; lants gheleghen op landeghe(m) cautre ghenaemt de 
muijsdaele noort de muijsdaele, 1702, RAG-Me 71, 204(1)r; Lants op Lan-
deghem cautere ghenaempt de muijsdaele noort de muijsdaele, 1709, RAG-
Me 71, 283v. 

LANDEGEMKOUTER: te landeghem up de caut(er)e, 1457, SAG, 330/28, 
6v; Lants up Landeghe(m) cautere, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 64v; ghemet 
up landeghem cautere,1565-1587, RAG-Ne, 99 , 12v; cauterlandts up Lan-
deghem cautere west de(n) wech van wilde driesch naer meerendre, 1583, 
RAG-Ne 396, 299v; lants op landeghe(m) Coutere west den herwech, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 6v; parcheel gheleghen up Landeghem cauter up den 
meersch cant west de doornhaghe, 1585, RAG-Ne 581, 17r; in landeghem 
cautere ghenaempt de byle, 1625, RAG-Ne 397, 0; lant op landeghem coute-
re, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 5; Landts Inde(n) Landeghems cautere 
suyt streckende achter het lanck weghelken, 1672, RAG-Me 69, 80v; cauter-
landt op landeghem cauteren west den herrewegh, 1685, RAG-Ma 598, 6v; 
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ghem dam, 1578-1579, RAG-Ne 149, 36v; Landts genaemt de vier gemeten 
zuut oost de Calene van Nevele naer Landeghem brugghe noort west den 
waterloop, 1619, RAG-Ne 17, 0; meersch bove(n) Landeghe(m) brugghe, 
1677, RAG-Me 70, 126r; tot aen de Landeghem Brugghe, 1728 RAG-Ne 
2244, art. 1; tusschen de Straete van landeghem Brugghe naer de kercke, 
1728, RAG-Ne, 2244, art. 978-979. 

LANDEGEMDAM <D5-D6>: vanden stroeme van landeghem ten dam(m)e 
tote muusdale dam(m)e en dit houtmen in leene, 1359, SAG-330/2, 295v; 
den dam(m)e te landeghe(m) ter becken, 1386, SAG-330/8, 62v; een leen 
ende es eene visscherie streckende vanden hiltghewere dat staet up de pou-
cke and oostbrouc toote beneden landegehem dam(m)e, 1460, RAG-Ne 9, 
144v; Landts an Landeghem dam noort van(den) dam, 1550-1576, RAG-Ne 
63, 47r; beneden Landeghem dam Jn renterghembrouck, 1577, RAG-Ne 
323, 85r; meersch up landeghem dam de priesteraige noortoost ende west 
de(n) dam, 1577, RAG-Ne 323, 98r; meersch Jnde prochie van Nevele nef-
fens Landeghem dam commen metten een(en) hende upde vaert vander pou-
cke strecken naer nevele, 1578, RAG-Ne 64, 74r; metter Brugghe staende 
over de calene ofte poucque op Landeghem dam, 1578-1579, RAG-Ne 149, 
36v; landts tusschen landeghem dam ende de muelene, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 20v; meerschen noort de priesteraige van landegem zuut landege(m) 
dam west de calene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 76v; cauter Landts gheleghen 
boven Landeghem dam by der muelene west den herwegh, 1588, RAG-Ne 
396, 344r; meersschen gheleghen an Landeghem dam zuudt den vorn. dam, 
1583, RAG-Ne 396, 344v; cauterlandts gheleghen boven landeghem dam by 
der muelene west den herwech, 1583, RAG-Ne 396, 349r; meersschen an 
Landeghem dam zuudt den dam, 1583, RAG-Ne 396, 349; eene visscherie 
streckende vanden hiltgheweere dat staet up de poucke anden oostbrouc 
toote beneden landeghem damme en daer mach hy stellen een hiltgheweer 
visschen en doen visschen met coorven ende netten toote(n) hiltghewerre 
anden oost brouc, 16e eeuw, RAG-Ne 8, 118; meersch genaemt de damme-
meersch west Landeghem dam suut de caelene, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
14v; meersch gheleghen tusschen Landeghem muelen en Landeghem dam, 
1617, RAG-Ne 397, 131v; behuysde hofstede west den Landeghem dam 
noort de caelne oost de priesteragie van Landeghem, 1639, RAG-Nd; 
meersch by Landeghem dam suutoost de calene, 1640, RAG-Ne 28, 0; 
meersch an landegem dam noort oost den dam suut oost de priesteraige van 
landeghem noort west de calene, 1650, RAG-Ne 29, 65r; suut landeghem 
dam wes de calene noort de priesterage van landeghem, 1661-1677, RAG-
Ne 1194, nr. 94; den pasteur van landeghem van eene behuysde hofstede 
groot iiijC R. ofte daerontrent noort de straete loopende naerden dam, 1661-
1677, RAG-Ne 1194, nr. 272; meersch by landeghem dam suut oost de cale-
ne, 1661-1677, RAG-Ne 1194 72r; de meersschen beginnende aen lande-
ghem dam, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1067-1068. 
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LANDEGEMKERK <E5>: straete van Landeghe(m) kercke naer Noorthaut, 
1550-1563, RAG-Ne 63, 42v; straete van Landeghe(m) kercke naer noort-
haudt, 1577, RAG-Ne 323, 100v; den wech loopen Naer landeghem kercke, 
1582, RAG-Ne 773, 0; jnden westhoeck west sheeren strate loopende naer 
landeghem kercke, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 4r; stic ghenaempt de(n) dry-
houc west den wech van Landeghe(m) keercke naer de beke, 1583, RAG-Ne 
396, 304v; opde(n) cauter g(enae)mt de hegghe nu de helshaghe oost de(n) 
wegh v(anden) westhoeck naer landeghem kercke west de(n) wegh vande 
beke naer de(n) cappelle(n) driesch, 1588, RAG-Ne 26, 43r; lants naest Lan-
deghem-kercke oost den kerckwech ende west den herwech van meerendre 
naer Landeghem, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0; meersch ligghende bachten 
Landeghem kercke inde tusschen meersch suut oost de calene, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 102r; meersch by landeghem kercke ghenaempt den braem-
hul west de caelene, 1627, RAG-Ne 398, 24v; herwech van landeghem ker-
cke naer vosselaere oost de hegghe, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 88. 

LANDEGEMKOUTER (Halewijn) <GH3-GH4>: lants ligghende thalewijn 
up Landeghe(m) cautere noort den bruchsche(n) herwech, 1586, RAG-Me 
65, 77v. 

LANDEGEMKOUTER (Westhoek) <EF5-EF6>: lands up landeghem caute-
re Daermen teet boven der eeghen, 1558, RAG-Ne 670, 0; lant het curtstick 
up landeghem coutere west den herwech van vosselaer naer landeghem, 
1650, RAG-Ne 29, 1v. 

LANDEGEMKOUTER <C3-D4>: meersch(en) ghenaemt de voorensten 
meersch by muusdale oost Landeghem cautere west de calene, 1558, RAG-
Me 65, 49v; cauterlandt up Landeghem cautere bove(n) musdaelen, 1649, 
RAG-Me 66, 67v; lants gheleghen op landeghe(m) cautre ghenaemt de 
muijsdaele noort de muijsdaele, 1702, RAG-Me 71, 204(1)r; Lants op Lan-
deghem cautere ghenaempt de muijsdaele noort de muijsdaele, 1709, RAG-
Me 71, 283v. 

LANDEGEMKOUTER: te landeghem up de caut(er)e, 1457, SAG, 330/28, 
6v; Lants up Landeghe(m) cautere, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 64v; ghemet 
up landeghem cautere,1565-1587, RAG-Ne, 99 , 12v; cauterlandts up Lan-
deghem cautere west de(n) wech van wilde driesch naer meerendre, 1583, 
RAG-Ne 396, 299v; lants op landeghe(m) Coutere west den herwech, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 6v; parcheel gheleghen up Landeghem cauter up den 
meersch cant west de doornhaghe, 1585, RAG-Ne 581, 17r; in landeghem 
cautere ghenaempt de byle, 1625, RAG-Ne 397, 0; lant op landeghem coute-
re, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 5; Landts Inde(n) Landeghems cautere 
suyt streckende achter het lanck weghelken, 1672, RAG-Me 69, 80v; cauter-
landt op landeghem cauteren west den herrewegh, 1685, RAG-Ma 598, 6v; 
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p(ar)tye landts op landeghem Cautere ghenaemt den triest, 1693, RAG-Me 
106, 125v; p(ar)tye Cauter gheleghe(n) op landeghe(m) cauter eyndende op 
de(n) herrewegh, 1694, RAG-Me 106, 133r. 

LANDEGEMMOLEN <C5>: stic gae(nde) ter muelene te Landeghem waert 
ande langhe eecke, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 71v; voetwech van Landeghem 
muele(n) naer overbrouc, 1550-1576, RAG-Ne 63, 60r; straete van(den) hee-
rent naer Landeghem muele(n), 1550-1576, RAG-Ne 63, 60r; meers beneden 
landeghem muelene, 1550-1563, RAG-Ne 63, 17r; Jnden heerent west de 
strate van Landeghem muelene naer tghehuchte ghenaempt het gaverschijn, 
1550-1563, RAG-Ne 63, 44r; benede(en) landeghem muelene, 1552, RAG-
Ne 670, 0; ontfaen van(den) voorn(omden) Jan steyaert als van nieus In 
pachte ghenomen  thebbene de  muelene van  Landeghem  metter peerde 
muelene staende binnen der Stede van nevele, 1561-1562; RAG-Ne 141, 
20v; Lands Ligghende by Landeghem muelene, 1577, RAG-Ne 395, 67r; 
anden heerwech van Landeghe(m) muelen naer meerendre, 1577, RAG-Ne 
323, 91r; Landts ghenaempt de(n) avenbulck west de straete van lande-
ghe(m) muelene naer hansbeke, 1577, RAG-Ne 323, 104v; wech naer lan-
deghem muelen, 1578, RAG-Ne 396, 19r; Landts upt gheweste daerment 
noempt de Langhe heecke oost den herwech van Landeghem muelene naer 
meeren(dre), 1578,  RAG-Ne 396, 24v;  mersschen  beneden landeghem 
muelene oost ande calene west den coutere, 1582-1624, RAG-Ne 104, 19r; 
an eenen voetwech van landeghem muelen, 1582-1624, RAG-Ne 104, 20v; 
lants ghenaempt oft ligghende In de langhe eecke oost anden herwech van 
landegem muelene naer meerentre,  1582-1624, RAG-Ne 104,  33r;  het  
straetken van landeghem muelene naer hansbeke, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
51v; west den wech van landeghem muelene naer meerentre, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 54r; den herwech van landeghem muelene naer meerrentre, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 70r; lant daerment heet op den scheewech oost 
den voetwech van Landege(m) muelene naer overbrouck west den wagen-
wech van den muelene naer den herrent, 1582-1624, RAG-Ne 104, 74v; 
mersschen beneden landeghem muelene zuut oost de calene van landeghem 
naer meerrendre, 1596, RAG-Ne, 103, 17r; daer Landeghem muelene staet, 
1596, RAG-Ne, 103, 42r; meersch tusschen Landeghem meulene ende den 
dam, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 14v; stic cauterlants ghenaemt den meer-
schdriesch (met) den cauterwech commende van landegem meulene naer 
meerendre, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 56r;  twegelken dat comt van lande-
gem meulene naer thuelken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 54v; lants ghenaemt 
synde den goeden tyt oost het weghelken commende van landeghem-
meulene naer thuelken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 55r-v; eenen voetweghe-
le loopende naer Landeghem meulene, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 80r; lants 
ligghende zuut van Landeghem muelene, 1605-1613, RAG-Ne 1262, 13r; 
meersch gheleghen tusschen Landeghem muelen en Landeghem dam, 1617, 
RAG-Ne 397, 131v; cauterweg van Landeghem muelene naer merendre, 
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1617, RAG-Ne 397, 131v; Lant Liggende tusschen Landeghem meulene 
enden den dam noort west den cauterwech van nevele naer Landeghem meu-
lene zuutoost de meersschen, 1639, RAG-Ne 28, 0; den cauterwech van ne-
vele naer landeghem meulene suut west de straete naer den dam noort west 
de seepgracht, 1650, RAG-Ne 29, 5v; lant ligghende upden coutere west den 
cauterwech vande meulen naer meerendre oost de meerschen, 1650, RAG-
Ne 29, 34v; oost het weghelken van landeghem meulene naert heulken, 
1650, RAG-Ne 29, 43v; lant ghenaemt den meerschdriesch west den cauter-
wech van landeghem meulene naer meerendre, 1650, RAG-Ne 29, 43v; de 
straete van landeghem meulene naer hansbeke, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
132v; den cauterwech loopende vande meulene naer nevele, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, 78v; lant ghenaemt den meersch driesch west den cauter-
wech loopende van landeghem meulene naer meerendre, 1661-1677, RAG-
Ne 1194, 106v; cauterwech loopende van landeghem meulene naer meeren-
dre, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 76v; lant ghenaemt tvlienderken west de 
straete oost tweghelken commende van landeghem meulene naer theulken, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 107r; lant ghenaemt den huldriesch oost Kou-
terweg landts ghenaemt de muelecautere west den herrewegh van Meerendre 
meulen naer Landeghe(m) meulen, 1671, RAG-Me 69, 25v; een hofstede 
ligghende recht over landeghem meulen oost den herwegh west de sijp-
gracht, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1181; west den Waeghewegh liggende 
langs Landegem meulen ende loopende tot aende Thiende der prochie van 
Merendre, 1738, RAG-Dro 56, 663. 

LANDEGEMOLIEMOLEN <C3>: bij landeghe(m) olij muelen, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 11v. 

LANDEGEMSTRAAT: een p(ar)tye Int groot smaelvelt oost de Lande-
ghemstraete, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 13; lants ghenaemt den baeghe-
laer gheleghen daermen t’heet den dooden-man oost de landeghemsche stra-
ete, 1656-1657, RAG-Ne 1265, 4r; een partye ghenaempt het draelshaut oost 
de Landeghemstraete, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 14. 

LANDSTRAATJE: ettynghe genaempt bachte(n) walle(n) west het landt-
straetke(n) noort het walleke(n), 1649, RAG-Me 66, 131r. 

LANG HALFGEMET: lant genaempt het lanc half ghemet boven musdale 
com(m)ende met eenen eynde anden sautwech metten anderen eynde anden 
meersch cant oost den santwech (of: sautwech), 1582-1624, RAG-Ne 104, 
83v; lants ghenaempt tlanck half ghemet boven muysdaele commende met-
ten eenen eynde aen zan/utwech metten anderen eynde aende meerschcant, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 64v; lant ghenaemt tlanck half ghemet boven 
muysdaele metten eenen eynde ande sautwech ende metten anderen ande 
meerscant, 1650, RAG-Ne 29, 73r. 
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p(ar)tye landts op landeghem Cautere ghenaemt den triest, 1693, RAG-Me 
106, 125v; p(ar)tye Cauter gheleghe(n) op landeghe(m) cauter eyndende op 
de(n) herrewegh, 1694, RAG-Me 106, 133r. 

LANDEGEMMOLEN <C5>: stic gae(nde) ter muelene te Landeghem waert 
ande langhe eecke, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 71v; voetwech van Landeghem 
muele(n) naer overbrouc, 1550-1576, RAG-Ne 63, 60r; straete van(den) hee-
rent naer Landeghem muele(n), 1550-1576, RAG-Ne 63, 60r; meers beneden 
landeghem muelene, 1550-1563, RAG-Ne 63, 17r; Jnden heerent west de 
strate van Landeghem muelene naer tghehuchte ghenaempt het gaverschijn, 
1550-1563, RAG-Ne 63, 44r; benede(en) landeghem muelene, 1552, RAG-
Ne 670, 0; ontfaen van(den) voorn(omden) Jan steyaert als van nieus In 
pachte ghenomen  thebbene de  muelene van  Landeghem  metter peerde 
muelene staende binnen der Stede van nevele, 1561-1562; RAG-Ne 141, 
20v; Lands Ligghende by Landeghem muelene, 1577, RAG-Ne 395, 67r; 
anden heerwech van Landeghe(m) muelen naer meerendre, 1577, RAG-Ne 
323, 91r; Landts ghenaempt de(n) avenbulck west de straete van lande-
ghe(m) muelene naer hansbeke, 1577, RAG-Ne 323, 104v; wech naer lan-
deghem muelen, 1578, RAG-Ne 396, 19r; Landts upt gheweste daerment 
noempt de Langhe heecke oost den herwech van Landeghem muelene naer 
meeren(dre), 1578,  RAG-Ne 396, 24v;  mersschen  beneden landeghem 
muelene oost ande calene west den coutere, 1582-1624, RAG-Ne 104, 19r; 
an eenen voetwech van landeghem muelen, 1582-1624, RAG-Ne 104, 20v; 
lants ghenaempt oft ligghende In de langhe eecke oost anden herwech van 
landegem muelene naer meerentre,  1582-1624, RAG-Ne 104,  33r;  het  
straetken van landeghem muelene naer hansbeke, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
51v; west den wech van landeghem muelene naer meerentre, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 54r; den herwech van landeghem muelene naer meerrentre, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 70r; lant daerment heet op den scheewech oost 
den voetwech van Landege(m) muelene naer overbrouck west den wagen-
wech van den muelene naer den herrent, 1582-1624, RAG-Ne 104, 74v; 
mersschen beneden landeghem muelene zuut oost de calene van landeghem 
naer meerrendre, 1596, RAG-Ne, 103, 17r; daer Landeghem muelene staet, 
1596, RAG-Ne, 103, 42r; meersch tusschen Landeghem meulene ende den 
dam, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 14v; stic cauterlants ghenaemt den meer-
schdriesch (met) den cauterwech commende van landegem meulene naer 
meerendre, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 56r;  twegelken dat comt van lande-
gem meulene naer thuelken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 54v; lants ghenaemt 
synde den goeden tyt oost het weghelken commende van landeghem-
meulene naer thuelken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 55r-v; eenen voetweghe-
le loopende naer Landeghem meulene, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 80r; lants 
ligghende zuut van Landeghem muelene, 1605-1613, RAG-Ne 1262, 13r; 
meersch gheleghen tusschen Landeghem muelen en Landeghem dam, 1617, 
RAG-Ne 397, 131v; cauterweg van Landeghem muelene naer merendre, 
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1617, RAG-Ne 397, 131v; Lant Liggende tusschen Landeghem meulene 
enden den dam noort west den cauterwech van nevele naer Landeghem meu-
lene zuutoost de meersschen, 1639, RAG-Ne 28, 0; den cauterwech van ne-
vele naer landeghem meulene suut west de straete naer den dam noort west 
de seepgracht, 1650, RAG-Ne 29, 5v; lant ligghende upden coutere west den 
cauterwech vande meulen naer meerendre oost de meerschen, 1650, RAG-
Ne 29, 34v; oost het weghelken van landeghem meulene naert heulken, 
1650, RAG-Ne 29, 43v; lant ghenaemt den meerschdriesch west den cauter-
wech van landeghem meulene naer meerendre, 1650, RAG-Ne 29, 43v; de 
straete van landeghem meulene naer hansbeke, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
132v; den cauterwech loopende vande meulene naer nevele, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, 78v; lant ghenaemt den meersch driesch west den cauter-
wech loopende van landeghem meulene naer meerendre, 1661-1677, RAG-
Ne 1194, 106v; cauterwech loopende van landeghem meulene naer meeren-
dre, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 76v; lant ghenaemt tvlienderken west de 
straete oost tweghelken commende van landeghem meulene naer theulken, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 107r; lant ghenaemt den huldriesch oost Kou-
terweg landts ghenaemt de muelecautere west den herrewegh van Meerendre 
meulen naer Landeghe(m) meulen, 1671, RAG-Me 69, 25v; een hofstede 
ligghende recht over landeghem meulen oost den herwegh west de sijp-
gracht, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1181; west den Waeghewegh liggende 
langs Landegem meulen ende loopende tot aende Thiende der prochie van 
Merendre, 1738, RAG-Dro 56, 663. 

LANDEGEMOLIEMOLEN <C3>: bij landeghe(m) olij muelen, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 11v. 

LANDEGEMSTRAAT: een p(ar)tye Int groot smaelvelt oost de Lande-
ghemstraete, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 13; lants ghenaemt den baeghe-
laer gheleghen daermen t’heet den dooden-man oost de landeghemsche stra-
ete, 1656-1657, RAG-Ne 1265, 4r; een partye ghenaempt het draelshaut oost 
de Landeghemstraete, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 14. 

LANDSTRAATJE: ettynghe genaempt bachte(n) walle(n) west het landt-
straetke(n) noort het walleke(n), 1649, RAG-Me 66, 131r. 

LANG HALFGEMET: lant genaempt het lanc half ghemet boven musdale 
com(m)ende met eenen eynde anden sautwech metten anderen eynde anden 
meersch cant oost den santwech (of: sautwech), 1582-1624, RAG-Ne 104, 
83v; lants ghenaempt tlanck half ghemet boven muysdaele commende met-
ten eenen eynde aen zan/utwech metten anderen eynde aende meerschcant, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 64v; lant ghenaemt tlanck half ghemet boven 
muysdaele metten eenen eynde ande sautwech ende metten anderen ande 
meerscant, 1650, RAG-Ne 29, 73r. 
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LANG VELDEKEN: landts ghenaempt tlanckveldeken zuyt west tblae-
ckenacker Straetke(n), 1677, RAG-Me 70, 96r; lants ghenaempt tlanckveld-
ken zuijtwest tblaeckenackerstraettien, 1677, RAG-Me 83, art. 49. 

LANG WEGELKEN: een ghemet lants In wilde brouck zuut stekelbeeck-
straetke(n) noort het lanck weghelke(n), 1610, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 
74r; p(ar)tye saijlandt up den wijck van wilde heerelichede van vinderhaute 
suut het lanck wegelken, 1656, RAG-Me 83, art. 20; Landts Inde(n) Lande-
ghems cautere suyt streckende achter het lanck weghelken, 1672, RAG-Me 
69, 80v; lant ghenaemt het langheweghelken suijt den Bergh noort de Strae-
te, 1728, RAG-Ne 2244, art. 811. 

LANGE BILK <G1>: den langhen buelc, 1450, SAG, 330/25, 30v; Lands 
ghenaemt den Langhen bulck, 1568-1573, RAG-Ne, 99, 24v; tweehondert 
vyftich roede(n) lants Inde(n) langhe(n) bilck, 1610, 1603-1604, RAG-Ne 
1262, 74r; Landts ghenaemt den Langhe(n) bulck, 1671, RAG-Me 69, 14v; 
den Langhe(n) Bilck, 1701, RAG-Ma, 597, 67r; een p(ar)tye lant ghenaempt 
den langhenbulck west het straetien, 1678, RAG-Ma 598, 139; landt 
ghenaemt den langenbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 333; lant ghenaemt 
den langhenbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 681. 

LANGE BILKSKEN <F6-G6>: Lants ghenaempt tlanghebulcxkin, 1550-
1563, RAG-Ne 63, 40r; landts jnt Langhe bulcxkin, 1570, RAG-Ne 393, 
182r; lants genaempt tlanghe bulcxken oost de houtstrate zuijt het dorrestrat-
ken, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 3r; lant genaempt tlange bulcxken met het 
dreefken noort den thienden bulck, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 3r; Lants 
ghenaempt tlangebulcxke(n) oost de hautstrate zuut het dooren straetke(n), 
1584, RAG-Ne 63, 97r; Lants ghenaempt tlange bulcxke(n) met het dreefken 
noort den thien(en) bulck, 1584, RAG-Ne 63, 98v; het veldeken den cant 
naerst het Langhe bulcxken, 1606, RAG-Ne 396, 391v; lant het langhe bul-
cxken noort den thiendebulck, 1650, RAG-Ne 29, 8v; landt ghenaemt het 
langhe bulcxken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 139. 

LANGE BOS <F1>: hubrecht de buc mette(n) langhe bosche(n), 1557, 
RAG-Ou 1714, 4v; broucaige Jnde prochie van Landeghem ghenaempt den 
Langhen Bosch, 1575-1576, RAG-Ne 394, 33v; lants ghenaempt den lan-
ghen bosch, 1609, RAG-Me 105, 66v; partye ghenaempt den langhen bosch 
oost den drabbynck met der dreve, 1633, RAG-Ne 398, 140r; saijlandt 
ghenaemt den langhen bosch, 1699, RAG-Me 106, 277r; bosch ghen(aem)t 
den langhen bosch, 1708, RAG-Me 71, 274r; bosch ghenaemt den langhen-
bosch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 660. 

LANGE BRIELKEN: partije ghenaemt het langhebrielke(n) suijt den dosch 
wech, 1698, RAG-Me 106, 249v. 
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LANGE BURSTHOUT: landts gheheeten tlanghe burst haut meten noort-
hend(e) up de hautstrate, 1548, RAG-SB R 858/7E, 2r; lands gheheeten 
tlanghe bursthaut noort op de hautstrate, 1548, RAG-SB/K 503, 2r; lants 
gheheeten tlanghebursthaut, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 23; Lants ghe-
heete(n) tlanghebursthaut noort de hautstraete, 1577, RAG-Ne 323, 159v; 
landts tlanghe vurshaut noort upde hautstrate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
15v; een partye landts gheheeten het Langhebusthaut, 1639, RAG-SB, R 
858/7G, 0. 

LANGE DRIEHONDERD ROEDEN: lant ghenaemt de langhe iij c 
R(oeden) gheleghen upden hooghenacker, 1650, RAG-Ne 29, 72r. 

LANGE EKE <C5>: stic gae(nde) ter muelene te Landeghem waert ande 
langhe eecke, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 71v; Landts ghenaempt de Langhe 
heecke anden heerwech van Landeghe(m) muelen naer meerendre, 1577, 
RAG-Ne 323, 91r; Landts upt gheweste daerment noempt de Langhe heecke 
oost den herwech van Landeghem muelene naer meeren(dre), 1578, RAG-
Ne 396, 24v; lants ghenaempt oft ligghende In de langhe eecke oost anden 
herwech van landegem muelene naer meerentre, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
33r; lant ande langhe Eecke, 1596, RAG-Ne, 103, 42r; Landts Ligghende 
aende langhe eecke, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 11r; Lants ande Langhe 
heecke, 1623, RAG-Ne 397, 169v; inden cautere byde meulene daerment 
noemt ande Langhe eecke, 1640, RAG-Ne 28, 0; lant ligghende daerment 
heet ghenaemt de langhe eecke oost den wech van landeghem meulene naer 
meerendre, 1650, RAG-Ne 29, 13v; lant ligghende daerment heet de langhe 
eecke oost den wech loopende van landeghem meulene naer meerendre, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 78v; landt ghenaemt de langhe eecke inden Cau-
ter Sijnckval, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1185. 

LANGE GEMET: tlanghe ghemet, 1577, RAG-Ne 323, 163v; stic 
ghenaempt tlanghe ghemet, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 63(a)v; stick 
ghenaempt tlanghe ghemet, 1630, RAG-Ne 325, 85r; stick cauterlant up de 
veltacker ghenaemt tlanghe ghemet, 1650, RAG-Ne 29, 10v; half ghemet 
lant ghenaemt tlanck ghemet oost den sautwech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
nr. 324; cauterlant upde veltackere ghenaemt tlanghe ghemet, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, 76r. 

LANGE HEET: up dlanghe heet, 1426, RAG-Ne, 58, 163r, up dlanghe 
heedt, 1490, RAG-Ne 61, 279r. 

LANGE HEGGE: van Langher hegghe met de(n) putte, 1550-1576, RAG-
Ne 63, 58r; vander Langhe hegghe(n) mette(n) pute, 1577, RAG-Ne 323, 
97r; tende(n) der langher hegghe(n) hendende up dhaude straete ende heedt 
het vitsen bulcxke(n), 1577, RAG-Ne 323, 97r; lant genaempt de lange heg-
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LANG VELDEKEN: landts ghenaempt tlanckveldeken zuyt west tblae-
ckenacker Straetke(n), 1677, RAG-Me 70, 96r; lants ghenaempt tlanckveld-
ken zuijtwest tblaeckenackerstraettien, 1677, RAG-Me 83, art. 49. 

LANG WEGELKEN: een ghemet lants In wilde brouck zuut stekelbeeck-
straetke(n) noort het lanck weghelke(n), 1610, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 
74r; p(ar)tye saijlandt up den wijck van wilde heerelichede van vinderhaute 
suut het lanck wegelken, 1656, RAG-Me 83, art. 20; Landts Inde(n) Lande-
ghems cautere suyt streckende achter het lanck weghelken, 1672, RAG-Me 
69, 80v; lant ghenaemt het langheweghelken suijt den Bergh noort de Strae-
te, 1728, RAG-Ne 2244, art. 811. 

LANGE BILK <G1>: den langhen buelc, 1450, SAG, 330/25, 30v; Lands 
ghenaemt den Langhen bulck, 1568-1573, RAG-Ne, 99, 24v; tweehondert 
vyftich roede(n) lants Inde(n) langhe(n) bilck, 1610, 1603-1604, RAG-Ne 
1262, 74r; Landts ghenaemt den Langhe(n) bulck, 1671, RAG-Me 69, 14v; 
den Langhe(n) Bilck, 1701, RAG-Ma, 597, 67r; een p(ar)tye lant ghenaempt 
den langhenbulck west het straetien, 1678, RAG-Ma 598, 139; landt 
ghenaemt den langenbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 333; lant ghenaemt 
den langhenbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 681. 

LANGE BILKSKEN <F6-G6>: Lants ghenaempt tlanghebulcxkin, 1550-
1563, RAG-Ne 63, 40r; landts jnt Langhe bulcxkin, 1570, RAG-Ne 393, 
182r; lants genaempt tlanghe bulcxken oost de houtstrate zuijt het dorrestrat-
ken, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 3r; lant genaempt tlange bulcxken met het 
dreefken noort den thienden bulck, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 3r; Lants 
ghenaempt tlangebulcxke(n) oost de hautstrate zuut het dooren straetke(n), 
1584, RAG-Ne 63, 97r; Lants ghenaempt tlange bulcxke(n) met het dreefken 
noort den thien(en) bulck, 1584, RAG-Ne 63, 98v; het veldeken den cant 
naerst het Langhe bulcxken, 1606, RAG-Ne 396, 391v; lant het langhe bul-
cxken noort den thiendebulck, 1650, RAG-Ne 29, 8v; landt ghenaemt het 
langhe bulcxken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 139. 

LANGE BOS <F1>: hubrecht de buc mette(n) langhe bosche(n), 1557, 
RAG-Ou 1714, 4v; broucaige Jnde prochie van Landeghem ghenaempt den 
Langhen Bosch, 1575-1576, RAG-Ne 394, 33v; lants ghenaempt den lan-
ghen bosch, 1609, RAG-Me 105, 66v; partye ghenaempt den langhen bosch 
oost den drabbynck met der dreve, 1633, RAG-Ne 398, 140r; saijlandt 
ghenaemt den langhen bosch, 1699, RAG-Me 106, 277r; bosch ghen(aem)t 
den langhen bosch, 1708, RAG-Me 71, 274r; bosch ghenaemt den langhen-
bosch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 660. 

LANGE BRIELKEN: partije ghenaemt het langhebrielke(n) suijt den dosch 
wech, 1698, RAG-Me 106, 249v. 
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LANGE BURSTHOUT: landts gheheeten tlanghe burst haut meten noort-
hend(e) up de hautstrate, 1548, RAG-SB R 858/7E, 2r; lands gheheeten 
tlanghe bursthaut noort op de hautstrate, 1548, RAG-SB/K 503, 2r; lants 
gheheeten tlanghebursthaut, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 23; Lants ghe-
heete(n) tlanghebursthaut noort de hautstraete, 1577, RAG-Ne 323, 159v; 
landts tlanghe vurshaut noort upde hautstrate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
15v; een partye landts gheheeten het Langhebusthaut, 1639, RAG-SB, R 
858/7G, 0. 

LANGE DRIEHONDERD ROEDEN: lant ghenaemt de langhe iij c 
R(oeden) gheleghen upden hooghenacker, 1650, RAG-Ne 29, 72r. 

LANGE EKE <C5>: stic gae(nde) ter muelene te Landeghem waert ande 
langhe eecke, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 71v; Landts ghenaempt de Langhe 
heecke anden heerwech van Landeghe(m) muelen naer meerendre, 1577, 
RAG-Ne 323, 91r; Landts upt gheweste daerment noempt de Langhe heecke 
oost den herwech van Landeghem muelene naer meeren(dre), 1578, RAG-
Ne 396, 24v; lants ghenaempt oft ligghende In de langhe eecke oost anden 
herwech van landegem muelene naer meerentre, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
33r; lant ande langhe Eecke, 1596, RAG-Ne, 103, 42r; Landts Ligghende 
aende langhe eecke, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 11r; Lants ande Langhe 
heecke, 1623, RAG-Ne 397, 169v; inden cautere byde meulene daerment 
noemt ande Langhe eecke, 1640, RAG-Ne 28, 0; lant ligghende daerment 
heet ghenaemt de langhe eecke oost den wech van landeghem meulene naer 
meerendre, 1650, RAG-Ne 29, 13v; lant ligghende daerment heet de langhe 
eecke oost den wech loopende van landeghem meulene naer meerendre, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 78v; landt ghenaemt de langhe eecke inden Cau-
ter Sijnckval, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1185. 

LANGE GEMET: tlanghe ghemet, 1577, RAG-Ne 323, 163v; stic 
ghenaempt tlanghe ghemet, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 63(a)v; stick 
ghenaempt tlanghe ghemet, 1630, RAG-Ne 325, 85r; stick cauterlant up de 
veltacker ghenaemt tlanghe ghemet, 1650, RAG-Ne 29, 10v; half ghemet 
lant ghenaemt tlanck ghemet oost den sautwech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
nr. 324; cauterlant upde veltackere ghenaemt tlanghe ghemet, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, 76r. 

LANGE HEET: up dlanghe heet, 1426, RAG-Ne, 58, 163r, up dlanghe 
heedt, 1490, RAG-Ne 61, 279r. 

LANGE HEGGE: van Langher hegghe met de(n) putte, 1550-1576, RAG-
Ne 63, 58r; vander Langhe hegghe(n) mette(n) pute, 1577, RAG-Ne 323, 
97r; tende(n) der langher hegghe(n) hendende up dhaude straete ende heedt 
het vitsen bulcxke(n), 1577, RAG-Ne 323, 97r; lant genaempt de lange heg-
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ge, 1582-1624, RAG-Ne 104, 7r; helft vander langher heggen west de strate 
van(den) westhouck naer den dry houck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 76; ij C 
roeden ghenaempt de Langhe Egge, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 4r; lants 
ghenaempt de langhe egghe noort oost hegghebosch, 1608, RAG-Me 105, 
16r; lant de langhe egghe west de strate vanden westhouck naerden drywech 
(verbeterd: dryhoec), 1650, RAG-Ne 29, 40r. 

LANGE HEMERIJKE: Landts ghenaemt de Langhe hemerycke gheleghen 
Inde(n) brouck, 1677, RAG-Me 70, 125r. 

LANGE HOF: hofstede te Wilde ghenaemt Elsackere noort Wilden-driesch 
oost het langhe-hof, 1656-1657, RAG-Ne 1265, 2r; lant ghenaemt het lanck 
hof, 1728, RAG-Ne 2244, art. 630. 

LANGE HULST: parcheel gheleghen Jnde hulsten ghenaempt den Langhen 
hulst ost tpachtgoet vanden Aermen van Sinte baefs, 1585, RAG-Ne 581, 
17v; lant de langhe hulst, 1650, RAG-Ne 29, 36r; lant ghenaemt de langhe 
hulst ... noort ...met de(n) Slachmoortel, 1728, RAG-Ne 2244, art. 218; Item 
de Lange hulst noort de hautstraete, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

LANGE MEERS <G1-H1>: in de langhe mersch, 1394, SAG, 330/10, 104r; 
boven der langher mersch neffens den cloosterlande, 1460, RAG-Ne 9, 
143v; boven der langher m(er)sch nevens den cloester land, 1460 (n.s.), 
RAG-Nd; jnde langhe meersch, 1489, SAG, 330/38, 130v; wech van Lan-
deghem beke naer de Langhe mersch, 1542, RAG-Ne 136, 0; parcheel ligghe 
Jnde langhe meersch noort de Calene, 1548, RAG-SB R 858/7E, 2r; parcheel 
Inde langhe meersch noort de Calene, 1548, RAG-SB/K 503, 2v; parcheel 
Inde langhemeersch noort de calene, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 29; meers 
Jnden langhen mees, 1550-1563, RAG-Ne 63, 17r; meersch Jnde Langhe-
meersch, 1577, RAG-Ne 323, 88r; vj C R(oeden) bove(n) der langhe 
meersch nevens dlant van(den) clooster van Dronghene, 1571-1578, RAG-
Ne 14, 122v; mersch Inden langhen mersch west de calene, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 15r; bove(n) de langemersch oost d(en) herwegh, 1588, RAG-
Ne 26, 44v; zes hond(er)t Roeden boven der langher mersch, 16e eeuw, 
RAG-Ne 8, 118; meersch ghenaemt de langhe meersch zuut de calene, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 50/3; meirsch daermen t heet in den langhen-meirsch, 
1656-1657, RAG-Ne 1265, 5r; meersch ghenaemt de langhemeers, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 710. 

LANGE MOSTHOUT: lant tlange mosthout noortwest de hautstrate, 1588, 
RAG-Ne 26, 45r; lants ghenaemt het curte mosthout suut het langhe most-
hout west de houtstraete oost een drijbecxken ghenaemt het adryaenken ae-
riaentke(n)), 1650, RAG-Ne 29, 12r. 
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LANGE STUK <F6-G6>: C roeden Jnt Langehstick, 1577, RAG-Ne 323, 
118v; landts ghenaemt het langhe stuck oost de(n) herrewegh, 1696, RAG-
Me 106, 181r. 

LANGE VELD: Seghers velt maelvelt langhe velt en de twee stywars bul-
cken, 1558, RAG-SB/K 517, 0. 

LANGE VELDHOUT: zeghers velt maelvelt langhe velt haut en de twee 
stywaerts bulcken, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0. 

LANGE VIERHONDERD ROEDEN: de Langhe vierhondert Roede(n), 
1538-1564, RAG-Ne 62, 333r; Landts ghenaempt de Langhe vierhondert 
roede(n) up de(n) hooghe(n) ackere, 1577, RAG-Ne 323, 103r; landts 400 
Roeden ghenaempt de langhe vier hondert roeden gheleghen upden hooghen 
ackere, 1582-1624, RAG-Ne 104, 25r; lant ghenaemt de langhe iiijC R. ghe-
leghen upden hooghen ackere suut oost de seepgracht noort west den ghe-
buerwech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 130v. 

LANGE VOREN: lants thenden den muelen wal Inde langhe vooren by den 
zantwech, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 7r; saijlandt ghenaemt de langhe veu-
re, 1698, RAG-Me 106, 242v; landt ghenaemt de langhe veuren oost den 
Clopslagh met de Curte veuren west den Sautwegh, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 973. 

LANGE WESTHOUT: landts Jn noorthaut ghenaemt dlanghe west haut, 
1538-1564, RAG-Ne, 62, 168r; Landts ghenaempt het langhe Westhout west 
de houtstraete, 1582-1624, RAG-Ne 104, 13v; langs den Beck en het Lange 
Westhaut tot op de houtstraete, 1738, RAG-Dro 56, 658. 

LANGE WESTVELD: up dlanghe westvelt, 1462, SAG, 301/45, 2, 95v. 

LANGE WILG: meersch Ande langhe vulghe, 1550-1563, RAG-Ne 63, 2r. 

LAUWEREINS MEERS: jn lauwereins m(er)sch, 1450, SAG, 330/25, 78r. 

LAUWERS STRAATJE: een ghemet an slawers straetkin, 1411, RAG-RG 
B1307, 0; een ghemet an laeuwers straetkin, 1460, RAG-Ne 9, 144r; een 
ghemet an lauwers straetkin, 1460, RAG-Ne 10, 105v; een ghemet andt 
Lauwers straetkin, 1571-1578, RAG-Ne 14, 122v; an lauwaers straetkin, 
1600, RAG-Ne 73, 67r. 

LEEN <H4> en <D3>: daerment noempt het Lee(n), 1577, RAG-Ne 323, 
112v; lants geheeten het leen, 1582-1624, RAG-Ne 104, 6r; lant ghenaemt 
het leen, 1650, RAG-Ne 29, 24v; p(ar)tye lant in het leen noort het ackerken 
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ge, 1582-1624, RAG-Ne 104, 7r; helft vander langher heggen west de strate 
van(den) westhouck naer den dry houck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 76; ij C 
roeden ghenaempt de Langhe Egge, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 4r; lants 
ghenaempt de langhe egghe noort oost hegghebosch, 1608, RAG-Me 105, 
16r; lant de langhe egghe west de strate vanden westhouck naerden drywech 
(verbeterd: dryhoec), 1650, RAG-Ne 29, 40r. 

LANGE HEMERIJKE: Landts ghenaemt de Langhe hemerycke gheleghen 
Inde(n) brouck, 1677, RAG-Me 70, 125r. 

LANGE HOF: hofstede te Wilde ghenaemt Elsackere noort Wilden-driesch 
oost het langhe-hof, 1656-1657, RAG-Ne 1265, 2r; lant ghenaemt het lanck 
hof, 1728, RAG-Ne 2244, art. 630. 

LANGE HULST: parcheel gheleghen Jnde hulsten ghenaempt den Langhen 
hulst ost tpachtgoet vanden Aermen van Sinte baefs, 1585, RAG-Ne 581, 
17v; lant de langhe hulst, 1650, RAG-Ne 29, 36r; lant ghenaemt de langhe 
hulst ... noort ...met de(n) Slachmoortel, 1728, RAG-Ne 2244, art. 218; Item 
de Lange hulst noort de hautstraete, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

LANGE MEERS <G1-H1>: in de langhe mersch, 1394, SAG, 330/10, 104r; 
boven der langher mersch neffens den cloosterlande, 1460, RAG-Ne 9, 
143v; boven der langher m(er)sch nevens den cloester land, 1460 (n.s.), 
RAG-Nd; jnde langhe meersch, 1489, SAG, 330/38, 130v; wech van Lan-
deghem beke naer de Langhe mersch, 1542, RAG-Ne 136, 0; parcheel ligghe 
Jnde langhe meersch noort de Calene, 1548, RAG-SB R 858/7E, 2r; parcheel 
Inde langhe meersch noort de Calene, 1548, RAG-SB/K 503, 2v; parcheel 
Inde langhemeersch noort de calene, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 29; meers 
Jnden langhen mees, 1550-1563, RAG-Ne 63, 17r; meersch Jnde Langhe-
meersch, 1577, RAG-Ne 323, 88r; vj C R(oeden) bove(n) der langhe 
meersch nevens dlant van(den) clooster van Dronghene, 1571-1578, RAG-
Ne 14, 122v; mersch Inden langhen mersch west de calene, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 15r; bove(n) de langemersch oost d(en) herwegh, 1588, RAG-
Ne 26, 44v; zes hond(er)t Roeden boven der langher mersch, 16e eeuw, 
RAG-Ne 8, 118; meersch ghenaemt de langhe meersch zuut de calene, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 50/3; meirsch daermen t heet in den langhen-meirsch, 
1656-1657, RAG-Ne 1265, 5r; meersch ghenaemt de langhemeers, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 710. 

LANGE MOSTHOUT: lant tlange mosthout noortwest de hautstrate, 1588, 
RAG-Ne 26, 45r; lants ghenaemt het curte mosthout suut het langhe most-
hout west de houtstraete oost een drijbecxken ghenaemt het adryaenken ae-
riaentke(n)), 1650, RAG-Ne 29, 12r. 
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LANGE STUK <F6-G6>: C roeden Jnt Langehstick, 1577, RAG-Ne 323, 
118v; landts ghenaemt het langhe stuck oost de(n) herrewegh, 1696, RAG-
Me 106, 181r. 

LANGE VELD: Seghers velt maelvelt langhe velt en de twee stywars bul-
cken, 1558, RAG-SB/K 517, 0. 

LANGE VELDHOUT: zeghers velt maelvelt langhe velt haut en de twee 
stywaerts bulcken, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0. 

LANGE VIERHONDERD ROEDEN: de Langhe vierhondert Roede(n), 
1538-1564, RAG-Ne 62, 333r; Landts ghenaempt de Langhe vierhondert 
roede(n) up de(n) hooghe(n) ackere, 1577, RAG-Ne 323, 103r; landts 400 
Roeden ghenaempt de langhe vier hondert roeden gheleghen upden hooghen 
ackere, 1582-1624, RAG-Ne 104, 25r; lant ghenaemt de langhe iiijC R. ghe-
leghen upden hooghen ackere suut oost de seepgracht noort west den ghe-
buerwech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 130v. 

LANGE VOREN: lants thenden den muelen wal Inde langhe vooren by den 
zantwech, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 7r; saijlandt ghenaemt de langhe veu-
re, 1698, RAG-Me 106, 242v; landt ghenaemt de langhe veuren oost den 
Clopslagh met de Curte veuren west den Sautwegh, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 973. 

LANGE WESTHOUT: landts Jn noorthaut ghenaemt dlanghe west haut, 
1538-1564, RAG-Ne, 62, 168r; Landts ghenaempt het langhe Westhout west 
de houtstraete, 1582-1624, RAG-Ne 104, 13v; langs den Beck en het Lange 
Westhaut tot op de houtstraete, 1738, RAG-Dro 56, 658. 

LANGE WESTVELD: up dlanghe westvelt, 1462, SAG, 301/45, 2, 95v. 

LANGE WILG: meersch Ande langhe vulghe, 1550-1563, RAG-Ne 63, 2r. 

LAUWEREINS MEERS: jn lauwereins m(er)sch, 1450, SAG, 330/25, 78r. 

LAUWERS STRAATJE: een ghemet an slawers straetkin, 1411, RAG-RG 
B1307, 0; een ghemet an laeuwers straetkin, 1460, RAG-Ne 9, 144r; een 
ghemet an lauwers straetkin, 1460, RAG-Ne 10, 105v; een ghemet andt 
Lauwers straetkin, 1571-1578, RAG-Ne 14, 122v; an lauwaers straetkin, 
1600, RAG-Ne 73, 67r. 

LEEN <H4> en <D3>: daerment noempt het Lee(n), 1577, RAG-Ne 323, 
112v; lants geheeten het leen, 1582-1624, RAG-Ne 104, 6r; lant ghenaemt 
het leen, 1650, RAG-Ne 29, 24v; p(ar)tye lant in het leen noort het ackerken 
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oost het leen west het crommestuck, 1678, RAG-Ma 598, 137; lant in het 
lee(n) noort het ackerke(n) oost het leen ende west het crommestuck, 1678, 
RAG-Ma 602, 0; p(ar)tye Saeijlant ghenaemt het lee(n) gheleghe(n) onder 
d’heerel(ichede) ende lande va(n) nevel oost het ackerke(n), 1694, RAG-Me 
106, 137v; lant ghenaemt het leen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 293. 

LEEN TE HAZELDONK <G2>: zaeylant ghenaemt tleen ten Aeseldonck 
metten zuuthende streckende an mosgaverstrate, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0. 

LEEN TEN BRIELE <A6-B6>: leene gheheeten tleen ten briele, 1530, 
RAG-Nd; tleen ten briele, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; Leen ghehauden 
zynde vanden Leene ten briele gheleghen Jnde prochie van nevele ende es 
tvoornoemde Leen gheleghen Jnde prochie van Landeghem Jn zes partyen, 
1583, RAG-Nd 1414, 0; eenen bulck Lands Ligghende In landeghem bach-
ten dleen ten briele, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 154v; zuut t Leen te(n) briele 
west den ghebuurwech, 1629, RAG-Ne ,1280 bis, 16r; een ghemet landts 
leen wesende ghenaemt het leen ten briele gheleghen binnen de prochie van 
landeghem noort de gaverstraete, 1691, RAg-Me71, 70r. 

LEEN TEN HEULE: dleen van huele groot zynde veertien bundere en een 
ghemet, 1453, RAG-Nd 1282, 0; Leene ten Huele, 1550-1563, RAG-Ne 63, 
43r; Landts streckende an tleen ten huele, 1570, RAG-Ne 393, 182r; Landts 
neffens dwaterlat an tleen ten huele ghenaempt den calverbulck, 1571-1575, 
RAG-Ne 2225, 0; meerschen beneden den Leene ten huele, 1579, RAG-Ne 
396, 93v; Lant ghenaemt den busch zuut een stic Lant ghenaemt willekens 
Lochtync soorteren onder den Leene ten heule, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
84r; eene behuijsde hofstede te voren een stick lant ghenaemt den busch 
ligghende upden suutcant sorterende onder tleen ten heule oost ... metten 
platten bulck, 1650, RAG-Ne 29, 30r. 

LEEN TER VARENT <F5>: gespleten uuten grooten leene ter varent Inde 
prochie van Landeghem gheleghen de zuutzyde vande kercke, e 16-b 17, 
RAG-Vi 218, 0. 

LEENGRACHT <D4-E4>: lants ghenaemt de oudtste noort oost de leenen 
gracht, e16-b17, RAG-Vi 218, 0. 

LEENSTRAAT <D4>: saeijlant ghenaemt den dobbelaere suijt west de leen-
straete, 1685, RAG-Ma 598, 7r. 

LEENTJE: landts ghenaempt het leentgin, 1538-1564, RAG-Ne 62, 386r. 

LIJKWEG <D3-D4>: partye landts gheleghen alsvoore(n) ghenaemt de 
schaepdries oost de(n) doschwegh noort de(n) lyckwegh, 1695, RAG-Me 
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106, 163v; lants ghenaempt de crayeneecke  noort den lyckwegh oost de 
straete, 1710, RAG-Me 71, 324v. 

LIJSENS STEDE: lant ghenaempt lijsens ste, 1582-1624, RAG-Ne 104, 27r; 
een partye den houtacker ende lysen stede noort west de westhouc straete, 
1650, RAG-Ne 29, 29v. 

LINDE: stede ande lynde, 1538-1564, RAG-Ne 62, 336v; behuusde stede 
gheleghen by der Linde noort ende zuut de strate, 1580, RAG-Ne 626, 147r. 

LINDEKEN: behuusde hofstede Jnden herrent west de strate alzoomen gaet 
van Landeghem muelene naer dlindekin, 1568-1573, RAG-Ne, 99, 52v. 

LINDEKENS STUK <C3>: lants genaemt den meulen wal ofte lindekens 
Stuck suyt den heirewegh, 1677, RAG-Me 70, 85v. 

LINDENBILK: Landts ghenaempt den Lindebulc, 1584, RAG-Ne 396, 364r. 

LINDENBILKSKEN: lant ghenaemt den houtackere noort west de west-
houcstraete Dese partye als nu een Stuck genaemt t’Lindebulcxken, 1661-
1677, RAG-Ne 1194, nr. 107. 

LODDIER: Landts diemen heet den Loddier, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; 
Ligghe(nde) thenden Casin manauts Loddier west thuls bulcxkin, 1571-
1575, RAG-Ne 2225, 0; eenen bulck lands diemen heet den loddier, 1585, 
RAG-Ne 1280 bis, 11r; landts Ligghende thenden Caisin manouts loddier 
neffens den straetkene ghenaemt thulsbulcxken, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 
15r. 

LOOPKEN VAN WILDE: stucxken noort lancx de caelene Suyt het water-
loopk(en) comme(nde) uute(r) caelene de westsyde ... soo volghende het 
straetke(n) tot up de hautstrate de oostsyde Achter het loopk(en) va(n) wilde 
noort oost Achter het Brouckstaetke(n), 1579, RAG-Dro 36h, 32r. 

LOSEKENS STUK: een stucxke(n) landt gheheete(n) het loosekens stucx 
gheleghen tot landeghem sorterende onder de heerel(ichede) van vinderhout-
te west sheere(n) strae(te), 1693, RAG-Me 106, 127v. 

MARTIN BUCKS STUKSKEN: lants het martins bucht (sic) sticxken over 
beede de henden de straten die naer landeghem muelen lopen, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 35v; lant ghenaemt het marten buchs sticxken, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 47r; lant ghenaemt marten buschtsticxken (west de straete 
vande meulene naer hansbeke oost den scheewech), 1650, RAG-Ne 29, 42v; 
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oost het leen west het crommestuck, 1678, RAG-Ma 598, 137; lant in het 
lee(n) noort het ackerke(n) oost het leen ende west het crommestuck, 1678, 
RAG-Ma 602, 0; p(ar)tye Saeijlant ghenaemt het lee(n) gheleghe(n) onder 
d’heerel(ichede) ende lande va(n) nevel oost het ackerke(n), 1694, RAG-Me 
106, 137v; lant ghenaemt het leen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 293. 

LEEN TE HAZELDONK <G2>: zaeylant ghenaemt tleen ten Aeseldonck 
metten zuuthende streckende an mosgaverstrate, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0. 

LEEN TEN BRIELE <A6-B6>: leene gheheeten tleen ten briele, 1530, 
RAG-Nd; tleen ten briele, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; Leen ghehauden 
zynde vanden Leene ten briele gheleghen Jnde prochie van nevele ende es 
tvoornoemde Leen gheleghen Jnde prochie van Landeghem Jn zes partyen, 
1583, RAG-Nd 1414, 0; eenen bulck Lands Ligghende In landeghem bach-
ten dleen ten briele, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 154v; zuut t Leen te(n) briele 
west den ghebuurwech, 1629, RAG-Ne ,1280 bis, 16r; een ghemet landts 
leen wesende ghenaemt het leen ten briele gheleghen binnen de prochie van 
landeghem noort de gaverstraete, 1691, RAg-Me71, 70r. 

LEEN TEN HEULE: dleen van huele groot zynde veertien bundere en een 
ghemet, 1453, RAG-Nd 1282, 0; Leene ten Huele, 1550-1563, RAG-Ne 63, 
43r; Landts streckende an tleen ten huele, 1570, RAG-Ne 393, 182r; Landts 
neffens dwaterlat an tleen ten huele ghenaempt den calverbulck, 1571-1575, 
RAG-Ne 2225, 0; meerschen beneden den Leene ten huele, 1579, RAG-Ne 
396, 93v; Lant ghenaemt den busch zuut een stic Lant ghenaemt willekens 
Lochtync soorteren onder den Leene ten heule, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
84r; eene behuijsde hofstede te voren een stick lant ghenaemt den busch 
ligghende upden suutcant sorterende onder tleen ten heule oost ... metten 
platten bulck, 1650, RAG-Ne 29, 30r. 

LEEN TER VARENT <F5>: gespleten uuten grooten leene ter varent Inde 
prochie van Landeghem gheleghen de zuutzyde vande kercke, e 16-b 17, 
RAG-Vi 218, 0. 

LEENGRACHT <D4-E4>: lants ghenaemt de oudtste noort oost de leenen 
gracht, e16-b17, RAG-Vi 218, 0. 

LEENSTRAAT <D4>: saeijlant ghenaemt den dobbelaere suijt west de leen-
straete, 1685, RAG-Ma 598, 7r. 

LEENTJE: landts ghenaempt het leentgin, 1538-1564, RAG-Ne 62, 386r. 

LIJKWEG <D3-D4>: partye landts gheleghen alsvoore(n) ghenaemt de 
schaepdries oost de(n) doschwegh noort de(n) lyckwegh, 1695, RAG-Me 
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106, 163v; lants ghenaempt de crayeneecke  noort den lyckwegh oost de 
straete, 1710, RAG-Me 71, 324v. 

LIJSENS STEDE: lant ghenaempt lijsens ste, 1582-1624, RAG-Ne 104, 27r; 
een partye den houtacker ende lysen stede noort west de westhouc straete, 
1650, RAG-Ne 29, 29v. 

LINDE: stede ande lynde, 1538-1564, RAG-Ne 62, 336v; behuusde stede 
gheleghen by der Linde noort ende zuut de strate, 1580, RAG-Ne 626, 147r. 

LINDEKEN: behuusde hofstede Jnden herrent west de strate alzoomen gaet 
van Landeghem muelene naer dlindekin, 1568-1573, RAG-Ne, 99, 52v. 

LINDEKENS STUK <C3>: lants genaemt den meulen wal ofte lindekens 
Stuck suyt den heirewegh, 1677, RAG-Me 70, 85v. 

LINDENBILK: Landts ghenaempt den Lindebulc, 1584, RAG-Ne 396, 364r. 

LINDENBILKSKEN: lant ghenaemt den houtackere noort west de west-
houcstraete Dese partye als nu een Stuck genaemt t’Lindebulcxken, 1661-
1677, RAG-Ne 1194, nr. 107. 

LODDIER: Landts diemen heet den Loddier, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; 
Ligghe(nde) thenden Casin manauts Loddier west thuls bulcxkin, 1571-
1575, RAG-Ne 2225, 0; eenen bulck lands diemen heet den loddier, 1585, 
RAG-Ne 1280 bis, 11r; landts Ligghende thenden Caisin manouts loddier 
neffens den straetkene ghenaemt thulsbulcxken, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 
15r. 

LOOPKEN VAN WILDE: stucxken noort lancx de caelene Suyt het water-
loopk(en) comme(nde) uute(r) caelene de westsyde ... soo volghende het 
straetke(n) tot up de hautstrate de oostsyde Achter het loopk(en) va(n) wilde 
noort oost Achter het Brouckstaetke(n), 1579, RAG-Dro 36h, 32r. 

LOSEKENS STUK: een stucxke(n) landt gheheete(n) het loosekens stucx 
gheleghen tot landeghem sorterende onder de heerel(ichede) van vinderhout-
te west sheere(n) strae(te), 1693, RAG-Me 106, 127v. 

MARTIN BUCKS STUKSKEN: lants het martins bucht (sic) sticxken over 
beede de henden de straten die naer landeghem muelen lopen, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 35v; lant ghenaemt het marten buchs sticxken, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 47r; lant ghenaemt marten buschtsticxken (west de straete 
vande meulene naer hansbeke oost den scheewech), 1650, RAG-Ne 29, 42v; 
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lant ghenaemt marten busch sticxken west de straete vanden meulene naer 
hansbeke oost den scheewech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 106r. 

MAT <F1-F2>: jnt mat, 1456, SAG, 330/27, 114v; up et mat, 1600-1603, 
RAG-Ne 1257, 1v; lants ghenaempt het mat, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 31v-
32r; lants ghenaemt Smetsbulck oost het mat suijt den Leijschoof, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 914; landt ghenaemt het thijsemans bulcxken oost het 
mat, 1728, RAG-Ne 2244, art. 918; landt ghenaemt het mat oost het lanck 
mat noort het broeckstraetjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 921; langs den 
Slagh van ‘t mat tot op het heijstenbroeckstraetjen ende de prochie van Me-
rendre, 1738, RAG-Dro 56, 673. 

MAUWERS OOMS BILKSKEN: lants genae(m)pt mauwers hooms bulcx-
ken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 9v; lants ghenaemt maurus ooms bulcxken, 
1650, RAG-Ne 29, 60v. 

MEERAARS: mersch ghenaemt de meeraers, 1685, RAG-Ma 598, 6v. 

MEERHUL <G5>: Landts gheheete(n) de(n) meerhul, 1577, RAG-Ne 323, 
116r. 

MEERHULLEKEN <G5>: ee(n) ackerkin gheheeten tmierhullekin ofte clen 
iiij ghemete(n) oost de doodemans strate, 1548,  RAG-SB R 858/7E, 1r;  
ackerkin gheheeten tmierhullekin ofte tcleen iiij ghemetkin oost de doode-
mans strate, 1548, RAG-SB/K 503, 1v; ackerken gheheeten tmuerhulleken 
ofte cleen iiij ghemetken oost de doodemans strate, 1548, RAG-SB/K 517, 
nr. 10; ackerke(n) gheheete(n) tuuierhulleke(n) ofte tcleen vier ghemetke(n) 
oost de doodemans straete, 1577, RAG-Ne 323, 160r; eene partye genaemt 
het mierenhuleken, 17e, RAG-SB/R 878/7E, 0; Lants het meerhulleken, 
1606, RAG-Ne 396, 392r; lant ghenaemt het mierenhulleken, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 246. 

MEERSBILK: in den m(er)sch beelct van den he(er)e van Gav(er)e, 1350, 
SAG-330/1, 14r; Item Jn den merchs beelct ... lands, 1354, SAG-330/1, 
228v; de meers bulck, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 1v; Landts ghenaempt 
de(n) meesbulck, 1641, RAG-Ne 399, 50r; Lants ghenaempt de(n) mersch 
bulck oost eyste(n) driesch, 1649, RAG-Me 66, eene partije meersch ofte 
ettijn gheleghen opde(n) wyck va(n) heijste ghenaemt de meerschbulck, 
1691, RAG-Me 106, 78r; 196r; bosch genaemt den meerschbulck, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 909; landt ghenaemt den meerschbulck west Eijstgen 
Driesch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 910. 

MEERSCHAERDEKEN: sup(er) .c. bonariu(m) terre retro merschaerts, ca. 
1444, RAG-Dro, 83, 23r; Lands ghenaempt het meersschaerdekin zuudt de 
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strate naer Ghendt, 1579, RAG-Ne 396, 87r; uut een(en) bulck of bunder 
vivere Lants achter an de vivere d Lant te(n) Briele en het merschaerdeken, 
1603-1604, RAG-Ne 1262, 3v; en het merschaerdeke(n), 1613-1615, RAG-
Ne 1264, 2v; lants bachten den Vyver ghenaemt Lant ten briele en t meersch 
ackerken, 1656-1657, RAG-Ne 1265, 2r; landts op de heerel(ichede) va(n) 
vinderhaute ghenoemt het meersch gaerdeke(n), 1695, RAG-Me 71, 135v; 
landts ghenaemt het meerschaerdeken groot een alf ghemet, 1698, RAG-Me 
106, 240r; gheleghen binnen de prochie van landeghem ghehauden vande 
heerl. van meerentre ende Barelvelde eene p(ar)tye landts genaemt het meer-
schaerdeken west sheerenstraete, 1698, RAG-Ma, 597, 22r; landt ghenaemt 
het meerschaerdeken suijt de meerschaert Straete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
408. 

MEERSCHAERTS BOSSELKEN: tbosschelkin te m(er)sschaerts in lan-
deghem, 1426, SAG, 330/18, 340v. 

MEERSCHAUT: Lande ghenaemt de(n) Jonas noort de(n) meerschaut, 
1678, RAG-Me 70, 153r; lant ghenamt het muishaude, 1685, RAG-Ma 598, 
8r.

MEERSDRIES <C4-C5?>: ind(en) meersch driesch, 1538-1564, RAG-Ne, 
62, 301r; lands anden meesch driesch, 1566, RAG-Ne, 99, 9r; Landts daer-
ment heedt de(n) meersdriesch west de(n) wech noort de(n) wech, 1577, 
RAG-Ne 323, 142r; cauters den mersdriesch upden meerscandt west den 
wech van landeghem muelene naer meerentre, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
54r; stic cauterlants ghenaemt den meerschdriesch (met) den cauterwech 
commende van landegem meulene naer meerendre, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 56r; lant ghenaemt den meerschdriesch west den cauterwech van lan-
deghem meulene naer meerendre, 1650, RAG-Ne 29, 43v; lant ghenaemt 
den meersch driesch west den cauterwech loopende van landeghem meulene 
naer meerendre, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 106v. 

MEERSELKEN AAN HET BROEKGAT <C4>: meersch ghenaemt het 
meerselke(n) ae(n) het brouckgat oost de neercalene, 1676, RAG-Me 70, 
20v; meersch ge(aem)t het meerschelke(n) ant brouck gat oost de neercalene, 
1676, RAG-Me 83, art. 27. 

MEERSENKERKWEG: gheleghen boven het seijken ligghende van beede 
syden van(den) kerckwech west den meerschen heerwech, 1700, RAG-Ma, 
597, 50r. 

MEERSKANT (Muisdale): upden meerschcant, 1538-1564, RAG-Ne 62, 
337r; up de(n) meersch cant, 1577, RAG-Ne 323, 137r; parcheel gheleghen 
up Landeghem cauter up den meersch cant west de doornhaghe, 1585, RAG-
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lant ghenaemt marten busch sticxken west de straete vanden meulene naer 
hansbeke oost den scheewech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 106r. 

MAT <F1-F2>: jnt mat, 1456, SAG, 330/27, 114v; up et mat, 1600-1603, 
RAG-Ne 1257, 1v; lants ghenaempt het mat, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 31v-
32r; lants ghenaemt Smetsbulck oost het mat suijt den Leijschoof, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 914; landt ghenaemt het thijsemans bulcxken oost het 
mat, 1728, RAG-Ne 2244, art. 918; landt ghenaemt het mat oost het lanck 
mat noort het broeckstraetjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 921; langs den 
Slagh van ‘t mat tot op het heijstenbroeckstraetjen ende de prochie van Me-
rendre, 1738, RAG-Dro 56, 673. 

MAUWERS OOMS BILKSKEN: lants genae(m)pt mauwers hooms bulcx-
ken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 9v; lants ghenaemt maurus ooms bulcxken, 
1650, RAG-Ne 29, 60v. 

MEERAARS: mersch ghenaemt de meeraers, 1685, RAG-Ma 598, 6v. 

MEERHUL <G5>: Landts gheheete(n) de(n) meerhul, 1577, RAG-Ne 323, 
116r. 

MEERHULLEKEN <G5>: ee(n) ackerkin gheheeten tmierhullekin ofte clen 
iiij ghemete(n) oost de doodemans strate, 1548,  RAG-SB R 858/7E, 1r;  
ackerkin gheheeten tmierhullekin ofte tcleen iiij ghemetkin oost de doode-
mans strate, 1548, RAG-SB/K 503, 1v; ackerken gheheeten tmuerhulleken 
ofte cleen iiij ghemetken oost de doodemans strate, 1548, RAG-SB/K 517, 
nr. 10; ackerke(n) gheheete(n) tuuierhulleke(n) ofte tcleen vier ghemetke(n) 
oost de doodemans straete, 1577, RAG-Ne 323, 160r; eene partye genaemt 
het mierenhuleken, 17e, RAG-SB/R 878/7E, 0; Lants het meerhulleken, 
1606, RAG-Ne 396, 392r; lant ghenaemt het mierenhulleken, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 246. 

MEERSBILK: in den m(er)sch beelct van den he(er)e van Gav(er)e, 1350, 
SAG-330/1, 14r; Item Jn den merchs beelct ... lands, 1354, SAG-330/1, 
228v; de meers bulck, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 1v; Landts ghenaempt 
de(n) meesbulck, 1641, RAG-Ne 399, 50r; Lants ghenaempt de(n) mersch 
bulck oost eyste(n) driesch, 1649, RAG-Me 66, eene partije meersch ofte 
ettijn gheleghen opde(n) wyck va(n) heijste ghenaemt de meerschbulck, 
1691, RAG-Me 106, 78r; 196r; bosch genaemt den meerschbulck, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 909; landt ghenaemt den meerschbulck west Eijstgen 
Driesch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 910. 

MEERSCHAERDEKEN: sup(er) .c. bonariu(m) terre retro merschaerts, ca. 
1444, RAG-Dro, 83, 23r; Lands ghenaempt het meersschaerdekin zuudt de 
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strate naer Ghendt, 1579, RAG-Ne 396, 87r; uut een(en) bulck of bunder 
vivere Lants achter an de vivere d Lant te(n) Briele en het merschaerdeken, 
1603-1604, RAG-Ne 1262, 3v; en het merschaerdeke(n), 1613-1615, RAG-
Ne 1264, 2v; lants bachten den Vyver ghenaemt Lant ten briele en t meersch 
ackerken, 1656-1657, RAG-Ne 1265, 2r; landts op de heerel(ichede) va(n) 
vinderhaute ghenoemt het meersch gaerdeke(n), 1695, RAG-Me 71, 135v; 
landts ghenaemt het meerschaerdeken groot een alf ghemet, 1698, RAG-Me 
106, 240r; gheleghen binnen de prochie van landeghem ghehauden vande 
heerl. van meerentre ende Barelvelde eene p(ar)tye landts genaemt het meer-
schaerdeken west sheerenstraete, 1698, RAG-Ma, 597, 22r; landt ghenaemt 
het meerschaerdeken suijt de meerschaert Straete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
408. 

MEERSCHAERTS BOSSELKEN: tbosschelkin te m(er)sschaerts in lan-
deghem, 1426, SAG, 330/18, 340v. 

MEERSCHAUT: Lande ghenaemt de(n) Jonas noort de(n) meerschaut, 
1678, RAG-Me 70, 153r; lant ghenamt het muishaude, 1685, RAG-Ma 598, 
8r.

MEERSDRIES <C4-C5?>: ind(en) meersch driesch, 1538-1564, RAG-Ne, 
62, 301r; lands anden meesch driesch, 1566, RAG-Ne, 99, 9r; Landts daer-
ment heedt de(n) meersdriesch west de(n) wech noort de(n) wech, 1577, 
RAG-Ne 323, 142r; cauters den mersdriesch upden meerscandt west den 
wech van landeghem muelene naer meerentre, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
54r; stic cauterlants ghenaemt den meerschdriesch (met) den cauterwech 
commende van landegem meulene naer meerendre, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 56r; lant ghenaemt den meerschdriesch west den cauterwech van lan-
deghem meulene naer meerendre, 1650, RAG-Ne 29, 43v; lant ghenaemt 
den meersch driesch west den cauterwech loopende van landeghem meulene 
naer meerendre, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 106v. 

MEERSELKEN AAN HET BROEKGAT <C4>: meersch ghenaemt het 
meerselke(n) ae(n) het brouckgat oost de neercalene, 1676, RAG-Me 70, 
20v; meersch ge(aem)t het meerschelke(n) ant brouck gat oost de neercalene, 
1676, RAG-Me 83, art. 27. 

MEERSENKERKWEG: gheleghen boven het seijken ligghende van beede 
syden van(den) kerckwech west den meerschen heerwech, 1700, RAG-Ma, 
597, 50r. 

MEERSKANT (Muisdale): upden meerschcant, 1538-1564, RAG-Ne 62, 
337r; up de(n) meersch cant, 1577, RAG-Ne 323, 137r; parcheel gheleghen 
up Landeghem cauter up den meersch cant west de doornhaghe, 1585, RAG-



 

230 
 

Ne 581, 17r; lant ghenaemt tlanck half ghemet boven muysdale metten een-
en eynde ande sautwech ende metten anderen ande meerscant, 1650, RAG-
Ne 29, 73r; lant ghenaemt teijnden Driessche oost den holden Slagh west 
den meersch Cant noort den herwegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 986. 

MEERSKANT <C4-D5>: lants up de(n) meerschcant by der muelene van 
Landeghem, 1577, RAG-Ne 69, nr. 119; lant oost up den merschcant west 
upden wech naer meerrentrte, 1582-1624, RAG-Ne 104, 18r; cauters daer-
ment heet den mersdriesch upden meerscandt west den wech van landeghem 
muelene naer meerentre, 1582-1624, RAG-Ne 104, 54r; noch l1602-1656, 
RAG-Ne 1190v roeden Ligghende metten oosthende aenden meerscant ende 
metten westhende op den wech Loopende naer meerendre noort de kercke 
van Landeghem, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 11r; op den meerschcant, 1630, 
RAG-Ne 325, 85r; lant upde meersch cant byde selve meulene oost de 
meersch west den wech van meerendre naer landeghem meulene, 1650, 
RAG-Ne 29, 8v; lants ligghende upden meerschcant west den cauterwech 
loopende van landeghem meulene naer meerendre, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, 76v. 

MEERSKANT <D6-E6> (Westhoek): lants boven den hilstijl west den 
meerscant, 1582-1624, RAG-Ne 104, 8r; upde West houck cautere hendende 
upde meerschcant aldaer wilent Eene(n) hilstyl ghestae(n) heeft zuut de 
Wech van Landeghe(m) naer nevele, 1584, RAG-Ne 63, 82r; Lant Ligghen-
de op den meerschcant west den wech naer nevele, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 10v; Lant ghenaemt het swalant oost den heirwech Loopende van 
Landeghem naer vosselaere noort den meerschcant, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 76r; lant boven den hylstyl west de meerscant, 1650, RAG-Ne 29, 
65v; zuijd de prochie (=Vosselare) west den meeerschcant, 1738, RAG-Dro 
56, 662. 

MEERSWOESTIJN: ghenaempt meersters (sic) hostyne, 1538-1564, RAG-
Ne, 62, 272r; ghenaemt de meersch ostine, 1550-1563, RAG-Ne 63, 20r; 
Inde meersch ostyne west ande(n) hegghebosch, 1577, RAG-Ne 323, 44r; in 
de meersch ostijne, 1577, RAG-Ne 69, nr. 90; lands ghenaemt de meersch 
ostine west ande(n) hegghe bosch, 1578, RAG-Ne 64, 86r. 

MEESTE BELENHOUT: partije het meste boelenhaut (sic), 1606, RAG-Ne 
396, 392r. 

MEESTE STUK: ghenomt het cleen eecstic zuudt de strate van nevele naer 
Ghendt noordt tvoornomde meeste stic, 1583, RAG-Ne 627, 74r. 

MEETKENS STUK: Landts west den Brughschen herwech genaempt Meet-
kens stick, 1649, RAG-Me 66, 116v. 
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MEEUS BILK: in meeus beelc, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r; jn meeus buelc, 
1432, SAG, 301/32, 8v; een p(ar)tije landts ghenaemt meeuxbulck, 1698, 
RAG-Ma, 597, 22r. 

MEIERIJ <E4-E5>: een leen ligghe(n)de binne(n) der p(ro)chien va(n) lan-
deghe(m) ofte daer o(n)trent en es eene meyerie ... houdende van mine(n) 
heere va(n) vlaendre(n) ... ten casteele te ghendt, 1390, SAG-330/9, 67r; een 
leen gheleghen binnen der prochien van landeghem of daer omtrent en es 
eene meyherye met zulken eerlicheden smyeryen Rechten vryheden alser 
toebehoren houden van mine(n) h(ee)re van Vlaendr(en) hovende ten cas-
teele te ghend ... den gront groot synde ijC roeden lants lettel min of mer, 
1393, SAG-330/9, 289r; eene meyerie, 1398, SAG-330/11, 64v; Pieter Bin-
ckelman uut zyn Leen ghenaempt de meyerie anden Cappelle(n) driesch, 
1603-1604, RAG-Ne 1262, 6v. 

MEIERIJ <E4-E5>: lants ghenaempt de meijerij noort den driesch (is nieuw 
betemmert met een woonhuijs), 1668, RAG-Me 68, 127r; Item noch hondert 
roeden ghenaempt de meyere noort den cappellendries, 1687, RAG-Ma 598, 
222r; landts ghenaempt de meijereije noort de capelle dries, 1688, RAG-Ma 
598, 224v; j C ro(eden) lants ghenaempt de meyherije noort de(n) capel-
le(n)driesch, 1688, RAG-Me 106, 37v; hondert Roeden landts ghenaemt de 
meijerije noort den cappellendriesch, 1701, RAG-Ma, 597, 51v; onbehuijsde 
hofstede ghenaemt de Meijerije noort west den Cappellen dries, 1728, RAG-
Ne 2244, art. 352. 

MELIS BILK: melis buelc, 1447, SAG, 301/39, 196v. 

MERE: an de meere, 1450, SAG, 301/40, 3, 55v. 

METJENS STEDE: hofstede ghenaemt mettiens ste inden Wyck van Wilde, 
1677, RAG-Me 70, 92v; eene aude onbetemmerde hofstede ghenaempt met-
tiens ste gheleghen  inden wijck van wilde (1 gemet 50 R) mette sijnghel 
daermede gaende zuijt de scheure, 1677, RAG-Me 83, art. 49; onbehuysde 
hofstede ghenaemt merttiens (sic) stede gheleghe(n) op de(n) wyck van wil-
de suyt de scheure, 1689, RAG-Me71, 27r. 

MIERENHULBOS <G5>: eene partye bosch genaemt den mierenhulbosch 
west de viergemete noort de straete, 17e, RAG-SB/R 878/7E, 0; bosch 
ghenaemt den mierenhul, 1728, RAG-Ne 2244, art. 247; bosch genaemt den 
mierenhulbosch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 251. 

MIJNTKENS BILK: lant ligghende upden veldtacker nu ghenaemt mynt-
kens bulc te vooren twee sticken gheweest, 1650, RAG-Ne 29, 65r; lant up-
den veltackere nu ghenaemt myntkens bulck noort ende oost den waterlop 
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Ne 581, 17r; lant ghenaemt tlanck half ghemet boven muysdale metten een-
en eynde ande sautwech ende metten anderen ande meerscant, 1650, RAG-
Ne 29, 73r; lant ghenaemt teijnden Driessche oost den holden Slagh west 
den meersch Cant noort den herwegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 986. 

MEERSKANT <C4-D5>: lants up de(n) meerschcant by der muelene van 
Landeghem, 1577, RAG-Ne 69, nr. 119; lant oost up den merschcant west 
upden wech naer meerrentrte, 1582-1624, RAG-Ne 104, 18r; cauters daer-
ment heet den mersdriesch upden meerscandt west den wech van landeghem 
muelene naer meerentre, 1582-1624, RAG-Ne 104, 54r; noch l1602-1656, 
RAG-Ne 1190v roeden Ligghende metten oosthende aenden meerscant ende 
metten westhende op den wech Loopende naer meerendre noort de kercke 
van Landeghem, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 11r; op den meerschcant, 1630, 
RAG-Ne 325, 85r; lant upde meersch cant byde selve meulene oost de 
meersch west den wech van meerendre naer landeghem meulene, 1650, 
RAG-Ne 29, 8v; lants ligghende upden meerschcant west den cauterwech 
loopende van landeghem meulene naer meerendre, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, 76v. 

MEERSKANT <D6-E6> (Westhoek): lants boven den hilstijl west den 
meerscant, 1582-1624, RAG-Ne 104, 8r; upde West houck cautere hendende 
upde meerschcant aldaer wilent Eene(n) hilstyl ghestae(n) heeft zuut de 
Wech van Landeghe(m) naer nevele, 1584, RAG-Ne 63, 82r; Lant Ligghen-
de op den meerschcant west den wech naer nevele, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 10v; Lant ghenaemt het swalant oost den heirwech Loopende van 
Landeghem naer vosselaere noort den meerschcant, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 76r; lant boven den hylstyl west de meerscant, 1650, RAG-Ne 29, 
65v; zuijd de prochie (=Vosselare) west den meeerschcant, 1738, RAG-Dro 
56, 662. 

MEERSWOESTIJN: ghenaempt meersters (sic) hostyne, 1538-1564, RAG-
Ne, 62, 272r; ghenaemt de meersch ostine, 1550-1563, RAG-Ne 63, 20r; 
Inde meersch ostyne west ande(n) hegghebosch, 1577, RAG-Ne 323, 44r; in 
de meersch ostijne, 1577, RAG-Ne 69, nr. 90; lands ghenaemt de meersch 
ostine west ande(n) hegghe bosch, 1578, RAG-Ne 64, 86r. 

MEESTE BELENHOUT: partije het meste boelenhaut (sic), 1606, RAG-Ne 
396, 392r. 

MEESTE STUK: ghenomt het cleen eecstic zuudt de strate van nevele naer 
Ghendt noordt tvoornomde meeste stic, 1583, RAG-Ne 627, 74r. 

MEETKENS STUK: Landts west den Brughschen herwech genaempt Meet-
kens stick, 1649, RAG-Me 66, 116v. 
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MEEUS BILK: in meeus beelc, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r; jn meeus buelc, 
1432, SAG, 301/32, 8v; een p(ar)tije landts ghenaemt meeuxbulck, 1698, 
RAG-Ma, 597, 22r. 

MEIERIJ <E4-E5>: een leen ligghe(n)de binne(n) der p(ro)chien va(n) lan-
deghe(m) ofte daer o(n)trent en es eene meyerie ... houdende van mine(n) 
heere va(n) vlaendre(n) ... ten casteele te ghendt, 1390, SAG-330/9, 67r; een 
leen gheleghen binnen der prochien van landeghem of daer omtrent en es 
eene meyherye met zulken eerlicheden smyeryen Rechten vryheden alser 
toebehoren houden van mine(n) h(ee)re van Vlaendr(en) hovende ten cas-
teele te ghend ... den gront groot synde ijC roeden lants lettel min of mer, 
1393, SAG-330/9, 289r; eene meyerie, 1398, SAG-330/11, 64v; Pieter Bin-
ckelman uut zyn Leen ghenaempt de meyerie anden Cappelle(n) driesch, 
1603-1604, RAG-Ne 1262, 6v. 

MEIERIJ <E4-E5>: lants ghenaempt de meijerij noort den driesch (is nieuw 
betemmert met een woonhuijs), 1668, RAG-Me 68, 127r; Item noch hondert 
roeden ghenaempt de meyere noort den cappellendries, 1687, RAG-Ma 598, 
222r; landts ghenaempt de meijereije noort de capelle dries, 1688, RAG-Ma 
598, 224v; j C ro(eden) lants ghenaempt de meyherije noort de(n) capel-
le(n)driesch, 1688, RAG-Me 106, 37v; hondert Roeden landts ghenaemt de 
meijerije noort den cappellendriesch, 1701, RAG-Ma, 597, 51v; onbehuijsde 
hofstede ghenaemt de Meijerije noort west den Cappellen dries, 1728, RAG-
Ne 2244, art. 352. 

MELIS BILK: melis buelc, 1447, SAG, 301/39, 196v. 

MERE: an de meere, 1450, SAG, 301/40, 3, 55v. 

METJENS STEDE: hofstede ghenaemt mettiens ste inden Wyck van Wilde, 
1677, RAG-Me 70, 92v; eene aude onbetemmerde hofstede ghenaempt met-
tiens ste gheleghen  inden wijck van wilde (1 gemet 50 R) mette sijnghel 
daermede gaende zuijt de scheure, 1677, RAG-Me 83, art. 49; onbehuysde 
hofstede ghenaemt merttiens (sic) stede gheleghe(n) op de(n) wyck van wil-
de suyt de scheure, 1689, RAG-Me71, 27r. 

MIERENHULBOS <G5>: eene partye bosch genaemt den mierenhulbosch 
west de viergemete noort de straete, 17e, RAG-SB/R 878/7E, 0; bosch 
ghenaemt den mierenhul, 1728, RAG-Ne 2244, art. 247; bosch genaemt den 
mierenhulbosch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 251. 

MIJNTKENS BILK: lant ligghende upden veldtacker nu ghenaemt mynt-
kens bulc te vooren twee sticken gheweest, 1650, RAG-Ne 29, 65r; lant up-
den veltackere nu ghenaemt myntkens bulck noort ende oost den waterlop 
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dat scheeden de prochie van landeghem ende meerendre, 1661-1677, RAG-
Ne 1194, 125r. 

MINSTE BILK: den minsten bilc jnden brouc, 1414, SAG, 330/15, 240v; 
jnden minsten buelc, 1456, SAG, 330/27, 114v. 

MISPELAARGAT: Landt Ligghen ant mispelaere gat, 1543 (latere kopie), 
RAG-Ne 64, 134r; ant wispelaeren gat, 1582-1624, RAG-Ne 104, 53v; lant 
ant mispelaergat, 1582-1624, RAG-Ne 104, 73r; lant ghenaemt het mispelae-
rgat (ligghende ant bolwerc) west hansbeke, 1650, RAG-Ne 29, 67v; lant 
ghenaemt het mispelaere gat west de prochie van hansbeke, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, 127r. 

MOEIKEN: lants te moykins, 1538-1564, RAG-Ne 62, 336r; lands 
ghenaemt het moeykin, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 24v; landts int moeyken, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 22r; lant bachter herrent ghenaempt het moyken, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 22v; lant bachten herrent genaempt het moeytien 
oost den ghebuerwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 96v; Lant ghenaemt het 
moeiken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 89r; lant ligghen bachter herrent 
ghenaemt het moeyken oost den ghebuerwech suut het straetken commende 
vanden dam, 1650, RAG-Ne 29, 27v; hofstede Inden heerenthouck oost het 
moyken, 1651, RAG-Ne 400, 40r; lant ligghende bachter herrent ghenaemt 
het moeyken oost den ghebuerwech suut tstraetken commende vanden dam 
naer hunne hofstede, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 92v; behuijsde hofstede 
Inde(n) heerenthouck oost ee(n) stick lants ghenaemt tmoeijke(n) west she-
eren straete, 1663,RAG-Ne 421, 0. 

MOEIKENBILK: gheheete(n) de moeykenebulck, 1577, RAG-Ne 323, 151r. 

MOEIKENS PUT: stedekin henden (sic) up moeykins Put, 1571-1575, 
RAG-Ne 2225, 0; up een stedekin hendende up moeykins put, 1585, RAG-
Ne 1280 bis, 6v. 

MOERS HOFSTEDE: een ghemedt Landts gheheeten moerhofstede com-
mende met den west eijnde aen de straete, 1438 (latere kopie), RAG-Dro 
165, 0; gheheete (sic) smoers hofstede mette oest hende voer herpolfs stede, 
ca. 1444, RAG-Dro, 83, 16r; lands ghenaempt de mierhofstede, 1577, RAG-
Ne 395, 67r; Lands ghenaempt de merhofstede, 1577-1578, RAG-Ne 395, 
67r; de morrof stede ligghende ommegracht oost sheeren strate, 1580, RAG-
Ne 626, 147r. 

MOLEN VAN LANDGEM <C5>: beneden d(er) muelne, 1434, SAG, 
330/20, 445v; au moulin de Landeghem, 1490, RAG-Ne, 61, 69r; te land-
ghe(m) muelene, 1530-1531, RAG-Ne 135, 0; lants tussche(n) der muele(n) 
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van landeghem en ten da(m)me, 1538-1564, RAG-Ne 62, 336r; merschen 
beneden der muelene, 1566, RAG-Ne, 99, 8v; Jan Steyaert muelenare te 
Landeghem, 1566-1567, RAG-Nk 150, 8v; by der muelene, 1577, RAG-Ne 
323, 5v; wech voor Landeghem wintmuelene ande zeegracht, 1577, RAG-
Ne 323, 84v; lants up de(n) meerschcant by der muelene van Landeghem, 
1577, RAG-Ne 69, nr. 119; daer de muelene va(n) Landgh(em) staet ghe-
heet(en) renterghems strate (ende) es overdam, 1578, RAG-Dro 36, 23r; an-
de muelene, 1578, RAG-Ne 395, 34r; cauterlandts gheleghen boven lande-
ghem dam by der muelene west den herwech, 1583, RAG-Ne 396, 349; aen-
den meulen, 1630, RAG-Ne 325, 85r; lant ligghende byde meulene suut lan-
deghem dam west den cauterwech loopende vande meulene naer nevele oost 
de meerschen, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 78v; oost aenden waegenwegh 
voorbij het meulenhuijs welcken wegh loopt langs de meulen tot aen de 
moortelstraete, 1738, RAG-Dro 56, 664. 

MOLEN <C3>: wech commende uutten heerenthouc naer de muelene, 1582, 
RAG-Ne 627, 20r; lants ghenaempt de haghe oost den wech van muelene, 
1603-1604, RAG-Ne 1262, 10r; de straete vande meulene naer hansbeke, 
1650, RAG-Ne 29, 42v; de straete vanden meulene naer hansbeke, 1661-
1677, RAG-Ne 1194, 106r. 

MOLENKOUTER <C5-D5>: up de(n) muele(n) cautere, 1577, RAG-Ne 
323, 163v; cauters Inden muelencautere up de haghe oost den herwech van 
landeghem muelene naer meerrentre, 1582-1624, RAG-Ne 104, 70r; Lant 
opden meulencauter west den wech vande meulene naer meerender, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 93r; lants ligghende opde(n) meulencautere, 1630, 
RAG-Ne 325, 9r; landts ghenaemt de muelecautere west den herrewegh van 
Meerendre meulen naer Landeghe(m) meulen, 1671, RAG-Me 69, 25v; in-
den cautere byde meulene daerment noemt ande Langhe eecke, 1640, RAG-
Ne 28, 0. 

MOLENMEERS <C5-D5>: meersch Jnde muelen meersch, 1538-1564, 
RAG-Ne 62, 353r; meersch Jnde muelemeersch oost de calene, 1577, RAG-
Ne 323, 104r; mersch Inde muelemersch ofte renterghem brouck oost de ca-
lene west den cautere selve mersch oock ghenaempt de wisselmersch, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 35v; mersch Inde muelenmersch beneden der muelene, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 20v; mersch Inde muelemersch ofte dammersch 
oost de calene,  1582-1624,  RAG-Ne  104, 47r;  meersch ghenaempt de  
muelemersch, 1583, RAG-Ne 396, 349r; meersch gheleghen daerment 
noemt inde meulenmeersch beneden der meulene, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 80r; inde meulenmeersch, 1639, RAG-Ne 28, 0; meersch Inde meule-
meersch oost de calene, 1650, RAG-Ne 29, 18r; meersch daerment heet Inde 
meulemeersch (ofte tusschenste meersch) oost de calene, 1650, RAG-Ne 29, 
72v; meersch ligghende Jnde meulemeersch oost de calene, 1661-1677, 
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dat scheeden de prochie van landeghem ende meerendre, 1661-1677, RAG-
Ne 1194, 125r. 

MINSTE BILK: den minsten bilc jnden brouc, 1414, SAG, 330/15, 240v; 
jnden minsten buelc, 1456, SAG, 330/27, 114v. 

MISPELAARGAT: Landt Ligghen ant mispelaere gat, 1543 (latere kopie), 
RAG-Ne 64, 134r; ant wispelaeren gat, 1582-1624, RAG-Ne 104, 53v; lant 
ant mispelaergat, 1582-1624, RAG-Ne 104, 73r; lant ghenaemt het mispelae-
rgat (ligghende ant bolwerc) west hansbeke, 1650, RAG-Ne 29, 67v; lant 
ghenaemt het mispelaere gat west de prochie van hansbeke, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, 127r. 

MOEIKEN: lants te moykins, 1538-1564, RAG-Ne 62, 336r; lands 
ghenaemt het moeykin, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 24v; landts int moeyken, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 22r; lant bachter herrent ghenaempt het moyken, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 22v; lant bachten herrent genaempt het moeytien 
oost den ghebuerwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 96v; Lant ghenaemt het 
moeiken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 89r; lant ligghen bachter herrent 
ghenaemt het moeyken oost den ghebuerwech suut het straetken commende 
vanden dam, 1650, RAG-Ne 29, 27v; hofstede Inden heerenthouck oost het 
moyken, 1651, RAG-Ne 400, 40r; lant ligghende bachter herrent ghenaemt 
het moeyken oost den ghebuerwech suut tstraetken commende vanden dam 
naer hunne hofstede, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 92v; behuijsde hofstede 
Inde(n) heerenthouck oost ee(n) stick lants ghenaemt tmoeijke(n) west she-
eren straete, 1663,RAG-Ne 421, 0. 

MOEIKENBILK: gheheete(n) de moeykenebulck, 1577, RAG-Ne 323, 151r. 

MOEIKENS PUT: stedekin henden (sic) up moeykins Put, 1571-1575, 
RAG-Ne 2225, 0; up een stedekin hendende up moeykins put, 1585, RAG-
Ne 1280 bis, 6v. 

MOERS HOFSTEDE: een ghemedt Landts gheheeten moerhofstede com-
mende met den west eijnde aen de straete, 1438 (latere kopie), RAG-Dro 
165, 0; gheheete (sic) smoers hofstede mette oest hende voer herpolfs stede, 
ca. 1444, RAG-Dro, 83, 16r; lands ghenaempt de mierhofstede, 1577, RAG-
Ne 395, 67r; Lands ghenaempt de merhofstede, 1577-1578, RAG-Ne 395, 
67r; de morrof stede ligghende ommegracht oost sheeren strate, 1580, RAG-
Ne 626, 147r. 

MOLEN VAN LANDGEM <C5>: beneden d(er) muelne, 1434, SAG, 
330/20, 445v; au moulin de Landeghem, 1490, RAG-Ne, 61, 69r; te land-
ghe(m) muelene, 1530-1531, RAG-Ne 135, 0; lants tussche(n) der muele(n) 
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van landeghem en ten da(m)me, 1538-1564, RAG-Ne 62, 336r; merschen 
beneden der muelene, 1566, RAG-Ne, 99, 8v; Jan Steyaert muelenare te 
Landeghem, 1566-1567, RAG-Nk 150, 8v; by der muelene, 1577, RAG-Ne 
323, 5v; wech voor Landeghem wintmuelene ande zeegracht, 1577, RAG-
Ne 323, 84v; lants up de(n) meerschcant by der muelene van Landeghem, 
1577, RAG-Ne 69, nr. 119; daer de muelene va(n) Landgh(em) staet ghe-
heet(en) renterghems strate (ende) es overdam, 1578, RAG-Dro 36, 23r; an-
de muelene, 1578, RAG-Ne 395, 34r; cauterlandts gheleghen boven lande-
ghem dam by der muelene west den herwech, 1583, RAG-Ne 396, 349; aen-
den meulen, 1630, RAG-Ne 325, 85r; lant ligghende byde meulene suut lan-
deghem dam west den cauterwech loopende vande meulene naer nevele oost 
de meerschen, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 78v; oost aenden waegenwegh 
voorbij het meulenhuijs welcken wegh loopt langs de meulen tot aen de 
moortelstraete, 1738, RAG-Dro 56, 664. 

MOLEN <C3>: wech commende uutten heerenthouc naer de muelene, 1582, 
RAG-Ne 627, 20r; lants ghenaempt de haghe oost den wech van muelene, 
1603-1604, RAG-Ne 1262, 10r; de straete vande meulene naer hansbeke, 
1650, RAG-Ne 29, 42v; de straete vanden meulene naer hansbeke, 1661-
1677, RAG-Ne 1194, 106r. 

MOLENKOUTER <C5-D5>: up de(n) muele(n) cautere, 1577, RAG-Ne 
323, 163v; cauters Inden muelencautere up de haghe oost den herwech van 
landeghem muelene naer meerrentre, 1582-1624, RAG-Ne 104, 70r; Lant 
opden meulencauter west den wech vande meulene naer meerender, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 93r; lants ligghende opde(n) meulencautere, 1630, 
RAG-Ne 325, 9r; landts ghenaemt de muelecautere west den herrewegh van 
Meerendre meulen naer Landeghe(m) meulen, 1671, RAG-Me 69, 25v; in-
den cautere byde meulene daerment noemt ande Langhe eecke, 1640, RAG-
Ne 28, 0. 

MOLENMEERS <C5-D5>: meersch Jnde muelen meersch, 1538-1564, 
RAG-Ne 62, 353r; meersch Jnde muelemeersch oost de calene, 1577, RAG-
Ne 323, 104r; mersch Inde muelemersch ofte renterghem brouck oost de ca-
lene west den cautere selve mersch oock ghenaempt de wisselmersch, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 35v; mersch Inde muelenmersch beneden der muelene, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 20v; mersch Inde muelemersch ofte dammersch 
oost de calene,  1582-1624,  RAG-Ne  104, 47r;  meersch ghenaempt de  
muelemersch, 1583, RAG-Ne 396, 349r; meersch gheleghen daerment 
noemt inde meulenmeersch beneden der meulene, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 80r; inde meulenmeersch, 1639, RAG-Ne 28, 0; meersch Inde meule-
meersch oost de calene, 1650, RAG-Ne 29, 18r; meersch daerment heet Inde 
meulemeersch (ofte tusschenste meersch) oost de calene, 1650, RAG-Ne 29, 
72v; meersch ligghende Jnde meulemeersch oost de calene, 1661-1677, 
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RAG-Ne 1194, 82r; mersch ge(naemt) muelemersch, 1672, RAG-Ne 422, 0; 
meersch ghenaemt de meulemeersch oost de calene, 1676, RAG-Me 70, 20r; 
meersch ghen(aem)t de meulenmeersch oost de Caelene, 1676, RAG-Me 83, 
art. 27; meersch inde meulemeersch oost de Caelene west de(n) Cautere, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 1085. 

MOLENSTRAAT: saeylant binne(n) Landeghem op halewyn cauter oost het 
straetghe(n) naer de meulen straete, 1649, RAG-Me 66, 197v; lancx den 
herwegh ofte meulestraete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 491-492; noort de 
meulestraete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 502. 

MOLENWAL <C3-C4>: cauters daerment theedt ten muelle(n) walle, 1538-
1564, RAG-Ne, 62, 288v; Cauterlands gheheeten den muelewal gheleghen 
biden stampcote, 1577, RAG-Ne 395, 111r; Landts wesende de(n) muelewal 
daer de(n) slach muelene ofte oliewintmuelene up staet, 1577, RAG-Ne 323, 
120v; landt liggende opden holiecotcautere byden meulenwal, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 5v; lants thenden den muelen wal Inde langhe vooren by den 
zantwech, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 7r; cauters ghenompt den muelewal, 
1609, RAG-Me 105, 28v; lants gelegen te Meulewalle, 1643-1645, RAG-Ne 
1257, 2v; landts op Landeghe(m) cautere ghenaempt de(n) meulenwal oost 
de(n) santwegh, 1675, RAG-Me 83, art. 42; west den meulenwal ende den 
cauterwech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 69r; lants genaemt den meulen wal 
ofte lindekens Stuck suyt den heirewegh, 1677, RAG-Me 70, 85v; landt 
ghenaemt de(n) meulewal suijt de(n) herrewegh, 1696, RAG-Me 106, 181v; 
landt ghenaemt den meulewal suijt de Strate, 1728, RAG-Ne 2244, art. 947; 
landt oock den Meulewal noort Eijstermeersch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
948; landt ghenaemt den meulewal oost den Sautwegh noort den herwegh, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 979. 

MOLENWAL <C3-C4>: de(n) muele(n) wal en by eyste, 1426, RAG-Ne, 
58, 166r; an den muelenwal en dand(er) ligghende bi eyste, 1450, RAG-Ne, 
59, 162v; anden muelewal en dander by eyster, 1490, RAG-Ne 61, 283; an-
den muelenwal ende by eyste, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 162r; bachten den 
muelewal, 1587, RAG-Me 65, 92v; west den meulenwal van wylen de 
stampmeulene, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 52r; 50 R. synde den meulenwal 
van wylent den olimeulene, 1650, RAG-Ne 29, 16r; lant wesende een becx-
ken teghen den Meulewal suijt den wegh noort den meulenwegh, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 526. 

MOLENWAL: lant noort den meulewal oost de meerschen, 1650, RAG-Ne 
29, 2v. 

MOLENWALLEKEN <C3-C4>: oost den sontwech (sic) van Landeghem 
naer meerentre noortoost ten oosten het muelewalleken, 1582-1624, RAG-
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Ne 104, 39r; oost de(n) santwech loopende van Landeghem naer meerendere 
noort den herwech loopende tusschen ende tbovenschrevene noort oost het 
meulenwalleke(n), 1602-1656, RAG-Ne 1190, 18v. 

MOLENWEG <D5>: Lants ghenaempt den brae(m)bulc ligghen ande pries-
traige van landeghe(m) ande(n) muelewech, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 214v. 

MOORTELKEN <C4>: tmoorterkin, 1484, SAG, 330/36, 475v; lants 
ghenaempt het moortelkin, 1538-1564, RAG-Ne 62, 322v; Landts 
ghenaempt tmoortelke(n), 1577, RAG-Ne 323, 118r; het moortelken, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 21v; ijC R(oeden) genaemt tmoortelken, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 28r; lant ghenaemt het moortelken suut het moortelstraetken, 
1650, RAG-Ne 29, 35v; behuijst hofstedeken ghenaempt het moortelken 
suijt de moortelstraete noort den Tert, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1246; landt 
ghenaemt het moortelken noort den doswegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
1367. 

MOORTELPLAS <B6?>: lant ghen(aem)t den houck noort oost ghenaemt 
den moortelputplas suut oost den wech van landeghem meulene naer mee-
rendre, 1650, RAG-Ne 29, 7v; lant ghenaemt den houck noort oost eene par-
tye ghenaemt den moortelplas suut oost den wech loopende van landeghem 
meulene naer meerendre, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 73. 

MOORTELPUT <B6?>: bosch ghenaemt de(n) moortel put suyt de moor-
telput, 1671, RAG-Me 69, 25v. 

MOORTELPUT <B6?>: Landts gheheete(n) de moortelput, 1577, RAG-Ne 
323, 106r. 

MOORTELPUT <B6?>: lants bachten der heerrendt upden moortelput, 
1538-1564, RAG-Ne 62, 311v; landts henden upde(n) moortelput Jnden 
heerrent, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; Lands hendende upden moortelput 
Inden heerent, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 17v. 

MOORTELSTRAAT <B5-C5>: upde moortelstraete, 1550-1563, RAG-Ne 
63, 10r; landt ghenaemt het moortelstuck west den voetwegh noort de moor-
tel Straete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1192; oost aenden waegenwegh voorbij 
het meulenhuijs welcken wegh loopt langs de meulen tot aen de moortel-
straete, 1738, RAG-Dro 56, 664. 

MOORTELSTRAATJE <C4>: ghemet In moortelstick noort het moortel-
straetken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 54r; het moortelstraetken dat loopt naer 
tbroucgat, 1617, RAG-Ne 397, 131r; upde oostcant van dit stick licht het 
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RAG-Ne 1194, 82r; mersch ge(naemt) muelemersch, 1672, RAG-Ne 422, 0; 
meersch ghenaemt de meulemeersch oost de calene, 1676, RAG-Me 70, 20r; 
meersch ghen(aem)t de meulenmeersch oost de Caelene, 1676, RAG-Me 83, 
art. 27; meersch inde meulemeersch oost de Caelene west de(n) Cautere, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 1085. 

MOLENSTRAAT: saeylant binne(n) Landeghem op halewyn cauter oost het 
straetghe(n) naer de meulen straete, 1649, RAG-Me 66, 197v; lancx den 
herwegh ofte meulestraete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 491-492; noort de 
meulestraete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 502. 

MOLENWAL <C3-C4>: cauters daerment theedt ten muelle(n) walle, 1538-
1564, RAG-Ne, 62, 288v; Cauterlands gheheeten den muelewal gheleghen 
biden stampcote, 1577, RAG-Ne 395, 111r; Landts wesende de(n) muelewal 
daer de(n) slach muelene ofte oliewintmuelene up staet, 1577, RAG-Ne 323, 
120v; landt liggende opden holiecotcautere byden meulenwal, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 5v; lants thenden den muelen wal Inde langhe vooren by den 
zantwech, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 7r; cauters ghenompt den muelewal, 
1609, RAG-Me 105, 28v; lants gelegen te Meulewalle, 1643-1645, RAG-Ne 
1257, 2v; landts op Landeghe(m) cautere ghenaempt de(n) meulenwal oost 
de(n) santwegh, 1675, RAG-Me 83, art. 42; west den meulenwal ende den 
cauterwech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 69r; lants genaemt den meulen wal 
ofte lindekens Stuck suyt den heirewegh, 1677, RAG-Me 70, 85v; landt 
ghenaemt de(n) meulewal suijt de(n) herrewegh, 1696, RAG-Me 106, 181v; 
landt ghenaemt den meulewal suijt de Strate, 1728, RAG-Ne 2244, art. 947; 
landt oock den Meulewal noort Eijstermeersch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
948; landt ghenaemt den meulewal oost den Sautwegh noort den herwegh, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 979. 

MOLENWAL <C3-C4>: de(n) muele(n) wal en by eyste, 1426, RAG-Ne, 
58, 166r; an den muelenwal en dand(er) ligghende bi eyste, 1450, RAG-Ne, 
59, 162v; anden muelewal en dander by eyster, 1490, RAG-Ne 61, 283; an-
den muelenwal ende by eyste, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 162r; bachten den 
muelewal, 1587, RAG-Me 65, 92v; west den meulenwal van wylen de 
stampmeulene, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 52r; 50 R. synde den meulenwal 
van wylent den olimeulene, 1650, RAG-Ne 29, 16r; lant wesende een becx-
ken teghen den Meulewal suijt den wegh noort den meulenwegh, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 526. 

MOLENWAL: lant noort den meulewal oost de meerschen, 1650, RAG-Ne 
29, 2v. 

MOLENWALLEKEN <C3-C4>: oost den sontwech (sic) van Landeghem 
naer meerentre noortoost ten oosten het muelewalleken, 1582-1624, RAG-
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Ne 104, 39r; oost de(n) santwech loopende van Landeghem naer meerendere 
noort den herwech loopende tusschen ende tbovenschrevene noort oost het 
meulenwalleke(n), 1602-1656, RAG-Ne 1190, 18v. 

MOLENWEG <D5>: Lants ghenaempt den brae(m)bulc ligghen ande pries-
traige van landeghe(m) ande(n) muelewech, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 214v. 

MOORTELKEN <C4>: tmoorterkin, 1484, SAG, 330/36, 475v; lants 
ghenaempt het moortelkin, 1538-1564, RAG-Ne 62, 322v; Landts 
ghenaempt tmoortelke(n), 1577, RAG-Ne 323, 118r; het moortelken, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 21v; ijC R(oeden) genaemt tmoortelken, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 28r; lant ghenaemt het moortelken suut het moortelstraetken, 
1650, RAG-Ne 29, 35v; behuijst hofstedeken ghenaempt het moortelken 
suijt de moortelstraete noort den Tert, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1246; landt 
ghenaemt het moortelken noort den doswegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
1367. 

MOORTELPLAS <B6?>: lant ghen(aem)t den houck noort oost ghenaemt 
den moortelputplas suut oost den wech van landeghem meulene naer mee-
rendre, 1650, RAG-Ne 29, 7v; lant ghenaemt den houck noort oost eene par-
tye ghenaemt den moortelplas suut oost den wech loopende van landeghem 
meulene naer meerendre, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 73. 

MOORTELPUT <B6?>: bosch ghenaemt de(n) moortel put suyt de moor-
telput, 1671, RAG-Me 69, 25v. 

MOORTELPUT <B6?>: Landts gheheete(n) de moortelput, 1577, RAG-Ne 
323, 106r. 

MOORTELPUT <B6?>: lants bachten der heerrendt upden moortelput, 
1538-1564, RAG-Ne 62, 311v; landts henden upde(n) moortelput Jnden 
heerrent, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; Lands hendende upden moortelput 
Inden heerent, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 17v. 

MOORTELSTRAAT <B5-C5>: upde moortelstraete, 1550-1563, RAG-Ne 
63, 10r; landt ghenaemt het moortelstuck west den voetwegh noort de moor-
tel Straete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1192; oost aenden waegenwegh voorbij 
het meulenhuijs welcken wegh loopt langs de meulen tot aen de moortel-
straete, 1738, RAG-Dro 56, 664. 

MOORTELSTRAATJE <C4>: ghemet In moortelstick noort het moortel-
straetken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 54r; het moortelstraetken dat loopt naer 
tbroucgat, 1617, RAG-Ne 397, 131r; upde oostcant van dit stick licht het 



 

236 
 

moortelstraetken, 1650, RAG-Ne 29, 24v; tbroecgat ofte moortelstraetken, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 116r. 

MOORTELSTUK <C5>: ghemet In moortelstick noort het moortelstraetken, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 54r; cauter Landts ghenaempt dmoortelstic noordt 
het brouckelstraetkin, 1583, RAG-Ne 396, 349v; Landts jnt moortelstic, 
1593, RAG-Ne 28, 0; lants genaemt tmoortelstic noort loopet moortelstraet-
ken west twegelken dat comt van landegem meulene naer thuelken, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 54v; stic daerment heet bachten heerent jnt moortel-
stic, 1639, RAG-Ne 28, 0; lant ligghende bachten herrent Int moortelstick, 
1650, RAG-Ne 29, 8v; lant ligghende bachten herrent Jnt moortelstick, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 75r; landt ghenaemt het moortelstuck west den 
voetwegh nort de moortel Straete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1192. 

MOSGAVER <G1>: It(em) .1/2. buu(n)re weede(n) voor mosgaver, 1397, 
SAG-330/10, 318v; jn musgav(er)e, 1456, SAG, 330/27, 114v; jn musgave-
re, 1461, SAG, 330/29, 112v; hettynghe beplantt (sic) met up gaende abeelen 
gheleghen ter plaetsen d(aer)ment noemt inden mosgavere, 1575, RAG-Ne 
394, 32v; meersch Inde mosgavere, 1609, RAG-Me 105, 52v; partye jnde 
meshavere noort poortacker, 1660, RAG-Me 67, 48r; meersch In mosgaver 
oost het poortakker, 1677, RAG-Me 70, 115r; een partye het Schaepmanne-
ken in Mosschavere, 1678, RAG-Me 70, 144r; meersch inde(n) mosgavere 
oost het godtshuys van poortackere, 1689, RAG-Me 71, 22r; mosschaver, 
1729, RAG-Dro 165, 0; de muschaver Thiende, 1738, RAG-Dro 56, 676. 

MOSGAVERMEERS: meersch Inde morsgavermeersch, 1649, RAG-Me 66, 
130r. 

MOSGAVERSTRAAT <G1-G2>: iiij 1/2 bundre heet de hazeldont (sic) 
ande mosgaver straete, 1481, RAG-Vi 227, 5v; de mosgaverstrate, 1585, 
RAG-Ne 2245, 0; zaeylant ghenaemt tleen ten Aeseldonck metten zuuthende 
streckende an mosgaverstrate, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0; noortwest de mos-
gaverstrate, 1609, RAG-Me 105, 66v; meerschelke(n)  Inde mosschaver 
straete ghenaemt de(n) busch, 1650, RAG-Me 66, 255v; p(ar)tye saeylandt 
op wilde ghenaemt het ronde bulcxke(n) west de mosgaver strate, 1655, 
RAG-Me 83, art. 2; suijt de mosschaverstraete, 1676, RAG-Me 70, 2v-3r; 
lants genaemt tDeckstuck noort West de mosgaver straete, 1677, RAG-Me 
70, 92v; lants ghenaempt t’ Eeckstuck (700 R) noortwest de mosgaverstrate, 
1677, RAG-Me 83, art. 49; landts ghenaemt Jn het Eeck stuck suyt west 
mijn heere calland pbre noort west de mosgaverstraete, 1689, RAG-Me71, 
27r; west de mosschaver Straete noort de Drabbijnck dreve, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 665. 
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MOTJE: daerment heet den hervelthoech wesende een bulcxken lant ge-
naemt het Motjen, 1697, RAG-Nd. 

MUISDALE <C4>: te muusdale, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r; musendale, 
1451, SAG, 330/25; muusdale, 1455, SAG, 3330/27, 76r; up musdale, 1462, 
SAG, 301/46, 2, 95v; musendale ... beneden landeghem der brugghen, 1487, 
SAG, 330/38, 5r; lands up muusdale, 1550-1563, RAG-Ne 63, 19v; lants 
ligghende boven muysdale, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 323. 

MUISDALE <C4>: een stick landts ghen(aem)pt de muijsdaele heerl. vin-
derhaute op het gaversch, 1667, RAG-Me 68, 70r; Landts genaemt de 
Muysdaele, 1676, RAG-Me 70, 37r; lants gheleghen op landeghe(m) cautre 
ghenaemt de muijsdaele noort de muijsdaele, 1702, RAG-Me 71, 204(1)r. 

MUISDALE <C4>: in(den) meersch te musdale, 1367, SAG-330/4, 79r; 
meerssche in musendale, 1426, RAG-Ne, 58, 158v; van een(en) stic meer-
sche ligghende in musendale, 1450, RAG-Ne, 59, 156r; stic mersscen in mu-
sendale, 1490, RAG-Ne 61, 271v; Jn Landeghem musdale, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 288v; meersch(en) ghenaemt de voorensten meersch by muus-
dale oost Landeghem cautere west de calene, 1558, RAG-Me 65, 49v; mees-
schen Jn muusdale noort west de calene, 1566, RAG-Ne, 99, 3r; meersschen 
ghenaempt muusdale, 1577, RAG-Ne 395, 111r; up musdale, 1577, RAG-Ne 
323, 112r; partye meersch gheleghen Inde muijsdaele noort de Caelene, 
1678, RAG-Ma 598, 141; meerssche(n) daerment heet In musendale, 1583, 
RAG-Ne 396, 299v; meersch daerment heet In muuzendale, 1585, RAG-Me 
65, 56v; een oudt ghemet meersch gheleghen In muusdale, e 16-b 17, RAG-
Vi 218, 0; eene mersch west de calene ende is ghenaempt In musdale, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 8v; meersch Jn musdale west de calene, 1596, RAG-Ne, 
103, 84v; meersch In muusdale, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 3v; ligghende 
boven muysdaele noort de reviere ghenaemt de poucke, 1602-1656, RAG-
Ne 1190, 21r; twee ghemeten meersch In muusdaele, 1603-1604, RAG-Ne 
1262, 4v; meersch gheleghen In meusdael, 1605-1613, RAG-Ne 1262, 20v; 
meersch In muijsdale oost de calene, 1608, RAG-Me 105, 43v; in muisdale 
meersch, 1625, RAG-Ne 3970; cleen meersschelken Jnde muysdaele, 1632, 
RAG-Nd; maeymeersch gheleghe(n) Inde muysdale, 1642, RAG-Ne 399, 
67v; meersch ligghende inde muysdalen west het vaerdeken van Nevele naer 
ghent, 1650, RAG-Ne 29, 17r; lant inden coutere boven muysdale daerop 
wylent eene oliemeulene ghestaen heeft suutoost den soutwech/santwech 
(sic!), 1650, RAG-Ne 29, 16r; meersch Jn muysdale, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, nr. 104; meersch Jnde muysdalen west de calene, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, nr. 321; p(ar)tye maeijmeersch gheleghen inde muijsdaele hee-
rel(ichede) va(n) vinderhaute west ende noort de caelene, 1694, RAG-Me 
106, 137v; partijke(n) maeijmeersch gheleghe(n) teijnde de muijsdaele noort 
de calene, 1695, RAG-Me 71, 147r; maijmeersch inde muijsdaele noort de 
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moortelstraetken, 1650, RAG-Ne 29, 24v; tbroecgat ofte moortelstraetken, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 116r. 

MOORTELSTUK <C5>: ghemet In moortelstick noort het moortelstraetken, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 54r; cauter Landts ghenaempt dmoortelstic noordt 
het brouckelstraetkin, 1583, RAG-Ne 396, 349v; Landts jnt moortelstic, 
1593, RAG-Ne 28, 0; lants genaemt tmoortelstic noort loopet moortelstraet-
ken west twegelken dat comt van landegem meulene naer thuelken, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 54v; stic daerment heet bachten heerent jnt moortel-
stic, 1639, RAG-Ne 28, 0; lant ligghende bachten herrent Int moortelstick, 
1650, RAG-Ne 29, 8v; lant ligghende bachten herrent Jnt moortelstick, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 75r; landt ghenaemt het moortelstuck west den 
voetwegh nort de moortel Straete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1192. 

MOSGAVER <G1>: It(em) .1/2. buu(n)re weede(n) voor mosgaver, 1397, 
SAG-330/10, 318v; jn musgav(er)e, 1456, SAG, 330/27, 114v; jn musgave-
re, 1461, SAG, 330/29, 112v; hettynghe beplantt (sic) met up gaende abeelen 
gheleghen ter plaetsen d(aer)ment noemt inden mosgavere, 1575, RAG-Ne 
394, 32v; meersch Inde mosgavere, 1609, RAG-Me 105, 52v; partye jnde 
meshavere noort poortacker, 1660, RAG-Me 67, 48r; meersch In mosgaver 
oost het poortakker, 1677, RAG-Me 70, 115r; een partye het Schaepmanne-
ken in Mosschavere, 1678, RAG-Me 70, 144r; meersch inde(n) mosgavere 
oost het godtshuys van poortackere, 1689, RAG-Me 71, 22r; mosschaver, 
1729, RAG-Dro 165, 0; de muschaver Thiende, 1738, RAG-Dro 56, 676. 

MOSGAVERMEERS: meersch Inde morsgavermeersch, 1649, RAG-Me 66, 
130r. 

MOSGAVERSTRAAT <G1-G2>: iiij 1/2 bundre heet de hazeldont (sic) 
ande mosgaver straete, 1481, RAG-Vi 227, 5v; de mosgaverstrate, 1585, 
RAG-Ne 2245, 0; zaeylant ghenaemt tleen ten Aeseldonck metten zuuthende 
streckende an mosgaverstrate, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0; noortwest de mos-
gaverstrate, 1609, RAG-Me 105, 66v; meerschelke(n)  Inde mosschaver 
straete ghenaemt de(n) busch, 1650, RAG-Me 66, 255v; p(ar)tye saeylandt 
op wilde ghenaemt het ronde bulcxke(n) west de mosgaver strate, 1655, 
RAG-Me 83, art. 2; suijt de mosschaverstraete, 1676, RAG-Me 70, 2v-3r; 
lants genaemt tDeckstuck noort West de mosgaver straete, 1677, RAG-Me 
70, 92v; lants ghenaempt t’ Eeckstuck (700 R) noortwest de mosgaverstrate, 
1677, RAG-Me 83, art. 49; landts ghenaemt Jn het Eeck stuck suyt west 
mijn heere calland pbre noort west de mosgaverstraete, 1689, RAG-Me71, 
27r; west de mosschaver Straete noort de Drabbijnck dreve, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 665. 
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MOTJE: daerment heet den hervelthoech wesende een bulcxken lant ge-
naemt het Motjen, 1697, RAG-Nd. 

MUISDALE <C4>: te muusdale, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r; musendale, 
1451, SAG, 330/25; muusdale, 1455, SAG, 3330/27, 76r; up musdale, 1462, 
SAG, 301/46, 2, 95v; musendale ... beneden landeghem der brugghen, 1487, 
SAG, 330/38, 5r; lands up muusdale, 1550-1563, RAG-Ne 63, 19v; lants 
ligghende boven muysdale, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 323. 

MUISDALE <C4>: een stick landts ghen(aem)pt de muijsdaele heerl. vin-
derhaute op het gaversch, 1667, RAG-Me 68, 70r; Landts genaemt de 
Muysdaele, 1676, RAG-Me 70, 37r; lants gheleghen op landeghe(m) cautre 
ghenaemt de muijsdaele noort de muijsdaele, 1702, RAG-Me 71, 204(1)r. 

MUISDALE <C4>: in(den) meersch te musdale, 1367, SAG-330/4, 79r; 
meerssche in musendale, 1426, RAG-Ne, 58, 158v; van een(en) stic meer-
sche ligghende in musendale, 1450, RAG-Ne, 59, 156r; stic mersscen in mu-
sendale, 1490, RAG-Ne 61, 271v; Jn Landeghem musdale, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 288v; meersch(en) ghenaemt de voorensten meersch by muus-
dale oost Landeghem cautere west de calene, 1558, RAG-Me 65, 49v; mees-
schen Jn muusdale noort west de calene, 1566, RAG-Ne, 99, 3r; meersschen 
ghenaempt muusdale, 1577, RAG-Ne 395, 111r; up musdale, 1577, RAG-Ne 
323, 112r; partye meersch gheleghen Inde muijsdaele noort de Caelene, 
1678, RAG-Ma 598, 141; meerssche(n) daerment heet In musendale, 1583, 
RAG-Ne 396, 299v; meersch daerment heet In muuzendale, 1585, RAG-Me 
65, 56v; een oudt ghemet meersch gheleghen In muusdale, e 16-b 17, RAG-
Vi 218, 0; eene mersch west de calene ende is ghenaempt In musdale, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 8v; meersch Jn musdale west de calene, 1596, RAG-Ne, 
103, 84v; meersch In muusdale, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 3v; ligghende 
boven muysdaele noort de reviere ghenaemt de poucke, 1602-1656, RAG-
Ne 1190, 21r; twee ghemeten meersch In muusdaele, 1603-1604, RAG-Ne 
1262, 4v; meersch gheleghen In meusdael, 1605-1613, RAG-Ne 1262, 20v; 
meersch In muijsdale oost de calene, 1608, RAG-Me 105, 43v; in muisdale 
meersch, 1625, RAG-Ne 3970; cleen meersschelken Jnde muysdaele, 1632, 
RAG-Nd; maeymeersch gheleghe(n) Inde muysdale, 1642, RAG-Ne 399, 
67v; meersch ligghende inde muysdalen west het vaerdeken van Nevele naer 
ghent, 1650, RAG-Ne 29, 17r; lant inden coutere boven muysdale daerop 
wylent eene oliemeulene ghestaen heeft suutoost den soutwech/santwech 
(sic!), 1650, RAG-Ne 29, 16r; meersch Jn muysdale, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, nr. 104; meersch Jnde muysdalen west de calene, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, nr. 321; p(ar)tye maeijmeersch gheleghen inde muijsdaele hee-
rel(ichede) va(n) vinderhaute west ende noort de caelene, 1694, RAG-Me 
106, 137v; partijke(n) maeijmeersch gheleghe(n) teijnde de muijsdaele noort 
de calene, 1695, RAG-Me 71, 147r; maijmeersch inde muijsdaele noort de 
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caellene, 1708, RAG-Me 71, 274r; meersch inde muijsdaele oost de Cautere 
west de Caelene, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1041. 

MUISDALE: eene visscherie gheheeten muusdale beghinnen beneden lan-
deghem der brugghen, 1460, RAG-Ne 9, 144v; een leen ... ende es eene vis-
scherie gheheeten musendale groot tusschen de v ende vjC roeden, 1487, 
SAG, 330/38, 5r; Visscherie gheheete(n) muusdale Beghinnen beneden Lan-
deghem der Brugghen, 1578, RAG-Nd; ee(n) Lee(n) wesen een visscherie 
van haudts tyde ghenaemt gheweest hebben muusdale en es lanc tussche(n) 
de vyf en de(n) zes C R(oeden) onbegrepen beghinnen benede(n) Lande-
ghem Brugge ontrent iiij C R(oeden) letter min oft meer an Dheere van hau-
tains Visscherie en also strecken tot eene(en) Leene, 1571-1578, RAG-Ne 
14, 123r. 

MUISDALEDAM: vanden stroeme van landeghem ten dam(m)e tote muus-
dale dam(m)e en dit houtmen in leene, 1359, SAG-330/2, 295v. 

MULAERTS DREEF: C.L. virgas terre vocatas hendekin in den Westhouc 
et sup(er) LXXXV virgas terre ligghende in de ander side van der straten 
goessin mulaerts, 1418, RAG-Dro 84, 29r; de dreve diemen heedt goessin 
mulaerts dreve, 1503 (n.s.), RAG-Nd; oost mulaerts dreve, 1571, RAG-BN, 
2449, 0. 

MULLEMS HOEK: lants ghenaempt den mullemshouc, 1581, RAG-Ne 396, 
251r; lant genaempt mullems houck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 12r; stic 
ghenaempt den mullems houc, 1630, RAG-Ne 325, 71r; lant ghenaemt den 
mullemsput houc, 1650, RAG-Ne 29, 53r; saijlant ghenaemt den mullems 
hoeck, 1685, RAG-Ma 598, 7r; twee stucken landts ghenaemt den mullems 
hoeck ende de bijle oost den kerckwech, 1700, RAG-Ma, 597, 50r; lant 
ghenaemt het bosselken oost den vaerentbulck noort den mullenshouck, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 463; lants ghenaemt den Mullems houck, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 478. 

MULLEMS PUT: lant den mullems put, 1650, RAG-Ne 29, 54v; lant 
ghenaemt den mullems put, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 260. 

MUNKHOUT: Tmuenchout drie buelken, 1481, RAG-Dro 64, 0; het landt 
gheheete(n) Munchaudt groot twee bund(eren) ligghende In drie bulcken, 
1418, RAG-Dro 84, 62r; het landt gheheete(n) de munchaute(n) groet synde 
twee bund(er) ligghe(n)de in drie bulcke(n), 1535-1546, RAG-Dro, 157, 0; 
landt gheheete(n) Munckhaudt groot zyn twee bund(er) ligghende Jn drie 
bulcken, 1541, RAG-Dro, 65, 62r; landt gheheete(n) de Mu(n)chaute(n) 
groet sinde twee bun(eren) ligghende in drie bulckin, 1544-1545, RAG-Dro, 
66, 6r; lant ghenaemt den Muynckhaudt, 1728, RAG-Ne 2244, art. 271. 
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NAASTE BILKSKEN: upden wijck wilde Inde stekelbeke ghenaemt het 
naeste bulcxke(n) noort het stekelbeecke(n), 1648, RAG-Me 66, 14v. 

NEDER AKKERMEERS: jnde ned(er) ackerm(er)sch, 1450, SAG, 330/25, 
78r. 

NEDER GALGENGAVERE: de(n) neder(en) galghengave(er)e, 1432, SAG, 
330/20, 194; d(en) nedere(n) galghengavere, 1458, SAG, 330/28, 137v. 

NEDERE KRUISBILK: den nederen kruisbek (sic), 1432, SAG, 301/32, 8v. 

NEDERMAT: tnedermat, 1461, SAG, 330/29, 112v. 

NEERKALENE <C3-E7>: de tusschenste meersch oost de neercalene, 1671, 
RAG-Me 69, 25v; meersch ghenaemt het meerselke(n) ae(n) het brouckgat 
oost de neercalene, 1676, RAG-Me 70, 20v; meersch gen(aem)t het meer-
schelke(n) ant brouck gat oost de neercalene, 1676, RAG-Me 83, art. 27; 
meersch teynden de muysdaele noort oost de neercalene, 1710, RAG-Me 71, 
323r. 

NEKKERS KELLAARD: ghenaempt neckerskellaert, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 22v; lant genaempt neckers kellart, 1582-1624, RAG-Ne 104, 96v; 
bosch ghenaemt neckers kellaert, 1650, RAG-Ne 29, 28r; bosch ghenaemt 
neckers scellaert, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 93r. 

NEKKERS PUT: an sneckers pit, 1455, SAG, 301/43, 2, 35v; landt 
ghenaemt den Beck oost den neckersput, 1728, RAG-Ne 2244, art. 195; lant 
ghenaemt den Cleene(n) vaerenbulck suijt de neckers put west den grooten 
vaerenbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 435. 

NELIS BILK: den Nelis-bulck noort en west s’heeren straete, 1656-1657, 
RAG-Ne 1265, 1v; lant genaemt de nelisbulck noort west de Maldeghem 
Strate, 1728, RAG-Ne 2244, art. 358. 

NEVELESTRAAT <E7>: de nevelstrate, 1432, SAG, 330/20, 194; ande ne-
velstraete, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 26r; een(en) acker ghenaempt de twee-
bunde(re) zuid oost de nevele strate, 1548, RAG-SB/K 503, 2r; suyt oost de 
nevelstraete, 1582-1624, RAG-Ne 104, 71v; acker ghenaempt de twee bun-
dere groot XVIIJc V r(oeden) zuut up de nevelstrate, 1577, RAG-Ne 323, 
159r; lant om(m)cant en om(m)egracht oost com(m)ende ande dooman strate 
zuut oost de nevelstrate en es genaempt den beck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
90r; lant ghenaemt den twee bundere groot ontrent xvijC roeden oost de ne-
velstraete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 50v; bosch zuutwest (...) mettet eec-
stic zuutoost de nevelstraete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 73r; Landts 



 

238 
 

caellene, 1708, RAG-Me 71, 274r; meersch inde muijsdaele oost de Cautere 
west de Caelene, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1041. 

MUISDALE: eene visscherie gheheeten muusdale beghinnen beneden lan-
deghem der brugghen, 1460, RAG-Ne 9, 144v; een leen ... ende es eene vis-
scherie gheheeten musendale groot tusschen de v ende vjC roeden, 1487, 
SAG, 330/38, 5r; Visscherie gheheete(n) muusdale Beghinnen beneden Lan-
deghem der Brugghen, 1578, RAG-Nd; ee(n) Lee(n) wesen een visscherie 
van haudts tyde ghenaemt gheweest hebben muusdale en es lanc tussche(n) 
de vyf en de(n) zes C R(oeden) onbegrepen beghinnen benede(n) Lande-
ghem Brugge ontrent iiij C R(oeden) letter min oft meer an Dheere van hau-
tains Visscherie en also strecken tot eene(en) Leene, 1571-1578, RAG-Ne 
14, 123r. 

MUISDALEDAM: vanden stroeme van landeghem ten dam(m)e tote muus-
dale dam(m)e en dit houtmen in leene, 1359, SAG-330/2, 295v. 

MULAERTS DREEF: C.L. virgas terre vocatas hendekin in den Westhouc 
et sup(er) LXXXV virgas terre ligghende in de ander side van der straten 
goessin mulaerts, 1418, RAG-Dro 84, 29r; de dreve diemen heedt goessin 
mulaerts dreve, 1503 (n.s.), RAG-Nd; oost mulaerts dreve, 1571, RAG-BN, 
2449, 0. 

MULLEMS HOEK: lants ghenaempt den mullemshouc, 1581, RAG-Ne 396, 
251r; lant genaempt mullems houck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 12r; stic 
ghenaempt den mullems houc, 1630, RAG-Ne 325, 71r; lant ghenaemt den 
mullemsput houc, 1650, RAG-Ne 29, 53r; saijlant ghenaemt den mullems 
hoeck, 1685, RAG-Ma 598, 7r; twee stucken landts ghenaemt den mullems 
hoeck ende de bijle oost den kerckwech, 1700, RAG-Ma, 597, 50r; lant 
ghenaemt het bosselken oost den vaerentbulck noort den mullenshouck, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 463; lants ghenaemt den Mullems houck, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 478. 

MULLEMS PUT: lant den mullems put, 1650, RAG-Ne 29, 54v; lant 
ghenaemt den mullems put, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 260. 

MUNKHOUT: Tmuenchout drie buelken, 1481, RAG-Dro 64, 0; het landt 
gheheete(n) Munchaudt groot twee bund(eren) ligghende In drie bulcken, 
1418, RAG-Dro 84, 62r; het landt gheheete(n) de munchaute(n) groet synde 
twee bund(er) ligghe(n)de in drie bulcke(n), 1535-1546, RAG-Dro, 157, 0; 
landt gheheete(n) Munckhaudt groot zyn twee bund(er) ligghende Jn drie 
bulcken, 1541, RAG-Dro, 65, 62r; landt gheheete(n) de Mu(n)chaute(n) 
groet sinde twee bun(eren) ligghende in drie bulckin, 1544-1545, RAG-Dro, 
66, 6r; lant ghenaemt den Muynckhaudt, 1728, RAG-Ne 2244, art. 271. 
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NAASTE BILKSKEN: upden wijck wilde Inde stekelbeke ghenaemt het 
naeste bulcxke(n) noort het stekelbeecke(n), 1648, RAG-Me 66, 14v. 

NEDER AKKERMEERS: jnde ned(er) ackerm(er)sch, 1450, SAG, 330/25, 
78r. 

NEDER GALGENGAVERE: de(n) neder(en) galghengave(er)e, 1432, SAG, 
330/20, 194; d(en) nedere(n) galghengavere, 1458, SAG, 330/28, 137v. 

NEDERE KRUISBILK: den nederen kruisbek (sic), 1432, SAG, 301/32, 8v. 

NEDERMAT: tnedermat, 1461, SAG, 330/29, 112v. 

NEERKALENE <C3-E7>: de tusschenste meersch oost de neercalene, 1671, 
RAG-Me 69, 25v; meersch ghenaemt het meerselke(n) ae(n) het brouckgat 
oost de neercalene, 1676, RAG-Me 70, 20v; meersch gen(aem)t het meer-
schelke(n) ant brouck gat oost de neercalene, 1676, RAG-Me 83, art. 27; 
meersch teynden de muysdaele noort oost de neercalene, 1710, RAG-Me 71, 
323r. 

NEKKERS KELLAARD: ghenaempt neckerskellaert, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 22v; lant genaempt neckers kellart, 1582-1624, RAG-Ne 104, 96v; 
bosch ghenaemt neckers kellaert, 1650, RAG-Ne 29, 28r; bosch ghenaemt 
neckers scellaert, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 93r. 

NEKKERS PUT: an sneckers pit, 1455, SAG, 301/43, 2, 35v; landt 
ghenaemt den Beck oost den neckersput, 1728, RAG-Ne 2244, art. 195; lant 
ghenaemt den Cleene(n) vaerenbulck suijt de neckers put west den grooten 
vaerenbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 435. 

NELIS BILK: den Nelis-bulck noort en west s’heeren straete, 1656-1657, 
RAG-Ne 1265, 1v; lant genaemt de nelisbulck noort west de Maldeghem 
Strate, 1728, RAG-Ne 2244, art. 358. 

NEVELESTRAAT <E7>: de nevelstrate, 1432, SAG, 330/20, 194; ande ne-
velstraete, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 26r; een(en) acker ghenaempt de twee-
bunde(re) zuid oost de nevele strate, 1548, RAG-SB/K 503, 2r; suyt oost de 
nevelstraete, 1582-1624, RAG-Ne 104, 71v; acker ghenaempt de twee bun-
dere groot XVIIJc V r(oeden) zuut up de nevelstrate, 1577, RAG-Ne 323, 
159r; lant om(m)cant en om(m)egracht oost com(m)ende ande dooman strate 
zuut oost de nevelstrate en es genaempt den beck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
90r; lant ghenaemt den twee bundere groot ontrent xvijC roeden oost de ne-
velstraete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 50v; bosch zuutwest (...) mettet eec-
stic zuutoost de nevelstraete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 73r; Landts 
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ghenaempt de twee bunderen zuutoost de Nevelstrate zuutwest het Caeshout 
en den varys bulck, 1614, RAG-RG B4543, 0; de nevelstrtate, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, nr. 133. 

NEVELINKS LAND: in smael velt an tsgraven strate an nevelinx lant, mid-
den 16e eeuw, RAG-SB/K 503, 0. 

NIEUWE BILK <G6>: Jnde(n) nieuwe(n) bulck, 1577, RAG-Ne 323, 111v; 
ghenaemt de(n) nieuwen bulc, y, 12v; lant genaempt den niewen bulck met-
ten oostzijde op de houtstrate, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 4r; landts 
ghenaempt den nieuwe(n) bulck oosthende upde hautstrate, 1584, RAG-Ne 
63, 100v; Lant ghenaempt den nieuwen bulck oost sheeren straete, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 19v; den cleenen doorent naerst den nieuwen bulck, 
1606, RAG-Ne 396, 392r; lant den nieuwenbulck oost de houtstraete suut 
den callebulck, 1650, RAG-Ne 29, 1r; lant ghenaemt den nieuwenbulck, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 152; lant genaemt den nieuwen bulck, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 131. 

NIEUWE MOLEN: landts ghenaempt de(n) doorne by de nieuwe meulene, 
1635, RAG-Me 66, 68v. 

NOORDAKKER: lants up de(n) noortackere, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 76r; 
upde(n) noortackere, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 24v; stick up noortacker, 
1577, RAG-Ne 323, 113v; landt up den noortackere ofte veltackere, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 20r; up noort hackere ghenaempt het westijck, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 22r; lant op noortackere genaempt het vulstick, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 97v; jC r(oeden) Ligghende op noortacker, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 28r; cauters upden noortackere, 1640, RAG-Ne 28, 0; eene 
partye cauters op den noortacker, 1650, RAG-Ne 29, 59v; lant (ligghende op 
noortackere) ghenaemt het vuylstick, 1650, RAG-Ne 29, 15v; lant ligghende 
up noortackere ghenaemt het vuylstick, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 80r; 
landt inden noortacker, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1226. 

NOORDGAT: bosch ghenaemt polderbosch in het noortgat, 1685, RAG-Ma 
598, 8r. 

NOORDHOFSTEDE: een ghemet lants jn landeghem gheheeten noort hof-
stede west ande strate, 1503, RAG-Dro 123, 0; Landts gheheeten noort hof-
stede, 1584, RAG-Ne 1551, 83v. 

NOORDHOUT <G5-H5>: landeghem northout, 1289, (Sint-Janshospitaal 
Brugge, doos varia, rol 8); de northout, 1363, RAG-Dro 91, 2r; jn noerthoute 
(2x), 1386, SAG, 330/8, 70v; landeghem noordhout, 1389-90, ARA, reken-
kamer 7834; in noerthout, 1389, SAG, 301/12, 20r; jnt noerthout jnt lant van 
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nevele, 1405, SAG, 330/13, 280r; jn northout, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r; jn 
northout jn taets buelc, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r; in noorthout, 1462, SAG, 
301/46, 2, 95v; unum bon(arium) In noorthoute, 1481, RAG-Dro 64, 0; 
Landts In Landeghem te Noorthaute genaempt de traelshouten Oost sheeren 
stratre, midden 16e eeuw, RAG-SB/K 503, 0; landts Jn noorthaut ghenaemt 
dlanghe west haut, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 168r; den ronde(n) bulck Jn 
tgheweste datmen heedt noorthaut, 1550-1563, RAG-Ne 63, 31r; gronden 
jnden teerlinck ofte noorthaut, 1568-1573, RAG-Ne, 99, 12v; Lands 
ghenaempt noorthaut, 1581, RAG-Ne 396, 251r; Lands int gheweste 
ghenaempt noorthaut, 1581, RAG-Ne 396, 251r; Lants in noorthaut, 1617, 
RAG-Ne 397, 81v; Lants up het rot te noorthout, 1641, RAG-Ne 399, 50r; 
p(ar)tijk(en) bosch binne(n) de prochie van Landeghem In het gheweste van 
noorthout ofte baerlevelde, 1676, RAG-Ma 598, 116. 

NOORDHOUTSE TEERLING <G5-H5>: gronden jnden teerlinck ofte 
noorthaut, 1568-1573, RAG-Ne, 99, 12v; lants genaemt den rondenbulck 
ligghende inden noortautschen teerlinc west lancx de hautstraete, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 49v; gheleghen in den noorthautschen Teirlijnck, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 189-190. 

NOORDHOUTSTRAAT <H5-H6>: landts ghenaempt tvlacke smalvelt Oost 
de noordthoutstraete, midden 16e eeuw, RAG-SB/K 503, 0; lants ghenaempt 
den Baghelaere oost de noorthautstraete, 1617, RAG-Ne 397, 81r; een stic 
Landts ghenaempt tvalcke smalvelt Oost de noorthoudtstraete, 1569, RAG-
SB/R 858/7E, nr. 6; de noorthoutstraete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 50; 
saeylant ghenaemt het smal velt noort de noorthaut straete, 1685, RAG-Ma 
598, 8v; lant ghenaemt het vlasbulcxken suijt west de noorthaut straete, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 320; zuijd de Noordhoutstraete op Landeghem, 
1738, RAG-Dro 56, 656. 

OLIEKOTKOUTER, OLIEMOLENKOUTER <C3-D4>: landt liggende 
opden holiecotcautere byden meulenwal, 1582-1624, RAG-Ne 104, 5v; 
Lants opden olemeulen cautere, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 46v; ghenaemt 
holcot cautere, 1632, RAG-Dro 72, 162r; opden oliecot Cautre lants 
ghenaempt den steenynck, 1668, RAG-Me 68, 111r; Landts op t’olie cot 
cautere heerl. va(n) vinderhoute, 1672, RAG-Me 69, 74v; landts op olicot 
Cauter, 1677, RAG-Me 70, 94r; lants op olicot Cautere, 1677, RAG-Me 83, 
art. 49; landts in holcot cautere, 1678, RAG-Me 70, 163v; op de(n) oliecot 
cautere eene p(ar)tye landts ghenaemt de(n) steenijnck, 1689, RAG-Me 71, 
26v; landts op oliecot cauter noort de muijsdaele, 1695, RAG-Me 106, 156r; 
Oliekot cauter, 1738, RAG-Dro 56, 677. 

OLIEMOLEN <C3-D4>: van eend(er) olimuelen, 1550-1563, RAG-Ne 63, 
4v; boven musdale oost de olimuelene, 1550-1576, RAG-Ne 63, 58v; fierin 
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ghenaempt de twee bunderen zuutoost de Nevelstrate zuutwest het Caeshout 
en den varys bulck, 1614, RAG-RG B4543, 0; de nevelstrtate, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, nr. 133. 

NEVELINKS LAND: in smael velt an tsgraven strate an nevelinx lant, mid-
den 16e eeuw, RAG-SB/K 503, 0. 

NIEUWE BILK <G6>: Jnde(n) nieuwe(n) bulck, 1577, RAG-Ne 323, 111v; 
ghenaemt de(n) nieuwen bulc, y, 12v; lant genaempt den niewen bulck met-
ten oostzijde op de houtstrate, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 4r; landts 
ghenaempt den nieuwe(n) bulck oosthende upde hautstrate, 1584, RAG-Ne 
63, 100v; Lant ghenaempt den nieuwen bulck oost sheeren straete, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 19v; den cleenen doorent naerst den nieuwen bulck, 
1606, RAG-Ne 396, 392r; lant den nieuwenbulck oost de houtstraete suut 
den callebulck, 1650, RAG-Ne 29, 1r; lant ghenaemt den nieuwenbulck, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 152; lant genaemt den nieuwen bulck, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 131. 

NIEUWE MOLEN: landts ghenaempt de(n) doorne by de nieuwe meulene, 
1635, RAG-Me 66, 68v. 

NOORDAKKER: lants up de(n) noortackere, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 76r; 
upde(n) noortackere, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 24v; stick up noortacker, 
1577, RAG-Ne 323, 113v; landt up den noortackere ofte veltackere, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 20r; up noort hackere ghenaempt het westijck, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 22r; lant op noortackere genaempt het vulstick, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 97v; jC r(oeden) Ligghende op noortacker, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 28r; cauters upden noortackere, 1640, RAG-Ne 28, 0; eene 
partye cauters op den noortacker, 1650, RAG-Ne 29, 59v; lant (ligghende op 
noortackere) ghenaemt het vuylstick, 1650, RAG-Ne 29, 15v; lant ligghende 
up noortackere ghenaemt het vuylstick, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 80r; 
landt inden noortacker, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1226. 

NOORDGAT: bosch ghenaemt polderbosch in het noortgat, 1685, RAG-Ma 
598, 8r. 

NOORDHOFSTEDE: een ghemet lants jn landeghem gheheeten noort hof-
stede west ande strate, 1503, RAG-Dro 123, 0; Landts gheheeten noort hof-
stede, 1584, RAG-Ne 1551, 83v. 

NOORDHOUT <G5-H5>: landeghem northout, 1289, (Sint-Janshospitaal 
Brugge, doos varia, rol 8); de northout, 1363, RAG-Dro 91, 2r; jn noerthoute 
(2x), 1386, SAG, 330/8, 70v; landeghem noordhout, 1389-90, ARA, reken-
kamer 7834; in noerthout, 1389, SAG, 301/12, 20r; jnt noerthout jnt lant van 
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nevele, 1405, SAG, 330/13, 280r; jn northout, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r; jn 
northout jn taets buelc, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r; in noorthout, 1462, SAG, 
301/46, 2, 95v; unum bon(arium) In noorthoute, 1481, RAG-Dro 64, 0; 
Landts In Landeghem te Noorthaute genaempt de traelshouten Oost sheeren 
stratre, midden 16e eeuw, RAG-SB/K 503, 0; landts Jn noorthaut ghenaemt 
dlanghe west haut, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 168r; den ronde(n) bulck Jn 
tgheweste datmen heedt noorthaut, 1550-1563, RAG-Ne 63, 31r; gronden 
jnden teerlinck ofte noorthaut, 1568-1573, RAG-Ne, 99, 12v; Lands 
ghenaempt noorthaut, 1581, RAG-Ne 396, 251r; Lands int gheweste 
ghenaempt noorthaut, 1581, RAG-Ne 396, 251r; Lants in noorthaut, 1617, 
RAG-Ne 397, 81v; Lants up het rot te noorthout, 1641, RAG-Ne 399, 50r; 
p(ar)tijk(en) bosch binne(n) de prochie van Landeghem In het gheweste van 
noorthout ofte baerlevelde, 1676, RAG-Ma 598, 116. 

NOORDHOUTSE TEERLING <G5-H5>: gronden jnden teerlinck ofte 
noorthaut, 1568-1573, RAG-Ne, 99, 12v; lants genaemt den rondenbulck 
ligghende inden noortautschen teerlinc west lancx de hautstraete, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 49v; gheleghen in den noorthautschen Teirlijnck, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 189-190. 

NOORDHOUTSTRAAT <H5-H6>: landts ghenaempt tvlacke smalvelt Oost 
de noordthoutstraete, midden 16e eeuw, RAG-SB/K 503, 0; lants ghenaempt 
den Baghelaere oost de noorthautstraete, 1617, RAG-Ne 397, 81r; een stic 
Landts ghenaempt tvalcke smalvelt Oost de noorthoudtstraete, 1569, RAG-
SB/R 858/7E, nr. 6; de noorthoutstraete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 50; 
saeylant ghenaemt het smal velt noort de noorthaut straete, 1685, RAG-Ma 
598, 8v; lant ghenaemt het vlasbulcxken suijt west de noorthaut straete, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 320; zuijd de Noordhoutstraete op Landeghem, 
1738, RAG-Dro 56, 656. 

OLIEKOTKOUTER, OLIEMOLENKOUTER <C3-D4>: landt liggende 
opden holiecotcautere byden meulenwal, 1582-1624, RAG-Ne 104, 5v; 
Lants opden olemeulen cautere, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 46v; ghenaemt 
holcot cautere, 1632, RAG-Dro 72, 162r; opden oliecot Cautre lants 
ghenaempt den steenynck, 1668, RAG-Me 68, 111r; Landts op t’olie cot 
cautere heerl. va(n) vinderhoute, 1672, RAG-Me 69, 74v; landts op olicot 
Cauter, 1677, RAG-Me 70, 94r; lants op olicot Cautere, 1677, RAG-Me 83, 
art. 49; landts in holcot cautere, 1678, RAG-Me 70, 163v; op de(n) oliecot 
cautere eene p(ar)tye landts ghenaemt de(n) steenijnck, 1689, RAG-Me 71, 
26v; landts op oliecot cauter noort de muijsdaele, 1695, RAG-Me 106, 156r; 
Oliekot cauter, 1738, RAG-Dro 56, 677. 

OLIEMOLEN <C3-D4>: van eend(er) olimuelen, 1550-1563, RAG-Ne 63, 
4v; boven musdale oost de olimuelene, 1550-1576, RAG-Ne 63, 58v; fierin 
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de pau van(den) oliemuellene, 1557, RAG-Ou 1714, 3r; boven musendale 
oost de holimuelene,  1577,  RAG-Ne 323,  97v;  Landts wesende de(n)  
muelewal daer de(n) slach muelene ofte oliewintmuelene up staet, 1577, 
RAG-Ne 323, 120v; cauters by der olymuelene, 1577, RAG-Ne 323, 144r; 
lant boven musdale oost de olye muelene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 76v; 
lant gheleghen anden ollie meulen, ca. 1600, RAG-Ne 326, 85v; Lant Lig-
ghende byder olimeulen oost de soutwech, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 98r; 
een ghemet lants ande oliemuelene, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 70v; lant 
inden coutere boven muysdale daerop wylent eene oliemeulene ghestaen 
heeft suutoost den soutwech/santwech (sic!), 1650, RAG-Ne 29, 16r. 

OLIEMOLENWAL <C3>: coutere lant bijden olijmuelen wal, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 8v; noort de olie muelen wal zuut oost den sontwech (sic), 
1582-1624, RAG-Ne 104, 34r; Lant Liggh(ende) anden oliemeulen Wal, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 2v; Lant Ligghende boven muysdale commende 
achter den ouden oly meulen wal, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 96v; een ghe-
met by de(n) holimuelen wal loopende van Landeghem kercke naer meren-
dre zuut oost den Sautwech, 1620, RAG-Ne 397, 127v; gheleghen anden 
olymeuelenwal, den meulenwal, 1650, RAG-Ne 29, 16r; lant den meulenwal 
suut den santwech noort den heerwech, 1650, RAG-Ne 29, 69v. 

OLIEWINDMOLEN <C3>: Landts wesende de(n) muelewal daer de(n) 
slach muelene ofte oliewintmuelene up staet, 1577, RAG-Ne 323, 120v. 

OLMENDREEF: nevens de hollemen dreve, 1606, RAG-Ne 396, 396v. 

OLMSTUK <C5-C6>: Landts daerment heedt het holmstick, 1577, RAG-Ne 
323, 108v; lant op den hoogen ackere genaempt het hollem stick noort den 
gebuerwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 79r; Lant ghenaemt tolmstic oost de 
straete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 91r; landts upden hooghen ackere 
ghenaempt thollenstic, 1625, RAG-Ne 397, 0; lant (ligghende op den hoog-
hen acker) ghenaemt het holmstick noort west de ghebuerwech, 1650, RAG-
Ne 29, 48r; lant ligghende upden hooghen ackere ghenaemt het holmstick 
noort oost de straete vande meulene naer hansbeke west de ghebuerwegh, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 108r; landt ghenaemt het holmstack (sic) west 
den Scheewech, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1383. 

OOSTAKKER: lants up den oest ackere, 1426, RAG-Ne, 58, 165r; lants 
ligghende up den oestacker an jan taets lant, 1450, RAG-Ne, 59, 162r; lants 
ligghende up den oestackere an jan taets lant, 1490, RAG-Ne 61, 281v. 

OOSTENDE: ghenaempt Oostinde Gheleghe(n) Jnde prochie van lande-
ghem, 1579, RAG-Ne 670, 0. 
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OOSTGELEED: oestgheleet et westgheleet, 1481, RAG-Dro 64, 0. 

OOSTMERE: up doostme(er)e, 1462, SAG, 301/46, 2, 95v. 

OP DE HAAG: ghemet daerment heedt upde haghe, 1577, RAG-Ne 323, 
107r; lant daerment heet up de haghe oost de strate van nevele naer lande-
ghem muelene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 60v; ghemet Landts Ligghende 
upde haghe zuut west den scheewech, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 1v; lant 
ligghende upde haghe, 1650, RAG-Ne 29, 62v. 

OP DE SCHEEWEG: daerment heet upde(n) scheewech, 1550-1576, RAG-
Ne 63, 60r; cauterlandts upden hooghen ackere daerment noemt up schee-
wech noort het straetken van landeghem muelene naer hansbeke, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 51v; lant daerment heet op den scheewech oost den voetwech 
van Landege(m) muelene naer overbrouck west den wagenwech van den 
muelene naer den herrent, 1582-1624, RAG-Ne 104, 74v. 

OP LAMBROEK <A4-B4>: cauters daerment heet up Lambrouc, 1550-
1563, RAG-Ne 63, 25r; cauterlants daerment heet up lambroeck, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 42r; cauterlant Ligghende daerment heet up Lambrouc, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 95r. 

OPWONING: een ghemet lants ende es eene upwueninghe, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 180r; behuusde hofstede met een upwonyn(ghe), 1575-1576, 
RAG-Ne 394, 53v; daerment heedt de upwoninghe welc ghe(ne) upwonin-
ghe en es, 1577, RAG-Ne 323, 109v; daer hy een upwoonijnghe up 
houdt,1582-1624, RAG-Ne, 104, 56r; Lands ghenaempt de up wonijnghe, 
1585, RAG-Ne 581, 19v; eene behuysde hofstede synde eene upwooninghe 
oost de renterghemstraete noort het straetken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
79r; eene behuysde hofstede synde een upweuninghe west de renterghem-
straete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 120r. 

OPWONINGBILK: lant genaempt den hupwooninck bulck, 1582-1624, 
RAG-Ne, 104, 5r; Landts ghenaempt de(n) up woninck bulck, 1584, RAG-
Ne 63, 88r; Lant ghenaemt den Vurtenbulck suut de upweunynbulck, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 103r; Ut synen opweuninck bulck, 1656-1657, RAG-
Ne 1265, 2r; lant ghenaemt den upweuninck bulck suut den thiendenbulc, 
1650, RAG-Ne 29, 22v; lant ghenaemt den poortbulck oost het roosenbulcx-
ken west den upweuninckbulck, 1650, RAG-Ne 29, 35r; de upweunincbulck, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 77; den upweuninck bulck, 1661-1677, RAG-
Ne 1194, nr. 125. 
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de pau van(den) oliemuellene, 1557, RAG-Ou 1714, 3r; boven musendale 
oost de holimuelene,  1577,  RAG-Ne 323,  97v;  Landts wesende de(n)  
muelewal daer de(n) slach muelene ofte oliewintmuelene up staet, 1577, 
RAG-Ne 323, 120v; cauters by der olymuelene, 1577, RAG-Ne 323, 144r; 
lant boven musdale oost de olye muelene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 76v; 
lant gheleghen anden ollie meulen, ca. 1600, RAG-Ne 326, 85v; Lant Lig-
ghende byder olimeulen oost de soutwech, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 98r; 
een ghemet lants ande oliemuelene, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 70v; lant 
inden coutere boven muysdale daerop wylent eene oliemeulene ghestaen 
heeft suutoost den soutwech/santwech (sic!), 1650, RAG-Ne 29, 16r. 

OLIEMOLENWAL <C3>: coutere lant bijden olijmuelen wal, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 8v; noort de olie muelen wal zuut oost den sontwech (sic), 
1582-1624, RAG-Ne 104, 34r; Lant Liggh(ende) anden oliemeulen Wal, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 2v; Lant Ligghende boven muysdale commende 
achter den ouden oly meulen wal, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 96v; een ghe-
met by de(n) holimuelen wal loopende van Landeghem kercke naer meren-
dre zuut oost den Sautwech, 1620, RAG-Ne 397, 127v; gheleghen anden 
olymeuelenwal, den meulenwal, 1650, RAG-Ne 29, 16r; lant den meulenwal 
suut den santwech noort den heerwech, 1650, RAG-Ne 29, 69v. 

OLIEWINDMOLEN <C3>: Landts wesende de(n) muelewal daer de(n) 
slach muelene ofte oliewintmuelene up staet, 1577, RAG-Ne 323, 120v. 

OLMENDREEF: nevens de hollemen dreve, 1606, RAG-Ne 396, 396v. 

OLMSTUK <C5-C6>: Landts daerment heedt het holmstick, 1577, RAG-Ne 
323, 108v; lant op den hoogen ackere genaempt het hollem stick noort den 
gebuerwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 79r; Lant ghenaemt tolmstic oost de 
straete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 91r; landts upden hooghen ackere 
ghenaempt thollenstic, 1625, RAG-Ne 397, 0; lant (ligghende op den hoog-
hen acker) ghenaemt het holmstick noort west de ghebuerwech, 1650, RAG-
Ne 29, 48r; lant ligghende upden hooghen ackere ghenaemt het holmstick 
noort oost de straete vande meulene naer hansbeke west de ghebuerwegh, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 108r; landt ghenaemt het holmstack (sic) west 
den Scheewech, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1383. 

OOSTAKKER: lants up den oest ackere, 1426, RAG-Ne, 58, 165r; lants 
ligghende up den oestacker an jan taets lant, 1450, RAG-Ne, 59, 162r; lants 
ligghende up den oestackere an jan taets lant, 1490, RAG-Ne 61, 281v. 

OOSTENDE: ghenaempt Oostinde Gheleghe(n) Jnde prochie van lande-
ghem, 1579, RAG-Ne 670, 0. 
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OOSTGELEED: oestgheleet et westgheleet, 1481, RAG-Dro 64, 0. 

OOSTMERE: up doostme(er)e, 1462, SAG, 301/46, 2, 95v. 

OP DE HAAG: ghemet daerment heedt upde haghe, 1577, RAG-Ne 323, 
107r; lant daerment heet up de haghe oost de strate van nevele naer lande-
ghem muelene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 60v; ghemet Landts Ligghende 
upde haghe zuut west den scheewech, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 1v; lant 
ligghende upde haghe, 1650, RAG-Ne 29, 62v. 

OP DE SCHEEWEG: daerment heet upde(n) scheewech, 1550-1576, RAG-
Ne 63, 60r; cauterlandts upden hooghen ackere daerment noemt up schee-
wech noort het straetken van landeghem muelene naer hansbeke, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 51v; lant daerment heet op den scheewech oost den voetwech 
van Landege(m) muelene naer overbrouck west den wagenwech van den 
muelene naer den herrent, 1582-1624, RAG-Ne 104, 74v. 

OP LAMBROEK <A4-B4>: cauters daerment heet up Lambrouc, 1550-
1563, RAG-Ne 63, 25r; cauterlants daerment heet up lambroeck, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 42r; cauterlant Ligghende daerment heet up Lambrouc, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 95r. 

OPWONING: een ghemet lants ende es eene upwueninghe, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 180r; behuusde hofstede met een upwonyn(ghe), 1575-1576, 
RAG-Ne 394, 53v; daerment heedt de upwoninghe welc ghe(ne) upwonin-
ghe en es, 1577, RAG-Ne 323, 109v; daer hy een upwoonijnghe up 
houdt,1582-1624, RAG-Ne, 104, 56r; Lands ghenaempt de up wonijnghe, 
1585, RAG-Ne 581, 19v; eene behuysde hofstede synde eene upwooninghe 
oost de renterghemstraete noort het straetken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
79r; eene behuysde hofstede synde een upweuninghe west de renterghem-
straete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 120r. 

OPWONINGBILK: lant genaempt den hupwooninck bulck, 1582-1624, 
RAG-Ne, 104, 5r; Landts ghenaempt de(n) up woninck bulck, 1584, RAG-
Ne 63, 88r; Lant ghenaemt den Vurtenbulck suut de upweunynbulck, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 103r; Ut synen opweuninck bulck, 1656-1657, RAG-
Ne 1265, 2r; lant ghenaemt den upweuninck bulck suut den thiendenbulc, 
1650, RAG-Ne 29, 22v; lant ghenaemt den poortbulck oost het roosenbulcx-
ken west den upweuninckbulck, 1650, RAG-Ne 29, 35r; de upweunincbulck, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 77; den upweuninck bulck, 1661-1677, RAG-
Ne 1194, nr. 125. 
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OUDE BOGAARD: lant ghenaemt het evenstick suut den ouden bogaert 
west de straete van landeghem meulene naer hansbeke, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, 132v. 

OUDE BRUGSE HEERWEG <G3>: landts op wilde Cauter ghenaempt de 
twee ghemete(n) west de(n) doschwegh suijt den aude(n) brughsche(n) heir-
wegh, 1694, RAG-Me 71, 97v; landts ghenaemt het gheloosegat west de(n) 
aude(n) brughsche(n) herrewegh, 1696, RAG-Me 71, 153r; lants op wilde 
cauter ghenaempt den ampput suyt den auden brughschen heirwegh, 1710, 
RAG-Me 71, 324r; partyke(n) op den Cautere op Craeijen eecke noort de(n) 
aude(n) brughsche(n) heirewegh, 1695, RAG-Me 71, 136r. 

OUDE STEDE: Jnde oude stede, 1577, RAG-Ne 323, 13v. 

OVENBUUR: ghenaempt het hovenbuerke(n), 1577, RAG-Ne 323, 152r; 
achter thuus upde mote daer thovenbier up staet, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
25r; lant ligghende Jnden donckt oost de straete soomen van landeghem 
meulene naer hansbeke gaet suut tpartyken daer het hovenbuer up staet, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 131v; ligghende achter thuys daer wilent tho-
venbuer up ghestaen heeft, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 131v. 

OVENBUURBILKSKEN: lant genaempt het hovenbuer bulcxken noort den 
thienden bulck, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 3r; Landt ghenaempt het hoven 
buer bulcxken noort den thiende(n) bilck, 1584, RAG-Ne 63, 98v; lant het 
hovenbuerbulcxken noort den thiendebulc, 1650, RAG-Ne 29, 8v; land 
ovenbulck Landeghem Heystendriesch, 1678, RAG-Me 70, f 153v. 

OVERDAM <B5>: jn den wijck van Overdam op Hoeghe Ackere aen 
d’oostsijde en eenen ghebueren wegh gheheeten smal weghelken ligghende 
aen ‘t west eijnde, 1438 (latere kopie), RAG-Dro 165, 0; Overdam, 1557, 
RAG-Ou, 1714, 1r; Over dam, 1577, SAG, 36/152, 28, 24v; Eerst overdam, 
1577, RAG-Ou, 1715, 1v; quartier daer de muelen va(n) landeghe(m) staet 
gheheete(n) renterghems strate ... overdam, 1579, RAG-Dro 36h, 33r; daer 
de muelene va(n) Landegh(em) staet gheheet(en) renterghems strate (ende) 
es overdam, 1578, RAG-Dro 36, 23r; meerschen liggen daerment (noemt) 
overdam, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 47r; In den heerenthouck ende over-
dam, 1650, RAG-Ne 29, 1r; Jnden heerenthouck ende overdam lants lig-
ghende voor de meulene suut oost den cauterwech noort west de seepgracht, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 69r; op den wijck van overdam oost de caelen, 
1685, RAG-Ma 598, 9r; vijfde wijck ghenaemt Overdam, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 1067-1068. 

OVERDAMHOEK:  meerssche(n) Jnde overdam houck Jn renterghem 
brouck oost de Calene, 1577, RAG-Ne 323, 126r. 
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PAALDOORN <E6>: stick cautere ghenaempt de heggher (sic) an de(n) 
paeldoorne, 1577, RAG-Ne 323, 44r; lands ghenaemdt zynde de hegge west 
ande(n) herwech van Landeghem naer Vusselare oost ande(n) herwech up 
eene(n) groote(n) paeldoorne zome(n) van(der) hegge gaet naer de dries-
sche(n), 1578, RAG-Ne 64, 86r. 

PAAPKENS BILK: paepkens bulck, 17e, RAG-Ne, 31, 117v. 

PAARDEMOLEN <C5>: vander wintmuelene staen Inde prochie van Lan-
deghem metter peerde muelene, 1558-1559, RAG-Ne 138, 23r; anden huuse 
daer de peerdemuelen eertyds ghestaen heeft, 1578-1579, RAG-Ne 149, 37r; 
lant bachten de peerdenmeulen daer den wech noes overloopt west de seep-
gracht oost den cauterwech van landeghem meulene naer meerendre, 1650, 
RAG-Ne 29, 13v; lant ligghende bachten de peerde meulene daerden wech 
noersch overloopt west de seepgracht oost den cauterwech loopende van 
landeghem meulene naer meerendre, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 78v. 

PAARDENBILK <E5>: lands ghenaemt den peerdebulc, 1550-1563, RAG-
Ne 63, 6v; bulck ghenaemt den peerdebulck, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 12v; 
een stic lant ghenaemt den peerdenbulck, 1577, RAG-Ne 1190, 0; lant ge-
naempt den perde bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 7v; Lands ghenaempt 
den peerdebulck, 1584, RAG-Ne 63, 92v; lants ghenaempt den peerdebulck, 
1603-1604, RAG-Ne 1262, 2v; lant den peerdebulc suut ronde bulcxken oost 
den cleenen roel, 1650, RAG-Ne 29, 52r; landts genaempt het peerdebul-
cke(n) (sic!), 1677, RAG-Me 70, 83r; lant genaemt den peerdebulck, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 186. 

PACHTGOED VAN DE AALMOEZENIJ VAN SINT-BAAFS <F6>: tgoet 
der aelmoesene (sic) toebehoorend/ gheleghen inde prochie van landeghem 
Int lant va(n) Nevele/ groot metten grachten canten en hofstede tsamen 
eene(n) dertich nieuwe bunderen vC xcv Roeden o(n)der lant meersch en 
bosch, 1548, RAG-SB R 858/7; tpachtgoet vande aelmoessenie van Ste 
baefs te ghendt, 1577, RAG-Ne 323, 130v; ost tpachtgoet vanden Aermen 
van Sinte baefs, 1585, RAG-Ne 581, 17v; het goedt vander Aelmoessenye 
van wylent Sente baefs te Ghendt, 1583, RAG-Ne 396, 299r; ij C roeden 
jnden Eggebosch noort ende suut de aelmoesenije van sente baefs, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 1v; partijken lant ghenaempt het Cleen smalveldeken 
west d’aelmoesenye oost de straete, 1678, RAG-Ma 598, 141; p(ar)tye lant 
ghen(aempt) den veys bulck oost d’aelmoesenye, 1678, RAG-Ma 598, 141; 
saijlant ghenaempt de waelsmeersch noort oost de noorthaut straete suyt 
west daelmoesenye va(n) Ste baef, 1688, RAG-Ma 598, 223v. 
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OUDE BOGAARD: lant ghenaemt het evenstick suut den ouden bogaert 
west de straete van landeghem meulene naer hansbeke, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, 132v. 

OUDE BRUGSE HEERWEG <G3>: landts op wilde Cauter ghenaempt de 
twee ghemete(n) west de(n) doschwegh suijt den aude(n) brughsche(n) heir-
wegh, 1694, RAG-Me 71, 97v; landts ghenaemt het gheloosegat west de(n) 
aude(n) brughsche(n) herrewegh, 1696, RAG-Me 71, 153r; lants op wilde 
cauter ghenaempt den ampput suyt den auden brughschen heirwegh, 1710, 
RAG-Me 71, 324r; partyke(n) op den Cautere op Craeijen eecke noort de(n) 
aude(n) brughsche(n) heirewegh, 1695, RAG-Me 71, 136r. 

OUDE STEDE: Jnde oude stede, 1577, RAG-Ne 323, 13v. 

OVENBUUR: ghenaempt het hovenbuerke(n), 1577, RAG-Ne 323, 152r; 
achter thuus upde mote daer thovenbier up staet, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
25r; lant ligghende Jnden donckt oost de straete soomen van landeghem 
meulene naer hansbeke gaet suut tpartyken daer het hovenbuer up staet, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 131v; ligghende achter thuys daer wilent tho-
venbuer up ghestaen heeft, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 131v. 

OVENBUURBILKSKEN: lant genaempt het hovenbuer bulcxken noort den 
thienden bulck, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 3r; Landt ghenaempt het hoven 
buer bulcxken noort den thiende(n) bilck, 1584, RAG-Ne 63, 98v; lant het 
hovenbuerbulcxken noort den thiendebulc, 1650, RAG-Ne 29, 8v; land 
ovenbulck Landeghem Heystendriesch, 1678, RAG-Me 70, f 153v. 

OVERDAM <B5>: jn den wijck van Overdam op Hoeghe Ackere aen 
d’oostsijde en eenen ghebueren wegh gheheeten smal weghelken ligghende 
aen ‘t west eijnde, 1438 (latere kopie), RAG-Dro 165, 0; Overdam, 1557, 
RAG-Ou, 1714, 1r; Over dam, 1577, SAG, 36/152, 28, 24v; Eerst overdam, 
1577, RAG-Ou, 1715, 1v; quartier daer de muelen va(n) landeghe(m) staet 
gheheete(n) renterghems strate ... overdam, 1579, RAG-Dro 36h, 33r; daer 
de muelene va(n) Landegh(em) staet gheheet(en) renterghems strate (ende) 
es overdam, 1578, RAG-Dro 36, 23r; meerschen liggen daerment (noemt) 
overdam, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 47r; In den heerenthouck ende over-
dam, 1650, RAG-Ne 29, 1r; Jnden heerenthouck ende overdam lants lig-
ghende voor de meulene suut oost den cauterwech noort west de seepgracht, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 69r; op den wijck van overdam oost de caelen, 
1685, RAG-Ma 598, 9r; vijfde wijck ghenaemt Overdam, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 1067-1068. 

OVERDAMHOEK:  meerssche(n) Jnde overdam houck Jn renterghem 
brouck oost de Calene, 1577, RAG-Ne 323, 126r. 
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PAALDOORN <E6>: stick cautere ghenaempt de heggher (sic) an de(n) 
paeldoorne, 1577, RAG-Ne 323, 44r; lands ghenaemdt zynde de hegge west 
ande(n) herwech van Landeghem naer Vusselare oost ande(n) herwech up 
eene(n) groote(n) paeldoorne zome(n) van(der) hegge gaet naer de dries-
sche(n), 1578, RAG-Ne 64, 86r. 

PAAPKENS BILK: paepkens bulck, 17e, RAG-Ne, 31, 117v. 

PAARDEMOLEN <C5>: vander wintmuelene staen Inde prochie van Lan-
deghem metter peerde muelene, 1558-1559, RAG-Ne 138, 23r; anden huuse 
daer de peerdemuelen eertyds ghestaen heeft, 1578-1579, RAG-Ne 149, 37r; 
lant bachten de peerdenmeulen daer den wech noes overloopt west de seep-
gracht oost den cauterwech van landeghem meulene naer meerendre, 1650, 
RAG-Ne 29, 13v; lant ligghende bachten de peerde meulene daerden wech 
noersch overloopt west de seepgracht oost den cauterwech loopende van 
landeghem meulene naer meerendre, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 78v. 

PAARDENBILK <E5>: lands ghenaemt den peerdebulc, 1550-1563, RAG-
Ne 63, 6v; bulck ghenaemt den peerdebulck, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 12v; 
een stic lant ghenaemt den peerdenbulck, 1577, RAG-Ne 1190, 0; lant ge-
naempt den perde bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 7v; Lands ghenaempt 
den peerdebulck, 1584, RAG-Ne 63, 92v; lants ghenaempt den peerdebulck, 
1603-1604, RAG-Ne 1262, 2v; lant den peerdebulc suut ronde bulcxken oost 
den cleenen roel, 1650, RAG-Ne 29, 52r; landts genaempt het peerdebul-
cke(n) (sic!), 1677, RAG-Me 70, 83r; lant genaemt den peerdebulck, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 186. 

PACHTGOED VAN DE AALMOEZENIJ VAN SINT-BAAFS <F6>: tgoet 
der aelmoesene (sic) toebehoorend/ gheleghen inde prochie van landeghem 
Int lant va(n) Nevele/ groot metten grachten canten en hofstede tsamen 
eene(n) dertich nieuwe bunderen vC xcv Roeden o(n)der lant meersch en 
bosch, 1548, RAG-SB R 858/7; tpachtgoet vande aelmoessenie van Ste 
baefs te ghendt, 1577, RAG-Ne 323, 130v; ost tpachtgoet vanden Aermen 
van Sinte baefs, 1585, RAG-Ne 581, 17v; het goedt vander Aelmoessenye 
van wylent Sente baefs te Ghendt, 1583, RAG-Ne 396, 299r; ij C roeden 
jnden Eggebosch noort ende suut de aelmoesenije van sente baefs, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 1v; partijken lant ghenaempt het Cleen smalveldeken 
west d’aelmoesenye oost de straete, 1678, RAG-Ma 598, 141; p(ar)tye lant 
ghen(aempt) den veys bulck oost d’aelmoesenye, 1678, RAG-Ma 598, 141; 
saijlant ghenaempt de waelsmeersch noort oost de noorthaut straete suyt 
west daelmoesenye va(n) Ste baef, 1688, RAG-Ma 598, 223v. 
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PACHTGOED: Lants gheheeten het pachtgoet, 1543 (latere kopie), RAG-
Ne 64, 134r; cauterlant ghenaemt het pachtgoet west den cauterwech, 1650, 
RAG-Ne 29, 74v. 

PACHTGOEDSTUK: cauterlant ghenaempt het pachtgoetstick zuutwest den 
cauterwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 51r; dhelft vant pachtgoetstick, 1630, 
RAG-Ne 325, 85v; lant ghenaemt het pachtgoet stick, 1650, RAG-Ne 29, 
12r; lant ghen(aem)t het pachtgoet stick upden westcant licht den cauter-
wech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 77r; lande genaemt het pachtgoet Stuck 
oost ... inden lantbrouck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1237. 

PACHTGOEDSTUKSKEN: sticxken ghenaempt het pachtgoet sticxken, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 51v; lant ghenaemt tpachtgoetsdticxken 
noortoostcant den cauterwech suut west de renterghemstraete, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, 115r. 

PADDENBILK: een partyken saeylandt ghen(aem)t den paddenbulc ghele-
ghen binnen de prochie van landeghem groot ontrent twee hondert R, 1662, 
RAG-SB, R 858/7C, 0. 

PAPENGEMET: p(ar)tye saeylandt gheleghe(n) by wilde muelene ghenaemt 
het pape(n) ghemedt noort oost den herwech, 1655, RAG-Me 83, art. 2. 

PELT: lant genaemt het Pelt oost de hautstraete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
7r.

PERKELBILK <F4>: zyn(en) haghen of perckelbulck bachten der haghen, 
1603-1604, RAG-Ne 1262, 3r; lants gheleghen In het cauterke(n) bachter-
haeghen noort den perkelbulck, 1678, RAG-Ma 598, 136-137; lants 
ghenaempt Bachterhaeghe noort de(n) perkelbulck, 1686, RAG-Ma 598, 
214v; landt ghenaemt de bachterhaeghe noort de(n) perckelbulcke, 1693, 
RAG-Me 106, 125v; een p(ar)tije landts genaempt bachterhaegen met den 
noort en westhende reckende opden perckelbulck, 1698, RAG-Ma, 597, 22r; 
lant ghenaemt den peirckelbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 413. 

PIER PIEMANS HOFSTEDEKEN/STEDEKEN: lant genaempt pier pie-
mans steken zuut en west de westhouckstrate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
470v; Landt ghenaemt perken piemans stedeken zuut ende west de west-
houcstraete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 50/2; lant ghenaemt piecke piemans 
stedeken suut ende west de westhoucstraete, 1650, RAG-Ne 29, 6r; west met 
pierken Piemans stedeken, 1650, RAG-Ne 29, 38r; een behuijst hofstedeken 
genaemt pietjen piemans hofstedeken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 159. 
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PIETDRIES: ten pietdriessche, 1420, SAG, 330/17, 154r; up den pietdries, 
1600-1603, RAG-Ne 1257, 3r; lants gheheeten de(n) Pietdriesch noes-
driesch, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 37r; landts genaempt den Pietdriesch 
zuut den wech naer den puttemeirsch, 1643-1645, RAG-Ne 1257, 9v; lants 
ghenaemt den pits-driesch suijt den voetweghe loopen van Putten-meirsch 
naer Gent, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 6r. 

PINTENBILK <E4>: behuysde hofstede oost de(n) cappelle(n) driesch noort 
de(n) vaere(n) driesch  zuyt  de(n) pintenbulck, 1641, RAG-Ne 399, 49v; 
saeijlant ghenaemt den pintenbulk, 1685, RAG-Ma 598, 6v; behuijsde hof-
stede met een partije landt ghenaemt den pintenbulck oost den cappellen 
dries, 1728, RAG-Ne 2244, art. 382. 

PLAATSE <D5-E5>: up de plaetse, 1542, RAG-Ne 136, 0; te Landeghe(m) 
ande plaetse dee(n) zyde de priesteraige, 1577, RAG-Ne 323, 116r; lants te 
landeghem an de plaetse noort de plaetse oost den wech van landeghem naer 
vorsselaere, 1582-1624, RAG-Ne 104, 64r; behuysde hofstede upde plaetse 
voor de kercke van landeghem noort de straete die naerden dam loopt west 
de priesteraige van landeghem, 1650, RAG-Ne 29, 62v; oost de plaetse, 
1650, RAG-Ne 400, 33r; ande plaetse van landeghem oost den wech, 1661-
1677, RAG-Ne 1194, nr. 279; op de plaetse suijt het kercke Straetjen, 1728, 
RAG-Ne 2244,  art. 359;  lant genaemt  den  rondenbulck  west de wech 
loopende vande plaetse van landeghem naer de haut Sté, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 378; oost de plaetse van landeghem suijt het kerckhof west de 
meerschen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1024; zuijdwaert over poellen ende 
cappellen Dries eijndende langs de kerckstraete tot op de plaetse, 1738, 
RAG-Dro 56, 680. 

PLATTENBILK: den platte(n) bulck, 1538-1564, RAG-Ne 62, 332r; Landts 
ghenaempt den platten bulck, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; Landts 
ghenaempt de(n) platte(n) bulck, 1577, RAG-Ne 323, 139r; lant ghenaempt 
den platten bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 48r; Lant ghenaemt den busch 
suut de(n) platte(n) bulc, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 41r; Lands ghenaempt 
den platten bulck, 1612, RAG-Ne 1280 bis, 27v; eene behuijsde hofstede te 
voren een stick lant ghenaemt den busch ligghende upden suutcant sorteren-
de onder tleen ten heule oost ... metten platten bulck, 1650, RAG-Ne 29, 30r; 
lants ghen(aem)t den plattenbulc, 1651, RAG-Ne 400, 40v; metten platten-
bulck, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 93v; lants de(n) platte(n) bulck, 1663, 
RAG-Ne 421, 0; landt ghenaemt den platten bulck oost de gaverstraete suijt 
de prochie van nevele, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1298. 

POEKE < C3-E7>: upde vaert vander poucke strecken naer nevele, 1578, 
RAG-Ne 64, 74r; metter Brugghe staende over de calene ofte poucque op 
Landeghem dam, 1578-1579, RAG-Ne 149, 36v; ligghende boven muys-
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PACHTGOED: Lants gheheeten het pachtgoet, 1543 (latere kopie), RAG-
Ne 64, 134r; cauterlant ghenaemt het pachtgoet west den cauterwech, 1650, 
RAG-Ne 29, 74v. 

PACHTGOEDSTUK: cauterlant ghenaempt het pachtgoetstick zuutwest den 
cauterwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 51r; dhelft vant pachtgoetstick, 1630, 
RAG-Ne 325, 85v; lant ghenaemt het pachtgoet stick, 1650, RAG-Ne 29, 
12r; lant ghen(aem)t het pachtgoet stick upden westcant licht den cauter-
wech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 77r; lande genaemt het pachtgoet Stuck 
oost ... inden lantbrouck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1237. 

PACHTGOEDSTUKSKEN: sticxken ghenaempt het pachtgoet sticxken, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 51v; lant ghenaemt tpachtgoetsdticxken 
noortoostcant den cauterwech suut west de renterghemstraete, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, 115r. 

PADDENBILK: een partyken saeylandt ghen(aem)t den paddenbulc ghele-
ghen binnen de prochie van landeghem groot ontrent twee hondert R, 1662, 
RAG-SB, R 858/7C, 0. 

PAPENGEMET: p(ar)tye saeylandt gheleghe(n) by wilde muelene ghenaemt 
het pape(n) ghemedt noort oost den herwech, 1655, RAG-Me 83, art. 2. 

PELT: lant genaemt het Pelt oost de hautstraete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
7r.

PERKELBILK <F4>: zyn(en) haghen of perckelbulck bachten der haghen, 
1603-1604, RAG-Ne 1262, 3r; lants gheleghen In het cauterke(n) bachter-
haeghen noort den perkelbulck, 1678, RAG-Ma 598, 136-137; lants 
ghenaempt Bachterhaeghe noort de(n) perkelbulck, 1686, RAG-Ma 598, 
214v; landt ghenaemt de bachterhaeghe noort de(n) perckelbulcke, 1693, 
RAG-Me 106, 125v; een p(ar)tije landts genaempt bachterhaegen met den 
noort en westhende reckende opden perckelbulck, 1698, RAG-Ma, 597, 22r; 
lant ghenaemt den peirckelbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 413. 

PIER PIEMANS HOFSTEDEKEN/STEDEKEN: lant genaempt pier pie-
mans steken zuut en west de westhouckstrate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
470v; Landt ghenaemt perken piemans stedeken zuut ende west de west-
houcstraete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 50/2; lant ghenaemt piecke piemans 
stedeken suut ende west de westhoucstraete, 1650, RAG-Ne 29, 6r; west met 
pierken Piemans stedeken, 1650, RAG-Ne 29, 38r; een behuijst hofstedeken 
genaemt pietjen piemans hofstedeken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 159. 
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PIETDRIES: ten pietdriessche, 1420, SAG, 330/17, 154r; up den pietdries, 
1600-1603, RAG-Ne 1257, 3r; lants gheheeten de(n) Pietdriesch noes-
driesch, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 37r; landts genaempt den Pietdriesch 
zuut den wech naer den puttemeirsch, 1643-1645, RAG-Ne 1257, 9v; lants 
ghenaemt den pits-driesch suijt den voetweghe loopen van Putten-meirsch 
naer Gent, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 6r. 

PINTENBILK <E4>: behuysde hofstede oost de(n) cappelle(n) driesch noort 
de(n) vaere(n) driesch  zuyt  de(n) pintenbulck, 1641, RAG-Ne 399, 49v; 
saeijlant ghenaemt den pintenbulk, 1685, RAG-Ma 598, 6v; behuijsde hof-
stede met een partije landt ghenaemt den pintenbulck oost den cappellen 
dries, 1728, RAG-Ne 2244, art. 382. 

PLAATSE <D5-E5>: up de plaetse, 1542, RAG-Ne 136, 0; te Landeghe(m) 
ande plaetse dee(n) zyde de priesteraige, 1577, RAG-Ne 323, 116r; lants te 
landeghem an de plaetse noort de plaetse oost den wech van landeghem naer 
vorsselaere, 1582-1624, RAG-Ne 104, 64r; behuysde hofstede upde plaetse 
voor de kercke van landeghem noort de straete die naerden dam loopt west 
de priesteraige van landeghem, 1650, RAG-Ne 29, 62v; oost de plaetse, 
1650, RAG-Ne 400, 33r; ande plaetse van landeghem oost den wech, 1661-
1677, RAG-Ne 1194, nr. 279; op de plaetse suijt het kercke Straetjen, 1728, 
RAG-Ne 2244,  art. 359;  lant genaemt  den  rondenbulck  west de wech 
loopende vande plaetse van landeghem naer de haut Sté, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 378; oost de plaetse van landeghem suijt het kerckhof west de 
meerschen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1024; zuijdwaert over poellen ende 
cappellen Dries eijndende langs de kerckstraete tot op de plaetse, 1738, 
RAG-Dro 56, 680. 

PLATTENBILK: den platte(n) bulck, 1538-1564, RAG-Ne 62, 332r; Landts 
ghenaempt den platten bulck, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; Landts 
ghenaempt de(n) platte(n) bulck, 1577, RAG-Ne 323, 139r; lant ghenaempt 
den platten bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 48r; Lant ghenaemt den busch 
suut de(n) platte(n) bulc, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 41r; Lands ghenaempt 
den platten bulck, 1612, RAG-Ne 1280 bis, 27v; eene behuijsde hofstede te 
voren een stick lant ghenaemt den busch ligghende upden suutcant sorteren-
de onder tleen ten heule oost ... metten platten bulck, 1650, RAG-Ne 29, 30r; 
lants ghen(aem)t den plattenbulc, 1651, RAG-Ne 400, 40v; metten platten-
bulck, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 93v; lants de(n) platte(n) bulck, 1663, 
RAG-Ne 421, 0; landt ghenaemt den platten bulck oost de gaverstraete suijt 
de prochie van nevele, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1298. 

POEKE < C3-E7>: upde vaert vander poucke strecken naer nevele, 1578, 
RAG-Ne 64, 74r; metter Brugghe staende over de calene ofte poucque op 
Landeghem dam, 1578-1579, RAG-Ne 149, 36v; ligghende boven muys-
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daele noort de reviere ghenaemt de poucke, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 21r; 
meersch In renterghem broeck oost de poucke, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
76v; meersch aent broucgat oost de Poucke, 1634, RAG-Ne 398, 169v. 

POELDENDRIES <F4>: behuysde stede gheleghen anden poelgedriesch, 
1579, RAG-Ne 396, 86v; eene behuysde hofstede gheleghen anden poellie-
driesch zuyt den dries, 1611, RAG-Me 105, 108v; hofstede an den poeldries, 
1600-1603, RAG-Ne 1257, 4v; hofstede ande(n) polyen driesch, 1603-1604, 
RAG-Ne 1262, 10r; hofstede an(den) pouldriesch, 1603-1604, RAG-Ne 
1262, 11v; behuusde hofstede gheleghen anden polden driesch, 1604-1613 
RAG-Ne 1262, 24v; hofstede an(den) polgen driesch, 1613-1615, RAG-Ne 
1264, 7v; hofstede an(den) paeldriesch (sic), 1613-1615, RAG-Ne 1264, 9r; 
behuusde hofstede anden polden driesch, 1614-1615, RAG-Ne 1257, 4v; 
hofstede an(den) poelgen driesch, 1615-1619, RAG-Ne 1264, 7v; behuijsdde 
hofstede gelegen aen Poelgien driesch, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 3v; hof-
stede gheleghen aen poelghen-driesch oost sheeren-straete met de driesch, 
1653-1655, RAG-Ne 1257, 2v; lants bij den poel driesch ghen(aem)pt het 
stuck an thof west sheeren straete, 1668, RAG-Me 68, 111r; behuysde hof-
stede comende ten voorhoofde op den poullien drich (sic!) suyt den driesch, 
1676, RAG-Me 70, 45v; behuysde hofstede west de Straete ende noort west 
den poedries, 1677, RAG-Me 70, 92r; noortwest den poeldries, 1677, RAG-
Me 83, art 49; landts byde(n) poeldendriesch ghenaemt het stuck ae(n) het 
hof west sheere(n) straete, 1689, RAG-Me71, 26r; op de(n) wyck van vier 
heckenen west de strae(te) noort west de(n) poillendriesch, 1689, RAG-Me 
71, 27r; op de(n) poilliendriesch, 1693, RAG-Ma 598, 252r; noort oost den 
pouillien dries, 1728, RAG-Ne 2244, art. 346; eene behuijsde oude be-
schuerde hofstede ghestaen ende gheleghen binnen de prochie van Landeg-
hem ontrent den poellien driesch, 1730, RAG-Ma 596, 0; zuijd de meerscha-
ertstraete ende aerekens Straetjen west den poele Dries, 1738, RAG-Dro 56, 
672; zuijdwaert over poellen ende cappellen Dries eijndende langs de kerck-
straete tot op de plaetse, 1738, RAG-Dro 56, 680. 

POLDER: lants ghenaemt den polder, 1677, RAG-Me 70, 93v; lants 
ghenaempt den polder (558 R), 1677, RAG-Me 83, art. 49; lant ghenaemt 
den poldere, 1728, RAG-Ne 2244, art. 276. 

POLDERBOS <H5>: bosch ghenaemt polderbosch in het noortgat, 1685, 
RAG-Ma 598, 8r; een p(ar)tye polderbosch noort het Rodt, 1700, RAG-Ma, 
597, 50r; bosch ghenaemt den polderbosch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 277. 

POORTBILK: lands ghenaemt d(en) poorte bulc zuut ant straetkin van(den) 
westhouc naer de haudt straete, 1550-1576, RAG-Ne 63, 66r, Landts 
ghenaempt de(n) poortbulck zuyt de straete van(den) westhouck naer de 
hautstraete, 1577, RAG-Ne 323, 98v-99r; lant ghenaempt den poortbulck, 
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1582-1624, RAG-Ne 104, 62r; parcheel ghenaempt den poort bulck, 1585, 
RAG-Ne 581, 17r; lant ghenaemt den poortbulck oost het roosenbulcxken 
west den upweuninckbulck, 1650, RAG-Ne 29, 35r; lant ghenaemt den 
poortbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 120. 

PREST <D4-E4>: Landts Jnde(n) preest, 1577, RAG-Ne 323, 126r; de 
preest oost den varentdriesch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 13r; landts 
ghenaempt de crayen eecke oost anden varent driesch sy noemment de pret, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 13r; lant genaempt de preest oost den varent-
driesch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 88r; een sticken ghenaemt den prest west 
den keerckwech, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0; Lant ghenaemt den prest soorte-
ren onder het vlaendersche oost den varentdriesch, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 96v; Landts ghenaempt de(n) Preest, 1641, RAG-Ne 399, 49v; lant 
den Pres op de oostzyde daervan tsurplus soorteert onder het vlaendersche 
oost den Varentdriesch, 1650, RAG-Ne 29, 69r2; lant ghenaemt den prest 
oost den varentdriesch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 309; saeylant 
ghenaemt den prist suyt den vaerendriesch, 1685, RAG-Ma 598, 6v; lant 
ghenaemt den prest oost den dries, 1728, RAG-Ne 2244, art. 384. 

PRIESTERAGE <D5-E5>: vor de priesterage te Landegh(em) ant kerchof, 
1450, RAG-Ne, 59, 19r; stick lants voor de priesterage te landeghe(m) ant 
kerchof, 1490, RAG-Ne, 61, 28r; de prochiaen van landeghem over Wil-
le(m) stibbauts en over Jan uute(n) lochten(e) Beset op een sticxken lants 
ligghen ande priesteragie zuut glant lievin sloc Noort ende West de voorn. 
priesteragie, oost tkerchof, 1521, RAG-Dro 117, 18r; Lants ghenaempt den 
brae(m)bulc ligghen ande priestraige van landeghe(m) ande(n) muelewech, 
1538-1564, RAG-Ne, 62, 214v; de priesterage van Landeghem west de(n) 
dam, 1550-1576, RAG-Ne 63, 58v; oost de priesterage, 1565-1587, RAG-
Ne, 99, 12r; te Landeghe(m) ande plaetse dee(n) zyde de priesteraige, 1577, 
RAG-Ne 323, 116r; oost de priesteraige van landeghem zuut up de caelene, 
1579, RAG-Dro 36h, 32v; oost de priesteraige van landeghem zuut ende 
west de calene ofte vaert van nevele, 1582-1624, RAG-Ne 104, 12v; meer-
schen noort de priesteraige van landegem zuut landege(m) dam west de ca-
lene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 76v; de priesteraigie van landeghem, 1582, 
RAG-Ne 773, 0; meersch ligghende bachten de priesteraighe commende tot 
opde calene, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 63r; Den pasteur van Landeghem 
heeft een behuysde hofstede groot iiijC roeden ofte daerontrent zuut west 
ende noort sheeren straete ligghende zuut vande kercke, 1602-1656, RAG-
Ne 1190, 63r; meersch an Landeghem dam oost de priesteraige van Lande-
ghem, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 97v; stede neffens de priesteragie, 1615-
1619, RAG-Ne 1264, 2v; meersch benede(n) Landeghem priesteragie noort 
oost de(n) dam, 1620, RAG-Ne 397, 127v; de pasteur van landeghem uut 
syn hofstede, 1630, RAG-Ne 325, 80r; eene meersch bachten de priesterage, 
1630, RAG-Ne 325, 80r; behuysde hofstede west den Landeghem dam noort 
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daele noort de reviere ghenaemt de poucke, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 21r; 
meersch In renterghem broeck oost de poucke, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
76v; meersch aent broucgat oost de Poucke, 1634, RAG-Ne 398, 169v. 

POELDENDRIES <F4>: behuysde stede gheleghen anden poelgedriesch, 
1579, RAG-Ne 396, 86v; eene behuysde hofstede gheleghen anden poellie-
driesch zuyt den dries, 1611, RAG-Me 105, 108v; hofstede an den poeldries, 
1600-1603, RAG-Ne 1257, 4v; hofstede ande(n) polyen driesch, 1603-1604, 
RAG-Ne 1262, 10r; hofstede an(den) pouldriesch, 1603-1604, RAG-Ne 
1262, 11v; behuusde hofstede gheleghen anden polden driesch, 1604-1613 
RAG-Ne 1262, 24v; hofstede an(den) polgen driesch, 1613-1615, RAG-Ne 
1264, 7v; hofstede an(den) paeldriesch (sic), 1613-1615, RAG-Ne 1264, 9r; 
behuusde hofstede anden polden driesch, 1614-1615, RAG-Ne 1257, 4v; 
hofstede an(den) poelgen driesch, 1615-1619, RAG-Ne 1264, 7v; behuijsdde 
hofstede gelegen aen Poelgien driesch, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 3v; hof-
stede gheleghen aen poelghen-driesch oost sheeren-straete met de driesch, 
1653-1655, RAG-Ne 1257, 2v; lants bij den poel driesch ghen(aem)pt het 
stuck an thof west sheeren straete, 1668, RAG-Me 68, 111r; behuysde hof-
stede comende ten voorhoofde op den poullien drich (sic!) suyt den driesch, 
1676, RAG-Me 70, 45v; behuysde hofstede west de Straete ende noort west 
den poedries, 1677, RAG-Me 70, 92r; noortwest den poeldries, 1677, RAG-
Me 83, art 49; landts byde(n) poeldendriesch ghenaemt het stuck ae(n) het 
hof west sheere(n) straete, 1689, RAG-Me71, 26r; op de(n) wyck van vier 
heckenen west de strae(te) noort west de(n) poillendriesch, 1689, RAG-Me 
71, 27r; op de(n) poilliendriesch, 1693, RAG-Ma 598, 252r; noort oost den 
pouillien dries, 1728, RAG-Ne 2244, art. 346; eene behuijsde oude be-
schuerde hofstede ghestaen ende gheleghen binnen de prochie van Landeg-
hem ontrent den poellien driesch, 1730, RAG-Ma 596, 0; zuijd de meerscha-
ertstraete ende aerekens Straetjen west den poele Dries, 1738, RAG-Dro 56, 
672; zuijdwaert over poellen ende cappellen Dries eijndende langs de kerck-
straete tot op de plaetse, 1738, RAG-Dro 56, 680. 

POLDER: lants ghenaemt den polder, 1677, RAG-Me 70, 93v; lants 
ghenaempt den polder (558 R), 1677, RAG-Me 83, art. 49; lant ghenaemt 
den poldere, 1728, RAG-Ne 2244, art. 276. 

POLDERBOS <H5>: bosch ghenaemt polderbosch in het noortgat, 1685, 
RAG-Ma 598, 8r; een p(ar)tye polderbosch noort het Rodt, 1700, RAG-Ma, 
597, 50r; bosch ghenaemt den polderbosch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 277. 

POORTBILK: lands ghenaemt d(en) poorte bulc zuut ant straetkin van(den) 
westhouc naer de haudt straete, 1550-1576, RAG-Ne 63, 66r, Landts 
ghenaempt de(n) poortbulck zuyt de straete van(den) westhouck naer de 
hautstraete, 1577, RAG-Ne 323, 98v-99r; lant ghenaempt den poortbulck, 
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1582-1624, RAG-Ne 104, 62r; parcheel ghenaempt den poort bulck, 1585, 
RAG-Ne 581, 17r; lant ghenaemt den poortbulck oost het roosenbulcxken 
west den upweuninckbulck, 1650, RAG-Ne 29, 35r; lant ghenaemt den 
poortbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 120. 

PREST <D4-E4>: Landts Jnde(n) preest, 1577, RAG-Ne 323, 126r; de 
preest oost den varentdriesch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 13r; landts 
ghenaempt de crayen eecke oost anden varent driesch sy noemment de pret, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 13r; lant genaempt de preest oost den varent-
driesch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 88r; een sticken ghenaemt den prest west 
den keerckwech, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0; Lant ghenaemt den prest soorte-
ren onder het vlaendersche oost den varentdriesch, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 96v; Landts ghenaempt de(n) Preest, 1641, RAG-Ne 399, 49v; lant 
den Pres op de oostzyde daervan tsurplus soorteert onder het vlaendersche 
oost den Varentdriesch, 1650, RAG-Ne 29, 69r2; lant ghenaemt den prest 
oost den varentdriesch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 309; saeylant 
ghenaemt den prist suyt den vaerendriesch, 1685, RAG-Ma 598, 6v; lant 
ghenaemt den prest oost den dries, 1728, RAG-Ne 2244, art. 384. 

PRIESTERAGE <D5-E5>: vor de priesterage te Landegh(em) ant kerchof, 
1450, RAG-Ne, 59, 19r; stick lants voor de priesterage te landeghe(m) ant 
kerchof, 1490, RAG-Ne, 61, 28r; de prochiaen van landeghem over Wil-
le(m) stibbauts en over Jan uute(n) lochten(e) Beset op een sticxken lants 
ligghen ande priesteragie zuut glant lievin sloc Noort ende West de voorn. 
priesteragie, oost tkerchof, 1521, RAG-Dro 117, 18r; Lants ghenaempt den 
brae(m)bulc ligghen ande priestraige van landeghe(m) ande(n) muelewech, 
1538-1564, RAG-Ne, 62, 214v; de priesterage van Landeghem west de(n) 
dam, 1550-1576, RAG-Ne 63, 58v; oost de priesterage, 1565-1587, RAG-
Ne, 99, 12r; te Landeghe(m) ande plaetse dee(n) zyde de priesteraige, 1577, 
RAG-Ne 323, 116r; oost de priesteraige van landeghem zuut up de caelene, 
1579, RAG-Dro 36h, 32v; oost de priesteraige van landeghem zuut ende 
west de calene ofte vaert van nevele, 1582-1624, RAG-Ne 104, 12v; meer-
schen noort de priesteraige van landegem zuut landege(m) dam west de ca-
lene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 76v; de priesteraigie van landeghem, 1582, 
RAG-Ne 773, 0; meersch ligghende bachten de priesteraighe commende tot 
opde calene, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 63r; Den pasteur van Landeghem 
heeft een behuysde hofstede groot iiijC roeden ofte daerontrent zuut west 
ende noort sheeren straete ligghende zuut vande kercke, 1602-1656, RAG-
Ne 1190, 63r; meersch an Landeghem dam oost de priesteraige van Lande-
ghem, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 97v; stede neffens de priesteragie, 1615-
1619, RAG-Ne 1264, 2v; meersch benede(n) Landeghem priesteragie noort 
oost de(n) dam, 1620, RAG-Ne 397, 127v; de pasteur van landeghem uut 
syn hofstede, 1630, RAG-Ne 325, 80r; eene meersch bachten de priesterage, 
1630, RAG-Ne 325, 80r; behuysde hofstede west den Landeghem dam noort 
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de caelne oost de priesteragie van Landeghem, 1639, RAG-Nd; meersch 
bachten de priesteraige, 1650, RAG-Ne 29, 61r; suut landeghem dam west 
de calene noort de priesterage van landeghem, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
nr. 94; noort oost den dam suijt oost de priesteraege van Landeghem, 1685, 
RAG-Ma 598, 8v; De priesteraijge met den hof lochtijnck ende bogaert, 
1728 RAG-Ne 2244, art. 25; meersch ghenaemt Caelene Meersch oost den 
Bulck zuijd de Priesteragie van Landeghem west de caelene, 1738, RAG-
Dro 56, 694. 

PUTTEMEERS <G4>: meersch Jnde putte meersch, 1550-1576, RAG-Ne 
63, 46v; meersch diemen noempt puttemeersch, 1568-1573, RAG-Ne, 99, 
32r; gheleghen bachten bossche jnde putte meersch, 1570, meersch ghele-
ghen Inde putte meersch, 1605-1613, RAG-Ne 1262 , 18v; RAG-Ne 393, 
182r; meersch Inde puttemeersch, 1607, RAG-Me 105, 16v; partye 
ghenaempt ende gheleghen In puttemeersch, 1633, RAG-Ne 398, 139v; lants 
up de(n) wijc van wilde west de putte meersch, 1648, RAG-Me 66, 57r; 
maeymeersch ghenaempt den puttemeersch oost de(n) cauter west den wa-
terloop, 1649, RAG-Me 66, 129v; p(ar)tye saeylandt gheleghe(n) bove(n) de 
puttemeersch suyt de puttemeersch, 1655, RAG-Me 83, art. 2; meerselke(n) 
Inde puttemeerschen, 1675, RAG-Me 69, 152r; partye lant int ackerken oost 
de putte mersch west den crommendriesch, 1678, RAG-Ma 598, 137; landts 
in de Puttemeersch, den biervliet en boterstuc, 1680, RAG-Me 70, f 211r; 
p(ar)tye de puttemeersch, 1689, RAG-Me 71, 23r; p(ar)tye ghenaemt de put-
temeersch suyt de puttemeerschen, 1693, RAG-Me 106, 131r; landts by de 
putte meersch west de straete, 1687, RAG-Ma 598, nr. 1; lants bij de putte 
meerschen, 1708, RAG-Me 71, 274v. 

PUTTEMEERSEN <G4>: cauterlandt op den wyck ghenaempt de putte 
meersschen, 1649, RAG-Me 66, 106v; p(ar)tye ghenaemt de puttemeersch 
suyt de puttemeerschen, 1693, RAG-Me 106, 131r; meersch daer den Gent-
wegh doorloopt ... noort oost de putte meerschen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
288; tot aen de puttemeersschen west ende noord de wilde Beke, 1738, 
RAG-Dro 56, 654. 

PUTTEMEERSSTUK: Lant op wilde cauter ghenaempt het puttemeersch 
stuck, 1650, RAG-Me 66, 197. 

PUTTEMOORTELGRACHT <F4>: noort de puttemoortelgracht, 1693, 
RAG-Me 106, 125v; lant ghenaemt de Bachtenhaeghe west de puttemoortel 
gracht, 1728, RAG-Ne 2244, art. 403. 
RAESMAN: lants gheheeten den raesman, 1609, RAG-Me 105, 66v; partye 
ghenaempt de(n) Raesman, 1633, RAG-Ne 398, 140r; bosch ghenaemt den 
Raesman, 1728, RAG-Ne 2244, art. 659. 
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RAPELTERRE: Landts daerment heedt de(n) rapelterre, 1577, RAG-Ne 
323, 108v; lants ghenaempt de(n) rapelt, 1577, RAG-Ne 323, 166r; lant 
ghenaemt raelelterre suijt den Cauterwegh noort den thientschenbulck, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 1363. 

RATEL <B6>: lant genaempt de ratele oost de gebuerwech, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 79r; Lant ghenaemt den ratele, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
32v; landts int zelve ghenaempt de ratele, 1625, RAG-Ne 397, 0; lant 
ghen(aem)t den ratele oost den ghebuerwech, 1650, RAG-Ne 29, 36v; be-
huysde hofstede oost de straete van landeghem naer hansbeke west eene par-
tye ghenaemt den ratele, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 100r. 

RECHTOP: landts ghenaemt den recht op, 1695, RAG-Me 71, 146v. 

REESTRAATJE: ouer de reec (roec?) straetkin, 1450, SAG, 330/25, 78r; 
over de ree (roe?) straetkin, 1451, SAG, 330/25, 78r. 

RENTERGEM <A5-B5>: te renterghem naest ansbeke, 1350, RAG Varia II 
506, 41 r; een stede te rent(er)ghem, 1360, SAG 330/2, 278 v; de dec.n de 
renterghem, 1363, RAG-Dro 91, 2r; jn de prochie van landeghem in een 
doerp dat men heetet renterghem, 1382, SAG, 301/9, 6r; te landeghe(m) jnt 
ghuchte va(n) renterghe(m), 1386, SAG-330/8, 70v; renterghem, 1417, 
SAG, 301/24, 42r; Jn Rent(er)ghe(m), 1426, RAG-Ne, 58, 170r; te renter-
ghem, 1434, SAG, 330/20, 445v; te re(n)te(r)ghem waert 1451, SAG, 
301/41, 141v; te Renterghem, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 175r; jnt gheweste 
ghenaempt Renterghem ofte den heerent houc, 1575, RAG-Ne 670, 0; Jnt 
gheweste ghenaempt Renterghem ofte den heerendt houc, 1575, RAG-Ne 
625, 32r; lant daerment heet Renterghem west ende noort de rentergem 
straete, 1582-1624, RAG-Ne 104, 75r; lant daerment heet te rentergem noort 
de rentergem straete, 1582-1624, RAG-Ne 104, 85r. 

RENTERGEM: de hofstede die men eet te renterghem, 1358, SAG 330/2, 
184 v; sted(e) te rent(er)gh(em), 1426, RAG-Ne, 58, 216r. 

RENTERGEMBROEK <C5-D5>: meersschen Jn renterghe(m) brouck, 
1542, RAG-Ne, 62, 175; meersschen beneden der muelene daerment heedt 
jn Renterghem brouck, 1568-1573, RAG-Ne, 99, 23v; meersch Int renterg-
hemsbrouc, 1577, RAG-Ne 395, 67r; meersch beneden der muelene daermen 
noempt Renterghemsbrouc streckende van(der) zelve muelene tot upde Ca-
lene oost de Calene, 1578, RAG-Ne 396, 24v; mersch in renterghem brouck, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 22r; mersch Inde muelemersch ofte renterghem 
brouck oost de calene west den cautere selve mersch oock ghenaempt de 
wisselmersch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 35v; meersch in rentergem brouc 
zuut de calene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 85r; meersch Jn rentergem brouck, 
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de caelne oost de priesteragie van Landeghem, 1639, RAG-Nd; meersch 
bachten de priesteraige, 1650, RAG-Ne 29, 61r; suut landeghem dam west 
de calene noort de priesterage van landeghem, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
nr. 94; noort oost den dam suijt oost de priesteraege van Landeghem, 1685, 
RAG-Ma 598, 8v; De priesteraijge met den hof lochtijnck ende bogaert, 
1728 RAG-Ne 2244, art. 25; meersch ghenaemt Caelene Meersch oost den 
Bulck zuijd de Priesteragie van Landeghem west de caelene, 1738, RAG-
Dro 56, 694. 

PUTTEMEERS <G4>: meersch Jnde putte meersch, 1550-1576, RAG-Ne 
63, 46v; meersch diemen noempt puttemeersch, 1568-1573, RAG-Ne, 99, 
32r; gheleghen bachten bossche jnde putte meersch, 1570, meersch ghele-
ghen Inde putte meersch, 1605-1613, RAG-Ne 1262 , 18v; RAG-Ne 393, 
182r; meersch Inde puttemeersch, 1607, RAG-Me 105, 16v; partye 
ghenaempt ende gheleghen In puttemeersch, 1633, RAG-Ne 398, 139v; lants 
up de(n) wijc van wilde west de putte meersch, 1648, RAG-Me 66, 57r; 
maeymeersch ghenaempt den puttemeersch oost de(n) cauter west den wa-
terloop, 1649, RAG-Me 66, 129v; p(ar)tye saeylandt gheleghe(n) bove(n) de 
puttemeersch suyt de puttemeersch, 1655, RAG-Me 83, art. 2; meerselke(n) 
Inde puttemeerschen, 1675, RAG-Me 69, 152r; partye lant int ackerken oost 
de putte mersch west den crommendriesch, 1678, RAG-Ma 598, 137; landts 
in de Puttemeersch, den biervliet en boterstuc, 1680, RAG-Me 70, f 211r; 
p(ar)tye de puttemeersch, 1689, RAG-Me 71, 23r; p(ar)tye ghenaemt de put-
temeersch suyt de puttemeerschen, 1693, RAG-Me 106, 131r; landts by de 
putte meersch west de straete, 1687, RAG-Ma 598, nr. 1; lants bij de putte 
meerschen, 1708, RAG-Me 71, 274v. 

PUTTEMEERSEN <G4>: cauterlandt op den wyck ghenaempt de putte 
meersschen, 1649, RAG-Me 66, 106v; p(ar)tye ghenaemt de puttemeersch 
suyt de puttemeerschen, 1693, RAG-Me 106, 131r; meersch daer den Gent-
wegh doorloopt ... noort oost de putte meerschen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
288; tot aen de puttemeersschen west ende noord de wilde Beke, 1738, 
RAG-Dro 56, 654. 

PUTTEMEERSSTUK: Lant op wilde cauter ghenaempt het puttemeersch 
stuck, 1650, RAG-Me 66, 197. 

PUTTEMOORTELGRACHT <F4>: noort de puttemoortelgracht, 1693, 
RAG-Me 106, 125v; lant ghenaemt de Bachtenhaeghe west de puttemoortel 
gracht, 1728, RAG-Ne 2244, art. 403. 
RAESMAN: lants gheheeten den raesman, 1609, RAG-Me 105, 66v; partye 
ghenaempt de(n) Raesman, 1633, RAG-Ne 398, 140r; bosch ghenaemt den 
Raesman, 1728, RAG-Ne 2244, art. 659. 
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RAPELTERRE: Landts daerment heedt de(n) rapelterre, 1577, RAG-Ne 
323, 108v; lants ghenaempt de(n) rapelt, 1577, RAG-Ne 323, 166r; lant 
ghenaemt raelelterre suijt den Cauterwegh noort den thientschenbulck, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 1363. 

RATEL <B6>: lant genaempt de ratele oost de gebuerwech, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 79r; Lant ghenaemt den ratele, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
32v; landts int zelve ghenaempt de ratele, 1625, RAG-Ne 397, 0; lant 
ghen(aem)t den ratele oost den ghebuerwech, 1650, RAG-Ne 29, 36v; be-
huysde hofstede oost de straete van landeghem naer hansbeke west eene par-
tye ghenaemt den ratele, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 100r. 

RECHTOP: landts ghenaemt den recht op, 1695, RAG-Me 71, 146v. 

REESTRAATJE: ouer de reec (roec?) straetkin, 1450, SAG, 330/25, 78r; 
over de ree (roe?) straetkin, 1451, SAG, 330/25, 78r. 

RENTERGEM <A5-B5>: te renterghem naest ansbeke, 1350, RAG Varia II 
506, 41 r; een stede te rent(er)ghem, 1360, SAG 330/2, 278 v; de dec.n de 
renterghem, 1363, RAG-Dro 91, 2r; jn de prochie van landeghem in een 
doerp dat men heetet renterghem, 1382, SAG, 301/9, 6r; te landeghe(m) jnt 
ghuchte va(n) renterghe(m), 1386, SAG-330/8, 70v; renterghem, 1417, 
SAG, 301/24, 42r; Jn Rent(er)ghe(m), 1426, RAG-Ne, 58, 170r; te renter-
ghem, 1434, SAG, 330/20, 445v; te re(n)te(r)ghem waert 1451, SAG, 
301/41, 141v; te Renterghem, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 175r; jnt gheweste 
ghenaempt Renterghem ofte den heerent houc, 1575, RAG-Ne 670, 0; Jnt 
gheweste ghenaempt Renterghem ofte den heerendt houc, 1575, RAG-Ne 
625, 32r; lant daerment heet Renterghem west ende noort de rentergem 
straete, 1582-1624, RAG-Ne 104, 75r; lant daerment heet te rentergem noort 
de rentergem straete, 1582-1624, RAG-Ne 104, 85r. 

RENTERGEM: de hofstede die men eet te renterghem, 1358, SAG 330/2, 
184 v; sted(e) te rent(er)gh(em), 1426, RAG-Ne, 58, 216r. 

RENTERGEMBROEK <C5-D5>: meersschen Jn renterghe(m) brouck, 
1542, RAG-Ne, 62, 175; meersschen beneden der muelene daerment heedt 
jn Renterghem brouck, 1568-1573, RAG-Ne, 99, 23v; meersch Int renterg-
hemsbrouc, 1577, RAG-Ne 395, 67r; meersch beneden der muelene daermen 
noempt Renterghemsbrouc streckende van(der) zelve muelene tot upde Ca-
lene oost de Calene, 1578, RAG-Ne 396, 24v; mersch in renterghem brouck, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 22r; mersch Inde muelemersch ofte renterghem 
brouck oost de calene west den cautere selve mersch oock ghenaempt de 
wisselmersch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 35v; meersch in rentergem brouc 
zuut de calene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 85r; meersch Jn rentergem brouck, 
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1596, RAG-Ne, 103, 42r; meersch Liggende jn renterghem brouck suut de 
caelene, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 35v; meersch In renterghem broeck oost 
de poucke, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 76v; meersch gheleghen In Renter-
ghem brouck, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 6v;  meersch  Jn  renterghem 
brouck, 1630, RAG-Ne 325, 85v; in renterghem brouc, 1639, RAG-Ne 28, 0; 
meersschen In renterghem broeck oost de calene, 1650, RAG-Ne 29, 2v; 
meersch Int bedelf ofte renterghem broeck oost de calene, 1650, RAG-Ne 
29, 52r; meersch Jn renterghem broeck oost de calene, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, 69v. 

RENTERGEMKOUTER <B5>: Lants Jn Renterghe(m) Cautere, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 275r; in Renterghem cautere, 1577, RAG-Ne 69, nr. 119; lants 
In rentergems cautere geheeten den hulsdriesch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
72r; lant In renterghem coutere gheheeten den huldriesch suut oost den cau-
terwech (ende noort west de seepgracht), 1650, RAG-Ne 29, 7v; lant Jn ren-
terghem coutere gheheeten den huldriesch suut oost den cauterwech noort 
oost de seepgracht, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 74r. 

RENTERGEMS STEDE: Landts ghenaempt Renterghems stede, 1560, 
RAG-Ne 2225, 0; lants ghenaempt renterghems stede, 1580, RAG-Ne 1101, 
0. 

RENTERGEMSTRAAT <A5-C5>: Renterghem strate, 1538-1564, RAG-
Ne, 62, 175r; Lants up een gheweeste datmen heet up den berrent de Ren-
terghem straete weest, 1550-1563, RAG-Ne 63, 9r; Jn Renterghem strate, 
1565-1587, RAG-Ne, 99, 25r; quartier daer de muelen va(n) landeghe(m) 
staet gheheete(n) renterghems strate ... overdam, 1579, RAG-Dro 36h, 33r; 
daer de muelene va(n) Landgh(em) staet gheheet(en) renterghems strate (en-
de) es overdam, 1578, RAG-Dro 36, 23r; oost de renterghemstrate west de 
doswech van landeghem naer hansbeke, 1582-1624, RAG-Ne 104, 20v; L 
roede(n) ligghende ommecant en ommegracht oost den cattenput west de 
renterghem straete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 38r; lants ghenaemt den 
heckbulck met een straetken ofte dreve west de (renterghem)straete, 1650, 
RAG-Ne 29, 4r; landt ghenaempt de(n) goedentijt suijt de strate loopende 
vanden meulen naer het Muijtjen west de renterghem Straete, 1728, RAG-
Ne 2244, art. 1200; landt ghenaemt den heckbulck oost den wegh loopende 
van de moortelstrate naar hansbeke suijt het heck Straetjen west de Renter-
ghem Straete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1249. 

RIVIER VAN LANDEGEM NAAR NEVELE <C3-E7>: mersch beneden 
Landeghem muelene zuut oost de riviere van landeghem naer nevele, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 38v. 
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RIVIER VAN NEVELE NAAR GENT <C3-E7>: suut de calene ofte reviere 
commende van nevele naer ghent, 1650, RAG-Ne 29, 3v. 

RODEKEN: It(em) jnt roedekin ... merschs, 1397, SAG-330/10, 318v; up 
truedekin, 1451, SAG, 330/25, 78r; up truedekin, 1451, SAG, 330/25, 98r. 

RODENAKKER: thenden roden ackere, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0. 

RONDE BILK <G7>: den ronde(n) bulck Jn tgheweste datmen heedt noort-
haut, 1550-1563,  RAG-Ne 63, 31r;   lant den ronden bulck int gheweste 
daerment heet noorthaut, 1582-1624, RAG-Ne 104, 71r; Lands ghenaempt 
den ronden bulc metter westzyde Jeghens de hautstrate, 1584, RAG-Ne 627, 
175r; tcorte mosthaut oost de(n) rondebulck suijt de(n) soetekinderbulck 
noort met een gheer op de hautstrate, 1588, RAG-Ne 26, 45v; lants genaemt 
den rondenbulck ligghende inden noortautschen teerlinc west lancx de haut-
straete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 49v; een partye ghenaempt de(n) Ron-
denbulck noort de straete, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 21; lant den ron-
denbulck west de houtstraete, 1650, RAG-Ne 29, 12r; lant den peerdebulc 
suut ronde bulcxken oost den cleenen roel, 1650, RAG-Ne 29, 52r; landt 
ghenaemt den rondenbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 192; lant genaemt den 
rondenbulck west de wech loopende vande plaetse van landeghem naer de 
haut Sté, 1728, RAG-Ne 2244, art. 378; Item den ronden bulck synde eene 
bijle suijt ende west de hautstraete, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

RONDE BILKSKEN: IIIJc roede(n) ghenaempt het ronde bulcxke(n), 1577, 
RAG-Ne 323, 126v; lant genaempt het ronde bulcxken, 1582-1624, RAG-
Ne, 104, 3v; p(ar)tye saeylandt op wilde ghenaemt het ronde bulcxke(n) west 
de mosgaver strate, 1655, RAG-Me 83, art. 2; lant ghenaemt het rondebul-
cxken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 178. 

RONDVELD: een bosschelken ghelegen Int rontvelt noort de prochie van 
hansbeke, 1650, RAG-Ne 29, 65r. 

ROOIKEN(S): vyf bulcxkens Lants ghenaemt de roykens zuut tvoornomde 
broucstraetken, 1586, RAG-Me 65, 60r; lants ghenaempt de roykens zuut de 
schotsmeersch, 1609, RAG-Me 105, 40v; meersch ghenaemt de roykens suyt 
het broeckstraetgtie(n), 1675, RAG-Me 69, 154v; meersch ghenaemt het 
Roeijken oost het broeckstratjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 893; lant 
ghenaemt het Roijken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 896; landt ende meersch 
ghenaemt het roeijken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 897. 

ROOTPUT <H4>: lant den vlaken ackere oost den rootput, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 30v; landt ghenaemt het rot noort west den rotput, 1728, 
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1596, RAG-Ne, 103, 42r; meersch Liggende jn renterghem brouck suut de 
caelene, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 35v; meersch In renterghem broeck oost 
de poucke, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 76v; meersch gheleghen In Renter-
ghem brouck, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 6v;  meersch  Jn  renterghem 
brouck, 1630, RAG-Ne 325, 85v; in renterghem brouc, 1639, RAG-Ne 28, 0; 
meersschen In renterghem broeck oost de calene, 1650, RAG-Ne 29, 2v; 
meersch Int bedelf ofte renterghem broeck oost de calene, 1650, RAG-Ne 
29, 52r; meersch Jn renterghem broeck oost de calene, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, 69v. 

RENTERGEMKOUTER <B5>: Lants Jn Renterghe(m) Cautere, 1538-1564, 
RAG-Ne, 62, 275r; in Renterghem cautere, 1577, RAG-Ne 69, nr. 119; lants 
In rentergems cautere geheeten den hulsdriesch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
72r; lant In renterghem coutere gheheeten den huldriesch suut oost den cau-
terwech (ende noort west de seepgracht), 1650, RAG-Ne 29, 7v; lant Jn ren-
terghem coutere gheheeten den huldriesch suut oost den cauterwech noort 
oost de seepgracht, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 74r. 

RENTERGEMS STEDE: Landts ghenaempt Renterghems stede, 1560, 
RAG-Ne 2225, 0; lants ghenaempt renterghems stede, 1580, RAG-Ne 1101, 
0. 

RENTERGEMSTRAAT <A5-C5>: Renterghem strate, 1538-1564, RAG-
Ne, 62, 175r; Lants up een gheweeste datmen heet up den berrent de Ren-
terghem straete weest, 1550-1563, RAG-Ne 63, 9r; Jn Renterghem strate, 
1565-1587, RAG-Ne, 99, 25r; quartier daer de muelen va(n) landeghe(m) 
staet gheheete(n) renterghems strate ... overdam, 1579, RAG-Dro 36h, 33r; 
daer de muelene va(n) Landgh(em) staet gheheet(en) renterghems strate (en-
de) es overdam, 1578, RAG-Dro 36, 23r; oost de renterghemstrate west de 
doswech van landeghem naer hansbeke, 1582-1624, RAG-Ne 104, 20v; L 
roede(n) ligghende ommecant en ommegracht oost den cattenput west de 
renterghem straete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 38r; lants ghenaemt den 
heckbulck met een straetken ofte dreve west de (renterghem)straete, 1650, 
RAG-Ne 29, 4r; landt ghenaempt de(n) goedentijt suijt de strate loopende 
vanden meulen naer het Muijtjen west de renterghem Straete, 1728, RAG-
Ne 2244, art. 1200; landt ghenaemt den heckbulck oost den wegh loopende 
van de moortelstrate naar hansbeke suijt het heck Straetjen west de Renter-
ghem Straete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1249. 

RIVIER VAN LANDEGEM NAAR NEVELE <C3-E7>: mersch beneden 
Landeghem muelene zuut oost de riviere van landeghem naer nevele, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 38v. 
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RIVIER VAN NEVELE NAAR GENT <C3-E7>: suut de calene ofte reviere 
commende van nevele naer ghent, 1650, RAG-Ne 29, 3v. 

RODEKEN: It(em) jnt roedekin ... merschs, 1397, SAG-330/10, 318v; up 
truedekin, 1451, SAG, 330/25, 78r; up truedekin, 1451, SAG, 330/25, 98r. 

RODENAKKER: thenden roden ackere, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0. 

RONDE BILK <G7>: den ronde(n) bulck Jn tgheweste datmen heedt noort-
haut, 1550-1563,  RAG-Ne 63, 31r;   lant den ronden bulck int gheweste 
daerment heet noorthaut, 1582-1624, RAG-Ne 104, 71r; Lands ghenaempt 
den ronden bulc metter westzyde Jeghens de hautstrate, 1584, RAG-Ne 627, 
175r; tcorte mosthaut oost de(n) rondebulck suijt de(n) soetekinderbulck 
noort met een gheer op de hautstrate, 1588, RAG-Ne 26, 45v; lants genaemt 
den rondenbulck ligghende inden noortautschen teerlinc west lancx de haut-
straete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 49v; een partye ghenaempt de(n) Ron-
denbulck noort de straete, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 21; lant den ron-
denbulck west de houtstraete, 1650, RAG-Ne 29, 12r; lant den peerdebulc 
suut ronde bulcxken oost den cleenen roel, 1650, RAG-Ne 29, 52r; landt 
ghenaemt den rondenbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 192; lant genaemt den 
rondenbulck west de wech loopende vande plaetse van landeghem naer de 
haut Sté, 1728, RAG-Ne 2244, art. 378; Item den ronden bulck synde eene 
bijle suijt ende west de hautstraete, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

RONDE BILKSKEN: IIIJc roede(n) ghenaempt het ronde bulcxke(n), 1577, 
RAG-Ne 323, 126v; lant genaempt het ronde bulcxken, 1582-1624, RAG-
Ne, 104, 3v; p(ar)tye saeylandt op wilde ghenaemt het ronde bulcxke(n) west 
de mosgaver strate, 1655, RAG-Me 83, art. 2; lant ghenaemt het rondebul-
cxken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 178. 

RONDVELD: een bosschelken ghelegen Int rontvelt noort de prochie van 
hansbeke, 1650, RAG-Ne 29, 65r. 

ROOIKEN(S): vyf bulcxkens Lants ghenaemt de roykens zuut tvoornomde 
broucstraetken, 1586, RAG-Me 65, 60r; lants ghenaempt de roykens zuut de 
schotsmeersch, 1609, RAG-Me 105, 40v; meersch ghenaemt de roykens suyt 
het broeckstraetgtie(n), 1675, RAG-Me 69, 154v; meersch ghenaemt het 
Roeijken oost het broeckstratjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 893; lant 
ghenaemt het Roijken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 896; landt ende meersch 
ghenaemt het roeijken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 897. 

ROOTPUT <H4>: lant den vlaken ackere oost den rootput, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 30v; landt ghenaemt het rot noort west den rotput, 1728, 
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RAG-Ne 2244, art. 290; noort west den rotput ofte beke, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 291. 

ROT <H4-H5>: trot, 1450, SAG, 301/40, 3, 55v; jnde breemersch jeghen 
trot, 1450, SAG, 330/25, 78r; upt Rot, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 173v; een 
stic lant ghenaemt trot, 1577, RAG-Ne 1190, 0; Landts ghenaempt het Rot, 
1577, RAG-Ne 323, 127r; lant genaempt het Rot, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
6r; het Rot suytoost de beke, 1588, RAG-Ne 26, 47v; stic ghenaempt trot, 
1602-1656,  RAG-Ne  1190,  63v;  Lant ghenaemt  het Rot suut (...)  met 
troovelt, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 96r; Lants up het rot te noorthout, 1641, 
RAG-Ne 399, 50r; lant ghenaemt het Rot zuut oost ende noort oost de beke, 
1650, RAG-Ne 29, 15v; lant ghenaemt het rot, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
nr. 53; op trot, 1677, RAG-Me 83, art. 49; landts ghenaempt het rot, 1678, 
RAG-Ma 598, 142; saeijlant ghenaemt het Rot, 1685, RAG-Ma 598, 7v; een 
p(ar)tye landts ghenaemt het Rodt suijt den polderbosch, 1700, RAG-Ma, 
597, 50r; ghenaemt het rot, 1728, RAG-Ne 2244, art. 280. 

ROVELD 1 <H5>: up trovelt, 1486, SAG, 330/37, 288r; bosschelkin Jnt 
Roevelt, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 76r; bosch Jn het rovelt noort de(n) dro-
daert, 1577, RAG-Ne 323, 148r; bosschelken het roovelt, 1582-1624, RAG-
Ne 104, 17v; bosch daerment noempt t Ro veldt, 1584, RAG-Ne 396, 338v; 
partye busch ligghende Int roovelt, 1602-1656, RAG-Ne 1190 38r; Lant 
ghenaemt het Rot suut (...) met troovelt, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 96r; 
landts tusschen wulghen west tweghelken van zuttermans naer trodevelt, 
1625, RAG-Ne 397, 0; bosch ligghende Int roovelt, 1650, RAG-Ne 29, 9r; 
bosch Jnt roovelt noort den droogaert, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 113v. 

ROVELD 2: bosch ligghende Jnt roovelt noort ende west de prochie van 
hansbeke, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 74v. 

ROVELDBOS: lants gheheeten trovelbosch, 1538-1564, RAG-Ne 62, 331r; 
de Rovelbosch (sic), 1582-1624, RAG-Ne 104, 79r; west de straete loopende 
naer de(n) voetweghelken van herrentstrate naer den rovelbosch (sic), 1582-
1624, RAG-Ne 104, 79r; roovelt bosch, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 30r; lant 
nu ghenaemt tbulcxken anden plas noort straetken naer den roveltbosch, 
1650, RAG-Ne 29, 76v; lant up ghyselacker upden suutwestcant licht het 
weghelken loopende naerden rooveltbosch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 96v. 

ROZENBILKSKEN: lants genaempt het roosen bulcxken oost de hautstrate, 
1582-1624, RAG-Ne, 104, 5r; lant ghenaemt het roosenbulcxken oost de 
houtstraete, 1650, RAG-Ne 29, 11v; lant ghenaemt den poortbulck oost het 
roosenbulcxken west den upweuninckbulck, 1650, RAG-Ne 29, 35r; lant 
genaemt het roosenbulcxken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 119. 
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SABS BILK: jn sabs buelc, 1451, SAG, 330/25, 205r; ackermeersch groet 
ijC v R(oeden) et sabs buelc, 1481, RAG-Dro 64, 0. 

SAMS BILK: Landts op de(n) wyck van wilde op het gaeversche ghenaempt 
sams bulck suyt de calene noort de straete, 1649, RAG-Me 66, 183v; Landt 
ghenaemt den Sambulck gheleghen in Wilde als nu behuijst zuijd ende west 
de Beke noord ‘s Heeren Straete, 1738, RAG-Dro 56, 690. 

SANNEBILK: Landts ghenaempt de(n) sannebulck, 1641, RAG-Ne 399, 
50r. 

SATERBILK: lands ghenaempt den saterbulc, 1581, RAG-Ne 396, 251r; 
lant ghenaempt den Saeterbulck noort west ... met de Speloncke, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 317. 

SCHAAPDRIES: partye landts ghenaemt de schaepdries oost de(n) dosch-
wegh noort de(n) lyckwegh, 1695, RAG-Me 106, 163v; binne(n) de prochie 
van landeghem ghenaempt den schaepdriesch west den dorsweghe, 1716, 
RAG-Ma 647, 116r; landt ghenaemt den boes dries ofte Schaepdries, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 511. 

SCHAAPMANNEKEN: Landts ghenaemt het schaep manneke(n) ghele-
ghe(n) Inde mosschavere, 1678, RAG-Me 70, 128v; saeylant op den wijck 
van willde (sic) ghenaemt het schaexmanneken bielten (bierten) bulck, 1685, 
RAG-Ma 598, 9v; landt ghenaemt het Schaepmanneken, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 680. 

SCHAAPSCHEERDERS BILKSKEN: bosschelkin noortwaert vand(en) 
stedekin achter scaepscerers neffens Jacob wulfs stede ghenaempt het 
cro(m)melant, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 71v; lant ghenaempt schaepsheeres 
bulcxken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 24r. 

SCHAAPVELD: een stic lands ligghen Jnde scaep velt d(aer) Jnne dat light 
ande oostzyde ee(n) crapkin van ontrent C. Roed(en) zuut de strate, 1548, 
RAG-SB R 858/7E, 1v; lands ligghen Jnt scaepvelt, 1548, RAG-SB/K 503, 
1v; lants ligghen int scaepvelt, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 12; Lants Jnt 
scaepvelt, 1577, RAG-Ne 323, 160v; landts In tschaepvelt, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 15v; g(enae)mt schaepvelt, 1588, RAG-Ne 26, 43v. 

SCHAETS MEERS: p(ar)tye ghenaemt de(n) schaetsmeersch, 1693, RAG-
Me 106, 131r; p(ar)tye ghenaemt de(n) schaetsmeersch, 1695, RAG-Me 106, 
152r; partije ghenaemt den schaetsmeersch, 1698, RAG-Me 106, 272r. 
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RAG-Ne 2244, art. 290; noort west den rotput ofte beke, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 291. 

ROT <H4-H5>: trot, 1450, SAG, 301/40, 3, 55v; jnde breemersch jeghen 
trot, 1450, SAG, 330/25, 78r; upt Rot, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 173v; een 
stic lant ghenaemt trot, 1577, RAG-Ne 1190, 0; Landts ghenaempt het Rot, 
1577, RAG-Ne 323, 127r; lant genaempt het Rot, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
6r; het Rot suytoost de beke, 1588, RAG-Ne 26, 47v; stic ghenaempt trot, 
1602-1656,  RAG-Ne  1190,  63v;  Lant ghenaemt  het Rot suut (...)  met 
troovelt, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 96r; Lants up het rot te noorthout, 1641, 
RAG-Ne 399, 50r; lant ghenaemt het Rot zuut oost ende noort oost de beke, 
1650, RAG-Ne 29, 15v; lant ghenaemt het rot, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
nr. 53; op trot, 1677, RAG-Me 83, art. 49; landts ghenaempt het rot, 1678, 
RAG-Ma 598, 142; saeijlant ghenaemt het Rot, 1685, RAG-Ma 598, 7v; een 
p(ar)tye landts ghenaemt het Rodt suijt den polderbosch, 1700, RAG-Ma, 
597, 50r; ghenaemt het rot, 1728, RAG-Ne 2244, art. 280. 

ROVELD 1 <H5>: up trovelt, 1486, SAG, 330/37, 288r; bosschelkin Jnt 
Roevelt, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 76r; bosch Jn het rovelt noort de(n) dro-
daert, 1577, RAG-Ne 323, 148r; bosschelken het roovelt, 1582-1624, RAG-
Ne 104, 17v; bosch daerment noempt t Ro veldt, 1584, RAG-Ne 396, 338v; 
partye busch ligghende Int roovelt, 1602-1656, RAG-Ne 1190 38r; Lant 
ghenaemt het Rot suut (...) met troovelt, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 96r; 
landts tusschen wulghen west tweghelken van zuttermans naer trodevelt, 
1625, RAG-Ne 397, 0; bosch ligghende Int roovelt, 1650, RAG-Ne 29, 9r; 
bosch Jnt roovelt noort den droogaert, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 113v. 

ROVELD 2: bosch ligghende Jnt roovelt noort ende west de prochie van 
hansbeke, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 74v. 

ROVELDBOS: lants gheheeten trovelbosch, 1538-1564, RAG-Ne 62, 331r; 
de Rovelbosch (sic), 1582-1624, RAG-Ne 104, 79r; west de straete loopende 
naer de(n) voetweghelken van herrentstrate naer den rovelbosch (sic), 1582-
1624, RAG-Ne 104, 79r; roovelt bosch, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 30r; lant 
nu ghenaemt tbulcxken anden plas noort straetken naer den roveltbosch, 
1650, RAG-Ne 29, 76v; lant up ghyselacker upden suutwestcant licht het 
weghelken loopende naerden rooveltbosch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 96v. 

ROZENBILKSKEN: lants genaempt het roosen bulcxken oost de hautstrate, 
1582-1624, RAG-Ne, 104, 5r; lant ghenaemt het roosenbulcxken oost de 
houtstraete, 1650, RAG-Ne 29, 11v; lant ghenaemt den poortbulck oost het 
roosenbulcxken west den upweuninckbulck, 1650, RAG-Ne 29, 35r; lant 
genaemt het roosenbulcxken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 119. 

 

255 
 

SABS BILK: jn sabs buelc, 1451, SAG, 330/25, 205r; ackermeersch groet 
ijC v R(oeden) et sabs buelc, 1481, RAG-Dro 64, 0. 

SAMS BILK: Landts op de(n) wyck van wilde op het gaeversche ghenaempt 
sams bulck suyt de calene noort de straete, 1649, RAG-Me 66, 183v; Landt 
ghenaemt den Sambulck gheleghen in Wilde als nu behuijst zuijd ende west 
de Beke noord ‘s Heeren Straete, 1738, RAG-Dro 56, 690. 

SANNEBILK: Landts ghenaempt de(n) sannebulck, 1641, RAG-Ne 399, 
50r. 

SATERBILK: lands ghenaempt den saterbulc, 1581, RAG-Ne 396, 251r; 
lant ghenaempt den Saeterbulck noort west ... met de Speloncke, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 317. 

SCHAAPDRIES: partye landts ghenaemt de schaepdries oost de(n) dosch-
wegh noort de(n) lyckwegh, 1695, RAG-Me 106, 163v; binne(n) de prochie 
van landeghem ghenaempt den schaepdriesch west den dorsweghe, 1716, 
RAG-Ma 647, 116r; landt ghenaemt den boes dries ofte Schaepdries, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 511. 

SCHAAPMANNEKEN: Landts ghenaemt het schaep manneke(n) ghele-
ghe(n) Inde mosschavere, 1678, RAG-Me 70, 128v; saeylant op den wijck 
van willde (sic) ghenaemt het schaexmanneken bielten (bierten) bulck, 1685, 
RAG-Ma 598, 9v; landt ghenaemt het Schaepmanneken, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 680. 

SCHAAPSCHEERDERS BILKSKEN: bosschelkin noortwaert vand(en) 
stedekin achter scaepscerers neffens Jacob wulfs stede ghenaempt het 
cro(m)melant, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 71v; lant ghenaempt schaepsheeres 
bulcxken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 24r. 

SCHAAPVELD: een stic lands ligghen Jnde scaep velt d(aer) Jnne dat light 
ande oostzyde ee(n) crapkin van ontrent C. Roed(en) zuut de strate, 1548, 
RAG-SB R 858/7E, 1v; lands ligghen Jnt scaepvelt, 1548, RAG-SB/K 503, 
1v; lants ligghen int scaepvelt, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 12; Lants Jnt 
scaepvelt, 1577, RAG-Ne 323, 160v; landts In tschaepvelt, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 15v; g(enae)mt schaepvelt, 1588, RAG-Ne 26, 43v. 

SCHAETS MEERS: p(ar)tye ghenaemt de(n) schaetsmeersch, 1693, RAG-
Me 106, 131r; p(ar)tye ghenaemt de(n) schaetsmeersch, 1695, RAG-Me 106, 
152r; partije ghenaemt den schaetsmeersch, 1698, RAG-Me 106, 272r. 
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SCHEEWEG: cauterlant genaempt scheewech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
96v; ghenaemt het scheewech oost de Sypgracht noort de straete van Lan-
deghem naer hansbeke, 1642, RAG-Ne 399, 75r-v; lant ghenaemt den 
scheewech noort de straete loopende van landeghem meulene naer hansbeke, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 93v. 

SCHEEWEG: Jn Landeghe(m) upde(n) sceewech, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 
230v; Landts upde haghe west den scheewech, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; 
Landts up het scheewech, 1577, RAG-Ne 323, 150r; lant up den scheewech, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 18r; ghemet Landts Ligghende upde haghe zuut 
west den scheewech, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 1v; 75 roeden Ligghende op-
den scheewech, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 11r; Lant Ligghende opden 
scheewech, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 82v; lant aen den Scheewegh oost 
den Sijpgracht noort de straete van landeghem meulen naer hansbeke, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 1378. 

SCHEGGENWEG: cauters Ligghende up scheghe(n) wech, 1577, RAG-Ne 
323, 128r. 

SCHEIRS MEERS: meerselke(n) Inde scheirsmeersch, 1675, RAG-Me 69, 
152r. 

SCHIJTHAGE: Lants an schythaghe, 1609, RAG-Me 105, 66r; ghemet bo-
ven(n) wilde ghenaempt de schuethaeghe zuut west de(n) herwech loopen 
van Ghendt naer Brugghe, 1620, RAG-Ne 397, 128r; Lants op de(n) wyck 
ghenaemt wilde cauter ghenaemt de schijthaghe, 1649, RAG-Me 66, 187r; 
landts gen(aem)t de schijthaeghe op wilde cautere noort de(n) kerckweghel, 
1677, RAG-Me 70, 115r; landts ghenaemt de schijthaeghe ghelegen op wil-
de cautere noort de(n) kerckwegh, 1689, RAG-Me 71, 22r; behuijst hofste-
deken ghenaemt de Schijfhaeghe suijt west de Straete noort den kerckwe-
ghel, 1728, RAG-Ne 2244, art. 781. 

SCHONAARDS BILK: lants ghenaempt de schoonaertsbulck, 1609, RAG-
Me 105, 66r. 

SCHOOT: up den scoet, 1436, SAG, 330/21, 209v. 

SCHOTS MEERS: Lands boven schots meersch, 1577, RAG-Ne 395, 111v; 
lants ghenaempt de schotsmeersch, 1609, RAG-Me 105, 40v; meersch 
ghenaempt schotsmeersch, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 37v; meirsch ge-
naempt Schotmeirsch, 1643-1645, RAG-Ne 1257, 10r; lants boven de 
schotsmeirsch, 1668, RAG-Me 68, 155v; landts genaemt de Schots meersch, 
1677, RAG-Me 70, 86v; p(ar)tyen landts ofte ettinghe gheleghen binne(n) 
landeghem op de(n) wyck va(n) heijste ghenaemt de schotsmeersch oost 
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broeckstraetie(n), 1695, RAG-Me 106, 163v; lants op den wyck van heyste 
ghenaempt de schotsmeirsch oost het broeckelstraetien, 1710, RAG-Me 71, 
323v; noort de Schotsmeersch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 879; bosch ge-
naemt den Schotsmeersch met twee bulcxkens lant daer mede gaende noort 
de(n) leijschoof, 1728, RAG-Ne 2244, art. 898; lant ghenaemt de 
schotsmeersch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 899. 

SCHOUWHEK: eene leene ghenaemt hauenhecke wesende eene gracht van 
hondert R waters hendende ieghens den varentdriesch noort het schauhecken 
vanden selven driesch, 1650, RAG-Ne 29, 56r; eenen leene noort het 
schauhecken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 248. 

SCHURE: behuysde hofstede op de(n) wyck van wilde oost het schuere, 
1677, RAG-Me 70, 125v; tot het Scheure, 1728, RAG-Ne 2244, art. 769-
770. 

SCHURE: Johannes coppins pro liberis ioh(ann)is inghels ter scuere pro 
margareta de Weerde f. ioh(ann)is sup(er) cautere et baven brugghe .l. 
virg(as) terre, 1418, RAG-Dro 84, 29v; Landts Jn huerlieder hof daer de 
schuere up staet, 1577, RAG-Ne 323, 120v; lants daer de schuere up staet, 
1603-1604, RAG-Ne 1262, 10v; landts gheleghen op landeghe(m) achter de 
schuere, 1692, RAG-Me 106, 108v; west de Scheure, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 742; west het Dreefken loopende naer de Scheure ende noort de Scheure, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 791. 

SCHURESTRAAT <F3>: lants gheleghen an een straete ghenaempt de 
schuerre streckende van wilde naer heyste driesch, 1604-1613 RAG-Ne 
1262, 26r; Lants gheleghen an een straete ghenaempt de schuerre streckende 
van Wilde naer heyste driesch, 1614-1615, RAG-Ne 1257, 5r; op den wyck 
van wilde suyt de(n) wildedries west de schuerstrae(te), 1696, RAG-Me 71, 
153. 

SEIKEN: een p(ar)tye landt ghenaemt het seyken, 1700, RAG-Ma, 597, 49v; 
gheleghen boven het seijken ligghende van beede syden van(den) kerckwech 
west den meerschen heerwech, 1700, RAG-Ma, 597, 50r. 

SEREINS LAND: lands datmen heet sereins landt, 1568, RAG-Ne 1470, 4r. 
Seyschoof: landts den seyschoof, 1677, RAG-Me 70, f 84r. 

SINT-PIETERSSTUK: landts tegen den S(in)te pieters sticke, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 14r; landt in landeghem ghenaempt s(in)te pieters stick, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 17r. 
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SCHEEWEG: cauterlant genaempt scheewech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
96v; ghenaemt het scheewech oost de Sypgracht noort de straete van Lan-
deghem naer hansbeke, 1642, RAG-Ne 399, 75r-v; lant ghenaemt den 
scheewech noort de straete loopende van landeghem meulene naer hansbeke, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 93v. 

SCHEEWEG: Jn Landeghe(m) upde(n) sceewech, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 
230v; Landts upde haghe west den scheewech, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; 
Landts up het scheewech, 1577, RAG-Ne 323, 150r; lant up den scheewech, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 18r; ghemet Landts Ligghende upde haghe zuut 
west den scheewech, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 1v; 75 roeden Ligghende op-
den scheewech, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 11r; Lant Ligghende opden 
scheewech, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 82v; lant aen den Scheewegh oost 
den Sijpgracht noort de straete van landeghem meulen naer hansbeke, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 1378. 

SCHEGGENWEG: cauters Ligghende up scheghe(n) wech, 1577, RAG-Ne 
323, 128r. 

SCHEIRS MEERS: meerselke(n) Inde scheirsmeersch, 1675, RAG-Me 69, 
152r. 

SCHIJTHAGE: Lants an schythaghe, 1609, RAG-Me 105, 66r; ghemet bo-
ven(n) wilde ghenaempt de schuethaeghe zuut west de(n) herwech loopen 
van Ghendt naer Brugghe, 1620, RAG-Ne 397, 128r; Lants op de(n) wyck 
ghenaemt wilde cauter ghenaemt de schijthaghe, 1649, RAG-Me 66, 187r; 
landts gen(aem)t de schijthaeghe op wilde cautere noort de(n) kerckweghel, 
1677, RAG-Me 70, 115r; landts ghenaemt de schijthaeghe ghelegen op wil-
de cautere noort de(n) kerckwegh, 1689, RAG-Me 71, 22r; behuijst hofste-
deken ghenaemt de Schijfhaeghe suijt west de Straete noort den kerckwe-
ghel, 1728, RAG-Ne 2244, art. 781. 

SCHONAARDS BILK: lants ghenaempt de schoonaertsbulck, 1609, RAG-
Me 105, 66r. 

SCHOOT: up den scoet, 1436, SAG, 330/21, 209v. 

SCHOTS MEERS: Lands boven schots meersch, 1577, RAG-Ne 395, 111v; 
lants ghenaempt de schotsmeersch, 1609, RAG-Me 105, 40v; meersch 
ghenaempt schotsmeersch, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 37v; meirsch ge-
naempt Schotmeirsch, 1643-1645, RAG-Ne 1257, 10r; lants boven de 
schotsmeirsch, 1668, RAG-Me 68, 155v; landts genaemt de Schots meersch, 
1677, RAG-Me 70, 86v; p(ar)tyen landts ofte ettinghe gheleghen binne(n) 
landeghem op de(n) wyck va(n) heijste ghenaemt de schotsmeersch oost 
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broeckstraetie(n), 1695, RAG-Me 106, 163v; lants op den wyck van heyste 
ghenaempt de schotsmeirsch oost het broeckelstraetien, 1710, RAG-Me 71, 
323v; noort de Schotsmeersch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 879; bosch ge-
naemt den Schotsmeersch met twee bulcxkens lant daer mede gaende noort 
de(n) leijschoof, 1728, RAG-Ne 2244, art. 898; lant ghenaemt de 
schotsmeersch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 899. 

SCHOUWHEK: eene leene ghenaemt hauenhecke wesende eene gracht van 
hondert R waters hendende ieghens den varentdriesch noort het schauhecken 
vanden selven driesch, 1650, RAG-Ne 29, 56r; eenen leene noort het 
schauhecken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 248. 

SCHURE: behuysde hofstede op de(n) wyck van wilde oost het schuere, 
1677, RAG-Me 70, 125v; tot het Scheure, 1728, RAG-Ne 2244, art. 769-
770. 

SCHURE: Johannes coppins pro liberis ioh(ann)is inghels ter scuere pro 
margareta de Weerde f. ioh(ann)is sup(er) cautere et baven brugghe .l. 
virg(as) terre, 1418, RAG-Dro 84, 29v; Landts Jn huerlieder hof daer de 
schuere up staet, 1577, RAG-Ne 323, 120v; lants daer de schuere up staet, 
1603-1604, RAG-Ne 1262, 10v; landts gheleghen op landeghe(m) achter de 
schuere, 1692, RAG-Me 106, 108v; west de Scheure, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 742; west het Dreefken loopende naer de Scheure ende noort de Scheure, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 791. 

SCHURESTRAAT <F3>: lants gheleghen an een straete ghenaempt de 
schuerre streckende van wilde naer heyste driesch, 1604-1613 RAG-Ne 
1262, 26r; Lants gheleghen an een straete ghenaempt de schuerre streckende 
van Wilde naer heyste driesch, 1614-1615, RAG-Ne 1257, 5r; op den wyck 
van wilde suyt de(n) wildedries west de schuerstrae(te), 1696, RAG-Me 71, 
153. 

SEIKEN: een p(ar)tye landt ghenaemt het seyken, 1700, RAG-Ma, 597, 49v; 
gheleghen boven het seijken ligghende van beede syden van(den) kerckwech 
west den meerschen heerwech, 1700, RAG-Ma, 597, 50r. 

SEREINS LAND: lands datmen heet sereins landt, 1568, RAG-Ne 1470, 4r. 
Seyschoof: landts den seyschoof, 1677, RAG-Me 70, f 84r. 

SINT-PIETERSSTUK: landts tegen den S(in)te pieters sticke, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 14r; landt in landeghem ghenaempt s(in)te pieters stick, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 17r. 
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SJONKHERENDREEF: lant liggende an sjonckheere(n) dreve, 1582-1624, 
RAG-Ne, 104, 4v. 

SLAEDTS BILK: ghenaempt slaedts buulck zuut een cleen straetkin, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 22v; lant ghenaemt slaetsbulc, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, 93r. 

SLAG: slagh ofte wegh van Landegem naer nevele, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, nr. 93. 

SLAGMEERS: ackere gheheeten de slachmeers noort west de hautstrate, 
1548, RAG-SB/K 517, nr. 11. 

SLAGMOLEN <C3>: daer de(n) slach meulen up staet, 1550-1563, RAG-
Ne 63, 4v; Landts wesende de(n) muelewal daer de(n) slach muelene ofte 
oliewintmuelene up staet, 1577, RAG-Ne 323, 120v; lants daer den slach 
muelen placht op te staene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 9v. 

SLAGMOORTEL <G6>: in slach moertere, 1403, RAG-SB/O 1493, 0; 
een(en) acke(re) gheheet(en) de slachmoerte(re) noort west de hautstrate, 
1548, RAG-SB R 858/7E, 1v; een(en) acker gheheeten de slachmoerter 
noord west de hautstrate, 1548, RAG-SB/K 503, 1v; den walschmeersch en-
de neffins slachmoertere, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; ackere gheheete(n) 
de(n) slachmoerter noort west de hautstraete, 1577, RAG-Ne 323, 160r; lant 
de slachmoortele noort de vier ghemeten oost den destelbulck zuut de hulst 
west de hautstrate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 16v; d(en) acker d(en) slag-
moortele noort de hautstrate, 1588, RAG-Ne 26, 46r; up den slachmoortele, 
1600-1603, RAG-Ne 1257, 2r; uuten slachmoortere, 1603-1604, RAG-Ne 
1262, 6v; lants ghenaempt den slachmoortele, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 
33v; een partye genaempt Slachmoortele noort west d’hautstraete, 1641, 
RAG-SB/R 858/7D, nr. 22; ackere den slachmoortele, 1650, RAG-Ne 29, 
45r; lant ghenaemt de langhe hulst ... noort ...met de(n) Slachmoortel, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 218; lant genaemt den slachmoortele, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 252; langs den gracht vanden Slaghmoorteel (sic) ende de hulsten 
tot op de hautstraete, 1738, RAG-Dro 56, 657; Item den Slaghmoortel noort 
de hautstraete, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

SLUEDENBILK: in slueden buelc, 1397, SAG-330/10, 318v. 

SMAL WEGELKEN <B6-C6>:  jn den  wijck van  Overdam op Hoeghe 
Ackere aen d’oostsijde en eenen ghebueren wegh gheheeten smal weghelken 
ligghende aen ‘t west eijnde, 1438 (latere kopie), RAG-Dro 165, 0; terre in 
parochia de la(n)deghe(m) up hoiche(n) ackere ... en eene(n) ghebuerwech 
gheheeten smal weghelken ant westhende, ca. 1444, RAG-Dro, 83, 16r; een 
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ghemet lants up hoochackre (...) eenen ghebuerwech gheheeten tsmal weg-
helkin, 1503, RAG-Dro 123, 0; Landts up hooghen ackere oost ende west 
gheheeten tsmalweghelken, 1584, RAG-Ne 1551, 83v. 

SMALVELD <H6>: in smael velt an tsgraven strate an wulle slaghers lant, 
1403, RAG-SB O 1493; in smael velt neven de destelbeelke, 1403, RAG-
SB/O 1493, 0; up smaelvelt, 1450, SAG, 301/400, 3, 55v; den desselbeelck 
en het mael velt daer anne de twee bund(er)s e(nde) tcurte westhaut metter 
west ostine, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; zeghers velt maelvelt langhe velt 
haut en de twee stywaerts bulcken, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; een(en) 
ack(er) ghenaemt stic lands ligghen jnt tsmael velt oost de strate, 1548, 
RAG-SB R 858/7E, 1r; landts in tsmaelvelt oost de strate, 1548, RAG-SB/K 
517, nr. 2; Seghers velt maelvelt langhe velt en de twee stywars bulcken, 
1558, RAG-SB/K 517, 0; in smael velt an tsgraven strate an nevelinx lant, 
1558, RAG-SB/K 517,0; lands ligghen Int smaelvelt oost de strate, 1548, 
RAG-SB/K 503, 1r; dmaelvelt, 1575, RAG-SB/R 858/7, 0; Lants Jnt smal-
velt, 1577, RAG-Ne 323, 157v; lands ghenaempt het smael velt west de pi-
tantie van Ste Baefs, 1579, RAG-Ne 396, 86r; partije lant ghenaempt het 
smalvelt west ende noort d’aelmoesenye, 1678, RAG-Ma 598, 140; p(ar)tye 
ghenaemt het smalvelt (heerl. baerlevelde), 1694, RAG-Me 106, 137v; lant 
ghenaemt het smalvelt, 1728, RAG-Ne 2244, art. 231; het gescheed met den 
gracht van(den) clercxbulck ende het Smaelveld, 1738, RAG-Dro 56, 657. 

SMALVELDEKEN: landts ghenaempt tsmalveldeken, midden 16e eeuw, 
RAG-SB/K 503, 0; een stic landts ghenaempt tsmalveldekin, 1569, RAG-
SB/R 858/7E, nr. 3; stick Lands In Landeghem ghenaemt tsmalle veldekin, 
1594, RAG-SB, R 858/F, 0; Landts ghenaemt het Smal Veldeke(n), 1677, 
RAG-Me 70, 92v; Lants ghenaempt het smalveldeken oost de doomanstrate, 
1677, RAG-Me 83, art. 49; landts ghenaemt het smalveldeke(n) oost de 
doomanstra(te) west ende noort d’ aelmoessenije van ste baefs, 1689, RAG-
Me 71, 27r. 

SMETS STEDE <F6>: an smeets stede, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r; Landt 
gheheeten oudt smet stede, 1543 (latere kopie), RAG-Ne 64, 134v; lands 
gheheete(n) de smeets stede noort de kercwech, 1548, RAG-SB R 858/7E, 
3v;  lands  gheheete(n)  tsmeetsstede  ande(n)  caute(re) zuut oost de(n) 
keercwech, 1548, RAG-SB R 858/7E, 3v; lands gheheeten de smeets stede 
noort den kercwech, 1548, RAG-SB/K 503, 4r; lands gheheeten smeets stede 
anden caute(re) zuit oost den kercwech, 1548, RAG-SB/K 503, 4r; lants 
gheheeten de smeets stede noort den keerckwech, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 
49; Landts Jn smets stede, 1550-1563, RAG-Ne 63, 31r; Lants gheheete(n) 
de smets stede, 1577, RAG-Ne 323, 162r; landts de smerts stede noordt den 
kercwech oost upde westhouck straete, 1582-1624, RAG-Ne 104, 16v; up 
tsmets sede (sic), 1600-1603, RAG-Ne 1257, 3r; lants nu ghenaemt de smet-
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SJONKHERENDREEF: lant liggende an sjonckheere(n) dreve, 1582-1624, 
RAG-Ne, 104, 4v. 

SLAEDTS BILK: ghenaempt slaedts buulck zuut een cleen straetkin, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 22v; lant ghenaemt slaetsbulc, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, 93r. 

SLAG: slagh ofte wegh van Landegem naer nevele, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, nr. 93. 

SLAGMEERS: ackere gheheeten de slachmeers noort west de hautstrate, 
1548, RAG-SB/K 517, nr. 11. 

SLAGMOLEN <C3>: daer de(n) slach meulen up staet, 1550-1563, RAG-
Ne 63, 4v; Landts wesende de(n) muelewal daer de(n) slach muelene ofte 
oliewintmuelene up staet, 1577, RAG-Ne 323, 120v; lants daer den slach 
muelen placht op te staene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 9v. 

SLAGMOORTEL <G6>: in slach moertere, 1403, RAG-SB/O 1493, 0; 
een(en) acke(re) gheheet(en) de slachmoerte(re) noort west de hautstrate, 
1548, RAG-SB R 858/7E, 1v; een(en) acker gheheeten de slachmoerter 
noord west de hautstrate, 1548, RAG-SB/K 503, 1v; den walschmeersch en-
de neffins slachmoertere, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; ackere gheheete(n) 
de(n) slachmoerter noort west de hautstraete, 1577, RAG-Ne 323, 160r; lant 
de slachmoortele noort de vier ghemeten oost den destelbulck zuut de hulst 
west de hautstrate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 16v; d(en) acker d(en) slag-
moortele noort de hautstrate, 1588, RAG-Ne 26, 46r; up den slachmoortele, 
1600-1603, RAG-Ne 1257, 2r; uuten slachmoortere, 1603-1604, RAG-Ne 
1262, 6v; lants ghenaempt den slachmoortele, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 
33v; een partye genaempt Slachmoortele noort west d’hautstraete, 1641, 
RAG-SB/R 858/7D, nr. 22; ackere den slachmoortele, 1650, RAG-Ne 29, 
45r; lant ghenaemt de langhe hulst ... noort ...met de(n) Slachmoortel, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 218; lant genaemt den slachmoortele, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 252; langs den gracht vanden Slaghmoorteel (sic) ende de hulsten 
tot op de hautstraete, 1738, RAG-Dro 56, 657; Item den Slaghmoortel noort 
de hautstraete, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

SLUEDENBILK: in slueden buelc, 1397, SAG-330/10, 318v. 

SMAL WEGELKEN <B6-C6>:  jn den  wijck van  Overdam op Hoeghe 
Ackere aen d’oostsijde en eenen ghebueren wegh gheheeten smal weghelken 
ligghende aen ‘t west eijnde, 1438 (latere kopie), RAG-Dro 165, 0; terre in 
parochia de la(n)deghe(m) up hoiche(n) ackere ... en eene(n) ghebuerwech 
gheheeten smal weghelken ant westhende, ca. 1444, RAG-Dro, 83, 16r; een 
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ghemet lants up hoochackre (...) eenen ghebuerwech gheheeten tsmal weg-
helkin, 1503, RAG-Dro 123, 0; Landts up hooghen ackere oost ende west 
gheheeten tsmalweghelken, 1584, RAG-Ne 1551, 83v. 

SMALVELD <H6>: in smael velt an tsgraven strate an wulle slaghers lant, 
1403, RAG-SB O 1493; in smael velt neven de destelbeelke, 1403, RAG-
SB/O 1493, 0; up smaelvelt, 1450, SAG, 301/400, 3, 55v; den desselbeelck 
en het mael velt daer anne de twee bund(er)s e(nde) tcurte westhaut metter 
west ostine, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; zeghers velt maelvelt langhe velt 
haut en de twee stywaerts bulcken, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; een(en) 
ack(er) ghenaemt stic lands ligghen jnt tsmael velt oost de strate, 1548, 
RAG-SB R 858/7E, 1r; landts in tsmaelvelt oost de strate, 1548, RAG-SB/K 
517, nr. 2; Seghers velt maelvelt langhe velt en de twee stywars bulcken, 
1558, RAG-SB/K 517, 0; in smael velt an tsgraven strate an nevelinx lant, 
1558, RAG-SB/K 517,0; lands ligghen Int smaelvelt oost de strate, 1548, 
RAG-SB/K 503, 1r; dmaelvelt, 1575, RAG-SB/R 858/7, 0; Lants Jnt smal-
velt, 1577, RAG-Ne 323, 157v; lands ghenaempt het smael velt west de pi-
tantie van Ste Baefs, 1579, RAG-Ne 396, 86r; partije lant ghenaempt het 
smalvelt west ende noort d’aelmoesenye, 1678, RAG-Ma 598, 140; p(ar)tye 
ghenaemt het smalvelt (heerl. baerlevelde), 1694, RAG-Me 106, 137v; lant 
ghenaemt het smalvelt, 1728, RAG-Ne 2244, art. 231; het gescheed met den 
gracht van(den) clercxbulck ende het Smaelveld, 1738, RAG-Dro 56, 657. 

SMALVELDEKEN: landts ghenaempt tsmalveldeken, midden 16e eeuw, 
RAG-SB/K 503, 0; een stic landts ghenaempt tsmalveldekin, 1569, RAG-
SB/R 858/7E, nr. 3; stick Lands In Landeghem ghenaemt tsmalle veldekin, 
1594, RAG-SB, R 858/F, 0; Landts ghenaemt het Smal Veldeke(n), 1677, 
RAG-Me 70, 92v; Lants ghenaempt het smalveldeken oost de doomanstrate, 
1677, RAG-Me 83, art. 49; landts ghenaemt het smalveldeke(n) oost de 
doomanstra(te) west ende noort d’ aelmoessenije van ste baefs, 1689, RAG-
Me 71, 27r. 

SMETS STEDE <F6>: an smeets stede, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r; Landt 
gheheeten oudt smet stede, 1543 (latere kopie), RAG-Ne 64, 134v; lands 
gheheete(n) de smeets stede noort de kercwech, 1548, RAG-SB R 858/7E, 
3v;  lands  gheheete(n)  tsmeetsstede  ande(n)  caute(re) zuut oost de(n) 
keercwech, 1548, RAG-SB R 858/7E, 3v; lands gheheeten de smeets stede 
noort den kercwech, 1548, RAG-SB/K 503, 4r; lands gheheeten smeets stede 
anden caute(re) zuit oost den kercwech, 1548, RAG-SB/K 503, 4r; lants 
gheheeten de smeets stede noort den keerckwech, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 
49; Landts Jn smets stede, 1550-1563, RAG-Ne 63, 31r; Lants gheheete(n) 
de smets stede, 1577, RAG-Ne 323, 162r; landts de smerts stede noordt den 
kercwech oost upde westhouck straete, 1582-1624, RAG-Ne 104, 16v; up 
tsmets sede (sic), 1600-1603, RAG-Ne 1257, 3r; lants nu ghenaemt de smet-
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stede oost de westhoucstraete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 49v; lants 
ghenaempt smeets stede, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 37v; een partye 
ghenaempt Smets Stede zuyt oost de west straete, 1641, RAG-SB/R 858/7D, 
nr. 30; landts genaemt Smeetstede zuut oost den Cruijsplasch ofte sheeren 
strate, 1643-1645, RAG-Ne 1257, 10r; lant smets stede, 1650, RAG-Ne 29, 
26r; Landts genaemt smetstede suijt de westhoeckstraete, 1749, RAG-SB/R 
858/7, 0; landts smeetstede an den cautere zuut oost den kercwech west upde 
westhouck strate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 16v; lant de smet stede, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 71r; de smedts stede noort de westhoeckstrate, 1588, 
RAG-Ne 26, 42r; de smedts stede ae(n)den cauter, 1588, RAG-Ne 26, 42r. 

SMOUTMOLEN: van Roelant van maldeghem voor den wint van een smout 
muelen, 1558-1559, RAG-Ne 138, 14v. 

SOENAERTS BILK: gheheeten soenaerts bulc noort west commende op de 
houtstraete, 1650, RAG-Ne 29, 44v. 

SPAROCHIAANS HUIS <E5>: De prochiaen van la(n)deghe(m) over Wil-
le(m) stibbout en d(aer) n(aer) ian ute(n) lochtene up een sticxkin lants ligg-
hende zuutwaert va(n) sprochiae(n)s huuse ende stede En com(mmende) 
mette(n) oostende an der kercke(n) endelduere, 1495, RAG-Dro 115, 9r. 

SPEELBILK: up speelbuelc, 1450, SAG, 330/25, 78r. 

SPELONKE(N): de helft van Dackers meirsch nu genaempt de speloncken, 
1643-1645, RAG-Ne 1257, 9v; partye ghenaempt de speloncke, 1649, RAG-
Ne 400, 11r; landts ghenaemt de speloncke, 1672, RAG-Me 69, 63r; een 
p(ar)tye lants ghenaempt de speloncke, 1678, RAG-Ma 598, 142; partije van 
lande ghenaemt de speloncke binnen de prochie van landeghem, 1697, 
RAG-Me 106, 216v; lant ghenaempt den Saeterbulck noort west de Spe-
loncke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 317; lanterije en lochtijnck ghenaempt der 
speloncke,  1728,  RAG-Ne  2244,   art.  326;   ettijnghe  ghenaemt   het  
ackersmeerselken ofte Speloncke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 328. 

SREUSEN BILKSKEN: een buelcxkin gheheeten sRuesen buelcxkin, 1503 
(n.s.), RAG-Nd. 

STAMPKOT <C3>: Cauterlands gheheeten den muelewal gheleghen biden 
stampcote, 1577, RAG-Ne 395, 111r. 

STAMPMOLEN <C3>: west de stampmuelene, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 
215; lands bider stampmuelene upde(n) cautere diemen heedt steeninck, 
1566, RAG-Ne, 99, 4v; noort de stampmuelene, 1577, RAG-Ne 323, 105r; 
de(n) groene(n) wech naer de stampmuelene, 1577, RAG-Ne 69, nr. 90; 
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ee(n) stampmuelen binnen der prochie van Landeghem, 1577-1578, RAG-
Ne 148, 28r; lands gheleghe(n) Oost vander stampmuelene, 1578, RAG-Ne 
64, 86r; west den muelewal vander stampmuelene oost den santwech, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 60r; Lants oost vanden stampmuelene, 1596, RAG-Ne, 
103, 81r; west den meulenwal van wylen de stampmeulene, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 52r. 

STAMPMOLENWAL <C3>: lant oost vande stampmuelen wal, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 99v; west den meulenwal van wylen de stampmeulene, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 52r; lant ghelegen oost van wylent den stampmeulen-
wal, 1650, RAG-Ne 29, 71r. 

STANDAERTS BOS: audt ghemet gheheeten standaerts bosch, 1596, RAG-
Ne, 103, 13r; partye ghen(aem)t den standaert bosch, 1636, RAG-Ne 1190. 
Stede te Landegem: stede te landeghe(m) bi der beecke(n), 1450, RAG-Ne, 
59, 164r. 

STEDE TE WILDE: de stede te wilde, 1414, SAG, 330/15, 204v; hofstede 
te wilde ghenaempt Elsackere, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 5r. 

STEDE TEN WEERDE: de stede ten weerde, 1420, SAG, 330/17, 154r; ten 
weerde, 1420, SAG, 330/17, 154r; ten weerdde, 1431, SAG, 330/20, 70v. 

STEDE VAN DER EKEN: jnde stede vander eecken, 1486, SAG, 330/37, 
288r. 

STEDE: de stede, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 236r; daerment heet Jnde(n) 
heerendt wesen dhelft van een stick landts van haudts tyde ghenaemt de ste, 
1550-1576, RAG-Ne 63, 60r; lant genaempt ter stede, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 79v; 731 Roeden ghenaempt de stede dies es daer Inne begrepe(n) het 
clee(n) stedekin, 1583, RAG-Ne 396, 299r; Lande ghenaemt te (sic) stede 
ende heeft wylent een stede gheweest, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 88r; Lan-
de ghenaemt de ste, 1679, RAG-Me 70, 172v; lant ghenaemt de Sté, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 18. 

STEENPUT: It(em) up den steenputte i vierendeel, 1382, SAG-330/7, 81v; 
up den steenput, 1414, SAG, 330/15, 204v; den steenput, 1456, SAG, 
330/27, 114v; Landts ghenaemt de steenputte(n), 1649, RAG-Me 66, 257v; 
lant genaemt de(n) Steenput, 1728, RAG-Ne 2244, art. 590; suijt het Dreef-
ken naer de  Steenputen, 1728,  RAG-Ne 2244, art. 604;  Land ghenaemt 
Acker meersch gheleghen in wilde zuijd den steenput noord het dieflandt, 
1738, RAG-Dro 56, 689. 
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stede oost de westhoucstraete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 49v; lants 
ghenaempt smeets stede, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 37v; een partye 
ghenaempt Smets Stede zuyt oost de west straete, 1641, RAG-SB/R 858/7D, 
nr. 30; landts genaemt Smeetstede zuut oost den Cruijsplasch ofte sheeren 
strate, 1643-1645, RAG-Ne 1257, 10r; lant smets stede, 1650, RAG-Ne 29, 
26r; Landts genaemt smetstede suijt de westhoeckstraete, 1749, RAG-SB/R 
858/7, 0; landts smeetstede an den cautere zuut oost den kercwech west upde 
westhouck strate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 16v; lant de smet stede, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 71r; de smedts stede noort de westhoeckstrate, 1588, 
RAG-Ne 26, 42r; de smedts stede ae(n)den cauter, 1588, RAG-Ne 26, 42r. 

SMOUTMOLEN: van Roelant van maldeghem voor den wint van een smout 
muelen, 1558-1559, RAG-Ne 138, 14v. 

SOENAERTS BILK: gheheeten soenaerts bulc noort west commende op de 
houtstraete, 1650, RAG-Ne 29, 44v. 

SPAROCHIAANS HUIS <E5>: De prochiaen van la(n)deghe(m) over Wil-
le(m) stibbout en d(aer) n(aer) ian ute(n) lochtene up een sticxkin lants ligg-
hende zuutwaert va(n) sprochiae(n)s huuse ende stede En com(mmende) 
mette(n) oostende an der kercke(n) endelduere, 1495, RAG-Dro 115, 9r. 

SPEELBILK: up speelbuelc, 1450, SAG, 330/25, 78r. 

SPELONKE(N): de helft van Dackers meirsch nu genaempt de speloncken, 
1643-1645, RAG-Ne 1257, 9v; partye ghenaempt de speloncke, 1649, RAG-
Ne 400, 11r; landts ghenaemt de speloncke, 1672, RAG-Me 69, 63r; een 
p(ar)tye lants ghenaempt de speloncke, 1678, RAG-Ma 598, 142; partije van 
lande ghenaemt de speloncke binnen de prochie van landeghem, 1697, 
RAG-Me 106, 216v; lant ghenaempt den Saeterbulck noort west de Spe-
loncke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 317; lanterije en lochtijnck ghenaempt der 
speloncke,  1728,  RAG-Ne  2244,   art.  326;   ettijnghe  ghenaemt   het  
ackersmeerselken ofte Speloncke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 328. 

SREUSEN BILKSKEN: een buelcxkin gheheeten sRuesen buelcxkin, 1503 
(n.s.), RAG-Nd. 

STAMPKOT <C3>: Cauterlands gheheeten den muelewal gheleghen biden 
stampcote, 1577, RAG-Ne 395, 111r. 

STAMPMOLEN <C3>: west de stampmuelene, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 
215; lands bider stampmuelene upde(n) cautere diemen heedt steeninck, 
1566, RAG-Ne, 99, 4v; noort de stampmuelene, 1577, RAG-Ne 323, 105r; 
de(n) groene(n) wech naer de stampmuelene, 1577, RAG-Ne 69, nr. 90; 
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ee(n) stampmuelen binnen der prochie van Landeghem, 1577-1578, RAG-
Ne 148, 28r; lands gheleghe(n) Oost vander stampmuelene, 1578, RAG-Ne 
64, 86r; west den muelewal vander stampmuelene oost den santwech, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 60r; Lants oost vanden stampmuelene, 1596, RAG-Ne, 
103, 81r; west den meulenwal van wylen de stampmeulene, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 52r. 

STAMPMOLENWAL <C3>: lant oost vande stampmuelen wal, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 99v; west den meulenwal van wylen de stampmeulene, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 52r; lant ghelegen oost van wylent den stampmeulen-
wal, 1650, RAG-Ne 29, 71r. 

STANDAERTS BOS: audt ghemet gheheeten standaerts bosch, 1596, RAG-
Ne, 103, 13r; partye ghen(aem)t den standaert bosch, 1636, RAG-Ne 1190. 
Stede te Landegem: stede te landeghe(m) bi der beecke(n), 1450, RAG-Ne, 
59, 164r. 

STEDE TE WILDE: de stede te wilde, 1414, SAG, 330/15, 204v; hofstede 
te wilde ghenaempt Elsackere, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 5r. 

STEDE TEN WEERDE: de stede ten weerde, 1420, SAG, 330/17, 154r; ten 
weerde, 1420, SAG, 330/17, 154r; ten weerdde, 1431, SAG, 330/20, 70v. 

STEDE VAN DER EKEN: jnde stede vander eecken, 1486, SAG, 330/37, 
288r. 

STEDE: de stede, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 236r; daerment heet Jnde(n) 
heerendt wesen dhelft van een stick landts van haudts tyde ghenaemt de ste, 
1550-1576, RAG-Ne 63, 60r; lant genaempt ter stede, 1582-1624, RAG-Ne 
104, 79v; 731 Roeden ghenaempt de stede dies es daer Inne begrepe(n) het 
clee(n) stedekin, 1583, RAG-Ne 396, 299r; Lande ghenaemt te (sic) stede 
ende heeft wylent een stede gheweest, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 88r; Lan-
de ghenaemt de ste, 1679, RAG-Me 70, 172v; lant ghenaemt de Sté, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 18. 

STEENPUT: It(em) up den steenputte i vierendeel, 1382, SAG-330/7, 81v; 
up den steenput, 1414, SAG, 330/15, 204v; den steenput, 1456, SAG, 
330/27, 114v; Landts ghenaemt de steenputte(n), 1649, RAG-Me 66, 257v; 
lant genaemt de(n) Steenput, 1728, RAG-Ne 2244, art. 590; suijt het Dreef-
ken naer de  Steenputen, 1728,  RAG-Ne 2244, art. 604;  Land ghenaemt 
Acker meersch gheleghen in wilde zuijd den steenput noord het dieflandt, 
1738, RAG-Dro 56, 689. 
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STEKBILKSKEN: landts genaempt het steckbulcxken, 1649, RAG-Me 66, 
128v. 

STEKELBEEKSKEN: lants ghenaemt het hulst bulcxken ofte steeckelbeex-
ken, 1647, RAG-Me 66, 34v; upden wijck wilde Inde stekelbeke ghenaemt 
het naeste bulcxke(n) noort het stekelbeecke(n), 1648, RAG-Me 66, 14v; 
bosch ghenaemt het Stekelbeecxken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 615. 

STEKELBEEKSTRAAT(JE) <G1-H2>: een ghemet lants In wilde brouck 
zuut stekelbeeckstraetke(n) noort het lanck weghelke(n), 1610, 1603-1604, 
RAG-Ne 1262, 74r;  suut  het stekelbeeckstraetke(n) noort ende west het 
lanck weghelken, 1656, RAG-Me 83, art; 20; suyt het stekelbeeckstraet-
gie(n), 1678, RAG-Me 70, 128v; landt ghenaemt den vurtenbulck oost het 
Stekelbeeckstratjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 678; west de stekelbeeck 
Straete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 643. 

STEKELBEKE <H1>: Item Jn stekelbeke een veldek(en) weede(n) lig-
ghe(n)de om(m)egracht, 1397, SAG-330/10, 318v; te stekelbeke, 1451, 
SAG, 330/25, 98r; saylandt upden wijck wilde Inde stekelbeke ghenaemt het 
naeste bulcxke(n) noort het stekelbeecke(n), 1648, RAG-Me 66, 14v. 

STEKELBEKE <H1>: Landts ghenaemt de stekel beke, 1676, RAG-Me 70, 
10r; bosch ghenaemt de stekelbeke oost de beke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
651. 

STEKELBUISKEN: meersch ghenaemt het stekelbuyschelke(n) gheleghen 
up de(n) wyck van wilde, 1648, RAG-Me 66, 28r. 

STEKPUT: landts gen(aem)t den Steckput, 1649, RAG-Me 66, 116v. 

STENENBRUG: daerment heedt jn steeninbrugghe, 1450, SAG, 330/25, 
78r. 

STENINK <C3>: bachte(n) zeghers dobbeleere(n) en ijC roede(n) ligghende 
up steeninc, 1397, SAG-330/10, 318v; up steeninc, 1414, SAG, 330/15, 
240v; up de(n) steninc boven musdale, 1426, SAG, 330/18, 340v; partie 
ghenaemt de(n) steeninc, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 166v; cauters up 
steenijnck, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 293; Lants upden steenynck, 1550-
1563, RAG-Ne 63, 32r; lande up eenen Cautere ghenaemt tsteeninc, 1568-
1573, 4v; landts up de(n) cautere ghenaempt steeninck zuut tvoors. olie-
wintmuelene, 1577, RAG-Ne 323, 121r; lants op eenen cautere ghenaempt 
steenynck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 71v; lant ghenaempt den steenynck 
ende es met vele houcken en bylen, 1582-1624, RAG-Ne 104, 83v; lants up 
tsteenynck ghenaempt alle den houcken, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 21v; lant 
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den steeninck met veel houcken ende bylen noort de meerschen, 1650, RAG-
Ne 29, 67v; lant ghenaemt den steeninck noort west de meerschen, 1661-
1677, RAG-Ne 1194, nr. 295; opden oliecot Cautre lants ghenaempt den 
steenynck, 1668, RAG-Me 68, 111r; lants In Steenynck, 1677, RAG-Me 70, 
87v; Lants ghenaempt den steenijnck (200 R), 1677, RAG-Me 83, art. 49; op 
de(n) oliecot cautere eene p(ar)tye landts ghenaemt de(n) steenijnck, 1689, 
RAg-Me71, 26v; landt ghenaemt den Steeninck oost den herwegh vanden 
holden Slagh naer landeghem, 1728, RAG-Ne 2244, art. 996. 

STENINKKOUTER <C3-D4>: Lande up eene(n) cautre ghenaempt 
steenijnck, 1566, RAG-Ne, 99, 3r; lands bider stampmuelene upde(n) caute-
re diemen heedt steeninck, 1566, RAG-Ne, 99, 4v; lant op steenynck caute-
re, 1582-1624, RAG-Ne 104, 80r. 

STEVAERTS BILK(EN): Lants ghenaempt de(n) stewaerts bulck, 1538-
1564, RAG-Ne, 62, 64v; zeghers velt maelvelt langhe velt haut en de twee 
stywaerts bulcken, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; twee p(ar)cheelen gheheeten 
stywaerts bulc noort upde hautstrtate, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 24; ij par-
cheele(n) gheheeten stijwaerts bulc Noort com(m)ende up de hautstraete, 
1548, RAG-SB R 858/7E, 2r; ij parcheelen gheheeten stywaerts bulc noort 
op de hautstrate, 1548, RAG-SB/K 503, 2v; Seghers velt maelvelt langhe 
velt en de twee stywars bulcken, 1558, RAG-SB/K 517, 0; stywaerts bulck 
noort de hautstraete, 1577, RAG-Ne 323, 159v; twee parchelen gheheeten 
stywaerts bulck noort de hautstrate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 15v; parchee-
len gheheeten stevaerts bulck west de houtstraete, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, nr. 193. 

STOKT: jnde stoct, 1397, SAG, 330/10, 318v. 

STOPPELBILK: lants genaempt den stoppelbulck oost de westhouckstrate, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 72v; lant ghenaemt den stoppelbulck oost de 
westhoucstraete, 1650, RAG-Ne 29, 36v; Lants ghenaempt de(n) Stoppel-
bulck Inden westhouck, 1617, RAG-Ne 397, 81r; lant ghenaemt den Stop-
pelbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 105. 

STRAATJE: super terram vocatam Wostine sive straetkin, 1418, RAG-Dro 
84, 23r. 

STRAATMANS BILK: jn straetmans beelc, 1463,  SAG, 330/29, 532r;  
Saeijlandt gheleghen binnen landeghe(m) ghenaemt de straetemans bulck 
noort het broeckstraetie(n), 1695, RAG-Me 71, 128r; lande genaemt den 
Straetsman bulck noort het broeckstratjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 919. 
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STEKBILKSKEN: landts genaempt het steckbulcxken, 1649, RAG-Me 66, 
128v. 

STEKELBEEKSKEN: lants ghenaemt het hulst bulcxken ofte steeckelbeex-
ken, 1647, RAG-Me 66, 34v; upden wijck wilde Inde stekelbeke ghenaemt 
het naeste bulcxke(n) noort het stekelbeecke(n), 1648, RAG-Me 66, 14v; 
bosch ghenaemt het Stekelbeecxken, 1728, RAG-Ne 2244, art. 615. 

STEKELBEEKSTRAAT(JE) <G1-H2>: een ghemet lants In wilde brouck 
zuut stekelbeeckstraetke(n) noort het lanck weghelke(n), 1610, 1603-1604, 
RAG-Ne 1262, 74r;  suut  het stekelbeeckstraetke(n) noort ende west het 
lanck weghelken, 1656, RAG-Me 83, art; 20; suyt het stekelbeeckstraet-
gie(n), 1678, RAG-Me 70, 128v; landt ghenaemt den vurtenbulck oost het 
Stekelbeeckstratjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 678; west de stekelbeeck 
Straete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 643. 

STEKELBEKE <H1>: Item Jn stekelbeke een veldek(en) weede(n) lig-
ghe(n)de om(m)egracht, 1397, SAG-330/10, 318v; te stekelbeke, 1451, 
SAG, 330/25, 98r; saylandt upden wijck wilde Inde stekelbeke ghenaemt het 
naeste bulcxke(n) noort het stekelbeecke(n), 1648, RAG-Me 66, 14v. 

STEKELBEKE <H1>: Landts ghenaemt de stekel beke, 1676, RAG-Me 70, 
10r; bosch ghenaemt de stekelbeke oost de beke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
651. 

STEKELBUISKEN: meersch ghenaemt het stekelbuyschelke(n) gheleghen 
up de(n) wyck van wilde, 1648, RAG-Me 66, 28r. 

STEKPUT: landts gen(aem)t den Steckput, 1649, RAG-Me 66, 116v. 

STENENBRUG: daerment heedt jn steeninbrugghe, 1450, SAG, 330/25, 
78r. 

STENINK <C3>: bachte(n) zeghers dobbeleere(n) en ijC roede(n) ligghende 
up steeninc, 1397, SAG-330/10, 318v; up steeninc, 1414, SAG, 330/15, 
240v; up de(n) steninc boven musdale, 1426, SAG, 330/18, 340v; partie 
ghenaemt de(n) steeninc, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 166v; cauters up 
steenijnck, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 293; Lants upden steenynck, 1550-
1563, RAG-Ne 63, 32r; lande up eenen Cautere ghenaemt tsteeninc, 1568-
1573, 4v; landts up de(n) cautere ghenaempt steeninck zuut tvoors. olie-
wintmuelene, 1577, RAG-Ne 323, 121r; lants op eenen cautere ghenaempt 
steenynck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 71v; lant ghenaempt den steenynck 
ende es met vele houcken en bylen, 1582-1624, RAG-Ne 104, 83v; lants up 
tsteenynck ghenaempt alle den houcken, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 21v; lant 
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den steeninck met veel houcken ende bylen noort de meerschen, 1650, RAG-
Ne 29, 67v; lant ghenaemt den steeninck noort west de meerschen, 1661-
1677, RAG-Ne 1194, nr. 295; opden oliecot Cautre lants ghenaempt den 
steenynck, 1668, RAG-Me 68, 111r; lants In Steenynck, 1677, RAG-Me 70, 
87v; Lants ghenaempt den steenijnck (200 R), 1677, RAG-Me 83, art. 49; op 
de(n) oliecot cautere eene p(ar)tye landts ghenaemt de(n) steenijnck, 1689, 
RAg-Me71, 26v; landt ghenaemt den Steeninck oost den herwegh vanden 
holden Slagh naer landeghem, 1728, RAG-Ne 2244, art. 996. 

STENINKKOUTER <C3-D4>: Lande up eene(n) cautre ghenaempt 
steenijnck, 1566, RAG-Ne, 99, 3r; lands bider stampmuelene upde(n) caute-
re diemen heedt steeninck, 1566, RAG-Ne, 99, 4v; lant op steenynck caute-
re, 1582-1624, RAG-Ne 104, 80r. 

STEVAERTS BILK(EN): Lants ghenaempt de(n) stewaerts bulck, 1538-
1564, RAG-Ne, 62, 64v; zeghers velt maelvelt langhe velt haut en de twee 
stywaerts bulcken, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; twee p(ar)cheelen gheheeten 
stywaerts bulc noort upde hautstrtate, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 24; ij par-
cheele(n) gheheeten stijwaerts bulc Noort com(m)ende up de hautstraete, 
1548, RAG-SB R 858/7E, 2r; ij parcheelen gheheeten stywaerts bulc noort 
op de hautstrate, 1548, RAG-SB/K 503, 2v; Seghers velt maelvelt langhe 
velt en de twee stywars bulcken, 1558, RAG-SB/K 517, 0; stywaerts bulck 
noort de hautstraete, 1577, RAG-Ne 323, 159v; twee parchelen gheheeten 
stywaerts bulck noort de hautstrate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 15v; parchee-
len gheheeten stevaerts bulck west de houtstraete, 1661-1677, RAG-Ne 
1194, nr. 193. 

STOKT: jnde stoct, 1397, SAG, 330/10, 318v. 

STOPPELBILK: lants genaempt den stoppelbulck oost de westhouckstrate, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 72v; lant ghenaemt den stoppelbulck oost de 
westhoucstraete, 1650, RAG-Ne 29, 36v; Lants ghenaempt de(n) Stoppel-
bulck Inden westhouck, 1617, RAG-Ne 397, 81r; lant ghenaemt den Stop-
pelbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 105. 

STRAATJE: super terram vocatam Wostine sive straetkin, 1418, RAG-Dro 
84, 23r. 

STRAATMANS BILK: jn straetmans beelc, 1463,  SAG, 330/29, 532r;  
Saeijlandt gheleghen binnen landeghe(m) ghenaemt de straetemans bulck 
noort het broeckstraetie(n), 1695, RAG-Me 71, 128r; lande genaemt den 
Straetsman bulck noort het broeckstratjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 919. 
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STRAELS HOUT <H6>: in straels hout, 1403, RAG-SB/O 1493, 0; Landts 
In Landeghem te Noorthaute genaempt de traelshouten Oost sheeren stratre, 
midden 16e eeuw, RAG-SB/K 503, 0; eene(n) acke(re) ghenaemt te draelse
draeylshaut ghelandt op de strate ghenaemt de doodemans strate ligghende 
besloten Jn dese(n) zelve(n) acke(re), 1548, RAG-SB R 858/7E, 1r; een(en) 
acker ghenaempt draeylshaut oost de doodemans strate, 1548, RAG-SB/K 
503, 1r; ackere ghenae(m)t draeyshaut oost de doodemans strate, 1548, 
RAG-SB/K 517, nr. 1; stick lants te noorthaute ghenaemt de Traelshauten 
Oost sheeren strate, 1594, RAG-SB, R 858/F, 0; een partye ghenaempt het 
draelshaut oost de Landeghemstraete, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 14; stic 
Landts In  Landeghem te Noorthaute  ghenaempt  de traels  houten  oost  
sheeren strate, 1569, RAG-SB/R 858/7E, nr. 1; Item het draelshaut oost de 
noorthautstraete, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0; Draal: ghyselins haut de heel-
style de ca(n)ten vand(e) vier ghemeten den drael en abbeel hauten, 1548, 
RAG-SB/R 878/7, 0; ghiselins haudt de heelstyke de ca(n)ten vand(e) vier 
ghem(eten) den drael en abbeel hauten, 1558, RAG-SB/K 517, 0; den drael, 
1567, RAG-SB/R 858/7, 0; den drael, 1575, RAG-SB/R 858/7, 0. 

STRIJDMEERS: jn strijts mersch CXXIX roede(n) mersch, 1397, SAG-
330/10, 318v. 

STRIJPE: daerment heet de strijpe, 1426, SAG, 330/18, 340v; de strijpe, 
1458, SAG, 330/28, 30r. 

STROOCX BILK: stroocxbuelc, 1451, SAG, 330/25, 86r. 

STUK AAN HET HOF: lants bij den poel driesch ghen(aem)pt het stuck an 
thof west sheeren straete, 1668, RAG-Me 68, 111r; Lant ghenaempt het stick 
ant hof, 1672, RAG-Ne 422, 0; landts ghenaemt tstuck aen thof, 1677, RAG-
Me 70, 94r; lants ghenaempt tstuck aen thof, 1677, RAG-Me 83, art. 49; 
landts byde(n) poeldendriesch ghenaemt het stuck ae(n) het hof west 
sheere(n) straete, 1689, RAg-Me71, 26r; landts binne(n) de prochie va(n) 
landeghem wyck va(n) vier eeckene(n) ghenaemt het stuck ae(n) het hof, 
1693, RAG-Me 71, 90v. 

STUK BACHTEN DE SCHURE: saeylant up de(n) wyck van wilden 
ghenaempt het stuck bachte(n) de schuere, 1650, RAG-Me 66, 232r-v; oost 
het Stuck bachten de Schuere suijt den Eijsten Slagh, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 870. 

STUK BOVEN SCHOTS MEERS: stuck ghenaempt het stuck boven 
schotsmeersch suijt west den doschwegh, 1679, RAG-Me 70, 167v. 
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STUK TUSSEN WILGEN: Lant ghenaemt het stic tusschen wulghen, 1639, 
RAG-Ne 28, 0; lant (ligghende up ghyselackere) ghenaemt het stick tusschen 
wulghen, 1650, RAG-Ne 29, 32v. 

SWAALSTUK: lants ghenaempt het swael stuck, 1669, RAG-Me 68, 201v. 

TAETS BILK: jn northout jn taets buelc, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r; Lants 
ghenaempt taets bulck, 1550-1563, RAG-Ne 63, 32r; lants Inden herrent-
houck ghenaempt taets oft staets bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 23v; ge-
naempt staets bulc, 1582-1624, RAG-Ne 104, 96v;  lant ghenaemt staets 
bulck, 1650, RAG-Ne 29, 28r; lande ghenaempt de(n) taetsebulck (heerl. 
Baerelvelde), 1685, RAG-Ma 598, 209r; landt ghenaemt den taetsebulck, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 275. 

TARWEBILK:  saeylandt ghenaempt d(en)  beck noort de beke oost het 
straetke(n) van(den) tarwebilck inde Landeghem (sic) op den wyck va(n) 
halewyn, 1649, RAG-Me 66, 87r; landt ghenaemt den taerwbulck, west de 
beke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 600. 

TARWEBILKSKEN: lande ghenaempt het tarwen (ofte hullemans) bulcx-
ken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 91r; lant ghenaemt het taerw bulcxken oost ... 
den vurtenbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 758. 

TASSINS MEERS: jn tassins meersch, 1486, SAG, 330/37, 288r. 

TE PUTTE: in tbedelf te(n) putte, 1426, SAG, 330/18, 340v; behuysde hof-
stede Inde(n) westhouc daerment heedt te putte west sheere(n) strate noordt 
thiende bilxkin, 1584, RAG-Ne 396, 363v. 

TEERLING <G5-H5>: lants Jnde(n) teerlinck, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 
26r; dee(n) heelft vanden theerli(n)ck ghenae(m)t de thie(n)de va(n) noer-
haute, 1545, RAG-Dro 66, 25r; gronden jnden teerlinck ofte noorthaut, 
1568-1573, RAG-Ne, 99, 12v; jnde(n) teerlinck genaempt het beelen hout, 
1582-1624, RAG-Ne, 104, 4r; Jnt gheweste daerment heett den teerlync 
(Drongen), 1583, RAG-Ne 773, 0; Landts Jn noorthout daerment heedt Jn-
de(n) teerlync, 1584, RAG-Ne 63, 96v; Teirlynck, 1729, RAG-Dro 165, 0; 
Teerlijnck, 1738, RAG-Dro 56, 657. 

TEETS BUUR: an teetsbuer, 1426, SAG, 330/18, 340v. 

TER KRUISSTRATEN: hofstedeke darment heet ten cruijsstraten, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 11r; behuysde hofstede gelege(n) ter cruijsstrate(n) 
noortoost e(nde) suyt oost sheeren strate, 1588, RAG-Ne 26, 47r; behuysde 
hofstede gheleghen daerment heet ter cruystraeten, 1650, RAG-Ne 29, 46r; 
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STRAELS HOUT <H6>: in straels hout, 1403, RAG-SB/O 1493, 0; Landts 
In Landeghem te Noorthaute genaempt de traelshouten Oost sheeren stratre, 
midden 16e eeuw, RAG-SB/K 503, 0; eene(n) acke(re) ghenaemt te draelse
draeylshaut ghelandt op de strate ghenaemt de doodemans strate ligghende 
besloten Jn dese(n) zelve(n) acke(re), 1548, RAG-SB R 858/7E, 1r; een(en) 
acker ghenaempt draeylshaut oost de doodemans strate, 1548, RAG-SB/K 
503, 1r; ackere ghenae(m)t draeyshaut oost de doodemans strate, 1548, 
RAG-SB/K 517, nr. 1; stick lants te noorthaute ghenaemt de Traelshauten 
Oost sheeren strate, 1594, RAG-SB, R 858/F, 0; een partye ghenaempt het 
draelshaut oost de Landeghemstraete, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 14; stic 
Landts In  Landeghem te Noorthaute  ghenaempt  de traels  houten  oost  
sheeren strate, 1569, RAG-SB/R 858/7E, nr. 1; Item het draelshaut oost de 
noorthautstraete, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0; Draal: ghyselins haut de heel-
style de ca(n)ten vand(e) vier ghemeten den drael en abbeel hauten, 1548, 
RAG-SB/R 878/7, 0; ghiselins haudt de heelstyke de ca(n)ten vand(e) vier 
ghem(eten) den drael en abbeel hauten, 1558, RAG-SB/K 517, 0; den drael, 
1567, RAG-SB/R 858/7, 0; den drael, 1575, RAG-SB/R 858/7, 0. 

STRIJDMEERS: jn strijts mersch CXXIX roede(n) mersch, 1397, SAG-
330/10, 318v. 

STRIJPE: daerment heet de strijpe, 1426, SAG, 330/18, 340v; de strijpe, 
1458, SAG, 330/28, 30r. 

STROOCX BILK: stroocxbuelc, 1451, SAG, 330/25, 86r. 

STUK AAN HET HOF: lants bij den poel driesch ghen(aem)pt het stuck an 
thof west sheeren straete, 1668, RAG-Me 68, 111r; Lant ghenaempt het stick 
ant hof, 1672, RAG-Ne 422, 0; landts ghenaemt tstuck aen thof, 1677, RAG-
Me 70, 94r; lants ghenaempt tstuck aen thof, 1677, RAG-Me 83, art. 49; 
landts byde(n) poeldendriesch ghenaemt het stuck ae(n) het hof west 
sheere(n) straete, 1689, RAg-Me71, 26r; landts binne(n) de prochie va(n) 
landeghem wyck va(n) vier eeckene(n) ghenaemt het stuck ae(n) het hof, 
1693, RAG-Me 71, 90v. 

STUK BACHTEN DE SCHURE: saeylant up de(n) wyck van wilden 
ghenaempt het stuck bachte(n) de schuere, 1650, RAG-Me 66, 232r-v; oost 
het Stuck bachten de Schuere suijt den Eijsten Slagh, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 870. 

STUK BOVEN SCHOTS MEERS: stuck ghenaempt het stuck boven 
schotsmeersch suijt west den doschwegh, 1679, RAG-Me 70, 167v. 
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STUK TUSSEN WILGEN: Lant ghenaemt het stic tusschen wulghen, 1639, 
RAG-Ne 28, 0; lant (ligghende up ghyselackere) ghenaemt het stick tusschen 
wulghen, 1650, RAG-Ne 29, 32v. 

SWAALSTUK: lants ghenaempt het swael stuck, 1669, RAG-Me 68, 201v. 

TAETS BILK: jn northout jn taets buelc, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r; Lants 
ghenaempt taets bulck, 1550-1563, RAG-Ne 63, 32r; lants Inden herrent-
houck ghenaempt taets oft staets bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 23v; ge-
naempt staets bulc, 1582-1624, RAG-Ne 104, 96v;  lant ghenaemt staets 
bulck, 1650, RAG-Ne 29, 28r; lande ghenaempt de(n) taetsebulck (heerl. 
Baerelvelde), 1685, RAG-Ma 598, 209r; landt ghenaemt den taetsebulck, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 275. 

TARWEBILK:  saeylandt ghenaempt d(en)  beck noort de beke oost het 
straetke(n) van(den) tarwebilck inde Landeghem (sic) op den wyck va(n) 
halewyn, 1649, RAG-Me 66, 87r; landt ghenaemt den taerwbulck, west de 
beke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 600. 

TARWEBILKSKEN: lande ghenaempt het tarwen (ofte hullemans) bulcx-
ken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 91r; lant ghenaemt het taerw bulcxken oost ... 
den vurtenbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 758. 

TASSINS MEERS: jn tassins meersch, 1486, SAG, 330/37, 288r. 

TE PUTTE: in tbedelf te(n) putte, 1426, SAG, 330/18, 340v; behuysde hof-
stede Inde(n) westhouc daerment heedt te putte west sheere(n) strate noordt 
thiende bilxkin, 1584, RAG-Ne 396, 363v. 

TEERLING <G5-H5>: lants Jnde(n) teerlinck, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 
26r; dee(n) heelft vanden theerli(n)ck ghenae(m)t de thie(n)de va(n) noer-
haute, 1545, RAG-Dro 66, 25r; gronden jnden teerlinck ofte noorthaut, 
1568-1573, RAG-Ne, 99, 12v; jnde(n) teerlinck genaempt het beelen hout, 
1582-1624, RAG-Ne, 104, 4r; Jnt gheweste daerment heett den teerlync 
(Drongen), 1583, RAG-Ne 773, 0; Landts Jn noorthout daerment heedt Jn-
de(n) teerlync, 1584, RAG-Ne 63, 96v; Teirlynck, 1729, RAG-Dro 165, 0; 
Teerlijnck, 1738, RAG-Dro 56, 657. 

TEETS BUUR: an teetsbuer, 1426, SAG, 330/18, 340v. 

TER KRUISSTRATEN: hofstedeke darment heet ten cruijsstraten, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 11r; behuysde hofstede gelege(n) ter cruijsstrate(n) 
noortoost e(nde) suyt oost sheeren strate, 1588, RAG-Ne 26, 47r; behuysde 
hofstede gheleghen daerment heet ter cruystraeten, 1650, RAG-Ne 29, 46r; 
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oost aen de cruijsstraete ende alzoo oostwaert op tot aende Doomanstraete, 
1738, RAG-Dro 56, 657. 

TERCOVELD: up tercovelt, 1486, SAG, 330/37, 288r. 

TERT <A4-B4>: lants den tert, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 31v; den thert, 
1538-1564, RAG-Ne, 62, 236r; Landts ghenaempt de(n) tert noort de calene, 
1577, RAG-Ne 323, 108r; landt ghenaempt den tert ende deur dit stick loopt 
den wech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 51r; Lant ghenaemt de tert, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 36v; lants ghenaempt den Tert, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 
22v; lant genaemt den Tert nu genaempt Lambrouck, 1643-1645, RAG-Ne 
1257, 2v; ghenaemt den tert, 1650, RAG-Ne 29, 35v; lant ghenaemt den tert 
oost de straete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 99v; behuijst hofstedeken 
ghenaempt het moortelken suijt de moortelstraete noort den Tert, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 1246. 

TERTBOS: lants up de(n) thertbosch, 1538-1564, RAG-Ne 62, 310v. 

TERTEKEN: (lant) wilent ghenaemt het terdeken ende een half bunder 
ghenaemt blasius tert (ghebrocht in een stic ghenaemt den grooten tert), 
1650, RAG-Ne 29, 50v; lant wilent ghenaemt terdeken ende een half bunder 
lant ghenaemt blasius tert oost dhulstraete west teghen den cautere wilent al 
tsamen een partye ghenaemt den grooten tert, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
112v. 

TIENDE VAN NOORDHOUT: dee(n) heelft vanden theerli(n)ck 
ghenae(m)t de thie(n)de va(n) noerhaute, 1545, RAG-Dro 66, 25r. 

TIENDENBILK <F6>: de(n) thindenbulck, 1577, RAG-Ne 323, 152r; landts 
In den herrent zuut den thienden bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 20v; noort 
den thienden bulck, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 3r; lant genaempt den x-en 
bulck, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 4v; de(n) thiende(n) bulck, 1584, RAG-Ne 
63, 98v; Landt ghenaempt het hoven buer bulcxken noort den thiende(n)  
bilck, 1584, RAG-Ne 63, 98v; lant het hovenbuerbulcxken noort den thien-
debulc, 1650, RAG-Ne 29, 8v; den thiendebulck, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
nr. 25; lant ghenaemt den thiendebulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 138. 

TIENDENBILKSKEN: behuysde hofstede Inde(n) westhouc daerment heedt 
te putte west sheere(n) strate noordt thiende bilxkin, 1584, RAG-Ne 396, 
363v. 

TIENSE BILK: den thienscherbulck, 1538-1564, RAG-Ne 62, 333r; partie 
ghenaempt de(n) tienssche(n) bulc, 1577, RAG-Ne 323, 103r; bulck lants 
den thienschen bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 25r; bulcklant ghenaemt 
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den thienschen bulck met het bosschelken, 1650, RAG-Ne 29, 71v; eenen 
bulck lant ghenaemt synde den thienschen bulck, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
130v; landt ghenaemt de(n) thientschenbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
1357. 

TRIEST: jnden triest; bij der triest, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r; jn den triest, 
1432, SAG, 301/32, 8v; lants jnden triest, 1587, RAG-Me 65, 93r; erfken up 
een half bunder cauterlant ghenaempt den triest, 1609, RAG-Me 105, 28v; 
Inde(n) triest, 1649, RAG-Me 66, 165v; lants gheleghen in triest noort de 
Caele, 1653-1655, RAG-Ne 1265, 5v; lants ghenaempt den triest zuijt het 
waterlat, 1668, RAG-Me 68, 166v; lants ghenaempt den triest oost het wa-
terloot, 1669, RAG-Me 68, 200v; opden Triest, 1677, RAG-Me 83, art. 49; 
p(ar)tye lant ghenaempt den triest oft Janne moijens houck oost het kercke-
lant, 1678, RAG-Ma 598, 138; saylant gen(aem)t de(n) triest ofte Janne 
moeyenshouck noort het keerckelant, 1678, RAG-Ma 602, 0; p(ar)tye landts 
op landeghem Cautere ghenaemt den triest, 1693, RAG-Me 106, 125v; 
landts ghenoemt de(n) triest suyt het waterlaet, 1696, RAG-Me 71, 153r; 
landts ghenaemt den triest (440 R), 1698, RAG-Me 106, 250r; Triest, 1729, 
RAG-Dro 165, 0; Triesten, 1738, RAG-Dro 56, 668. 

TUSSEN WILGEN: landts gheheeten tusschen wulghen, 1543 (latere ko-
pie), RAG-Ne 64, 134r; daerment heedt tusschen wulghen, 1565-1587, 
RAG-Ne, 99, 24v; tussche(n) wulghe(n), 1577, RAG-Ne 323, 105v; lants 
gheheeten tusschen wulghen, 1582-1624, RAG-Ne 104, 22v; de partye 
Ligghende tusschen wulghen, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 32r; landts tus-
schen wulghen west tweghelken van zuttermans naer trodevelt, 1625, RAG-
Ne 397, 0; lants ghen(aem)t tusschen Wulghen, 1650, RAG-Ne 400, 40v; 
lants tussche(n) wulghe(n,) 1663, RAG-Ne 421, 0; lant ghen(aem)t tusschen 
wulghen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1324; lant ghenaemt tusschenwulghen 
ofte Gijlsacker suijt den Doschwegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1326. 

TUSSENSTE MEERS: meersch achter Landeghem kercken inde tussche(n) 
meersch, 1550-1576, RAG-Ne 63, 46v; meersch daerment heet Jnde(n) tus-
sche meersch oost de calene, 1577, RAG-Ne 323, 91v; mersch ghenaempt de 
tusschenste mersch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 36v; meerschen achter Lan-
deghem kercken jnde tusschen meersch zuut oost de calene, 1593, RAG-Ne 
28, 0; meersch ligghende bachten Landeghem kercken inde tusschen 
meersch suut oost de calene, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 102r; meersch inde 
tusschenste meersch, 1639, RAG-Ne 28, 0; meersch achter landeghem ker-
cken jnde tusschen meersch suut de caelene, 1639, RAG-Ne 28, 0; meersch 
inde tusschenste meersch by tbroucgat suutoost de calene, 1640, RAG-Ne 
28, 0; meersch Inde tusschenste meersch by het broeckgat suut oost de cale-
ne, 1650, RAG-Ne 29, 6r; meersch ligghende Jnde tusschenste meersch suut 
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oost aen de cruijsstraete ende alzoo oostwaert op tot aende Doomanstraete, 
1738, RAG-Dro 56, 657. 

TERCOVELD: up tercovelt, 1486, SAG, 330/37, 288r. 

TERT <A4-B4>: lants den tert, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 31v; den thert, 
1538-1564, RAG-Ne, 62, 236r; Landts ghenaempt de(n) tert noort de calene, 
1577, RAG-Ne 323, 108r; landt ghenaempt den tert ende deur dit stick loopt 
den wech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 51r; Lant ghenaemt de tert, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 36v; lants ghenaempt den Tert, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 
22v; lant genaemt den Tert nu genaempt Lambrouck, 1643-1645, RAG-Ne 
1257, 2v; ghenaemt den tert, 1650, RAG-Ne 29, 35v; lant ghenaemt den tert 
oost de straete, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 99v; behuijst hofstedeken 
ghenaempt het moortelken suijt de moortelstraete noort den Tert, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 1246. 

TERTBOS: lants up de(n) thertbosch, 1538-1564, RAG-Ne 62, 310v. 

TERTEKEN: (lant) wilent ghenaemt het terdeken ende een half bunder 
ghenaemt blasius tert (ghebrocht in een stic ghenaemt den grooten tert), 
1650, RAG-Ne 29, 50v; lant wilent ghenaemt terdeken ende een half bunder 
lant ghenaemt blasius tert oost dhulstraete west teghen den cautere wilent al 
tsamen een partye ghenaemt den grooten tert, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
112v. 

TIENDE VAN NOORDHOUT: dee(n) heelft vanden theerli(n)ck 
ghenae(m)t de thie(n)de va(n) noerhaute, 1545, RAG-Dro 66, 25r. 

TIENDENBILK <F6>: de(n) thindenbulck, 1577, RAG-Ne 323, 152r; landts 
In den herrent zuut den thienden bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 20v; noort 
den thienden bulck, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 3r; lant genaempt den x-en 
bulck, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 4v; de(n) thiende(n) bulck, 1584, RAG-Ne 
63, 98v; Landt ghenaempt het hoven buer bulcxken noort den thiende(n)  
bilck, 1584, RAG-Ne 63, 98v; lant het hovenbuerbulcxken noort den thien-
debulc, 1650, RAG-Ne 29, 8v; den thiendebulck, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
nr. 25; lant ghenaemt den thiendebulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 138. 

TIENDENBILKSKEN: behuysde hofstede Inde(n) westhouc daerment heedt 
te putte west sheere(n) strate noordt thiende bilxkin, 1584, RAG-Ne 396, 
363v. 

TIENSE BILK: den thienscherbulck, 1538-1564, RAG-Ne 62, 333r; partie 
ghenaempt de(n) tienssche(n) bulc, 1577, RAG-Ne 323, 103r; bulck lants 
den thienschen bulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 25r; bulcklant ghenaemt 
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den thienschen bulck met het bosschelken, 1650, RAG-Ne 29, 71v; eenen 
bulck lant ghenaemt synde den thienschen bulck, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
130v; landt ghenaemt de(n) thientschenbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
1357. 

TRIEST: jnden triest; bij der triest, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r; jn den triest, 
1432, SAG, 301/32, 8v; lants jnden triest, 1587, RAG-Me 65, 93r; erfken up 
een half bunder cauterlant ghenaempt den triest, 1609, RAG-Me 105, 28v; 
Inde(n) triest, 1649, RAG-Me 66, 165v; lants gheleghen in triest noort de 
Caele, 1653-1655, RAG-Ne 1265, 5v; lants ghenaempt den triest zuijt het 
waterlat, 1668, RAG-Me 68, 166v; lants ghenaempt den triest oost het wa-
terloot, 1669, RAG-Me 68, 200v; opden Triest, 1677, RAG-Me 83, art. 49; 
p(ar)tye lant ghenaempt den triest oft Janne moijens houck oost het kercke-
lant, 1678, RAG-Ma 598, 138; saylant gen(aem)t de(n) triest ofte Janne 
moeyenshouck noort het keerckelant, 1678, RAG-Ma 602, 0; p(ar)tye landts 
op landeghem Cautere ghenaemt den triest, 1693, RAG-Me 106, 125v; 
landts ghenoemt de(n) triest suyt het waterlaet, 1696, RAG-Me 71, 153r; 
landts ghenaemt den triest (440 R), 1698, RAG-Me 106, 250r; Triest, 1729, 
RAG-Dro 165, 0; Triesten, 1738, RAG-Dro 56, 668. 

TUSSEN WILGEN: landts gheheeten tusschen wulghen, 1543 (latere ko-
pie), RAG-Ne 64, 134r; daerment heedt tusschen wulghen, 1565-1587, 
RAG-Ne, 99, 24v; tussche(n) wulghe(n), 1577, RAG-Ne 323, 105v; lants 
gheheeten tusschen wulghen, 1582-1624, RAG-Ne 104, 22v; de partye 
Ligghende tusschen wulghen, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 32r; landts tus-
schen wulghen west tweghelken van zuttermans naer trodevelt, 1625, RAG-
Ne 397, 0; lants ghen(aem)t tusschen Wulghen, 1650, RAG-Ne 400, 40v; 
lants tussche(n) wulghe(n,) 1663, RAG-Ne 421, 0; lant ghen(aem)t tusschen 
wulghen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1324; lant ghenaemt tusschenwulghen 
ofte Gijlsacker suijt den Doschwegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1326. 

TUSSENSTE MEERS: meersch achter Landeghem kercken inde tussche(n) 
meersch, 1550-1576, RAG-Ne 63, 46v; meersch daerment heet Jnde(n) tus-
sche meersch oost de calene, 1577, RAG-Ne 323, 91v; mersch ghenaempt de 
tusschenste mersch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 36v; meerschen achter Lan-
deghem kercken jnde tusschen meersch zuut oost de calene, 1593, RAG-Ne 
28, 0; meersch ligghende bachten Landeghem kercken inde tusschen 
meersch suut oost de calene, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 102r; meersch inde 
tusschenste meersch, 1639, RAG-Ne 28, 0; meersch achter landeghem ker-
cken jnde tusschen meersch suut de caelene, 1639, RAG-Ne 28, 0; meersch 
inde tusschenste meersch by tbroucgat suutoost de calene, 1640, RAG-Ne 
28, 0; meersch Inde tusschenste meersch by het broeckgat suut oost de cale-
ne, 1650, RAG-Ne 29, 6r; meersch ligghende Jnde tusschenste meersch suut 
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oost de calene, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 72v; de tusschenste meersch oost 
de neercalene, 1671, RAG-Me 69, 25v. 

TWEE BUNDEREN <H6>: stic lants datme(n) heet de twee buundre, 1411, 
RAG-RG B1307, 0; landts ghenaempt de twee bunders, 1538-1564, RAG-
Ne, 62, 26r; ee(n) acke(re) ghenaempt de twee bunde(r) com(m)en mett(en) 
zuud oosthen up de nevel strate, 1548, RAG-SB R 858/7E, 1v; een(en) acker 
ghenaempt de tweebunde(re) zuid oost de nevele strate, 1548, RAG-SB/K 
503, 2r; ackere ghenaemt de tweebund(er)e zuutoost up de nevelstr(ate), 
1548, RAG-SB/K 517, nr. 20; den desselbeelck en het mael velt daer anne 
de twee bund(er)s e(nde) tcurte westhaut metter west ostine, 1548, RAG-
SB/R 878/7, 0; acker ghenaempt de twee bundere groot XVIIJc V r(oeden) 
zuut up de nevelstrate, 1577, RAG-Ne 323, 159r; ackere ghenaempt de twee 
bundere zuut oost up de nevelstr(ate), 1582-1624, RAG-Ne 104, 15r; lande 
groot twee bundere genaempt de twee bundere noort het eeckstick oost de 
nevelstrate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 89r; zaeylands ghenaempt het ghysel-
haut zuut Lands ghenaempt den twee bunder toebehoorende de Lazarië van 
Ghendt ofte het Rycken gasthuus, 1584, RAG-Ne 627, 176r; d(e) 2 bunder 
suyt opde nevelstrate, 1588, RAG-Ne 26, 45v; lant ghenaemt den twee bun-
dere groot ontrent xvijC roeden oost de nevelstraete, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 50v; Landts ghenaempt de twee bunderen zuutoost de Nevelstrate 
zuutwest het Caeshout en den varys bulck, 1614, RAG-RG B4543, 0; over 
de twee bund(der), 1630, RAG-SB, R 858/7H, 0; een partije Landt ghe-
heeten de twee bundere groot twee bunderen thien roeden, 1639, RAG-SB, 
R 858/7G, 0; lant den twee bundere groot xvij c R. oost de nevelstraete, 
1650, RAG-Ne 29, 32v2; lant ghenaemt de twee bunder, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 201; Item de twee bunderen ofte Langen ackere suijt de dootman-
straete, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

TWEE DRIEHOEKEN: een partye ghenaempt de Twee dryhoeck(en) zuyt 
oost den heghbosch noort den wech, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 28. 

TWEE GEMETEN: landts op wilde Cauter ghenaempt de twee ghemete(n) 
west de(n) doschwegh suijt den aude(n) brughsche(n) heirwegh, 1694, RAG-
Me 71, 97v; landt ghenaemt de(n) cleynen Backelaer oost e(nde) noort landt 
ghenaempt de(n) twee ghemete(n), 1702, RAG-Ma, 597, 73v. 

TWEEBILK: p(ar)tye landts ghenaempt den twee bulck, 1678, RAG-Ma 
598, 142; p(ar)tye saijlandt ghenaemt de(n) twee bulck sortere(nde) onder 
dheerl(ichede) van baerlevelde, 1694, RAG-Me 106, 137v. 

VAARDEKEN <C3-E7>: mersch west het vardeken van nevele naer ghendt, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 38v; meersch ligghende inde muysdalen west het 
vaerdeken van Nevele naer ghent, 1650, RAG-Ne 29, 17r; west het vaerde-
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ken van nevele naer ghent noort de kercke meersch van landeghem, 1661-
1677, RAG-Ne 1194, nr. 56. 

VAART <C3-D4>: upde vaert vander poucke strecken naer nevele, 1578, 
RAG-Ne 64, 74r; oost de priesteraige van landeghem zuut ende west de ca-
lene ofte vaert van nevele, 1582-1624, RAG-Ne 104, 12v; zuyt e(nde) west 
de calene ofte vaert van nevele, 1615, RAG-Dro, 165, 0. 

VARENTBILK: lands boven de varentbulcken, 1579, RAG-Ne 396, 86v; 
eenen bulck ghenaemt den varentbulck metter byle, 1586, RAG-Me 65 69v; 
lants ghenaemt den varentbulck, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0; lants boven den 
varentbulck, 1609, RAG-Me 105, 40v; Landts ghenaemt de(n) varentbulck, 
1679, RAG-Me 70, 200v; saeijlandt ghenaemt den vaerenbulck, 1685, RAG-
Ma 598, 7r; landt boven den vaerenbulck, 1699, RAG-Me 106, 302v; een 
p(ar)tye landts ghenaemt het vaerenbulcken, 1700, RAG-Ma, 597, 50r; lant 
ghenaemt den vaerenbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 457. 

VARENTDRIES <E4>: twee leenen deen licht anden varent driesch, 1460, 
RAG-Ne 9, 143r; anden varendriesch, 1462, SAG, 330/29, 261; aen(den) 
vaerentdriesch gheheete(n) avene heijcke consisterende in eene(n) gracht 
met wateren ende uijtplant groot hondert roe(den), 1501, RAG-Nd; anden 
varentdriesch, 1530, RAG-Nd; leene in Landeghe(m) te(n) ende(n) varent 
driessche, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 199v; van zynder uutueninghe up de(n) 
Varent driesch, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 217r; leene ande varent driesch, 
1542, RAG-Ne 136, 0; Leene Jn Landghe(m) ghenaemt hauenhecke we-
se(nde) ee(nen) gracht van hondert R(oeden) waters hendende Jeghens de(n) 
Varentdriesch noort tschauhecke(n) van(den) zelve(n) driesch, 1550-1563, 
RAG-Ne 63, 8v; ee(n) Lee(n) gheleghe(n) andt valheck(en) hanghe(nde) 
ande(n) voorn(omden) Varendt Driesch zom(en) naer meerendre Rydt ende 
es eene gracht e(nde) watre groot ontrent C R(oeden) onbegrepe(n) 
streck(ende) van(der) west zyde Jeghens de(n) voorn(omden) Varent Driesch 
Jeghens en Lancxt Der zuut zyde van(der) strat(e) die passeert Overt 
voorn(omde) valheck(en) naer Meeren(dre) waermede aldaer ghescheede(n) 
e(nde) ghesepareert werde(n) Dese heer(lichede) va(n) Nevele e(nde) de 
heerlichede van Meerendré Dieme(n) noemt het gaversche ende zo verre 
haer Dese gracht bestrect beghinnene(nde) van anden Draeyboom ofte tme-
negat van partie Landts ghenaemt de haut ste (...) Tvoorschreve(n) Lee(n) als 
van aude(n) tyde(n) ghenaemt gheweest hebbe(nde) De aue(n) heijke ofte 
auen hecke zo noch hede(n) ten Daghe tvoorn(omde) valheck(en) genaemt 
wordt het gaverhecken, 1571-1578, RAG-Ne 14, 121v; zuut west de Va-
rendtdriesch, 1574, RAG-Ne 624, 105r; gelegen anden varent dries (latere 
toevoeging), 1577, RAG-Ne 323, 125v; ande noortzide vanden Varendt 
driesch, 1577, RAG-Ne 625, 142r; leene ande varendries Jnde prochie van 
Landeghem, 1574, RAG-Ne 624, 0; lant an den driesch genaempt den varent 
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oost de calene, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 72v; de tusschenste meersch oost 
de neercalene, 1671, RAG-Me 69, 25v. 

TWEE BUNDEREN <H6>: stic lants datme(n) heet de twee buundre, 1411, 
RAG-RG B1307, 0; landts ghenaempt de twee bunders, 1538-1564, RAG-
Ne, 62, 26r; ee(n) acke(re) ghenaempt de twee bunde(r) com(m)en mett(en) 
zuud oosthen up de nevel strate, 1548, RAG-SB R 858/7E, 1v; een(en) acker 
ghenaempt de tweebunde(re) zuid oost de nevele strate, 1548, RAG-SB/K 
503, 2r; ackere ghenaemt de tweebund(er)e zuutoost up de nevelstr(ate), 
1548, RAG-SB/K 517, nr. 20; den desselbeelck en het mael velt daer anne 
de twee bund(er)s e(nde) tcurte westhaut metter west ostine, 1548, RAG-
SB/R 878/7, 0; acker ghenaempt de twee bundere groot XVIIJc V r(oeden) 
zuut up de nevelstrate, 1577, RAG-Ne 323, 159r; ackere ghenaempt de twee 
bundere zuut oost up de nevelstr(ate), 1582-1624, RAG-Ne 104, 15r; lande 
groot twee bundere genaempt de twee bundere noort het eeckstick oost de 
nevelstrate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 89r; zaeylands ghenaempt het ghysel-
haut zuut Lands ghenaempt den twee bunder toebehoorende de Lazarië van 
Ghendt ofte het Rycken gasthuus, 1584, RAG-Ne 627, 176r; d(e) 2 bunder 
suyt opde nevelstrate, 1588, RAG-Ne 26, 45v; lant ghenaemt den twee bun-
dere groot ontrent xvijC roeden oost de nevelstraete, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 50v; Landts ghenaempt de twee bunderen zuutoost de Nevelstrate 
zuutwest het Caeshout en den varys bulck, 1614, RAG-RG B4543, 0; over 
de twee bund(der), 1630, RAG-SB, R 858/7H, 0; een partije Landt ghe-
heeten de twee bundere groot twee bunderen thien roeden, 1639, RAG-SB, 
R 858/7G, 0; lant den twee bundere groot xvij c R. oost de nevelstraete, 
1650, RAG-Ne 29, 32v2; lant ghenaemt de twee bunder, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 201; Item de twee bunderen ofte Langen ackere suijt de dootman-
straete, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

TWEE DRIEHOEKEN: een partye ghenaempt de Twee dryhoeck(en) zuyt 
oost den heghbosch noort den wech, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 28. 

TWEE GEMETEN: landts op wilde Cauter ghenaempt de twee ghemete(n) 
west de(n) doschwegh suijt den aude(n) brughsche(n) heirwegh, 1694, RAG-
Me 71, 97v; landt ghenaemt de(n) cleynen Backelaer oost e(nde) noort landt 
ghenaempt de(n) twee ghemete(n), 1702, RAG-Ma, 597, 73v. 

TWEEBILK: p(ar)tye landts ghenaempt den twee bulck, 1678, RAG-Ma 
598, 142; p(ar)tye saijlandt ghenaemt de(n) twee bulck sortere(nde) onder 
dheerl(ichede) van baerlevelde, 1694, RAG-Me 106, 137v. 

VAARDEKEN <C3-E7>: mersch west het vardeken van nevele naer ghendt, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 38v; meersch ligghende inde muysdalen west het 
vaerdeken van Nevele naer ghent, 1650, RAG-Ne 29, 17r; west het vaerde-
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ken van nevele naer ghent noort de kercke meersch van landeghem, 1661-
1677, RAG-Ne 1194, nr. 56. 

VAART <C3-D4>: upde vaert vander poucke strecken naer nevele, 1578, 
RAG-Ne 64, 74r; oost de priesteraige van landeghem zuut ende west de ca-
lene ofte vaert van nevele, 1582-1624, RAG-Ne 104, 12v; zuyt e(nde) west 
de calene ofte vaert van nevele, 1615, RAG-Dro, 165, 0. 

VARENTBILK: lands boven de varentbulcken, 1579, RAG-Ne 396, 86v; 
eenen bulck ghenaemt den varentbulck metter byle, 1586, RAG-Me 65 69v; 
lants ghenaemt den varentbulck, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0; lants boven den 
varentbulck, 1609, RAG-Me 105, 40v; Landts ghenaemt de(n) varentbulck, 
1679, RAG-Me 70, 200v; saeijlandt ghenaemt den vaerenbulck, 1685, RAG-
Ma 598, 7r; landt boven den vaerenbulck, 1699, RAG-Me 106, 302v; een 
p(ar)tye landts ghenaemt het vaerenbulcken, 1700, RAG-Ma, 597, 50r; lant 
ghenaemt den vaerenbulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 457. 

VARENTDRIES <E4>: twee leenen deen licht anden varent driesch, 1460, 
RAG-Ne 9, 143r; anden varendriesch, 1462, SAG, 330/29, 261; aen(den) 
vaerentdriesch gheheete(n) avene heijcke consisterende in eene(n) gracht 
met wateren ende uijtplant groot hondert roe(den), 1501, RAG-Nd; anden 
varentdriesch, 1530, RAG-Nd; leene in Landeghe(m) te(n) ende(n) varent 
driessche, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 199v; van zynder uutueninghe up de(n) 
Varent driesch, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 217r; leene ande varent driesch, 
1542, RAG-Ne 136, 0; Leene Jn Landghe(m) ghenaemt hauenhecke we-
se(nde) ee(nen) gracht van hondert R(oeden) waters hendende Jeghens de(n) 
Varentdriesch noort tschauhecke(n) van(den) zelve(n) driesch, 1550-1563, 
RAG-Ne 63, 8v; ee(n) Lee(n) gheleghe(n) andt valheck(en) hanghe(nde) 
ande(n) voorn(omden) Varendt Driesch zom(en) naer meerendre Rydt ende 
es eene gracht e(nde) watre groot ontrent C R(oeden) onbegrepe(n) 
streck(ende) van(der) west zyde Jeghens de(n) voorn(omden) Varent Driesch 
Jeghens en Lancxt Der zuut zyde van(der) strat(e) die passeert Overt 
voorn(omde) valheck(en) naer Meeren(dre) waermede aldaer ghescheede(n) 
e(nde) ghesepareert werde(n) Dese heer(lichede) va(n) Nevele e(nde) de 
heerlichede van Meerendré Dieme(n) noemt het gaversche ende zo verre 
haer Dese gracht bestrect beghinnene(nde) van anden Draeyboom ofte tme-
negat van partie Landts ghenaemt de haut ste (...) Tvoorschreve(n) Lee(n) als 
van aude(n) tyde(n) ghenaemt gheweest hebbe(nde) De aue(n) heijke ofte 
auen hecke zo noch hede(n) ten Daghe tvoorn(omde) valheck(en) genaemt 
wordt het gaverhecken, 1571-1578, RAG-Ne 14, 121v; zuut west de Va-
rendtdriesch, 1574, RAG-Ne 624, 105r; gelegen anden varent dries (latere 
toevoeging), 1577, RAG-Ne 323, 125v; ande noortzide vanden Varendt 
driesch, 1577, RAG-Ne 625, 142r; leene ande varendries Jnde prochie van 
Landeghem, 1574, RAG-Ne 624, 0; lant an den driesch genaempt den varent 
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driesch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 10r; uutghenomen uutten Varentdriesch, 
16r, RAG-Nd; leen anden varent driesch, 1600, RAG-Ne 73, 66v; lee(n) 
and(en) varent driesch geheeten auden heycke en Js een(e) gracht e(nde) wa-
tere, 1600, RAG-Ne 73, 66v; een leen en es ooc gheleghen anden varent 
Driesch ende es gheheten hauen h auenheycke en es eene gracht en watre 
hond(er)t Roeden groot, 16e eeuw, RAG-Ne 8, 118; hofstede an den varent 
dries, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 3v; zeker plecke van eerfve Ligghende 
anden varentdriesch noort oost sheeren straete Loopende deur de vier hecke-
nen naer meerendre noortwest de gracht vant Leen ghenaemt hauenecke en-
de suut west den voornomden varentdriesch (Int registre van Nevele f. 248), 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 81v; hofstede anden Varent driesch, 1604-1613 
RAG-Ne 1262, 21r; anden varent driesch ende js gheheeten aven heijcke, 
1620, RAG-Nd; behuysde hofstede up den varentdriesch, 1627, RAG-Ne 
398, 24v; behuysde hofstede oost de(n) cappelle(n) driesch noort de(n) vae-
re(n) driesch zuyt de(n) pintenbulck, 1641, RAG-Ne 399, 49v; behuysde 
hofstede daerment noempt de(n) varentdries zuyt west den driesch, 1649, 
RAG-Me 66, 119r; ghenomen vanden heere van Nevele uuten varentdriesch 
suut den varentdriesch, 1650, RAG-Ne 29, 55r; ligghende anden varen-
driesch noort oost heerenstraete deur vier heckenen naer meerendre noort 
west de gracht vant leen ghenaemt hauenhecke ende suut west varentdriesch, 
1650, RAG-Ne 29, 55v; hofstede ghenaemt het Veyken ligghende aen den 
Varent driesch, 1656-1657, RAG-Ne 1265, leen anden varentdriesch ende is 
gheheeten aven heycke ende es eene gracht ende watre, 1661, RAG-Nd, 2r; 
suut den varent driesch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 242; hofstede Jn 
cheynse ghenomen uuten varentdriesch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 244; 
plecke van eerfve noort oost sheeren straete noort west de gracht vant leen 
ende suut west den varent driesch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 247; anden 
Varentdriesch gheheeten avene heijcke consisterende Jn eenen gracht met 
waeter ende uytplant groot hondert roeden, 1691, RAG-Nd; oost ende suijt 
den vaerentdries, 1728, RAG-Ne 2244, art. 393; behuijsde hofstede met de 
motte wallen ende landen daer mede gaende paelende west den vaerentdries, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 434. 

VARIJKS BILK: lant genaempt de varycxbulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
89r; Landts ghenaempt de twee bunderen zuutoost de Nevelstrate zuutwest 
het Caeshout en den varys bulck, 1614, RAG-RG B4543, 0; lant ghenaemt 
den varicbulck, 1650, RAG-Ne 29, 32r; lant den varicxbulck, 1650, RAG-Ne 
29, 33r; lant ghenaemt den varicbulc, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 116. 

VEEPUT: ghenaemt den veeput, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 13r. 

VEIKEN <E4>: hofstede aen varent-driesch genaemt het veyken, 1643-
1645, RAG-Ne 1257, 2r; hofstede ghenaemt het veyken ligghen aen Varent-
driesch oost den vaerent-driesch, 1653-1655, RAG-Ne 1265, 2r; hofstede 
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ghenaemt het Veyken ligghende aen den Varent driesch, 1656-1657, RAG-
Ne 1265, 2r; landt genaemt het veijken, 1685, RAG-Ma 598, 6v. 

VELD IN BLAKENAKKER <G5>: lants ghenaempt tvelt jn blaken ackere, 
1538-1564, RAG-Ne, 62, 3r; lant genaempt het velt in blaken ackere west de 
strate genaempt het blaken acker straetken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 85v; 
lant genaempt het velt in blaken ackere west de strate genaempt het blaken 
acker straetken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 85v; lant ghenaemt het veldeken
kerkcken velt jn blaeckenacker west het blaeckenackerstraetken, 1650, 
RAG-Ne 29, 52v. 

VELD: een stic lants datmen heedt tfelt groot vC en lx roeden, 1451, SAG, 
330/25, 86r; den quaden desselbeelck tvelt e(nde) de hegghen, 1548, RAG-
SB/R 878/7, 0; lands gheheeten tveld, 1566, RAG-Ne, 99, 4r; up het velt, 
1577, RAG-Ne 323, 133v; lands ghenaempt tvelt gheleghen d(aer)ment heet 
noorthaut, 1579, RAG-Ne 670, 0; Lands ghenaemt tveldt gheleghen daer-
ment heet noorthaut, 1579, RAG-Ne 626, 132r; Lants ghenaemt tvelt ghe-
leghen daerment heet Noorthaut, 1582, RAG-Ne 773, 0; Landts ghenaempt 
het velt zuudt het goedt vander Aelmoessenye van wylent Sente baefs te 
Ghendt, 1583, RAG-Ne 396, 299r; Landts ghenaempt het velt oost de haut-
strate, 1584, RAG-Ne 63, 87r; (land) jnden westhoeck genaempt het velt 
oost sheeren strate, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 3v; zaeylands gheleghen ter 
plaetsen ghenaempt zynde het veldt metter oostzyde Jeghens de hautstrate, 
1584, RAG-Ne 627, 176r; Lants Jnde(n) Westhouck ghenaempt het velt, 
1584, RAG-Ne 63, 100r; het velt oost de hautstrate, 1588, RAG-Ne 26, 47v; 
lant ghenaemt het velt oost de houtstraete west den thiende(n) bulc, 1650, 
RAG-Ne 29, 11v; lant ghenaemt het velt, 1728, RAG-Ne 2244, art. 145. 

VELDAKKER: Jnden velt ackere, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 175r; Landts 
upde(n) veltackere, 1577, RAG-Ne 323, 108v; landts ghenaempt de(n) vel-
tackere, 1577, RAG-Ne 323, 121v; landt up den noortackere ofte veltackere, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 20r; lant ghenaempt de velt ackere noort de pro-
chie van meerentre, 1582-1624, RAG-Ne 104, 81v; ijC R(oeden) ghenaemt 
den veltackere, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 28r; Landts Ligghende inden 
veltackere noort dwaterlat, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 39v; een stic landts 
wylent twee sticken gheweest deene ghenaemt den bosch ende dander den 
veltackere noort Leen ghehouden vant gaversche, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 71r; cauterlant upden veltackere, 1639, RAG-Ne 28, 0; stick cauterlant 
up de veltacker ghenaemt tlanghe ghemet, 1650, RAG-Ne 29, 10v; partye 
ghenaemt den veltackere noort twaterlat ofte beke scheedende de prochie 
van landeghem ende meerendre, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 80r; landt bij 
den veltackere west ende noort de beke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1219. 
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driesch, 1582-1624, RAG-Ne 104, 10r; uutghenomen uutten Varentdriesch, 
16r, RAG-Nd; leen anden varent driesch, 1600, RAG-Ne 73, 66v; lee(n) 
and(en) varent driesch geheeten auden heycke en Js een(e) gracht e(nde) wa-
tere, 1600, RAG-Ne 73, 66v; een leen en es ooc gheleghen anden varent 
Driesch ende es gheheten hauen h auenheycke en es eene gracht en watre 
hond(er)t Roeden groot, 16e eeuw, RAG-Ne 8, 118; hofstede an den varent 
dries, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 3v; zeker plecke van eerfve Ligghende 
anden varentdriesch noort oost sheeren straete Loopende deur de vier hecke-
nen naer meerendre noortwest de gracht vant Leen ghenaemt hauenecke en-
de suut west den voornomden varentdriesch (Int registre van Nevele f. 248), 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 81v; hofstede anden Varent driesch, 1604-1613 
RAG-Ne 1262, 21r; anden varent driesch ende js gheheeten aven heijcke, 
1620, RAG-Nd; behuysde hofstede up den varentdriesch, 1627, RAG-Ne 
398, 24v; behuysde hofstede oost de(n) cappelle(n) driesch noort de(n) vae-
re(n) driesch zuyt de(n) pintenbulck, 1641, RAG-Ne 399, 49v; behuysde 
hofstede daerment noempt de(n) varentdries zuyt west den driesch, 1649, 
RAG-Me 66, 119r; ghenomen vanden heere van Nevele uuten varentdriesch 
suut den varentdriesch, 1650, RAG-Ne 29, 55r; ligghende anden varen-
driesch noort oost heerenstraete deur vier heckenen naer meerendre noort 
west de gracht vant leen ghenaemt hauenhecke ende suut west varentdriesch, 
1650, RAG-Ne 29, 55v; hofstede ghenaemt het Veyken ligghende aen den 
Varent driesch, 1656-1657, RAG-Ne 1265, leen anden varentdriesch ende is 
gheheeten aven heycke ende es eene gracht ende watre, 1661, RAG-Nd, 2r; 
suut den varent driesch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 242; hofstede Jn 
cheynse ghenomen uuten varentdriesch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 244; 
plecke van eerfve noort oost sheeren straete noort west de gracht vant leen 
ende suut west den varent driesch, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 247; anden 
Varentdriesch gheheeten avene heijcke consisterende Jn eenen gracht met 
waeter ende uytplant groot hondert roeden, 1691, RAG-Nd; oost ende suijt 
den vaerentdries, 1728, RAG-Ne 2244, art. 393; behuijsde hofstede met de 
motte wallen ende landen daer mede gaende paelende west den vaerentdries, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 434. 

VARIJKS BILK: lant genaempt de varycxbulck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
89r; Landts ghenaempt de twee bunderen zuutoost de Nevelstrate zuutwest 
het Caeshout en den varys bulck, 1614, RAG-RG B4543, 0; lant ghenaemt 
den varicbulck, 1650, RAG-Ne 29, 32r; lant den varicxbulck, 1650, RAG-Ne 
29, 33r; lant ghenaemt den varicbulc, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 116. 

VEEPUT: ghenaemt den veeput, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 13r. 

VEIKEN <E4>: hofstede aen varent-driesch genaemt het veyken, 1643-
1645, RAG-Ne 1257, 2r; hofstede ghenaemt het veyken ligghen aen Varent-
driesch oost den vaerent-driesch, 1653-1655, RAG-Ne 1265, 2r; hofstede 
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ghenaemt het Veyken ligghende aen den Varent driesch, 1656-1657, RAG-
Ne 1265, 2r; landt genaemt het veijken, 1685, RAG-Ma 598, 6v. 

VELD IN BLAKENAKKER <G5>: lants ghenaempt tvelt jn blaken ackere, 
1538-1564, RAG-Ne, 62, 3r; lant genaempt het velt in blaken ackere west de 
strate genaempt het blaken acker straetken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 85v; 
lant genaempt het velt in blaken ackere west de strate genaempt het blaken 
acker straetken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 85v; lant ghenaemt het veldeken
kerkcken velt jn blaeckenacker west het blaeckenackerstraetken, 1650, 
RAG-Ne 29, 52v. 

VELD: een stic lants datmen heedt tfelt groot vC en lx roeden, 1451, SAG, 
330/25, 86r; den quaden desselbeelck tvelt e(nde) de hegghen, 1548, RAG-
SB/R 878/7, 0; lands gheheeten tveld, 1566, RAG-Ne, 99, 4r; up het velt, 
1577, RAG-Ne 323, 133v; lands ghenaempt tvelt gheleghen d(aer)ment heet 
noorthaut, 1579, RAG-Ne 670, 0; Lands ghenaemt tveldt gheleghen daer-
ment heet noorthaut, 1579, RAG-Ne 626, 132r; Lants ghenaemt tvelt ghe-
leghen daerment heet Noorthaut, 1582, RAG-Ne 773, 0; Landts ghenaempt 
het velt zuudt het goedt vander Aelmoessenye van wylent Sente baefs te 
Ghendt, 1583, RAG-Ne 396, 299r; Landts ghenaempt het velt oost de haut-
strate, 1584, RAG-Ne 63, 87r; (land) jnden westhoeck genaempt het velt 
oost sheeren strate, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 3v; zaeylands gheleghen ter 
plaetsen ghenaempt zynde het veldt metter oostzyde Jeghens de hautstrate, 
1584, RAG-Ne 627, 176r; Lants Jnde(n) Westhouck ghenaempt het velt, 
1584, RAG-Ne 63, 100r; het velt oost de hautstrate, 1588, RAG-Ne 26, 47v; 
lant ghenaemt het velt oost de houtstraete west den thiende(n) bulc, 1650, 
RAG-Ne 29, 11v; lant ghenaemt het velt, 1728, RAG-Ne 2244, art. 145. 

VELDAKKER: Jnden velt ackere, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 175r; Landts 
upde(n) veltackere, 1577, RAG-Ne 323, 108v; landts ghenaempt de(n) vel-
tackere, 1577, RAG-Ne 323, 121v; landt up den noortackere ofte veltackere, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 20r; lant ghenaempt de velt ackere noort de pro-
chie van meerentre, 1582-1624, RAG-Ne 104, 81v; ijC R(oeden) ghenaemt 
den veltackere, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 28r; Landts Ligghende inden 
veltackere noort dwaterlat, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 39v; een stic landts 
wylent twee sticken gheweest deene ghenaemt den bosch ende dander den 
veltackere noort Leen ghehouden vant gaversche, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 71r; cauterlant upden veltackere, 1639, RAG-Ne 28, 0; stick cauterlant 
up de veltacker ghenaemt tlanghe ghemet, 1650, RAG-Ne 29, 10v; partye 
ghenaemt den veltackere noort twaterlat ofte beke scheedende de prochie 
van landeghem ende meerendre, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 80r; landt bij 
den veltackere west ende noort de beke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1219. 
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VELDAKKERKEN: Lands ghenaempt het veldackerkin, 1579, RAG-Ne 
396, 101r. 

VELDBOSSELKEN: ee(n) bosschelken gheheete(n) tvelt bosschelke(n), 
1548, RAG-SB R 858/7E, 1v; bosschelkin gheheeten tveltbosschelkin zuid 
de hautstrate, 1548, RAG-SB/K 503, 2r; bosschelken gheheeten tveltbos-
schelke, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 17; den hulst en tveltbosschelken, 1558, 
RAG-SB/K 517, 0; bosschelke(n) gheheete(n) tveltbosschelke(n) zuut de 
hautstraete, 1577, RAG-Ne 323, 161r; bosschelken gheheeten tvelt bos-
schelken zuudt de hautstrate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 16r; bosch het velt-
bosselke(n), 1588, RAG-Ne 26, 44r; een partyk(en) beplant met abbeel(en) 
genaempt tveltboschelken zuyt oost de straete, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 
17; bosch het veltbosschelken, 1650, RAG-Ne 29, 43v; lant ...het velt bos-
selken alsnu beplant, 1728, RAG-Ne 2244, art. 146. 

VELDEKEN <F6>: lant genaempt het veldeken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
6v; Landts ghenaemt het veldeken oost de hautstraete noort de petancie van 
sente baefs, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 71r; lant ghenaemt het veldeken oost 
de houtstraete, 1650, RAG-Ne 29, 24r; p(ar)tye lants ghenaemt Veldeken 
noortoost de dreve van almoessenye strecken naerde hautstrate, l653, RAG-
SB O 4262, 0; landts genaemt het veldeken zuyt de hautstraete, 1677, RAG-
Me 70, 92r; lants ghenaempt het veldeken zuijt de hautstrate, 1677, RAG-
Me 83, art. 49; landts ghenaemt het veldeken suijt d hautstrae(te), 1689, 
RAG-Me 71, 27r; Landts het veldeken oost de hautstraete noort de dreve van 
desen goede, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

VELDEKEN: ghenaemt tveldekin, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 12v; bosch Jnt 
veldeke(n), 1577, RAG-Ne 323, 105v; bosch ghenaempt het veldeke(n), 
1577, RAG-Ne 323, 149r; bosch ghenaemt het veldeken (noort de prochie 
van hansbeke), 1650, RAG-Ne 29, 50r; bosch wesende wylent ghenaemt 
tveldeken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 74r; bosch ghenaemt het veldeken 
noort de prochie van hansbeke, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 112r. 

VERGAANKEN <H6>: lant genaempt het gaverken zuut het vergaenken, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 86v; bosch genaempt het vergaenken liggende 
omedolven, 1582-1624, RAG-Ne 104, 89r; een Bosschelken ghenaempt het 
vergaentken nort west de hautstrate, 1614, RAG-RG B4543, 0; lant het ga-
verken suut het vergaenken, 1650, RAG-Ne 29, 14r; bosch In de sompelin-
ghe ghenaemt het vergaenken west het gaverken, 1650, RAG-Ne 29, 32r4; 
het veriaenken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 47. 

VERHEYLEN BILK: een buelc gheheete(n) verheyle(n) buelc, 1426, SAG, 
330/18, 340v. 
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VERROTTENBILK: Ut synen verrotten bulck, 1656-1657, RAG-Ne 1265, 
2r; landt ghenaemt den veroffen bulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 142. 

VERSINS GRAVE: up versin graf, 1414, SAG, 330/15, 240v; daer ment 
noumpt bij v(er)sins grave, 1451, SAG, 330/25, 78r; tversingraf, 1456, SAG, 
330/27, 114v; tbersingraf, 1461, SAG, 330/29, 112v; lants ligghende boven 
veerne graeve, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 3v; lants datmen heet te verne 
grave, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 8r; lants gheleghen daerment heet te ver-
negrave tot onderhout van bavenbrugghe, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 23v; 
Lants ghelegh(en) daerment heet te Vernegrave groot een half bundere tot 
onderhout van bavenbrugghe, 1614-1615, RAG-Ne 1257, 3r-3v; lants ghe-
leghen daermen t noemt het Verregrave oost den herrewech tot onderhaut 
van baven-brugghe, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 2r. 

VERSTE STEVAERT: een partye ghenaempt den versten Stevaert noort 
west d’hautstraete, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 19. 

VEYS BILK: p(ar)tye lant ghen(aempt) den veys bulck oost d’aelmoesenye, 
1678, RAG-Ma 598, 141. 

VEYS STEDE: landts gheleghen An Renterghems strate ghenaempt tVeys 
stede, 1622, RAG-Ne 72, 0. 

VIER GEMETEN <D4>: Lant genaemt het brielken west een stic genaemt 
de viergemeten, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 17r; lant het brielken zuut oost 
den kercwech noort de vierghemete, 1650, RAG-Ne 29, 54v. 

VIER GEMETEN <G6>: stic dat men heet de viere ghemete ende wals 
mersch daer an, 1403, RAG-SB/O 1493, 0; ghyselins haut de heelstyle de 
ca(n)ten vand(e) vier ghemeten den drael en abbeel hauten, 1548, RAG-
SB/R 878/7, 0; ghiselins haudt de heelstyke de ca(n)ten vand(e) vier 
ghem(eten) den drael en abbeel hauten, 1558, RAG-SB/K 517, 0; landts 
ghenaempt de vierghemete(n) west de haudt straete, 1577, RAG-Ne 323, 
101r; lant de vier gemeten in noorthaut, 1582-1624, RAG-Ne 104, 86r; stic 
lants genaemt de viergemeten liggende opden coutere daerment heet gheer-
lofs dycke west een meersch genaemt thiltstylken, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 52v; Lants de vierghemete, 1606, RAG-Ne 396, 392r; lant de vier 
ghemeten In noorthout, 1650, RAG-Ne 29, 4v eene partye genaemt de vier 
gemeten, 17e, RAG-SB/R 878/7E, 0; eene partye Landts genaemt de vier-
gemete west de hautstraete, 17e, RAG-SB/R 878/7E, 0; lant ghenaemt de 
vierghemete west dhautstrate, 1728, RAG-Ne 2244, art. 253; Landts ende 
bosch genaemt de vier gemet(en) noort de noorthautstraete, 1749, RAG-
SB/R 858/7, 0. 
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VELDAKKERKEN: Lands ghenaempt het veldackerkin, 1579, RAG-Ne 
396, 101r. 

VELDBOSSELKEN: ee(n) bosschelken gheheete(n) tvelt bosschelke(n), 
1548, RAG-SB R 858/7E, 1v; bosschelkin gheheeten tveltbosschelkin zuid 
de hautstrate, 1548, RAG-SB/K 503, 2r; bosschelken gheheeten tveltbos-
schelke, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 17; den hulst en tveltbosschelken, 1558, 
RAG-SB/K 517, 0; bosschelke(n) gheheete(n) tveltbosschelke(n) zuut de 
hautstraete, 1577, RAG-Ne 323, 161r; bosschelken gheheeten tvelt bos-
schelken zuudt de hautstrate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 16r; bosch het velt-
bosselke(n), 1588, RAG-Ne 26, 44r; een partyk(en) beplant met abbeel(en) 
genaempt tveltboschelken zuyt oost de straete, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 
17; bosch het veltbosschelken, 1650, RAG-Ne 29, 43v; lant ...het velt bos-
selken alsnu beplant, 1728, RAG-Ne 2244, art. 146. 

VELDEKEN <F6>: lant genaempt het veldeken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
6v; Landts ghenaemt het veldeken oost de hautstraete noort de petancie van 
sente baefs, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 71r; lant ghenaemt het veldeken oost 
de houtstraete, 1650, RAG-Ne 29, 24r; p(ar)tye lants ghenaemt Veldeken 
noortoost de dreve van almoessenye strecken naerde hautstrate, l653, RAG-
SB O 4262, 0; landts genaemt het veldeken zuyt de hautstraete, 1677, RAG-
Me 70, 92r; lants ghenaempt het veldeken zuijt de hautstrate, 1677, RAG-
Me 83, art. 49; landts ghenaemt het veldeken suijt d hautstrae(te), 1689, 
RAG-Me 71, 27r; Landts het veldeken oost de hautstraete noort de dreve van 
desen goede, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

VELDEKEN: ghenaemt tveldekin, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 12v; bosch Jnt 
veldeke(n), 1577, RAG-Ne 323, 105v; bosch ghenaempt het veldeke(n), 
1577, RAG-Ne 323, 149r; bosch ghenaemt het veldeken (noort de prochie 
van hansbeke), 1650, RAG-Ne 29, 50r; bosch wesende wylent ghenaemt 
tveldeken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 74r; bosch ghenaemt het veldeken 
noort de prochie van hansbeke, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 112r. 

VERGAANKEN <H6>: lant genaempt het gaverken zuut het vergaenken, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 86v; bosch genaempt het vergaenken liggende 
omedolven, 1582-1624, RAG-Ne 104, 89r; een Bosschelken ghenaempt het 
vergaentken nort west de hautstrate, 1614, RAG-RG B4543, 0; lant het ga-
verken suut het vergaenken, 1650, RAG-Ne 29, 14r; bosch In de sompelin-
ghe ghenaemt het vergaenken west het gaverken, 1650, RAG-Ne 29, 32r4; 
het veriaenken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 47. 

VERHEYLEN BILK: een buelc gheheete(n) verheyle(n) buelc, 1426, SAG, 
330/18, 340v. 
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VERROTTENBILK: Ut synen verrotten bulck, 1656-1657, RAG-Ne 1265, 
2r; landt ghenaemt den veroffen bulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 142. 

VERSINS GRAVE: up versin graf, 1414, SAG, 330/15, 240v; daer ment 
noumpt bij v(er)sins grave, 1451, SAG, 330/25, 78r; tversingraf, 1456, SAG, 
330/27, 114v; tbersingraf, 1461, SAG, 330/29, 112v; lants ligghende boven 
veerne graeve, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 3v; lants datmen heet te verne 
grave, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 8r; lants gheleghen daerment heet te ver-
negrave tot onderhout van bavenbrugghe, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 23v; 
Lants ghelegh(en) daerment heet te Vernegrave groot een half bundere tot 
onderhout van bavenbrugghe, 1614-1615, RAG-Ne 1257, 3r-3v; lants ghe-
leghen daermen t noemt het Verregrave oost den herrewech tot onderhaut 
van baven-brugghe, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 2r. 

VERSTE STEVAERT: een partye ghenaempt den versten Stevaert noort 
west d’hautstraete, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 19. 

VEYS BILK: p(ar)tye lant ghen(aempt) den veys bulck oost d’aelmoesenye, 
1678, RAG-Ma 598, 141. 

VEYS STEDE: landts gheleghen An Renterghems strate ghenaempt tVeys 
stede, 1622, RAG-Ne 72, 0. 

VIER GEMETEN <D4>: Lant genaemt het brielken west een stic genaemt 
de viergemeten, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 17r; lant het brielken zuut oost 
den kercwech noort de vierghemete, 1650, RAG-Ne 29, 54v. 

VIER GEMETEN <G6>: stic dat men heet de viere ghemete ende wals 
mersch daer an, 1403, RAG-SB/O 1493, 0; ghyselins haut de heelstyle de 
ca(n)ten vand(e) vier ghemeten den drael en abbeel hauten, 1548, RAG-
SB/R 878/7, 0; ghiselins haudt de heelstyke de ca(n)ten vand(e) vier 
ghem(eten) den drael en abbeel hauten, 1558, RAG-SB/K 517, 0; landts 
ghenaempt de vierghemete(n) west de haudt straete, 1577, RAG-Ne 323, 
101r; lant de vier gemeten in noorthaut, 1582-1624, RAG-Ne 104, 86r; stic 
lants genaemt de viergemeten liggende opden coutere daerment heet gheer-
lofs dycke west een meersch genaemt thiltstylken, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 52v; Lants de vierghemete, 1606, RAG-Ne 396, 392r; lant de vier 
ghemeten In noorthout, 1650, RAG-Ne 29, 4v eene partye genaemt de vier 
gemeten, 17e, RAG-SB/R 878/7E, 0; eene partye Landts genaemt de vier-
gemete west de hautstraete, 17e, RAG-SB/R 878/7E, 0; lant ghenaemt de 
vierghemete west dhautstrate, 1728, RAG-Ne 2244, art. 253; Landts ende 
bosch genaemt de vier gemet(en) noort de noorthautstraete, 1749, RAG-
SB/R 858/7, 0. 
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VIER GEMETEN: cauterlant west den herwech van vosselaere naer lande-
ghem ghenaemt de vier ghemeten, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 22. 

VIER GEMETEN: lants de Vier gemeten liggende op den coutere, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 9r; cauterlants bij landeghem kercke Inde vier ghemeten 
west den herwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 31v; cauterlant by landeghem 
kercke ghenaemt de vierghemeten, 1650, RAG-Ne 29, 7v. 

VIERENDEELBUNDERS: Lande Inden wyck va(n) heyste(n) ghenaempt 
het vierendeel bunders, 1650, RAG-Me 66, 216r; landts ghenaemt het vie-
rendeels bundere suyt de(n) arme(n) van(n) lovendeghe(m) west ende noort 
sheeren straete, 1695, RAG-Me 71, 147r. 

VIERGEMETENBOS <G5>: de iiij gh(emeten) bosch, 1548, RAG-SB R 
858/7E, 1r; een partye ghenaemt de vierghemete bos, 1630, RAG-SB/R 
858/7E, 0; een partye zaeylandt ghenaempt den viergemeten bos, 1641, 
RAG-SB/R 858/7D, nr. 3; een partye bosch ghenaempt den vierghemedtbos 
oost de doomanstraete, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 4; eene partye bosch 
genaemt de viergemetebosch groot 300 Roe, 17e, RAG-SB/R 878/7E, 0; 
eene partye Landt ende bosch genaemt de viergemetebosch, 17e, RAG-SB/R 
878/7E, 0; lant ende bosch ghenaemt den vierghemeetbosch, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 250. 

VIERHEKKEN <E4>: Vier Heckene(n), 1557, RAG-Ou, 1714, 3r; hofstede 
daerment heedt vier heckene(n) noort oost de vierhecken driesch en noort 
west tsheere(n) strate, 1566, RAG-Ne, 99, 3v; stede binne(n) vierheckene(n), 
1577, RAG-Ne 323, 146r; Vierheckenen, 1577, RAG-Ou, 1715, 3r; binne(n) 
der Vier heckenen, 1579, RAG-Ne 670, 0; behuusde hofstede gheleghen 
binnen Vier heckenen oost sheeren strate, 1579, RAG-Ne 626, 132v; int ge-
weste te vierheckenen, 1582-1624, RAG-Ne 104, 7v; eene behuusde hofste-
de gheleghen binne(n) de vier eckenen jnde prochie van Landeghem, 1582, 
RAG-Ne 773, 0;  behuusde hofstede Jnt gheweste daerment heet te Vier 
heckenen noort  sheeren strate, 1584,  RAG-Ne 63, 92r;  Lant gheleghen 
daerment noemt de vier heckenen, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 98v; behuys-
de hofstede landeghem Vierheckenen, 1650, reg. 66, f 266r; cauterlant lig-
ghende boven het kercken bulxken noort den heerwech loopende deur de 
vier heck(en), 1650, RAG-Ne 29, 6r; op den wyck van viereckenen suyt de 
strate van nevele naer ghendt, 1662, RAG-Ne 421, 0; Lande gheleghen op 
de(n) wyck va(n) 4 heckenen ghenaemt het waterlat suyt het waterlat, 1672, 
RAG-Me 69, 74v; op de(n) wijck va(n) vier hecken west e(nde) noort de(n) 
Cappelle(n) driesch, 1674, RAG-Ma 598, 100; Landts gheleghen op de(n) 
wyck vande vier hecken(n), 1677, RAG-Me 70, 125r; eene behuijsde hofste-
de metten huyse schure waghenhuijs ovenbuer boomen ende alle andere Cat-
theijlen d(aer)op staende ghestaen ende gheleghen binnen de voornomde 
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prochie op den wijck van vierheckenen metten Bulck bachten den huijse oost 
de straete, 1678, RAG-Ma 598, 138-139; een behuijsde hofstede gheleghen 
binnen de prochie van Landeghem op den wijck van vier heckenen west en 
noort den dries,  1678, RAG-Ma 598,  146-147;  op de(n) wyck van vier 
heckenen west de strae(te) noort west de(n) poillendriesch, 1689, RAG-
Me71, 27r; saeijlandt Inde(n) wijck van vier Eeckenen ghenaemt de(n) bach-
tencautere west de(n) doschwegh, 1692, RAG-Me 106, 84v; meersch 
ghenaemt den biervliedt op den wijck vande vier heckenen noort sheeren 
straete, 1698, RAG-Me 106, 252r; behuijsde hofstede metten uijtplant lig-
ghende inde(n) wijck de vierheckens oost sheeren straete ende suijt den 
driesch, 1700, RAG-Ma, 597, 49v; op den Wyck van de vier heckenen oost 
suijt en west de cappellendriesch, 1701, RAG-Ma, 597, 51v; op den wijck 
van vier heckenen lande van nevele suyt en west sheere(n) straete, 1703, 
RAG-Me 71, 216v; Tweeden wijck ghenaemt de vier heckenen, 1728, RAG-
Ne 2244, art. 258-259; oostwaert leedende naer de vier heckenen Dries, 
1738, RAG-Dro 56, 681. 

VIERHEKKENDRIES <E4>: behuusde hofstede ande vierhecke(n) driesch 
oost de(n) driesch noort sheere(n) straete, 1577, RAG-Ne 323, 123v; west de 
vierheckenen dries geleghen binnen de prochie van Landeghem op de heerel. 
van Baerlevelde, 1698, RAG-Ma, 597, 4v; op vier heckenen dries noort ende 
oost den voorseijden dries suijt de beke ofte den uuijtplant, 1699, RAG-Me 
106, 289v. 

VIERHONDERD ROEDEN: p(ar)tyen landts ghenaemt de vier hondert roe-
de(n) bove(n) de muijsddaele, 1693, RAG-Me 106, 131r. 

VIJF GEMETEN: mersch byde vyf ghemete(n) oost de Caelne, 1623, RAG-
Ne 397, 169v. 

VIJFHONDERD ROEDEN: landts gheheete(n) de(n) Vc R(oeden) ligghen-
de Inde(n) caute(re) bove(n) de langhe meersch noort de langhe meersch, 
1548, RAG-SB R 858/7E, 2v; lands gheheeten de v c R(oeden) ligghen Inde 
cautere bove(n) de langhe meersch noort de langhe meersch, 1548, RAG-
SB/K 503, 2v; lants den v c Roeden, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 31; Lants 
gheheete(n) de Vc r(oeden) Ligghende Jnde cautere bove(n) de Langhe 
meersch west de Langhemeersch, 1577, RAG-Ne 323, 158r; Landts up vos-
selaercauter ghenaempt de Vc roede(n), 1577, RAG-Ne 323, 158r; landts 
gheheeten de Vc roeden Inde cautere boven de langemersch, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 15r; lant de v c R(oeden) ligghende inden coutere boven de 
Langhe meersch west de Langhe mersch, 1650, RAG-Ne 29, 44r; lant 
ghenaemt de v.C R. gheleghen boven de meersch suut oost de meerschen 
west den cauterwech van landeghem meulene naer meerendre, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, 118r. 
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VIER GEMETEN: cauterlant west den herwech van vosselaere naer lande-
ghem ghenaemt de vier ghemeten, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 22. 

VIER GEMETEN: lants de Vier gemeten liggende op den coutere, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 9r; cauterlants bij landeghem kercke Inde vier ghemeten 
west den herwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 31v; cauterlant by landeghem 
kercke ghenaemt de vierghemeten, 1650, RAG-Ne 29, 7v. 

VIERENDEELBUNDERS: Lande Inden wyck va(n) heyste(n) ghenaempt 
het vierendeel bunders, 1650, RAG-Me 66, 216r; landts ghenaemt het vie-
rendeels bundere suyt de(n) arme(n) van(n) lovendeghe(m) west ende noort 
sheeren straete, 1695, RAG-Me 71, 147r. 

VIERGEMETENBOS <G5>: de iiij gh(emeten) bosch, 1548, RAG-SB R 
858/7E, 1r; een partye ghenaemt de vierghemete bos, 1630, RAG-SB/R 
858/7E, 0; een partye zaeylandt ghenaempt den viergemeten bos, 1641, 
RAG-SB/R 858/7D, nr. 3; een partye bosch ghenaempt den vierghemedtbos 
oost de doomanstraete, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 4; eene partye bosch 
genaemt de viergemetebosch groot 300 Roe, 17e, RAG-SB/R 878/7E, 0; 
eene partye Landt ende bosch genaemt de viergemetebosch, 17e, RAG-SB/R 
878/7E, 0; lant ende bosch ghenaemt den vierghemeetbosch, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 250. 

VIERHEKKEN <E4>: Vier Heckene(n), 1557, RAG-Ou, 1714, 3r; hofstede 
daerment heedt vier heckene(n) noort oost de vierhecken driesch en noort 
west tsheere(n) strate, 1566, RAG-Ne, 99, 3v; stede binne(n) vierheckene(n), 
1577, RAG-Ne 323, 146r; Vierheckenen, 1577, RAG-Ou, 1715, 3r; binne(n) 
der Vier heckenen, 1579, RAG-Ne 670, 0; behuusde hofstede gheleghen 
binnen Vier heckenen oost sheeren strate, 1579, RAG-Ne 626, 132v; int ge-
weste te vierheckenen, 1582-1624, RAG-Ne 104, 7v; eene behuusde hofste-
de gheleghen binne(n) de vier eckenen jnde prochie van Landeghem, 1582, 
RAG-Ne 773, 0;  behuusde hofstede Jnt gheweste daerment heet te Vier 
heckenen noort  sheeren strate, 1584,  RAG-Ne 63, 92r;  Lant gheleghen 
daerment noemt de vier heckenen, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 98v; behuys-
de hofstede landeghem Vierheckenen, 1650, reg. 66, f 266r; cauterlant lig-
ghende boven het kercken bulxken noort den heerwech loopende deur de 
vier heck(en), 1650, RAG-Ne 29, 6r; op den wyck van viereckenen suyt de 
strate van nevele naer ghendt, 1662, RAG-Ne 421, 0; Lande gheleghen op 
de(n) wyck va(n) 4 heckenen ghenaemt het waterlat suyt het waterlat, 1672, 
RAG-Me 69, 74v; op de(n) wijck va(n) vier hecken west e(nde) noort de(n) 
Cappelle(n) driesch, 1674, RAG-Ma 598, 100; Landts gheleghen op de(n) 
wyck vande vier hecken(n), 1677, RAG-Me 70, 125r; eene behuijsde hofste-
de metten huyse schure waghenhuijs ovenbuer boomen ende alle andere Cat-
theijlen d(aer)op staende ghestaen ende gheleghen binnen de voornomde 
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prochie op den wijck van vierheckenen metten Bulck bachten den huijse oost 
de straete, 1678, RAG-Ma 598, 138-139; een behuijsde hofstede gheleghen 
binnen de prochie van Landeghem op den wijck van vier heckenen west en 
noort den dries,  1678, RAG-Ma 598,  146-147;  op de(n) wyck van vier 
heckenen west de strae(te) noort west de(n) poillendriesch, 1689, RAG-
Me71, 27r; saeijlandt Inde(n) wijck van vier Eeckenen ghenaemt de(n) bach-
tencautere west de(n) doschwegh, 1692, RAG-Me 106, 84v; meersch 
ghenaemt den biervliedt op den wijck vande vier heckenen noort sheeren 
straete, 1698, RAG-Me 106, 252r; behuijsde hofstede metten uijtplant lig-
ghende inde(n) wijck de vierheckens oost sheeren straete ende suijt den 
driesch, 1700, RAG-Ma, 597, 49v; op den Wyck van de vier heckenen oost 
suijt en west de cappellendriesch, 1701, RAG-Ma, 597, 51v; op den wijck 
van vier heckenen lande van nevele suyt en west sheere(n) straete, 1703, 
RAG-Me 71, 216v; Tweeden wijck ghenaemt de vier heckenen, 1728, RAG-
Ne 2244, art. 258-259; oostwaert leedende naer de vier heckenen Dries, 
1738, RAG-Dro 56, 681. 

VIERHEKKENDRIES <E4>: behuusde hofstede ande vierhecke(n) driesch 
oost de(n) driesch noort sheere(n) straete, 1577, RAG-Ne 323, 123v; west de 
vierheckenen dries geleghen binnen de prochie van Landeghem op de heerel. 
van Baerlevelde, 1698, RAG-Ma, 597, 4v; op vier heckenen dries noort ende 
oost den voorseijden dries suijt de beke ofte den uuijtplant, 1699, RAG-Me 
106, 289v. 

VIERHONDERD ROEDEN: p(ar)tyen landts ghenaemt de vier hondert roe-
de(n) bove(n) de muijsddaele, 1693, RAG-Me 106, 131r. 

VIJF GEMETEN: mersch byde vyf ghemete(n) oost de Caelne, 1623, RAG-
Ne 397, 169v. 

VIJFHONDERD ROEDEN: landts gheheete(n) de(n) Vc R(oeden) ligghen-
de Inde(n) caute(re) bove(n) de langhe meersch noort de langhe meersch, 
1548, RAG-SB R 858/7E, 2v; lands gheheeten de v c R(oeden) ligghen Inde 
cautere bove(n) de langhe meersch noort de langhe meersch, 1548, RAG-
SB/K 503, 2v; lants den v c Roeden, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 31; Lants 
gheheete(n) de Vc r(oeden) Ligghende Jnde cautere bove(n) de Langhe 
meersch west de Langhemeersch, 1577, RAG-Ne 323, 158r; Landts up vos-
selaercauter ghenaempt de Vc roede(n), 1577, RAG-Ne 323, 158r; landts 
gheheeten de Vc roeden Inde cautere boven de langemersch, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 15r; lant de v c R(oeden) ligghende inden coutere boven de 
Langhe meersch west de Langhe mersch, 1650, RAG-Ne 29, 44r; lant 
ghenaemt de v.C R. gheleghen boven de meersch suut oost de meerschen 
west den cauterwech van landeghem meulene naer meerendre, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, 118r. 



 

276 
 

VIJVERPUTTEN: noort oost de strate naer landegem muelene west de vy-
verputten, 1582-1624, RAG-Ne 104, 80r. 

VISSERIJ: een leen ende es eene visscherie streckende vanden hiltghewere 
dat staet up de poucke and oostbrouc toote beneden landegehem dam(m)e, 
1460, RAG-Ne 9, 144v; eene visscherie streckende vanden hiltgheweere dat 
staet up de poucke anden oostbrouc toote beneden landeghem damme en 
daer mach hy stellen een hiltgheweer visschen en doen visschen met coorven 
ende netten toote(n) hiltghewerre anden oost brouc, 16e eeuw, RAG-Ne 8, 
118. 

VITSEGEMET: Landts ghenaemt tvitsegemet, 1677, RAG-Me 70, 93v; 
lants ghenaempt tvitseghemet (323 R), 1677, RAG-Me 83, art. 49; landts 
ghenaemt het vitseghemet suyt de strae(te), 1689, RAg-Me71, 27v; landts 
ghenaemt het vitse ghemet, 1699, RAG-Me 106, 299v. 

VITSENBILKSKEN <F6>: tvitsebulxkin tende(n) der Langher hegghe hen-
den upde haude strate, 1550-1576, RAG-Ne 63, 58r; tende(n) der langher 
hegghe(n) hendende up dhaude straete ende heedt het vitsen bulcxke(n), 
1577, RAG-Ne 323, 97r; sticxken streckende tot upde hautstrate ghenaemt 
het vitsen bulcxken, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0; een stic lants genaemt tvit-
sen bulcxken hendende up doude straete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 4v; 
noort ... den vitsebulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 151; de kleyne helshage 
oost het vitsebulcxken west de straete, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

VLAAKSTUK: Landts ghenaempt zyn tvlaecstick, 1577, RAG-Ne 323, 
130v; lants ghenaempt het vlaeckstick, 1582-1624, RAG-Ne 104, 71r; 
(Lands) ghenaempt het vlaecstic, 1584, RAG-Ne 627, 175r. 

VLAANDERENLAND: lant en meersch Vlaenderenlant Meerendre en lan-
degem, 1660, RAG-Me 67, f 59r. 

VLAKKE SMALVELD <H6>: Lands ghenaemt tvalcken smallevelt In lan-
deghem oost de noorthaut strate, 1594, RAG-SB, R 858/F, 0; landts 
ghenaempt tvlacke smalvelt Oost de noordthoutstraete, midden 16e eeuw, 
RAG-SB/K 503, 0; een stic Landts ghenaempt tvalcke smalvelt Oost de 
noorthoudtstraete, 1569, RAG-SB/R 858/7E, nr. 6. 

VLIENDERKEN <B5?>: stick gheheeten tflienderkin, 1538-1564, RAG-Ne 
62, 337r; Cauterlands d(aer)ment heet tvlienderkin 1577, RAG-Ne 395, 
110v; het vlienderke(n), 1577, RAG-Ne 323, 105r;  lands ghenaempt het 
vlienderkin, 1579, RAG-Ne 396, 101r; lant up den cautere ghenaempt het 
tflinderken oost den kerckwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 37v; cauter lant 
genaempt het vlienderken daerneffens loopt oock een(en) voetwech naer 
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Landege(m) muelene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 74r; lant op den scheewech 
ghenaempt   het   vlienderken,   1582-1624,   RAG-Ne   104,  78r;   lants  
tvliend(er)ken boven muusdale, 1587, RAG-Me 65, 96r; 75 R(oeden) 
ghenaemt tvlienderken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 28r; op den cautere een 
stic lants ghenaempt tvlienderken oost den kerckwech, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 41v; Lant ghenaemt tvlienderken, 1639, RAG-Ne 28, 0; Lant upden 
scheewech ghenaemt tvlienderken west de straete van Landeghem meulene 
naer hansbeke, 1639, RAG-Ne 28, 0; stick lants ghenaemt het vlienderken 
west de straete, 1650, RAG-Ne 29, 31r; lants ant hecken genaemt tvliender-
ken west twegelken van landegem meulene naer thuelken, 1602-1656, RAG-
Ne 1190, 54v; lant ligghende upden scheewech ghenaemt het vlienderken, 
1650, RAG-Ne 29, 60v; lant ghenaemt het vlienderken west de straete, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 94v; lant upden scheewech ghenaemt het vlien-
derken wilent twee sticken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 122r; landt ghenaemt 
het vlienderken oost den voetwegh west de Renterghem Straete, 1728, RAG-
Ne 2244, art. 1201; lant oock ghenaemt het vlienderken ende het heckstijl-
ken oost den voetwegh west de renterghem Strate noort de heck Strate, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 1203. 

VLIENDERPAAL: te(n) vlienderpale, 1443, SAG, 330/23, 169r; den vlien-
derpael, 1456, SAG, 330/27, 114v. 

VLIVELEN BILK: in vlyvelen beelct diemen hout van mine(n) he(er)e van 
vlaend(er)en, 1350, SAG-330/1, 14r; Item Jn Vlavelen/Vlivelen beelct ... 
lands, 1354, SAG-330/1, 228v. 

VOORSTE MEERS: meersch(en) ghenaemt de voorensten meersch by 
muusdale, 1558, RAG-Me 65, 49v; ettynghe meersch ghenaemt de voorenste 
meersch oost de(n) waterlop noort de straete, 1672, RAG-Me 69, 87r. 

VORENT: een gemet lant boven der hegghen ende es ghenaemt den voorent, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 29v. 

VOSBILK: landts gheheeten sbos buck, 1543 (latere kopie), RAG-Ne 64, 
134r; up tvos bulc, 1577, RAG-Ne 395, 66v; Landts ghenaempt het vos-
bulck, 1577, RAG-Ne 323, 107v; Landts ghenaempt de fosbulck, 1577, 
RAG-Ne 323, 150r; lants ghenaempt het vos bulck, 1577, RAG-Ne 323 
165v; afgebrande stede inden herrent oost eenen bulck lant ghenaempt tvos 
bulck zuut herrent strate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 48r; den vossenbulck, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 53v; lant genaempt den vos bulck, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 79r; den vos bulck, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 58r; Lant 
ghenaemt den vois bulc, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 88r; landts int zelve 
ghenaempt vos bilc zuut ende west sheeren straete, 1625, RAG-Ne 397, 0; 
lant ghenaemt den voschbulc west de straete van landeghem meulene naer 
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VIJVERPUTTEN: noort oost de strate naer landegem muelene west de vy-
verputten, 1582-1624, RAG-Ne 104, 80r. 

VISSERIJ: een leen ende es eene visscherie streckende vanden hiltghewere 
dat staet up de poucke and oostbrouc toote beneden landegehem dam(m)e, 
1460, RAG-Ne 9, 144v; eene visscherie streckende vanden hiltgheweere dat 
staet up de poucke anden oostbrouc toote beneden landeghem damme en 
daer mach hy stellen een hiltgheweer visschen en doen visschen met coorven 
ende netten toote(n) hiltghewerre anden oost brouc, 16e eeuw, RAG-Ne 8, 
118. 

VITSEGEMET: Landts ghenaemt tvitsegemet, 1677, RAG-Me 70, 93v; 
lants ghenaempt tvitseghemet (323 R), 1677, RAG-Me 83, art. 49; landts 
ghenaemt het vitseghemet suyt de strae(te), 1689, RAg-Me71, 27v; landts 
ghenaemt het vitse ghemet, 1699, RAG-Me 106, 299v. 

VITSENBILKSKEN <F6>: tvitsebulxkin tende(n) der Langher hegghe hen-
den upde haude strate, 1550-1576, RAG-Ne 63, 58r; tende(n) der langher 
hegghe(n) hendende up dhaude straete ende heedt het vitsen bulcxke(n), 
1577, RAG-Ne 323, 97r; sticxken streckende tot upde hautstrate ghenaemt 
het vitsen bulcxken, e 16-b 17, RAG-Vi 218, 0; een stic lants genaemt tvit-
sen bulcxken hendende up doude straete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 4v; 
noort ... den vitsebulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 151; de kleyne helshage 
oost het vitsebulcxken west de straete, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

VLAAKSTUK: Landts ghenaempt zyn tvlaecstick, 1577, RAG-Ne 323, 
130v; lants ghenaempt het vlaeckstick, 1582-1624, RAG-Ne 104, 71r; 
(Lands) ghenaempt het vlaecstic, 1584, RAG-Ne 627, 175r. 

VLAANDERENLAND: lant en meersch Vlaenderenlant Meerendre en lan-
degem, 1660, RAG-Me 67, f 59r. 

VLAKKE SMALVELD <H6>: Lands ghenaemt tvalcken smallevelt In lan-
deghem oost de noorthaut strate, 1594, RAG-SB, R 858/F, 0; landts 
ghenaempt tvlacke smalvelt Oost de noordthoutstraete, midden 16e eeuw, 
RAG-SB/K 503, 0; een stic Landts ghenaempt tvalcke smalvelt Oost de 
noorthoudtstraete, 1569, RAG-SB/R 858/7E, nr. 6. 

VLIENDERKEN <B5?>: stick gheheeten tflienderkin, 1538-1564, RAG-Ne 
62, 337r; Cauterlands d(aer)ment heet tvlienderkin 1577, RAG-Ne 395, 
110v; het vlienderke(n), 1577, RAG-Ne 323, 105r;  lands ghenaempt het 
vlienderkin, 1579, RAG-Ne 396, 101r; lant up den cautere ghenaempt het 
tflinderken oost den kerckwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 37v; cauter lant 
genaempt het vlienderken daerneffens loopt oock een(en) voetwech naer 
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Landege(m) muelene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 74r; lant op den scheewech 
ghenaempt   het   vlienderken,   1582-1624,   RAG-Ne   104,  78r;   lants  
tvliend(er)ken boven muusdale, 1587, RAG-Me 65, 96r; 75 R(oeden) 
ghenaemt tvlienderken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 28r; op den cautere een 
stic lants ghenaempt tvlienderken oost den kerckwech, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 41v; Lant ghenaemt tvlienderken, 1639, RAG-Ne 28, 0; Lant upden 
scheewech ghenaemt tvlienderken west de straete van Landeghem meulene 
naer hansbeke, 1639, RAG-Ne 28, 0; stick lants ghenaemt het vlienderken 
west de straete, 1650, RAG-Ne 29, 31r; lants ant hecken genaemt tvliender-
ken west twegelken van landegem meulene naer thuelken, 1602-1656, RAG-
Ne 1190, 54v; lant ligghende upden scheewech ghenaemt het vlienderken, 
1650, RAG-Ne 29, 60v; lant ghenaemt het vlienderken west de straete, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 94v; lant upden scheewech ghenaemt het vlien-
derken wilent twee sticken, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 122r; landt ghenaemt 
het vlienderken oost den voetwegh west de Renterghem Straete, 1728, RAG-
Ne 2244, art. 1201; lant oock ghenaemt het vlienderken ende het heckstijl-
ken oost den voetwegh west de renterghem Strate noort de heck Strate, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 1203. 

VLIENDERPAAL: te(n) vlienderpale, 1443, SAG, 330/23, 169r; den vlien-
derpael, 1456, SAG, 330/27, 114v. 

VLIVELEN BILK: in vlyvelen beelct diemen hout van mine(n) he(er)e van 
vlaend(er)en, 1350, SAG-330/1, 14r; Item Jn Vlavelen/Vlivelen beelct ... 
lands, 1354, SAG-330/1, 228v. 

VOORSTE MEERS: meersch(en) ghenaemt de voorensten meersch by 
muusdale, 1558, RAG-Me 65, 49v; ettynghe meersch ghenaemt de voorenste 
meersch oost de(n) waterlop noort de straete, 1672, RAG-Me 69, 87r. 

VORENT: een gemet lant boven der hegghen ende es ghenaemt den voorent, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 29v. 

VOSBILK: landts gheheeten sbos buck, 1543 (latere kopie), RAG-Ne 64, 
134r; up tvos bulc, 1577, RAG-Ne 395, 66v; Landts ghenaempt het vos-
bulck, 1577, RAG-Ne 323, 107v; Landts ghenaempt de fosbulck, 1577, 
RAG-Ne 323, 150r; lants ghenaempt het vos bulck, 1577, RAG-Ne 323 
165v; afgebrande stede inden herrent oost eenen bulck lant ghenaempt tvos 
bulck zuut herrent strate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 48r; den vossenbulck, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 53v; lant genaempt den vos bulck, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 79r; den vos bulck, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 58r; Lant 
ghenaemt den vois bulc, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 88r; landts int zelve 
ghenaempt vos bilc zuut ende west sheeren straete, 1625, RAG-Ne 397, 0; 
lant ghenaemt den voschbulc west de straete van landeghem meulene naer 
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hansbeke, 1650, RAG-Ne 29, 45v; den vosbulck, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
79v; lant ghenaemt den vosbulck west de straete van landeghem meulene 
naer hansbeke suut tstraetken van de selve straete naerde renterghem straete, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 109r. 

VOSSEM <D3>: jnden vosham, 1414, SAG, 330/15, 240v; anden vossem, 
1447, SAG, 301/39, 196v; den vosham, 1456, 330/27, 114v; een stic lands 
gheheeten de bossem, 1458, SAG, 330/28, 30r; Lands up ee(nen) cautre 
ghenaemt Jn vossem, 1566, RAG-Ne, 99, 11v; lants up eenen cautere te vos-
sem, 1582-1624, RAG-Ne 104, 45r; lant ghenaempt den vossem, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 84r; een stic cauters gheheeten de vossem met veel houcken 
noort den groenen wech die naer heyste staect oost den grooten herwech, e 
16-b 17, RAG-Vi 218, 0; lant In den vorshem, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 
2v; lants up den cautere ghenaempt den vossem, 1609, RAG-Me 105, 40v; 
lants daerment heet Inden Vossem, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 35v; lant op 
den coutere vossen, 1650, RAG-Ne 29, 70v; ghenaemt de vossem ghelegen 
op het gaversche, 1650, RAG-Me 66, 272v; lants ghen(aem)pt de Craijen 
Eecke daer den wech door loopt oost up de vos west den wech, 1668, RAG-
Me 68, 167v; lants genaemt de(n) vossem oost de(n) kerckewegel, 1677, 
RAG-Me 70, 86v; eene partije landts ghenaemt de(n) vossem up heijstecau-
tere, 1692, RAG-Me 106, 84v; p(ar)tye landts ghenaemt de(n) Vossem, 
1695, RAG-Me 106, 157r; landts heerelijckhede van Vinderhautte Jnden 
Wijck van heijste ghenaemt de Vossem oost den groenen Wegh (1 gemet), 
1698, RAG-Me 106, 273v; lant ghenaemt den vossem, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 480. 

VRIJE VELDAKKER: up den vrien veltackere, 1538-1564, RAG-Ne 62, 
336r. 

VUILSTUK: int vuijlsticke ofte wulghestick, 1582-1624, RAG-Ne 104, 49r; 
lant op noortackere genaempt het vulstick, 1582-1624, RAG-Ne 104, 97v; 
up noort hackere ghenaempt het westijck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 22r; iiij 
C l roeden liggen opden noortackere ghenaemt tvul stic, 1602-1656, RAG-
Ne 1190, 62(a)v; Lant ghenaemt het vuyl stic, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
93r; lant (ligghende op noortackere) ghenaemt het vuylstick, 1650, RAG-Ne 
29, 15v; Int vuylstic ofte wulghe stick, 1650, RAG-Ne 29, 56v; lant ligghen-
de up noortackere ghenaemt het vuylstick, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 80r; 
landt inden lantbrouck suijt vuijlstuck noort de beke, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 1218; lant genaemt het vuijl Stuck noort de(n) lantwegh, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 1232; landt ghenaemt het vuijlstucxken noort den lantwegh, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 1231. 

VURTENBILK: lants genaempt den vurten bulck metten up wonynck bulck, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 6v; Lant ghenaemt den Vurtenbulck suut de up-
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weunynbulck, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 103r; lant ghen(aem)t den vurten-
bulck suut den upweuninckbulck, 1650, RAG-Ne 29, 23r; 6v; landt 
ghenaemt den vurtenbulck oost het Stekelbeeckstratjen, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 678. 

WAAL: meersch ghenaemt de wael nort de calene, 1688, RAG-Me 106, 6v; 
meersch gheleghen t eynde de muysdaele ghenaemt de(n) wael noort oost de 
caelene, 1695, RAG-Me 71, 146v; meersch ghenaemt den wael oost den 
Cauter west de Caelene noort Meerentre, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1067. 

WAGENWEG: up de(n) cautere daer me(n) gaet naer de(n) westhouck noort 
de waghe(n) wech, 1577, RAG-Ne 323, 115v; den waghen wich, 1639, 
RAG-Ne 28, 0; byden broucgate west den waghenwech, 1640, RAG-Ne 28, 
0; opde zelve cauter boven het popelierk(en) zuyt den waghenwech, 1641, 
RAG-SB/R 858/7D, nr. 34. 

WAL VAN DE OLIEMOLEN <C3>: couter lant neffens den wal van 
doolijmuelen, 1582-1624, RAG-Ne 104, 8v. 

WALLEKEN <G2-G3>: ettynghe genaempt bachte(n) walle(n) west het 
landtstraetke(n) noort het walleke(n), 1649, RAG-Me 66, 131r. 

WALLEKENS <G2-G3>: ettynghe genaempt bachte(n) walle(n) west het 
landtstraetke(n) noort het walleke(n), 1649, RAG-Me 66, 131r; meersch 
ghenaemt de wallekens suyt de calene, 1672, RAG-Me 69, 88r. 

WALS MEERS <G5>: stic dat men heet de viere ghemete ende Wals 
mersch daer an, 1403, RAG-SB/O 1493, 0; in wals mersch in wulleslaghers 
lant, 1403, RAG-SB/O 1493, 0; beede de walscmerssche, 1450, SAG, 
301/40, 3, 55v; jnde waelmersch (sic), 1486, SAG, 330/37, 288r; een bus-
schelkin ghenaempt de waels(ch) meersch, 1548, RAG-SB R 858/7E, 2r; 
bosschelkin ghenaemt de walschmeersch, 1548, RAG-SB/K 503, 2v; bos-
schelken ghenae(m)t de walsmeersch, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 26; den 
walschmeersch ende neffins slachmoertere m(etten) hulst e(nde) den bosch 
m(etten hulst e(nde) den slachmoertere beneden, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; 
een stick gheheeten de walmersch ligghende ande hautstrate, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 42v; twee sticken zay Landts int goedt van Laureyns de cleerc 
gheheten den walsmeersch, 1569, RAG-SB/R 858/7E, nr. 8; bosselke(n) 
ghenaempt de walsmeersch, 1577, RAG-Ne 323, 159v; stick zaylands ende 
een bosch ghenaemt de walsmersch, 1594, RAG-SB, R 858/F, 0; saeijlant 
ghenaempt de walsmeers, 1662, RAG-Ne 421, 0; saijlant Inde(n) wijck van 
vier heckene(n) ghenaempt de waelsmeersch (heerl. Baerelvelde), 1685, 
RAG-Ma 598, 201v; saijlant ghenaempt de waelsmeersch noort oost de 
noorthaut straete suyt west daelmoesenye va(n) Ste baef, 1688, RAG-Ma 
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hansbeke, 1650, RAG-Ne 29, 45v; den vosbulck, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 
79v; lant ghenaemt den vosbulck west de straete van landeghem meulene 
naer hansbeke suut tstraetken van de selve straete naerde renterghem straete, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 109r. 

VOSSEM <D3>: jnden vosham, 1414, SAG, 330/15, 240v; anden vossem, 
1447, SAG, 301/39, 196v; den vosham, 1456, 330/27, 114v; een stic lands 
gheheeten de bossem, 1458, SAG, 330/28, 30r; Lands up ee(nen) cautre 
ghenaemt Jn vossem, 1566, RAG-Ne, 99, 11v; lants up eenen cautere te vos-
sem, 1582-1624, RAG-Ne 104, 45r; lant ghenaempt den vossem, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 84r; een stic cauters gheheeten de vossem met veel houcken 
noort den groenen wech die naer heyste staect oost den grooten herwech, e 
16-b 17, RAG-Vi 218, 0; lant In den vorshem, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 
2v; lants up den cautere ghenaempt den vossem, 1609, RAG-Me 105, 40v; 
lants daerment heet Inden Vossem, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 35v; lant op 
den coutere vossen, 1650, RAG-Ne 29, 70v; ghenaemt de vossem ghelegen 
op het gaversche, 1650, RAG-Me 66, 272v; lants ghen(aem)pt de Craijen 
Eecke daer den wech door loopt oost up de vos west den wech, 1668, RAG-
Me 68, 167v; lants genaemt de(n) vossem oost de(n) kerckewegel, 1677, 
RAG-Me 70, 86v; eene partije landts ghenaemt de(n) vossem up heijstecau-
tere, 1692, RAG-Me 106, 84v; p(ar)tye landts ghenaemt de(n) Vossem, 
1695, RAG-Me 106, 157r; landts heerelijckhede van Vinderhautte Jnden 
Wijck van heijste ghenaemt de Vossem oost den groenen Wegh (1 gemet), 
1698, RAG-Me 106, 273v; lant ghenaemt den vossem, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 480. 

VRIJE VELDAKKER: up den vrien veltackere, 1538-1564, RAG-Ne 62, 
336r. 

VUILSTUK: int vuijlsticke ofte wulghestick, 1582-1624, RAG-Ne 104, 49r; 
lant op noortackere genaempt het vulstick, 1582-1624, RAG-Ne 104, 97v; 
up noort hackere ghenaempt het westijck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 22r; iiij 
C l roeden liggen opden noortackere ghenaemt tvul stic, 1602-1656, RAG-
Ne 1190, 62(a)v; Lant ghenaemt het vuyl stic, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
93r; lant (ligghende op noortackere) ghenaemt het vuylstick, 1650, RAG-Ne 
29, 15v; Int vuylstic ofte wulghe stick, 1650, RAG-Ne 29, 56v; lant ligghen-
de up noortackere ghenaemt het vuylstick, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 80r; 
landt inden lantbrouck suijt vuijlstuck noort de beke, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 1218; lant genaemt het vuijl Stuck noort de(n) lantwegh, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 1232; landt ghenaemt het vuijlstucxken noort den lantwegh, 1728, 
RAG-Ne 2244, art. 1231. 

VURTENBILK: lants genaempt den vurten bulck metten up wonynck bulck, 
1582-1624, RAG-Ne 104, 6v; Lant ghenaemt den Vurtenbulck suut de up-
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weunynbulck, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 103r; lant ghen(aem)t den vurten-
bulck suut den upweuninckbulck, 1650, RAG-Ne 29, 23r; 6v; landt 
ghenaemt den vurtenbulck oost het Stekelbeeckstratjen, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 678. 

WAAL: meersch ghenaemt de wael nort de calene, 1688, RAG-Me 106, 6v; 
meersch gheleghen t eynde de muysdaele ghenaemt de(n) wael noort oost de 
caelene, 1695, RAG-Me 71, 146v; meersch ghenaemt den wael oost den 
Cauter west de Caelene noort Meerentre, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1067. 

WAGENWEG: up de(n) cautere daer me(n) gaet naer de(n) westhouck noort 
de waghe(n) wech, 1577, RAG-Ne 323, 115v; den waghen wich, 1639, 
RAG-Ne 28, 0; byden broucgate west den waghenwech, 1640, RAG-Ne 28, 
0; opde zelve cauter boven het popelierk(en) zuyt den waghenwech, 1641, 
RAG-SB/R 858/7D, nr. 34. 

WAL VAN DE OLIEMOLEN <C3>: couter lant neffens den wal van 
doolijmuelen, 1582-1624, RAG-Ne 104, 8v. 

WALLEKEN <G2-G3>: ettynghe genaempt bachte(n) walle(n) west het 
landtstraetke(n) noort het walleke(n), 1649, RAG-Me 66, 131r. 

WALLEKENS <G2-G3>: ettynghe genaempt bachte(n) walle(n) west het 
landtstraetke(n) noort het walleke(n), 1649, RAG-Me 66, 131r; meersch 
ghenaemt de wallekens suyt de calene, 1672, RAG-Me 69, 88r. 

WALS MEERS <G5>: stic dat men heet de viere ghemete ende Wals 
mersch daer an, 1403, RAG-SB/O 1493, 0; in wals mersch in wulleslaghers 
lant, 1403, RAG-SB/O 1493, 0; beede de walscmerssche, 1450, SAG, 
301/40, 3, 55v; jnde waelmersch (sic), 1486, SAG, 330/37, 288r; een bus-
schelkin ghenaempt de waels(ch) meersch, 1548, RAG-SB R 858/7E, 2r; 
bosschelkin ghenaemt de walschmeersch, 1548, RAG-SB/K 503, 2v; bos-
schelken ghenae(m)t de walsmeersch, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 26; den 
walschmeersch ende neffins slachmoertere m(etten) hulst e(nde) den bosch 
m(etten hulst e(nde) den slachmoertere beneden, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; 
een stick gheheeten de walmersch ligghende ande hautstrate, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 42v; twee sticken zay Landts int goedt van Laureyns de cleerc 
gheheten den walsmeersch, 1569, RAG-SB/R 858/7E, nr. 8; bosselke(n) 
ghenaempt de walsmeersch, 1577, RAG-Ne 323, 159v; stick zaylands ende 
een bosch ghenaemt de walsmersch, 1594, RAG-SB, R 858/F, 0; saeijlant 
ghenaempt de walsmeers, 1662, RAG-Ne 421, 0; saijlant Inde(n) wijck van 
vier heckene(n) ghenaempt de waelsmeersch (heerl. Baerelvelde), 1685, 
RAG-Ma 598, 201v; saijlant ghenaempt de waelsmeersch noort oost de 
noorthaut straete suyt west daelmoesenye va(n) Ste baef, 1688, RAG-Ma 
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598, 223v; een partije landts ghenaemt den Walsmeersch, 1699, RAG-Ma, 
597, 40r; eene partye jnden walsmersch, 17e, RAG-SB/R 878/7E, 0; lant 
genaemt den walsmeersch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 256; partyken genaemt 
twalsmeerschelken oost de noorthautstraete, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

WATERLAT 1: upt wat(er)lat, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r; meersch ghele-
ghen jnt waterlaet, 1570, RAG-Ne 393, 182v; het waterlat, 1606, RAG-Ne 
396, 391v. 

WATERLAT 2 <E3>: Lant daerment noemt craeyen eecke aent waterlat, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 4r; up wilde cautere noort west het waterlat, 
1609, RAG-Me 105, 66r; landts op wilde cautere gen(aem)t het braemstuck 
ofte craeyneckstuck noort het water lat, 1677, RAG-Me 70, 84v. 

WATERLAT 3 <A5-B4>: Landts Ligghende inden veltackere noort dwater-
lat, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 39v; eene partye ghenaemt den veltackere 
noort het waterlat (ofte beke) scheedende de prochie van landeghem en mee-
rendre, 1650, RAG-Ne 29, 15v; het waterlat daer merrendre ende landeghem 
scheyt, 1582-1624, RAG-Ne 104, 17v; partye ghenaemt den veltackere noort 
twaterlat ofte beke scheedende de prochie van landeghem ende meerendre, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 80r. 

WATERLAT 4 <C3>: Lants ghenaemt de(n) clopslach noort oost den her-
rewech naer meerendre brugghe kerrebrouck (sic!) oost het water loot, 1676, 
RAG-Me 70, 46r. 

WATERLAT 5: zaijlant gheleghen op heijste Cautre noort het waterlaet, 
1678, RAG-Ma 598, 147. 

WATERLAT 6: Landts neffens dwaterlat an tleen ten huele ghenaempt den 
calverbulck, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0. 

WATERLAT: Lande ghenaempt het waterlat, 1650, RAG-Me 66, 272v; 
Lande gheleghen op de(n) wyck va(n) 4 heckenen ghenaemt het waterlat 
suyt het waterlat, 1672, RAG-Me 69, 74v; saeijlant ghenaemt het waterlat 
suijt het waterlat, 1685, RAG-Ma 598, 7r; landts ghenaemt het waterlat, 
1694, RAG-Me 71, 97v; een p(ar)tije landts ghenaemt het Waterladt, 1698, 
RAG-Ma, 597, 22r. 

WATERLOOP: waterloop separere(nde) de heerel(ichede) van nevele ende 
meerendre, 1577, RAG-Ne 323, 119r; den waterlop dat scheeden de prochie 
van landeghem ende meerendre, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 125r. 
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WATERMOLEN: Sconync watermuelene staende binne(n) Landeghem, 
1574, RAG-Ne 147, 0. 

WEDEN: It(em) een ghemet merssche an de weeden, 1397, SAG-330/10, 
318v. 

WEERDE: Johannes coppins pro liberis ioh(ann)is inghels ter scuere pro 
margareta de Weerde f. ioh(ann)is sup(er) cautere et baven brugghe .l. 
virg(as) terre, 1418, RAG-Dro 84, 29v; alvaen van den weerdde, 1431, SAG, 
330/20, 70v. 

WEERDESTRAATJE: an tweerde straetkin, 1414, SAG, 330/15, 240v; ant 
weerden straetkin, 1420, SAG, 330/17, 154r; ande weerdestrtaetkin, 1431, 
SAG, 330/20, 70v; an tselve weerdestraetkin, 1431, SAG, 330/20, 70v; an 
tweerde straetkin, 1456, SAG, 330/27, 114v; an twerdenstraetkin, 1461, 
330/29, 112v; lant ghenaempt den busmaeker oost het weirdestraetjen suijt 
de meulestraete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 594; oost het weerdestraetjen, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 605. 

WEGELSTUK: Cauterlant ghenaemt het Wegelstuck, 1677, RAG-Me 70, 
83. 

WERMEERS: mersch in de wer mersch, 1411, RAG-RG B1307, 0. 

WERREKENS: Lants ghenaempt de werrekens, 1577, RAG-Ne 323, 164r; 
stick ghenaempt de werrekens, 1582-1624, RAG-Ne 104, 67r. 

WESTGELEED: oestgheleet et westgheleet, 1481, RAG-Dro 64, 0. 

WESTHOEK: in den westhouc, 1388, SAG, 301/11, 55r; in den westhouc, 
1392, SAG, 301/14, 61r; in den west houc, 1403, RAG-SB/O 1494, 0; ter 
stede daer men(t) heet in den westhouc, 1404, SAG, 301/17, 2, 77v; C.L. 
virgas terre vocatas hendekin in den Westhouc et sup(er) LXXXV virgas 
terre ligghende in de ander side van der straten goessin mulaerts, 1418, 
RAG-Dro 84, 29r; bouen westhouck, 1447, SAG, 301/39, 196v; een oude 
stede inden westhouc, 1460, RAG-Ne 9, 143v; in den westhouc, 1460 (n.s.), 
RAG-Nd; jnden westhouc, 1489, SAG, 330/38, 130v; stede Inden Westhouc, 
1503, RAG-Dro 123, 0; een leen een oude stede licht In landeghem Inden 
Westhouc, 16e eeuw, RAG-Ne 8, 118; lants Jnden westhouck beneden den 
egghe bosch loopende naer de haudtstraete, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 217r; 
behuysde stede Jnde(n) weest houck, 1550-1563, RAG-Ne 63, 2r; ant straet-
kin van(den) westhouc naer de haudt straete, 1550-1576, RAG-Ne 63, 66r, 
West houc, 1557, RAG-Ou, 1714, 1r; stedekin Jn landeghem Jnde westhouc, 
1571-1573, RAG-Ne 623, 12v; Jnt gheweste daerment heett Jnden West-
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598, 223v; een partije landts ghenaemt den Walsmeersch, 1699, RAG-Ma, 
597, 40r; eene partye jnden walsmersch, 17e, RAG-SB/R 878/7E, 0; lant 
genaemt den walsmeersch, 1728, RAG-Ne 2244, art. 256; partyken genaemt 
twalsmeerschelken oost de noorthautstraete, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

WATERLAT 1: upt wat(er)lat, 1425, SAG, 301/28, 2, 22r; meersch ghele-
ghen jnt waterlaet, 1570, RAG-Ne 393, 182v; het waterlat, 1606, RAG-Ne 
396, 391v. 

WATERLAT 2 <E3>: Lant daerment noemt craeyen eecke aent waterlat, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 4r; up wilde cautere noort west het waterlat, 
1609, RAG-Me 105, 66r; landts op wilde cautere gen(aem)t het braemstuck 
ofte craeyneckstuck noort het water lat, 1677, RAG-Me 70, 84v. 

WATERLAT 3 <A5-B4>: Landts Ligghende inden veltackere noort dwater-
lat, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 39v; eene partye ghenaemt den veltackere 
noort het waterlat (ofte beke) scheedende de prochie van landeghem en mee-
rendre, 1650, RAG-Ne 29, 15v; het waterlat daer merrendre ende landeghem 
scheyt, 1582-1624, RAG-Ne 104, 17v; partye ghenaemt den veltackere noort 
twaterlat ofte beke scheedende de prochie van landeghem ende meerendre, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, 80r. 

WATERLAT 4 <C3>: Lants ghenaemt de(n) clopslach noort oost den her-
rewech naer meerendre brugghe kerrebrouck (sic!) oost het water loot, 1676, 
RAG-Me 70, 46r. 

WATERLAT 5: zaijlant gheleghen op heijste Cautre noort het waterlaet, 
1678, RAG-Ma 598, 147. 

WATERLAT 6: Landts neffens dwaterlat an tleen ten huele ghenaempt den 
calverbulck, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0. 

WATERLAT: Lande ghenaempt het waterlat, 1650, RAG-Me 66, 272v; 
Lande gheleghen op de(n) wyck va(n) 4 heckenen ghenaemt het waterlat 
suyt het waterlat, 1672, RAG-Me 69, 74v; saeijlant ghenaemt het waterlat 
suijt het waterlat, 1685, RAG-Ma 598, 7r; landts ghenaemt het waterlat, 
1694, RAG-Me 71, 97v; een p(ar)tije landts ghenaemt het Waterladt, 1698, 
RAG-Ma, 597, 22r. 

WATERLOOP: waterloop separere(nde) de heerel(ichede) van nevele ende 
meerendre, 1577, RAG-Ne 323, 119r; den waterlop dat scheeden de prochie 
van landeghem ende meerendre, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 125r. 

 

281 
 

WATERMOLEN: Sconync watermuelene staende binne(n) Landeghem, 
1574, RAG-Ne 147, 0. 

WEDEN: It(em) een ghemet merssche an de weeden, 1397, SAG-330/10, 
318v. 

WEERDE: Johannes coppins pro liberis ioh(ann)is inghels ter scuere pro 
margareta de Weerde f. ioh(ann)is sup(er) cautere et baven brugghe .l. 
virg(as) terre, 1418, RAG-Dro 84, 29v; alvaen van den weerdde, 1431, SAG, 
330/20, 70v. 

WEERDESTRAATJE: an tweerde straetkin, 1414, SAG, 330/15, 240v; ant 
weerden straetkin, 1420, SAG, 330/17, 154r; ande weerdestrtaetkin, 1431, 
SAG, 330/20, 70v; an tselve weerdestraetkin, 1431, SAG, 330/20, 70v; an 
tweerde straetkin, 1456, SAG, 330/27, 114v; an twerdenstraetkin, 1461, 
330/29, 112v; lant ghenaempt den busmaeker oost het weirdestraetjen suijt 
de meulestraete, 1728, RAG-Ne 2244, art. 594; oost het weerdestraetjen, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 605. 

WEGELSTUK: Cauterlant ghenaemt het Wegelstuck, 1677, RAG-Me 70, 
83. 

WERMEERS: mersch in de wer mersch, 1411, RAG-RG B1307, 0. 

WERREKENS: Lants ghenaempt de werrekens, 1577, RAG-Ne 323, 164r; 
stick ghenaempt de werrekens, 1582-1624, RAG-Ne 104, 67r. 

WESTGELEED: oestgheleet et westgheleet, 1481, RAG-Dro 64, 0. 

WESTHOEK: in den westhouc, 1388, SAG, 301/11, 55r; in den westhouc, 
1392, SAG, 301/14, 61r; in den west houc, 1403, RAG-SB/O 1494, 0; ter 
stede daer men(t) heet in den westhouc, 1404, SAG, 301/17, 2, 77v; C.L. 
virgas terre vocatas hendekin in den Westhouc et sup(er) LXXXV virgas 
terre ligghende in de ander side van der straten goessin mulaerts, 1418, 
RAG-Dro 84, 29r; bouen westhouck, 1447, SAG, 301/39, 196v; een oude 
stede inden westhouc, 1460, RAG-Ne 9, 143v; in den westhouc, 1460 (n.s.), 
RAG-Nd; jnden westhouc, 1489, SAG, 330/38, 130v; stede Inden Westhouc, 
1503, RAG-Dro 123, 0; een leen een oude stede licht In landeghem Inden 
Westhouc, 16e eeuw, RAG-Ne 8, 118; lants Jnden westhouck beneden den 
egghe bosch loopende naer de haudtstraete, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 217r; 
behuysde stede Jnde(n) weest houck, 1550-1563, RAG-Ne 63, 2r; ant straet-
kin van(den) westhouc naer de haudt straete, 1550-1576, RAG-Ne 63, 66r, 
West houc, 1557, RAG-Ou, 1714, 1r; stedekin Jn landeghem Jnde westhouc, 
1571-1573, RAG-Ne 623, 12v; Jnt gheweste daerment heett Jnden West-
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houc, 1575, RAG-Ne 625, 33r; de straete van(den) westhouck naer de haut-
straete, 1577, RAG-Ne 323, 98v-99r; Pachten van lande bosch ende meersch 
van(den) Westhouck en der kerck(en), 1577, SAG, 36/152, 28, 5v; West-
houck, 1577, RAG-Ou, 1715, 2v;  behuusde hofstede Jnde(n) west houc 
Daerment Eedt te putte west thiende bilxkin, 1584, RAG-Ne 396, 363v; 
Gheerolf hanssins gheseyt schapere up zyn stede Jnden westhouck, 1584, 
RAG-Ne 1551, 81r; ant straetkin dat strect vanden westhouck naer de haut-
strate, 1585, RAG-Ne 581,n 18r; stede Inden westhouck, 1603-1604, RAG-
Ne 1262, 2r; daermendt heedt Inden westhouck noort de westhoucstraete, 
1617, RAG-Ne 397, 80v; Jnde(n) westhoeck, 1689, RAG-Me 71, 22v; in-
de(n) Westhouck, 1692, RAG-Ma 598, 237r; den wijck ghenaemt West-
houck, 1728 RAG-Ne 2244, art. 1; Westhouck, 1738, RAG-Dro 56, 659. 

WESTHOEKKOUTER <E6-F7>: lands op den caute(re) daer den eerwech 
duerloopt gheheeten gheeraerts dycke, 1548, RAG-SB/K 503, 3r; lants up-
den Caute(re) daer den heerwech duerloopt gheheeten gheeraerts dycke, 
1548, RAG-SB/K 517, nr. 40; lants ten geerolfs dijcke op den westhoeck 
coutere west den herwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 6v; upde West houck 
cautere hendende upde meerschcant aldaer wilent Eene(n) hilstyl ghestae(n) 
heeft zuut de Wech van Landeghe(m) naer nevele, 1584, RAG-Ne 63, 82r; 
lants in den Westhouck cautere, 1650, RAG-Ne 400, 33r; landts ghenaemt 
de(n) doore(n) op de(n) Westhouck Cauter, 1692, RAG-Ma 598, 237r; landts 
op de(n) westhoeck cautere, 1689, RAG-Me 71, 22v; oost den kouter, 1728 
RAG-Ne 2244, art. 1. 

WESTHOEKSTRAAT <F6-F7>: ande west houc strate, 1550-1576, RAG-
Ne 63, 66v; tot op de Westhouc strate van(den) wege van Nevele loopen 
door dezes cauters naer Ghendt, l653, RAG-SB O 4262, 0; de westhouck 
straete, 1577, RAG-Ne 69, nr. 53; noort de westhouck straete, 1577, RAG-
Ne 323, 98v; de westhouc strate, 1584, RAG-Ne 627, 175v; behuysde hof-
stede jnden westhouc west opde westhoucstraete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
49v; Lants ghenaempt het *Sije stedeken west de westhouck straete, 1606, 
RAG-Ne 396, 396v; daermendt heedt Inden westhouck noort de west-
houcstraete, 1617, RAG-Ne 397, 80v; stede in den West hoeck noort de 
West hoeck-straete, 1656-1657, RAG-Ne 1265, 1v; west de westhoucstraete, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. nr. 1; naer de westhouckstrate, 1728 RAG-Ne 
2244, art. 79; west de Westhoucstraete, 1738, RAG-Dro 56, 659; Landts ge-
naemt smetstede suijt de westhoeckstraete, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

WESTKOUTER: een partye upde Westcauter byd(er) helshaeghe oost ende 
noort den wech, 1641, RAG-SB R/858/7D, nr. 29. 

WESTSTRAAT: een partye ghenaempt Smets Stede zuyt oost de west strae-
te, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 30. 
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WESTWOESTIJN: de west wostine, 1411, RAG-RG B1307, 0; lands ghe-
heeten de westostyne zuut com(m)ende up de hautstrate, 1548, RAG-SB R 
858/7E, 2r; lands gheheeten de westostine zuid up de hautstrate, 1548, RAG-
SB/K 503, 2v; lants gheheeten de westostyne zuut upde hautstrate, 1548, 
RAG-SB/K 517, nr. 25; den desselbeelck en het mael velt daer anne de twee 
bund(er)s e(nde) tcurte westhaut metter west ostine, 1548, RAG-SB/R 878/7, 
0; tcurte west haudt metter west oostyne, 1558, RAG-SB/K 517, 0; Lants 
gheheete(n) de westostyne zuut de hautstraete, 1577, RAG-Ne 323, 159v; 
landts de west oostyne zuut upde hautstrate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 15v; 
een partye Landts gheheeten de westoostijne, 1639, RAG-SB, R 858/7G, 0. 

WESTWOESTIJNBOS: bosch den west ostin bosch upde hautstrate, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 17r. 

WIJDBILK: p(ar)tye ghenaemt de(n) wijdbulck, 1694, RAG-Me 106, 137v. 

WILDE: in loco qui uocatur VUildio, 941, DB, 130 (TW, 1076); et terram in 
UUildis, 955, DB, 162; In UUildia mansus I, 955, DB, 230; et in UUilda 
mansi V, 955, DB, 248; gheleghe(n) ten wilden jn landeghe(m), 1386, SAG-
330/8, 70v; te wilde an den driesch (2x), 1391, SAG, 330/9, 158v; Wilde, 
1557, RAG-Ou, 1714, 4r;meersch gheleghen te wilde, 1575, RAG-Ne 394, 
32v; lants by wilde, 1607, RAG-Me 105, 17r; te wilde anden driesch, 1609, 
RAG-Me 105, 65v; grond te Landeghem stucxken noort lancx de caelene 
Suyt het waterloopk(en) comme(nde) uute(r) caelene de westsyde ... soo 
volghende het straetke(n) tot up de hautstrate de oostsyde Achter het 
loopk(en) va(n) wilde noort oost Achter het Brouckstaetke(n), 33, 32r; 1610, 
reg. 105, f 65r; ghemet boven(n) wilde ghenaempt de schuethaeghe zuut 
west de(n) herwech loopen van Ghendt naer Brugghe, 1620, RAG-Ne 397, 
128r; upden wijck wilde Inde stekelbeke ghenaemt het naeste bulcxke(n) 
noort het stekelbeecke(n), 1648, RAG-Me 66, 14v; ee(n) behuyst hofstede-
ken gheleghe(n) op de(n) wyck van wilde noort de strate, 1655, RAG-Me 83, 
art. 2; ee(n) onbehuyst hofstedeken met de freytbome(n) gheleghe(n) op den 
wyck van wilde noort de strate, 1655, RAG-Me 83, art. 2; p(ar)tye saijlandt 
up den wijck van wilde heerelichede van vinderhaute suut het lanck wegel-
ken, 1656, RAG-Me 83, art. 20; behuysde hofstede op de(n) wyck van wilde, 
1675, RAG-Me 69, 152r; daerment noemt de(n) wyck va(n) wilde, 1679, 
RAG-Me 70, 164v; op den wijck van wilde, 1685, RAG-Ma 598, 9r; op 
de(n) wijck va(n) wilde, 1689, RAG-Me 71, 21v; inden wijck van Wilde, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 291-292; noort west de Straete lopende naer Wil-
de, 1728, RAG-Ne 2244, art. 303; Land ghenaemt Acker meersch gheleghen 
in wilde zuijd den steenput noord het dieflandt, 1738, RAG-Dro 56, 689. 

WILDEBEEK <G3>: super fluuiolala VUildia, 941, DB, 130; een behuijsde 
hofstede met het bulcxken bachten huijse ghenaemt het nedergoet ter beken 
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houc, 1575, RAG-Ne 625, 33r; de straete van(den) westhouck naer de haut-
straete, 1577, RAG-Ne 323, 98v-99r; Pachten van lande bosch ende meersch 
van(den) Westhouck en der kerck(en), 1577, SAG, 36/152, 28, 5v; West-
houck, 1577, RAG-Ou, 1715, 2v;  behuusde hofstede Jnde(n) west houc 
Daerment Eedt te putte west thiende bilxkin, 1584, RAG-Ne 396, 363v; 
Gheerolf hanssins gheseyt schapere up zyn stede Jnden westhouck, 1584, 
RAG-Ne 1551, 81r; ant straetkin dat strect vanden westhouck naer de haut-
strate, 1585, RAG-Ne 581,n 18r; stede Inden westhouck, 1603-1604, RAG-
Ne 1262, 2r; daermendt heedt Inden westhouck noort de westhoucstraete, 
1617, RAG-Ne 397, 80v; Jnde(n) westhoeck, 1689, RAG-Me 71, 22v; in-
de(n) Westhouck, 1692, RAG-Ma 598, 237r; den wijck ghenaemt West-
houck, 1728 RAG-Ne 2244, art. 1; Westhouck, 1738, RAG-Dro 56, 659. 

WESTHOEKKOUTER <E6-F7>: lands op den caute(re) daer den eerwech 
duerloopt gheheeten gheeraerts dycke, 1548, RAG-SB/K 503, 3r; lants up-
den Caute(re) daer den heerwech duerloopt gheheeten gheeraerts dycke, 
1548, RAG-SB/K 517, nr. 40; lants ten geerolfs dijcke op den westhoeck 
coutere west den herwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 6v; upde West houck 
cautere hendende upde meerschcant aldaer wilent Eene(n) hilstyl ghestae(n) 
heeft zuut de Wech van Landeghe(m) naer nevele, 1584, RAG-Ne 63, 82r; 
lants in den Westhouck cautere, 1650, RAG-Ne 400, 33r; landts ghenaemt 
de(n) doore(n) op de(n) Westhouck Cauter, 1692, RAG-Ma 598, 237r; landts 
op de(n) westhoeck cautere, 1689, RAG-Me 71, 22v; oost den kouter, 1728 
RAG-Ne 2244, art. 1. 

WESTHOEKSTRAAT <F6-F7>: ande west houc strate, 1550-1576, RAG-
Ne 63, 66v; tot op de Westhouc strate van(den) wege van Nevele loopen 
door dezes cauters naer Ghendt, l653, RAG-SB O 4262, 0; de westhouck 
straete, 1577, RAG-Ne 69, nr. 53; noort de westhouck straete, 1577, RAG-
Ne 323, 98v; de westhouc strate, 1584, RAG-Ne 627, 175v; behuysde hof-
stede jnden westhouc west opde westhoucstraete, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 
49v; Lants ghenaempt het *Sije stedeken west de westhouck straete, 1606, 
RAG-Ne 396, 396v; daermendt heedt Inden westhouck noort de west-
houcstraete, 1617, RAG-Ne 397, 80v; stede in den West hoeck noort de 
West hoeck-straete, 1656-1657, RAG-Ne 1265, 1v; west de westhoucstraete, 
1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. nr. 1; naer de westhouckstrate, 1728 RAG-Ne 
2244, art. 79; west de Westhoucstraete, 1738, RAG-Dro 56, 659; Landts ge-
naemt smetstede suijt de westhoeckstraete, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

WESTKOUTER: een partye upde Westcauter byd(er) helshaeghe oost ende 
noort den wech, 1641, RAG-SB R/858/7D, nr. 29. 

WESTSTRAAT: een partye ghenaempt Smets Stede zuyt oost de west strae-
te, 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 30. 
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WESTWOESTIJN: de west wostine, 1411, RAG-RG B1307, 0; lands ghe-
heeten de westostyne zuut com(m)ende up de hautstrate, 1548, RAG-SB R 
858/7E, 2r; lands gheheeten de westostine zuid up de hautstrate, 1548, RAG-
SB/K 503, 2v; lants gheheeten de westostyne zuut upde hautstrate, 1548, 
RAG-SB/K 517, nr. 25; den desselbeelck en het mael velt daer anne de twee 
bund(er)s e(nde) tcurte westhaut metter west ostine, 1548, RAG-SB/R 878/7, 
0; tcurte west haudt metter west oostyne, 1558, RAG-SB/K 517, 0; Lants 
gheheete(n) de westostyne zuut de hautstraete, 1577, RAG-Ne 323, 159v; 
landts de west oostyne zuut upde hautstrate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 15v; 
een partye Landts gheheeten de westoostijne, 1639, RAG-SB, R 858/7G, 0. 

WESTWOESTIJNBOS: bosch den west ostin bosch upde hautstrate, 1582-
1624, RAG-Ne 104, 17r. 

WIJDBILK: p(ar)tye ghenaemt de(n) wijdbulck, 1694, RAG-Me 106, 137v. 

WILDE: in loco qui uocatur VUildio, 941, DB, 130 (TW, 1076); et terram in 
UUildis, 955, DB, 162; In UUildia mansus I, 955, DB, 230; et in UUilda 
mansi V, 955, DB, 248; gheleghe(n) ten wilden jn landeghe(m), 1386, SAG-
330/8, 70v; te wilde an den driesch (2x), 1391, SAG, 330/9, 158v; Wilde, 
1557, RAG-Ou, 1714, 4r;meersch gheleghen te wilde, 1575, RAG-Ne 394, 
32v; lants by wilde, 1607, RAG-Me 105, 17r; te wilde anden driesch, 1609, 
RAG-Me 105, 65v; grond te Landeghem stucxken noort lancx de caelene 
Suyt het waterloopk(en) comme(nde) uute(r) caelene de westsyde ... soo 
volghende het straetke(n) tot up de hautstrate de oostsyde Achter het 
loopk(en) va(n) wilde noort oost Achter het Brouckstaetke(n), 33, 32r; 1610, 
reg. 105, f 65r; ghemet boven(n) wilde ghenaempt de schuethaeghe zuut 
west de(n) herwech loopen van Ghendt naer Brugghe, 1620, RAG-Ne 397, 
128r; upden wijck wilde Inde stekelbeke ghenaemt het naeste bulcxke(n) 
noort het stekelbeecke(n), 1648, RAG-Me 66, 14v; ee(n) behuyst hofstede-
ken gheleghe(n) op de(n) wyck van wilde noort de strate, 1655, RAG-Me 83, 
art. 2; ee(n) onbehuyst hofstedeken met de freytbome(n) gheleghe(n) op den 
wyck van wilde noort de strate, 1655, RAG-Me 83, art. 2; p(ar)tye saijlandt 
up den wijck van wilde heerelichede van vinderhaute suut het lanck wegel-
ken, 1656, RAG-Me 83, art. 20; behuysde hofstede op de(n) wyck van wilde, 
1675, RAG-Me 69, 152r; daerment noemt de(n) wyck va(n) wilde, 1679, 
RAG-Me 70, 164v; op den wijck van wilde, 1685, RAG-Ma 598, 9r; op 
de(n) wijck va(n) wilde, 1689, RAG-Me 71, 21v; inden wijck van Wilde, 
1728, RAG-Ne 2244, art. 291-292; noort west de Straete lopende naer Wil-
de, 1728, RAG-Ne 2244, art. 303; Land ghenaemt Acker meersch gheleghen 
in wilde zuijd den steenput noord het dieflandt, 1738, RAG-Dro 56, 689. 

WILDEBEEK <G3>: super fluuiolala VUildia, 941, DB, 130; een behuijsde 
hofstede met het bulcxken bachten huijse ghenaemt het nedergoet ter beken 
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noort wildebeke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 532; noort den meulenwegh ofte 
wilde beke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 529; oost aen het coijestraetjen ofte de 
prochie van Dronghen zuijd den heirwegh van(den) heere van vinderhoute 
noord west de wilde Beke, 1738, RAG-Dro 56, 653. 

WILDEBROEK: een ghemet lants In wilde brouck zuut stekelbeeckstraet-
ke(n) noort het lanck weghelke(n), 1610, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 74r; 
lants inden wilden broeck, 1708, RAG-Me 71, 274r. 

WILDEKOUTER: Johannes coppins pro liberis ioh(ann)is inghels ter scuere 
pro margareta de Weerde f. ioh(ann)is sup(er) cautere et baven brugghe .l. 
virg(as) terre, 1418, RAG-Dro 84, 23v; up de cautre te wilde, 1486, 330/37, 
210v; gheleghen up wilde cautere, 1575, RAG-Ne 394, 32v; up wilde caute-
re noort west het waterlat, 1609, RAG-Me 105, 66r; cauter lant up wilde 
cauter noort sheere(n)strate, 1648, RAG-Me 66, 43v; saylant Landegem 
Wilde cauter, 1660, reg. 67, f 65v; lants op wilde cauter, 1674, RAG-Ma 
598, 101; Landts op wilde cautere ghenaemt Olbaut stede west de(n) brugh-
sche(n) heirwegh, 1676, RAG-Me 70, 22v; landts den boschdriesch te Lan-
deghem op Wilde cauter, 1678, RAG-Me 70, f 146r; p(ar)tye lants op Wilde 
Cautere west den herwech, 1678, RAG-Ma 598, 141; p(ar)tye Saeijlandt op 
wilde Cautere, 1693, RAG-Me 106, 121v; landts op wilde cautere, 1708, 
RAG-Me 71, 274v; meersch in putte meerschen oost den Cautere suijt den 
Gentschen voetwegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 555; Wilde Cauter, 1738, 
RAG-Dro 56, 653. 

WILDEKOUTERKEN: landts ghenaemt het wilde Cauterke(n) suyt ende 
west den herrewegh, 1696, RAG-Me 106, 181r. 

WILDEMOLEN <G3-H3>: melioratie van de coorenwintmeulen te Lande-
ghem Wilde, 1655, reg. 71, f 300r; p(ar)tye saeylandt by wilde muelene suyt 
den herwech, 1655, RAG-Me 83, art; 2; landt(s) by wilde meule(n), 1660, 
RAG-Me 67, 48r; lants aen wilde meulen oost sheeren straete, 1666, RAG-
Me 68, 11r; wech loop(en)de naer wilde meulene, 1677, RAG-Me 70, 83r; 
cooren wint meulen binnen De prochie van landeghem op den wyck van 
wilde, 1710, RAG-Me 71, 305v. 

WILDENDRIES <G3>: te wilde an den driesch (2x), 1391, SAG, 330/9, 
158v; te wilde anden driesch, 1456, SAG, 330/27, 114v; t(er) wilden and(en) 
driesch, 1460, SAG, 330/28; 373r; een behuysde hofstede met eender schue-
re ende freytboomen gheleghen inde prochie van Landeghem anden Wilden 
driesch, 1575, RAG-Ne 394, 32r; lands gheleghen by bave(n) brugghe zuudt 
den Ghendschen wech ende Oost een straetkin streckende naer wildedriesch, 
1579, RAG-Ne 396, 86v; west de(n) wech van wilde driesch naer meerend-
re, 1583, RAG-Ne 396, 299v; hofstede an(den) wilden driesch, 1603-1604, 
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RAG-Ne 1262, 3v; den waghenwech van wilde(n) driesch naer heysten 
driesch, 1607, RAG-Me 105, 8v; cauters gheheeten den amput zuut het 
voetweghelken naer wilden driesch, 1609, RAG-Me 105, 28v; behuijsde 
cheyns binnen Landegem aen wilde(n) driesch up het Gaversche, 1647, 
RAG-Me 66, 4v; lants op wilde dries suijt wilde dries, 1674, RAG-Ma 598, 
101; Landts op de(n) wyck van wilde west wilde(n) dries, 1675, RAG-Me 
69, 157r. 

WILGENSTUK: int vuijlsticke ofte wulghestick, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
49r. 

WILLEKENS AKKER: lants genaemt den busch suut een stic genaemt den 
Willekens acker soorterende onder den leene ten huele, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 54r. 

WILLEKENS/WILLEMS LOCHTING: Lants daerment heedt willems loch-
tinck, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 31v; Landts diemen heet Willekins Loch-
tinck, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; landts ghenaempt den willijns lochtijn-
ck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 54r; cauter Landts ghenaempt de(n) Willems 
Lochtijnc oost de strate, 1583, RAG-Ne 396, 349r; een(en) bulck Lands 
diemen heet Willekins Lochtynck, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 24r; Lant 
ghenaemt den busch zuut een stic Lant ghenaemt willekens Lochtync soorte-
ren onder den Leene ten heule, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 84r; lants 
ghenaempt Willems Lochtynck, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 7r; lant 
ghenaempt  den willems lochtijnck oost de Gaverstraete suijt den platten 
bulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1319. 

WILLEM STEPS WOESTIJN: jn willems steps wostine(n), 1451, SAG, 
330/25, 86r. 

WINDMOLEN <C5>: Vander wintmuelene staen Inde prochie van Lande-
ghem metter peerde muelene, 1558-1559, RAG-Ne 138, 23r; meersch bene-
de(n) der wintmuelene, 1577, RAG-Ne 323, 6r; meersch benede(n) der 
windmuelene Oost ande calene, 1578, RAG-Ne 64, 80r; ande(n) herwech 
voor Landeghem windmuelene, 1577, RAG-Ne 69, nr. 5; wech voor Lan-
deghe(m) windtmuelene west ande zep gracht, 1577, RAG-Ne 69, nr. 6; by 
der windmuene, 1582, RAG-Ne 627, 24,v. 

WINKEL: ghenaempt de winckele, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 264r; landts 
gheheeten den wincle, 1543 (latere kopie), RAG-Ne 64, 134r; een stic 
ghenaempt den wynckele, 1577, RAG-Ne 395, 67r; daerment heedt Jnde(n) 
wynckele zuyt het wynckelstraetke(n), 1577, RAG-Ne 323, 150v; lands 
ghenaempt den wyncle, 1579, RAG-Ne 396, 101r; Lands ghenaempt de(n) 
wijncle, 1582, RAG-Ne 773, 0; lants den winckele, 1582-1624, RAG-Ne 
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noort wildebeke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 532; noort den meulenwegh ofte 
wilde beke, 1728, RAG-Ne 2244, art. 529; oost aen het coijestraetjen ofte de 
prochie van Dronghen zuijd den heirwegh van(den) heere van vinderhoute 
noord west de wilde Beke, 1738, RAG-Dro 56, 653. 

WILDEBROEK: een ghemet lants In wilde brouck zuut stekelbeeckstraet-
ke(n) noort het lanck weghelke(n), 1610, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 74r; 
lants inden wilden broeck, 1708, RAG-Me 71, 274r. 

WILDEKOUTER: Johannes coppins pro liberis ioh(ann)is inghels ter scuere 
pro margareta de Weerde f. ioh(ann)is sup(er) cautere et baven brugghe .l. 
virg(as) terre, 1418, RAG-Dro 84, 23v; up de cautre te wilde, 1486, 330/37, 
210v; gheleghen up wilde cautere, 1575, RAG-Ne 394, 32v; up wilde caute-
re noort west het waterlat, 1609, RAG-Me 105, 66r; cauter lant up wilde 
cauter noort sheere(n)strate, 1648, RAG-Me 66, 43v; saylant Landegem 
Wilde cauter, 1660, reg. 67, f 65v; lants op wilde cauter, 1674, RAG-Ma 
598, 101; Landts op wilde cautere ghenaemt Olbaut stede west de(n) brugh-
sche(n) heirwegh, 1676, RAG-Me 70, 22v; landts den boschdriesch te Lan-
deghem op Wilde cauter, 1678, RAG-Me 70, f 146r; p(ar)tye lants op Wilde 
Cautere west den herwech, 1678, RAG-Ma 598, 141; p(ar)tye Saeijlandt op 
wilde Cautere, 1693, RAG-Me 106, 121v; landts op wilde cautere, 1708, 
RAG-Me 71, 274v; meersch in putte meerschen oost den Cautere suijt den 
Gentschen voetwegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 555; Wilde Cauter, 1738, 
RAG-Dro 56, 653. 

WILDEKOUTERKEN: landts ghenaemt het wilde Cauterke(n) suyt ende 
west den herrewegh, 1696, RAG-Me 106, 181r. 

WILDEMOLEN <G3-H3>: melioratie van de coorenwintmeulen te Lande-
ghem Wilde, 1655, reg. 71, f 300r; p(ar)tye saeylandt by wilde muelene suyt 
den herwech, 1655, RAG-Me 83, art; 2; landt(s) by wilde meule(n), 1660, 
RAG-Me 67, 48r; lants aen wilde meulen oost sheeren straete, 1666, RAG-
Me 68, 11r; wech loop(en)de naer wilde meulene, 1677, RAG-Me 70, 83r; 
cooren wint meulen binnen De prochie van landeghem op den wyck van 
wilde, 1710, RAG-Me 71, 305v. 

WILDENDRIES <G3>: te wilde an den driesch (2x), 1391, SAG, 330/9, 
158v; te wilde anden driesch, 1456, SAG, 330/27, 114v; t(er) wilden and(en) 
driesch, 1460, SAG, 330/28; 373r; een behuysde hofstede met eender schue-
re ende freytboomen gheleghen inde prochie van Landeghem anden Wilden 
driesch, 1575, RAG-Ne 394, 32r; lands gheleghen by bave(n) brugghe zuudt 
den Ghendschen wech ende Oost een straetkin streckende naer wildedriesch, 
1579, RAG-Ne 396, 86v; west de(n) wech van wilde driesch naer meerend-
re, 1583, RAG-Ne 396, 299v; hofstede an(den) wilden driesch, 1603-1604, 
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RAG-Ne 1262, 3v; den waghenwech van wilde(n) driesch naer heysten 
driesch, 1607, RAG-Me 105, 8v; cauters gheheeten den amput zuut het 
voetweghelken naer wilden driesch, 1609, RAG-Me 105, 28v; behuijsde 
cheyns binnen Landegem aen wilde(n) driesch up het Gaversche, 1647, 
RAG-Me 66, 4v; lants op wilde dries suijt wilde dries, 1674, RAG-Ma 598, 
101; Landts op de(n) wyck van wilde west wilde(n) dries, 1675, RAG-Me 
69, 157r. 

WILGENSTUK: int vuijlsticke ofte wulghestick, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
49r. 

WILLEKENS AKKER: lants genaemt den busch suut een stic genaemt den 
Willekens acker soorterende onder den leene ten huele, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 54r. 

WILLEKENS/WILLEMS LOCHTING: Lants daerment heedt willems loch-
tinck, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 31v; Landts diemen heet Willekins Loch-
tinck, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; landts ghenaempt den willijns lochtijn-
ck, 1582-1624, RAG-Ne 104, 54r; cauter Landts ghenaempt de(n) Willems 
Lochtijnc oost de strate, 1583, RAG-Ne 396, 349r; een(en) bulck Lands 
diemen heet Willekins Lochtynck, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 24r; Lant 
ghenaemt den busch zuut een stic Lant ghenaemt willekens Lochtync soorte-
ren onder den Leene ten heule, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 84r; lants 
ghenaempt Willems Lochtynck, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 7r; lant 
ghenaempt  den willems lochtijnck oost de Gaverstraete suijt den platten 
bulck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1319. 

WILLEM STEPS WOESTIJN: jn willems steps wostine(n), 1451, SAG, 
330/25, 86r. 

WINDMOLEN <C5>: Vander wintmuelene staen Inde prochie van Lande-
ghem metter peerde muelene, 1558-1559, RAG-Ne 138, 23r; meersch bene-
de(n) der wintmuelene, 1577, RAG-Ne 323, 6r; meersch benede(n) der 
windmuelene Oost ande calene, 1578, RAG-Ne 64, 80r; ande(n) herwech 
voor Landeghem windmuelene, 1577, RAG-Ne 69, nr. 5; wech voor Lan-
deghe(m) windtmuelene west ande zep gracht, 1577, RAG-Ne 69, nr. 6; by 
der windmuene, 1582, RAG-Ne 627, 24,v. 

WINKEL: ghenaempt de winckele, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 264r; landts 
gheheeten den wincle, 1543 (latere kopie), RAG-Ne 64, 134r; een stic 
ghenaempt den wynckele, 1577, RAG-Ne 395, 67r; daerment heedt Jnde(n) 
wynckele zuyt het wynckelstraetke(n), 1577, RAG-Ne 323, 150v; lands 
ghenaempt den wyncle, 1579, RAG-Ne 396, 101r; Lands ghenaempt de(n) 
wijncle, 1582, RAG-Ne 773, 0; lants den winckele, 1582-1624, RAG-Ne 
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104, 53v; lants Jn(den) wincle noort ant waterlat, 1584, RAG-Ne 1551, 83v; 
lants ghenaempt den Wynck(el), 1642, RAG-Ne 399, 67v; lant ghenaemt 
den wynckel, 1650, RAG-Ne 29, 77v; landt ghenaemt den wijnckele suijt 
den lantwegh west de straete loopende naer hansbeke, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 1224. 

WINKELKEN: sticxken lant het wynckelken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
74r; ijC R(oeden) ghenaemt twynckelken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 28r; 
partye ghenaemt het wynckelken, 1650, RAG-Ne 29, 77r. 

WINKELSTRAATJE: Landts oost ant twynckelstraetke(n), 1577, RAG-Ne 
323, 118r; daerment heedt Jnde(n) wynckele zuyt het wynckelstraetke(n), 
1577, RAG-Ne 323, 150v. 

WISSELMEERS: meersch ende es wisselmeersch, 1577, RAG-Ne 323, 88r; 
mersch Inde muelemersch ofte renterghem brouck oost de calene west den 
cautere selve mersch oock ghenaempt de wisselmersch, 1582-1624, RAG-
Ne 104, 35v. 

WOESTIJN <F5>: up de wostine, 1397, SAG, 330/10, 318v; super terram 
vocatam Wostine sive straetkin, 1418, RAG-Dro 84, 23r; de oostijne, 1450, 
SAG, 301/40, 3, 55v; Lants up de hostyne, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 64v; 
Lants ghenaempt de wostyne, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 66r; ghenaempt de 
hostine, 1571-1573, RAG-Ne 623, 69v; Jnde hostyne, 1571-1575, RAG-Ne 
2225, 0; Landts daerment heet dostyne, 1577, RAG-Ne 323, 100v; IJc r. bul-
ckeraghe daerment heedt dhostyne, 1577, RAG-Ne 323, 117r; twee hondert 
vyftich Roeden ghenaempt dostine, 1579, RAG-Ne 626, 132v; een ghemet 
up de Ostyne, 1580, RAG-Ne 396, 288r; lants genaempt dostine oost sheeren 
strate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 9v; lant genaempt den ostijne oost de hout-
strate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 8r; Lants ghenaemt dostyne, 1582, RAG-
Ne 773, 0; Lands Ligghende Inde Hostyne, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 2r; 
stick lants ghenaempt dostine, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 1r; Lant genaemt 
de hostyne noort west den heggenbosch, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 7v; 
Lant ghenaemt de hostyne commende metten westhende anden hooghen 
bosch ende metten suutoost hende ande houtstraete, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 98r; uuter hostyne oost d’autstraete, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 8r; 
partyken Landt ghenaemt dhostijne west de hautstraete, 1649, RAG-Ma, 
597, 0r; lant de hostyne noort den egghebosch, 1650, RAG-Ne 29, 17v; lant 
tusschen den eggebosch ende wostyne, 1650, RAG-Ne 29, 53r; lant 
ghenaemt de hostijne, 1728, RAG-Ne 2244, art. 123; landt ghenaemt de 
rostijne, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1306; Landt ghenaemt de Wostine Eerste 
gheleghen in den Westhouc oost de Hautstraete west de Groote Wostine, 
1738, RAG-Dro 56, 691; Landts genaemt de Wetsyne suijt de hautstraete, 
1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 

 

287 
 

WOESTIJNBOS: bosch genaemt den hostyn bosch (van(der) beghynen ter 
hoeyen, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 26r. 

WOESTIJNTJE: ghen(aem)t het hostynken west een p(ar)tye ghen(aem)t de 
elshaghe, l653, RAG-SB O 4262, 0; partye landts ghenaemt het hostijntien, 
1683, 196v; lant ghenaemt het hostijntjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 173; 
landt ghenaemt het rostijntjen suijt nevel west hansbeke, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 1307. 

WULLESLAGERS LAND: in smael velt an tsgraven strate an wulle sla-
ghers lant, 1403, RAG-SB/O 1493, 0; in Wals mersch in wulle slaghers lant, 
1403, RAG-SB/O 1493, 0. 

WULVINNENBILK: jnder wulfuinnen buelc, 1447, SAG, 301/39, 196v; 
landts ghenaemt den wulfueren (?) bulck onder Baerlevelde, 1698, RAG-Me 
106, 240r; eene p(ar)tije landts ghenaemt den wulfueren (?) bulck, 1698, 
RAG-Ma, 597, 22r. 

WULVINNENSTUK: lants gheleghe(n) Inde prochie van landeghem onder 
dheerl. va(n) baerelvelde ghenaempt het wulfinnenstick west de straete loo-
pe(nde) naer landeghem oost blocke(n) acker straetje(n), 1676, RAG-Ma 
598, 129; landt ghenaemt het Wulfhinnestuck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
261. 

ZANDWEG: lant cauters streckende tot op den zantwech, 1582-1624, RAG-
Ne 104, 12r; oost den sontwech (sic) van Landeghem naer meerentre 
noortoost ten oosten het muelewalleken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 39r; by 
de olije muelen wal oost den santwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 42v; oost 
de(n) santwech loopende van Landeghem naer meerendere noort den her-
wech loopende tusschen ende tbovenschrevene noort oost het meulenwalle-
ke(n), 1602-1656, RAG-Ne 1190, 18v; lants thenden den muelen wal Inde 
langhe vooren by den zantwech, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 7r; lants then-
de(n) de(n) muelewal inde Langhe voore(n) by de(n) zantwech, 1613-1615, 
RAG-Ne 1264, 5v; lant inden coutere boven muysdale daerop wylent eene 
oliemeulene ghestaen heeft suutoost den soutwech/santwech, 1650, RAG-Ne 
29, 16r; oost de sautwech noortwest den wech van landeghem naer meeren-
dre, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 54; suut oost den sautwech, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, nr. 258; suut den sautwech noort den wech van landeghem 
naer merendre, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 307; landts op Landeghe(m) 
cautere ghenaempt de(n) meulenwal oost de(n) santwegh, 1675, RAG-Me 
83, art. 42. 

ZAVELEN BILK: den sauelen buelc, 1450, SAG, 301/40, 3, 55v; de(n) sa-
velen buelc, 1450, SAG, 301/40, 3, 55v. 
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104, 53v; lants Jn(den) wincle noort ant waterlat, 1584, RAG-Ne 1551, 83v; 
lants ghenaempt den Wynck(el), 1642, RAG-Ne 399, 67v; lant ghenaemt 
den wynckel, 1650, RAG-Ne 29, 77v; landt ghenaemt den wijnckele suijt 
den lantwegh west de straete loopende naer hansbeke, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 1224. 

WINKELKEN: sticxken lant het wynckelken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 
74r; ijC R(oeden) ghenaemt twynckelken, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 28r; 
partye ghenaemt het wynckelken, 1650, RAG-Ne 29, 77r. 

WINKELSTRAATJE: Landts oost ant twynckelstraetke(n), 1577, RAG-Ne 
323, 118r; daerment heedt Jnde(n) wynckele zuyt het wynckelstraetke(n), 
1577, RAG-Ne 323, 150v. 

WISSELMEERS: meersch ende es wisselmeersch, 1577, RAG-Ne 323, 88r; 
mersch Inde muelemersch ofte renterghem brouck oost de calene west den 
cautere selve mersch oock ghenaempt de wisselmersch, 1582-1624, RAG-
Ne 104, 35v. 

WOESTIJN <F5>: up de wostine, 1397, SAG, 330/10, 318v; super terram 
vocatam Wostine sive straetkin, 1418, RAG-Dro 84, 23r; de oostijne, 1450, 
SAG, 301/40, 3, 55v; Lants up de hostyne, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 64v; 
Lants ghenaempt de wostyne, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 66r; ghenaempt de 
hostine, 1571-1573, RAG-Ne 623, 69v; Jnde hostyne, 1571-1575, RAG-Ne 
2225, 0; Landts daerment heet dostyne, 1577, RAG-Ne 323, 100v; IJc r. bul-
ckeraghe daerment heedt dhostyne, 1577, RAG-Ne 323, 117r; twee hondert 
vyftich Roeden ghenaempt dostine, 1579, RAG-Ne 626, 132v; een ghemet 
up de Ostyne, 1580, RAG-Ne 396, 288r; lants genaempt dostine oost sheeren 
strate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 9v; lant genaempt den ostijne oost de hout-
strate, 1582-1624, RAG-Ne 104, 8r; Lants ghenaemt dostyne, 1582, RAG-
Ne 773, 0; Lands Ligghende Inde Hostyne, 1585, RAG-Ne 1280 bis, 2r; 
stick lants ghenaempt dostine, 1600-1603, RAG-Ne 1257, 1r; Lant genaemt 
de hostyne noort west den heggenbosch, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 7v; 
Lant ghenaemt de hostyne commende metten westhende anden hooghen 
bosch ende metten suutoost hende ande houtstraete, 1602-1656, RAG-Ne 
1190, 98r; uuter hostyne oost d’autstraete, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 8r; 
partyken Landt ghenaemt dhostijne west de hautstraete, 1649, RAG-Ma, 
597, 0r; lant de hostyne noort den egghebosch, 1650, RAG-Ne 29, 17v; lant 
tusschen den eggebosch ende wostyne, 1650, RAG-Ne 29, 53r; lant 
ghenaemt de hostijne, 1728, RAG-Ne 2244, art. 123; landt ghenaemt de 
rostijne, 1728, RAG-Ne 2244, art. 1306; Landt ghenaemt de Wostine Eerste 
gheleghen in den Westhouc oost de Hautstraete west de Groote Wostine, 
1738, RAG-Dro 56, 691; Landts genaemt de Wetsyne suijt de hautstraete, 
1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 
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WOESTIJNBOS: bosch genaemt den hostyn bosch (van(der) beghynen ter 
hoeyen, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 26r. 

WOESTIJNTJE: ghen(aem)t het hostynken west een p(ar)tye ghen(aem)t de 
elshaghe, l653, RAG-SB O 4262, 0; partye landts ghenaemt het hostijntien, 
1683, 196v; lant ghenaemt het hostijntjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 173; 
landt ghenaemt het rostijntjen suijt nevel west hansbeke, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 1307. 

WULLESLAGERS LAND: in smael velt an tsgraven strate an wulle sla-
ghers lant, 1403, RAG-SB/O 1493, 0; in Wals mersch in wulle slaghers lant, 
1403, RAG-SB/O 1493, 0. 

WULVINNENBILK: jnder wulfuinnen buelc, 1447, SAG, 301/39, 196v; 
landts ghenaemt den wulfueren (?) bulck onder Baerlevelde, 1698, RAG-Me 
106, 240r; eene p(ar)tije landts ghenaemt den wulfueren (?) bulck, 1698, 
RAG-Ma, 597, 22r. 

WULVINNENSTUK: lants gheleghe(n) Inde prochie van landeghem onder 
dheerl. va(n) baerelvelde ghenaempt het wulfinnenstick west de straete loo-
pe(nde) naer landeghem oost blocke(n) acker straetje(n), 1676, RAG-Ma 
598, 129; landt ghenaemt het Wulfhinnestuck, 1728, RAG-Ne 2244, art. 
261. 

ZANDWEG: lant cauters streckende tot op den zantwech, 1582-1624, RAG-
Ne 104, 12r; oost den sontwech (sic) van Landeghem naer meerentre 
noortoost ten oosten het muelewalleken, 1582-1624, RAG-Ne 104, 39r; by 
de olije muelen wal oost den santwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 42v; oost 
de(n) santwech loopende van Landeghem naer meerendere noort den her-
wech loopende tusschen ende tbovenschrevene noort oost het meulenwalle-
ke(n), 1602-1656, RAG-Ne 1190, 18v; lants thenden den muelen wal Inde 
langhe vooren by den zantwech, 1603-1604, RAG-Ne 1262, 7r; lants then-
de(n) de(n) muelewal inde Langhe voore(n) by de(n) zantwech, 1613-1615, 
RAG-Ne 1264, 5v; lant inden coutere boven muysdale daerop wylent eene 
oliemeulene ghestaen heeft suutoost den soutwech/santwech, 1650, RAG-Ne 
29, 16r; oost de sautwech noortwest den wech van landeghem naer meeren-
dre, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 54; suut oost den sautwech, 1661-1677, 
RAG-Ne 1194, nr. 258; suut den sautwech noort den wech van landeghem 
naer merendre, 1661-1677, RAG-Ne 1194, nr. 307; landts op Landeghe(m) 
cautere ghenaempt de(n) meulenwal oost de(n) santwegh, 1675, RAG-Me 
83, art. 42. 

ZAVELEN BILK: den sauelen buelc, 1450, SAG, 301/40, 3, 55v; de(n) sa-
velen buelc, 1450, SAG, 301/40, 3, 55v. 



 

288 
 

ZEGERS BILK: zeghers bulc, 1447, SAG, 301/39, 196v. 

ZEGERS VELD <H5>: It(em) voer zegherbuucx, 1396, SAG-330/10, 318v; 
in seghers velt bi Jan buke, 1403, RAG-SB/O 1493, 0; zegh(er)s velt, 1426, 
SAG, 330/18, 340v; van eenen sticke lants gheheeten zegherfaelt (sic), 1451, 
SAG, 330/25, 86r; up zeghers velt, 1486, SAG, 330/37, 288v; een stic lands 
ligghen Jn zeghers velt, 1548, RAG-SB R 858/7E, 1r; lands ligghen in zeg-
hers velt, 1548, RAG-SB/K 503, 1v; landts ghenaempt zeghers velt Oost het 
blacken acke(re)straetkin, midden 16e eeuw, RAG-SB/K 503, 0; landts in 
zeghers velt, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 7; zeghers velt maelvelt langhe velt 
haut en de twee stywaerts bulcken, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; Seghers velt 
maelvelt langhe velt en de twee stywars bulcken, 1558, RAG-SB/K 517, 0; 
een stic Landts ghenaempt zeghers velt Oost het vlacken acke(r) straetkin, 
1569, RAG-SB/R 858/7E, nr. 7; Lants Jn seghere velt, 1577, RAG-Ne 323, 
157v;  lands ghenaemt Zeghersvelt In landeghem oost t vlaken  acke(re) 
straetkin, 1594, RAG-SB, R 858/F, 0; lants gheleghen daerment noempt In 
zeghers Velt, 1605-1613, RAG-Ne 1262 , 18r; een partye ghenaempt tze-
ghers velt noort oost blockenackerstraetk(en), 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 
11; landt ghenaemt het Segehersvelt, 1728, RAG-Ne 2244, art. 267; partije 
genaemt Seghersvelt oost het blockenackerstraeti(en), 1749, RAG-SB/R 
858/7, 0. 

ZEUGENBILKSKEN: lants daerment heet tzuighebulcxken, 1604-1613 
RAG-Ne 1262, 30r; Lants daerment heet tzueghenbulcxken, 1614-1615, 
RAG-Ne 1257, 8r; lants ghenaemt het seughen-bulcxken, 1653-1655, RAG-
Ne 1257, 4r; landts ghenaemt Seughebulcxken noort het bier vliet straetien, 
1699, RAG-Me 106, 287r. 

ZEVEN BUNDER: Lant Ligghende thenden het seven bundere, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 43v. 

ZEVENHONDERD ROEDEN: een stic up de(n) caute(re) gheheeten de(n) 
vij c R(oeden) ligghen thende(n) de(n) cauter bulc, 1548, RAG-SB R 
858/7E, 3r; een stic op den caute(re) gheheeten den vij c R(oeden) ligghen 
thenden den cautere bulc, 1548, RAG-SB/K 503, 3v; stic upd(en) Cautere 
gheheeten den vij c R(oeden) ligghen thenden den Cauter bulc, 1548, RAG-
SB/K 517, nr. 41; stick up de(n) cautere gheheete(n) de(n) VIJc roede(n) 
Ligghende thende(n) de(n) cauterbulck, 1577, RAG-Ne 323, 161r; stick up-
den cautere gheheeten de VIIc roeden ligghend thenden den cautere bulck 
west den herwech van Vorsselaere naer Landegem kercke, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 16r; stic op den coutere gheheeten vij c R(oeden) groot vij c 
roeden, 1650, RAG-Ne 29, 43r; Landts genaemt de seven hondert, 1749, 
RAG-SB/R 858/7, 0; Landts genaemt de seven hondert noort den Cauter-
slagh, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 
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ZIEKMANSTRAAT <F5-G6>: met eenen draeyboom hebben afgesloten 
teghen de zieckman strate, 1630, RAG-SB/R 858/7E, 0. 

ZIJPGRACHT <C5>: lants ghenaempt de seepgracht, 1577, RAG-Ne 323, 
165v. 

ZIJPGRACHT <C5>: up de zeepgracht, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 32r; wech 
voor Landeghem wintmuelene ande zeegracht (sic), 1577, RAG-Ne 323, 
84v; west de zweepgracht, 1577, RAG-Ne 323, 86r; Landts daerment heedt 
bachte(n) de(n) heerent oost de zeepgracht zuyt de(n) groene(n) wech, 1577, 
RAG-Ne 323, 108v; Landts upde langhe aecte west de scheepgracht, 1577, 
RAG-Ne 323, 138v; Landts up hooghe(n) ackere oost de seepgracht, 1577, 
RAG-Ne 323, 140r; stick mette(n) bilcke(n) oost de seepgracht, 1577, RAG-
Ne 323, 148r; wech voor Landeghe(m) windtmuelene west ande zep gracht, 
1577, RAG-Ne 69, nr. 6; de zwaepgracht, 1577, RAG-Ne 69, nr. 10; landt 
up den huel driesch west den seepgracht, 1582-1624, RAG-Ne 104, 17v; 
lants up hooghen ackere oost de seepgracht, 1582-1624, RAG-Ne 104, 48r; 
lant gheleghen opden ooghen ackere suut de seepgracht ende noort den ghe-
buerwech, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 14r; partye gheleghen boven de seep-
gracht, 1605-1613, RAG-Ne 1262 , 13r; lants gheleghen boven der zeep-
gracht, 1605-1613, RAG-Ne 1262, 19r; landts ligghende daerment heet up-
den hooghen Ackere boven de zeepgracht, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 27v-
28r; Lant ghenaemt den huldriesch noortwest de seepgracht, 1640, RAG-Ne 
28, 0; Lants an(den) muelene van Landeghem west de Sypgracht, 1642, 
RAG-Ne 399, 75r; lant voorde meulene suut oost den cauterwech noort west 
de seepgracht, 1650, RAG-Ne 29, 1r; lants beneffens den groenen-
kerckwech over den dam suijt den seep-gracht, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 
5r; Landts ghenaemt de(n) hooghe(n) ackere oost de syp gracht, 1676, RAG-
Me 70, 20r; p(ar)tye landts gen(aem)t de(n) hooch ackere oost de sypgracht 
west sheeren) straete, 1676, RAG-Me 83, art. 27; oost de sijpgracht, 1694, 
RAG-Me 71, 97v; landt genaemt den huldriesch oost den herwegh suijt de 
straete loopende naer de Sijpgracht west de Sijpgracht, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 1174. 

ZINKVAL <C5-C6>: Lants Jnden sinckval, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 166r; 
lands ghenaemt de(n) houc oost e(nde) west de(n) zincval, 1550-1563, RAG-
Ne 63, 25r; Jnde(n) Zincval, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 24v; Landts ghe-
heeten den synckval, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; Landts daermen heet de 
hooghe haghe ofte den synckval, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0;  upde(n) 
synckwal, 1577, RAG-Ne 323, 129v; Landts upde(n) sincwal, 1577, RAG-
Ne 323, 149v;  lant up den  sinckval west den voetwech  naer landeghem 
muelene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 17v; lant ghenaempt den houck west den 
sinckval oost de strate van meerentre naer landeghem muelene zuut de corte 
voren, 1582-1624, RAG-Ne 104, 42r; cauterlandts upden sijngval zuut west 
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ZEGERS BILK: zeghers bulc, 1447, SAG, 301/39, 196v. 

ZEGERS VELD <H5>: It(em) voer zegherbuucx, 1396, SAG-330/10, 318v; 
in seghers velt bi Jan buke, 1403, RAG-SB/O 1493, 0; zegh(er)s velt, 1426, 
SAG, 330/18, 340v; van eenen sticke lants gheheeten zegherfaelt (sic), 1451, 
SAG, 330/25, 86r; up zeghers velt, 1486, SAG, 330/37, 288v; een stic lands 
ligghen Jn zeghers velt, 1548, RAG-SB R 858/7E, 1r; lands ligghen in zeg-
hers velt, 1548, RAG-SB/K 503, 1v; landts ghenaempt zeghers velt Oost het 
blacken acke(re)straetkin, midden 16e eeuw, RAG-SB/K 503, 0; landts in 
zeghers velt, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 7; zeghers velt maelvelt langhe velt 
haut en de twee stywaerts bulcken, 1548, RAG-SB/R 878/7, 0; Seghers velt 
maelvelt langhe velt en de twee stywars bulcken, 1558, RAG-SB/K 517, 0; 
een stic Landts ghenaempt zeghers velt Oost het vlacken acke(r) straetkin, 
1569, RAG-SB/R 858/7E, nr. 7; Lants Jn seghere velt, 1577, RAG-Ne 323, 
157v;  lands ghenaemt Zeghersvelt In landeghem oost t vlaken  acke(re) 
straetkin, 1594, RAG-SB, R 858/F, 0; lants gheleghen daerment noempt In 
zeghers Velt, 1605-1613, RAG-Ne 1262 , 18r; een partye ghenaempt tze-
ghers velt noort oost blockenackerstraetk(en), 1641, RAG-SB/R 858/7D, nr. 
11; landt ghenaemt het Segehersvelt, 1728, RAG-Ne 2244, art. 267; partije 
genaemt Seghersvelt oost het blockenackerstraeti(en), 1749, RAG-SB/R 
858/7, 0. 

ZEUGENBILKSKEN: lants daerment heet tzuighebulcxken, 1604-1613 
RAG-Ne 1262, 30r; Lants daerment heet tzueghenbulcxken, 1614-1615, 
RAG-Ne 1257, 8r; lants ghenaemt het seughen-bulcxken, 1653-1655, RAG-
Ne 1257, 4r; landts ghenaemt Seughebulcxken noort het bier vliet straetien, 
1699, RAG-Me 106, 287r. 

ZEVEN BUNDER: Lant Ligghende thenden het seven bundere, 1602-1656, 
RAG-Ne 1190, 43v. 

ZEVENHONDERD ROEDEN: een stic up de(n) caute(re) gheheeten de(n) 
vij c R(oeden) ligghen thende(n) de(n) cauter bulc, 1548, RAG-SB R 
858/7E, 3r; een stic op den caute(re) gheheeten den vij c R(oeden) ligghen 
thenden den cautere bulc, 1548, RAG-SB/K 503, 3v; stic upd(en) Cautere 
gheheeten den vij c R(oeden) ligghen thenden den Cauter bulc, 1548, RAG-
SB/K 517, nr. 41; stick up de(n) cautere gheheete(n) de(n) VIJc roede(n) 
Ligghende thende(n) de(n) cauterbulck, 1577, RAG-Ne 323, 161r; stick up-
den cautere gheheeten de VIIc roeden ligghend thenden den cautere bulck 
west den herwech van Vorsselaere naer Landegem kercke, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 16r; stic op den coutere gheheeten vij c R(oeden) groot vij c 
roeden, 1650, RAG-Ne 29, 43r; Landts genaemt de seven hondert, 1749, 
RAG-SB/R 858/7, 0; Landts genaemt de seven hondert noort den Cauter-
slagh, 1749, RAG-SB/R 858/7, 0. 
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ZIEKMANSTRAAT <F5-G6>: met eenen draeyboom hebben afgesloten 
teghen de zieckman strate, 1630, RAG-SB/R 858/7E, 0. 

ZIJPGRACHT <C5>: lants ghenaempt de seepgracht, 1577, RAG-Ne 323, 
165v. 

ZIJPGRACHT <C5>: up de zeepgracht, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 32r; wech 
voor Landeghem wintmuelene ande zeegracht (sic), 1577, RAG-Ne 323, 
84v; west de zweepgracht, 1577, RAG-Ne 323, 86r; Landts daerment heedt 
bachte(n) de(n) heerent oost de zeepgracht zuyt de(n) groene(n) wech, 1577, 
RAG-Ne 323, 108v; Landts upde langhe aecte west de scheepgracht, 1577, 
RAG-Ne 323, 138v; Landts up hooghe(n) ackere oost de seepgracht, 1577, 
RAG-Ne 323, 140r; stick mette(n) bilcke(n) oost de seepgracht, 1577, RAG-
Ne 323, 148r; wech voor Landeghe(m) windtmuelene west ande zep gracht, 
1577, RAG-Ne 69, nr. 6; de zwaepgracht, 1577, RAG-Ne 69, nr. 10; landt 
up den huel driesch west den seepgracht, 1582-1624, RAG-Ne 104, 17v; 
lants up hooghen ackere oost de seepgracht, 1582-1624, RAG-Ne 104, 48r; 
lant gheleghen opden ooghen ackere suut de seepgracht ende noort den ghe-
buerwech, 1602-1656, RAG-Ne 1190, 14r; partye gheleghen boven de seep-
gracht, 1605-1613, RAG-Ne 1262 , 13r; lants gheleghen boven der zeep-
gracht, 1605-1613, RAG-Ne 1262, 19r; landts ligghende daerment heet up-
den hooghen Ackere boven de zeepgracht, 1604-1613 RAG-Ne 1262, 27v-
28r; Lant ghenaemt den huldriesch noortwest de seepgracht, 1640, RAG-Ne 
28, 0; Lants an(den) muelene van Landeghem west de Sypgracht, 1642, 
RAG-Ne 399, 75r; lant voorde meulene suut oost den cauterwech noort west 
de seepgracht, 1650, RAG-Ne 29, 1r; lants beneffens den groenen-
kerckwech over den dam suijt den seep-gracht, 1653-1655, RAG-Ne 1257, 
5r; Landts ghenaemt de(n) hooghe(n) ackere oost de syp gracht, 1676, RAG-
Me 70, 20r; p(ar)tye landts gen(aem)t de(n) hooch ackere oost de sypgracht 
west sheeren) straete, 1676, RAG-Me 83, art. 27; oost de sijpgracht, 1694, 
RAG-Me 71, 97v; landt genaemt den huldriesch oost den herwegh suijt de 
straete loopende naer de Sijpgracht west de Sijpgracht, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 1174. 

ZINKVAL <C5-C6>: Lants Jnden sinckval, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 166r; 
lands ghenaemt de(n) houc oost e(nde) west de(n) zincval, 1550-1563, RAG-
Ne 63, 25r; Jnde(n) Zincval, 1565-1587, RAG-Ne, 99, 24v; Landts ghe-
heeten den synckval, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0; Landts daermen heet de 
hooghe haghe ofte den synckval, 1571-1575, RAG-Ne 2225, 0;  upde(n) 
synckwal, 1577, RAG-Ne 323, 129v; Landts upde(n) sincwal, 1577, RAG-
Ne 323, 149v;  lant up den  sinckval west den voetwech  naer landeghem 
muelene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 17v; lant ghenaempt den houck west den 
sinckval oost de strate van meerentre naer landeghem muelene zuut de corte 
voren, 1582-1624, RAG-Ne 104, 42r; cauterlandts upden sijngval zuut west 
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den voetwech van landeghem muelene naer tsavescheyn, 1582-1624, RAG-
Ne 104, 52r; Lands gheheeten den synckval upde haghe, 1585, RAG-Ne 
1280 bis, 3r; Lands daerment heet de hooghe haghe ofte den synckval, 1585, 
RAG-Ne 1280 bis, 3v; landts Jnden sincval, 1596, RAG-Ne, 103, 13r; lant 
gen(aem)t den syncwal west den voetwech naer landeghem meulene, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 41r; Lant ghenaemt den syncval, 1639, RAG-Ne 28, 0; 
lant ghenaemt den syncval, 1650, RAG-Ne 29, 30v; lants ghen(aem)t den 
sync Val, 1651, RAG-Ne 400, 40v; lant ghenaemt den synckval suut den 
voetwech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 94r; lants ghenaempt het sinck val, 
1663, RAG-Ne 421, 0; een p(ar)tye landt ligghende in eene meerdere partie 
binnen landeghem inden sinck val, 1700, RAG-Ma, 597, 44v. 

ZOETEKINDERBILK <H7?>: ghenaempt de zoete kinderbulck Liggende 
ande hautstrate, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 26r; lant genaempt ghijsels haut 
oost het rijcke gasthuijs zuijt de soete kinderbulck heeft oock ande baghijne 
gegolden, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 3r; Lant ghenaempt ghysels haudt zuut 
de soete kinderbulck, 1584, RAG-Ne 63, 99r; tcorte mosthaut oost de(n) 
rondebulck suijt de(n) soetekinderbulck noort met een gheer op de haut-
strate, 1588, RAG-Ne 26, 45v; Lant ghenaemt den soeten kinderbulc, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 50v; Landts ghenaempt den zoeten kinderbulck uut de 
partie Landts ghenaempt de twee bunderen, 1614, RAG-RG B4543, 0; par-
tye ghenaemt het gyselhout west (geschrapt: mette soete kinderbulck), 1650, 
RAG-Ne 29, 13r; een stick lant ghenaemt den soede kinderbulck, 1650, 
RAG-Ne 29, 32r2; lant ghenaemt de soetekinderbulck, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 196. 

ZOMERGEWEED: up de zomerweede, 1609, RAG-Me 105, 66r; lants 
ghenaempt het Somergheweet, 1668, RAG-Me 68, 166v; landts genaemt 
tsomer gheweet zuytwest het brouck straetien, 1677, RAG-Me 70, 92v; lants 
ghenaempt tsomergheweet (1 gemet) zuijtwest het Brouckstraettien, 1677, 
RAG-Me 83, art. 49; partije ghenaemt het somergeweet suijt west t 
broekstraetie(n), 1689, RAg-Me71, 27v; p(ar)tye landts ghenaemt het so-
mergeweet west het broeckstraetie(n), 1695, RAG-Me 106, 156v; lant 
ghenaemt den hoeckbulck west de broeck Straete noort het Sommer ghe-
weet, 1728, RAG-Ne 2244, art. 754; landt ghenaemt de groote heirmeersch 
noort het Somergheweet, 1728, RAG-Ne 2244, art. 756; landt ghenaemt het 
Somergheweet west het broeck Straetjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 759; lant 
ghenaemt het Cleen hendrijcxken suijt ...met sijn hendrijcke west het So-
mergheweet, 1728, RAG-Ne 2244, art. 761. 

ZOMPELING: bosch In de sompelinghe ghenaemt het vergaenken west het 
gaverken, 1650, RAG-Ne 29, 32r4. 
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ZOUTPUT: Lande opden wyck van heyste(n) ghenaempt Saut put west 
de(n) herwech, 1650, RAG-Me 66, 226r; saeijlant ghenaemt het braemstuck 
oost den sauput, 1685, RAG-Ma 598, 7v. 

ZOUTWEG <D3>: lant genaempt het lanc half ghemet boven musdale 
com(m)ende met eenen eynde anden sautwech metten anderen eynde anden 
meersch cant oost den santwech (of: sautwech), 1582-1624, RAG-Ne 104, 
83v; lant noort den olie muelene wal zuut oost den zautwech, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 93r; een ghemet by de(n) holimuelen wal loopende van Lan-
deghem kercke naer merendre zuut oost den Sautwech, 1620, RAG-Ne 397, 
127v; lant inden coutere boven muysdale daerop wylent eene oliemeulene 
ghestaen heeft suutoost den soutwech/santwech (sic!), 1650, RAG-Ne 29, 
16r; lants suijt den groenen-wech west den Soutwech, 1653-1655, RAG-Ne 
1257, 6r; Landts ghenaemt de(n) soutwegh, 1678, RAG-Me 70, 152v; Lants 
streckend an(den) soutwegh e(nde) soo ter houtstede tussche(n) beede de 
weghen, 1679, 200v; noort den Sautweg ende brielkensplas, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 1016; landt ghenaemt de langhe veuren oost den Clopslagh met de 
Curte veuren west den Sautwegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 973; landt 
ghenaemt den meulewal oost den Sautwegh noort den herwegh, 1728, RAG-
Ne 2244, art. 979; oost aen heijstenkerckwegh zuijd aen Brielkensplas west 
den Sautwegh noord den vinderhautschen heirwegh, 1738, RAG-Dro 56, 
668. 

ZWAANLAND: int zwaenlant, 1426, SAG, 330/18, 340v; ten hende van 
den zwaenlande, 1443, SAG, 330/23, 169r; tswaenlant, 1451, SAG, 330/25, 
86r; leen gheheeten tzwane landt ligghende westwaert van den herweghe 
streckende toot In de caelene, 1460, RAG-Ne 9, 145v; leen gheheeten 
tzwaene lant westwaert vande(n) herweghe strecken tot inde caelne, 1460, 
RAG-Ne 10, 160v; tzwaellulant, 1486, SAG, 330/37, 288r; ant svalenlant 
(of: svaleulant), 1486, SAG, 330/37, 288r; ee(n) stic up de(n) selve(n) cau-
te(re) gheheete(n) tzwalant zuudt de(n) eerwech, 1548, RAG-SB R 858/7E, 
3r; ee(n) parcheel meersch ligghende Jnt zwalant Noort de calene, 1548, 
RAG-SB R 858/7E, 2v; stic up den zelven caute(re) gheheeten zwalant lig-
ghen boven der beke noort den eerwech, 1548, RAG-SB/K 503, 3v; meersch 
ligghen Int zwalant noort de calene, 1548, RAG-SB/K 503, 3r; meersch 
ligghen int zwala(n)t noort de Calene, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 35; stick 
upd(en) Caute(re) gheheeten zwala(n)t ligghen boven der beke noort den 
eerwech, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 43; lants ghenaempt zwane(n) Lant 
noort de petance van sente baefs, 1550-1563, RAG-Ne 63, 4v; ghenampt 
tswanen lants, 1550-1563, RAG-Ne 63, 6v; Jnt zwalant oost tclooster van 
Sent baefs, 1550-1563, RAG-Ne 63, 31r; ee(n) Lee(n) van aude(n) tyde(n) 
ghenaemt gheweest tzwane(n) Landt ligghen west van(den) Herweghe die 
strect naer Landeghem com(m)en mette(n) west hende tot Inde calene zuut 
ghelandt die van Sente Baefs te Ghendt end noort Die van(der) Lasarie ofte 
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den voetwech van landeghem muelene naer tsavescheyn, 1582-1624, RAG-
Ne 104, 52r; Lands gheheeten den synckval upde haghe, 1585, RAG-Ne 
1280 bis, 3r; Lands daerment heet de hooghe haghe ofte den synckval, 1585, 
RAG-Ne 1280 bis, 3v; landts Jnden sincval, 1596, RAG-Ne, 103, 13r; lant 
gen(aem)t den syncwal west den voetwech naer landeghem meulene, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 41r; Lant ghenaemt den syncval, 1639, RAG-Ne 28, 0; 
lant ghenaemt den syncval, 1650, RAG-Ne 29, 30v; lants ghen(aem)t den 
sync Val, 1651, RAG-Ne 400, 40v; lant ghenaemt den synckval suut den 
voetwech, 1661-1677, RAG-Ne 1194, 94r; lants ghenaempt het sinck val, 
1663, RAG-Ne 421, 0; een p(ar)tye landt ligghende in eene meerdere partie 
binnen landeghem inden sinck val, 1700, RAG-Ma, 597, 44v. 

ZOETEKINDERBILK <H7?>: ghenaempt de zoete kinderbulck Liggende 
ande hautstrate, 1538-1564, RAG-Ne, 62, 26r; lant genaempt ghijsels haut 
oost het rijcke gasthuijs zuijt de soete kinderbulck heeft oock ande baghijne 
gegolden, 1582-1624, RAG-Ne, 104, 3r; Lant ghenaempt ghysels haudt zuut 
de soete kinderbulck, 1584, RAG-Ne 63, 99r; tcorte mosthaut oost de(n) 
rondebulck suijt de(n) soetekinderbulck noort met een gheer op de haut-
strate, 1588, RAG-Ne 26, 45v; Lant ghenaemt den soeten kinderbulc, 1602-
1656, RAG-Ne 1190, 50v; Landts ghenaempt den zoeten kinderbulck uut de 
partie Landts ghenaempt de twee bunderen, 1614, RAG-RG B4543, 0; par-
tye ghenaemt het gyselhout west (geschrapt: mette soete kinderbulck), 1650, 
RAG-Ne 29, 13r; een stick lant ghenaemt den soede kinderbulck, 1650, 
RAG-Ne 29, 32r2; lant ghenaemt de soetekinderbulck, 1728, RAG-Ne 2244, 
art. 196. 

ZOMERGEWEED: up de zomerweede, 1609, RAG-Me 105, 66r; lants 
ghenaempt het Somergheweet, 1668, RAG-Me 68, 166v; landts genaemt 
tsomer gheweet zuytwest het brouck straetien, 1677, RAG-Me 70, 92v; lants 
ghenaempt tsomergheweet (1 gemet) zuijtwest het Brouckstraettien, 1677, 
RAG-Me 83, art. 49; partije ghenaemt het somergeweet suijt west t 
broekstraetie(n), 1689, RAg-Me71, 27v; p(ar)tye landts ghenaemt het so-
mergeweet west het broeckstraetie(n), 1695, RAG-Me 106, 156v; lant 
ghenaemt den hoeckbulck west de broeck Straete noort het Sommer ghe-
weet, 1728, RAG-Ne 2244, art. 754; landt ghenaemt de groote heirmeersch 
noort het Somergheweet, 1728, RAG-Ne 2244, art. 756; landt ghenaemt het 
Somergheweet west het broeck Straetjen, 1728, RAG-Ne 2244, art. 759; lant 
ghenaemt het Cleen hendrijcxken suijt ...met sijn hendrijcke west het So-
mergheweet, 1728, RAG-Ne 2244, art. 761. 

ZOMPELING: bosch In de sompelinghe ghenaemt het vergaenken west het 
gaverken, 1650, RAG-Ne 29, 32r4. 
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ZOUTPUT: Lande opden wyck van heyste(n) ghenaempt Saut put west 
de(n) herwech, 1650, RAG-Me 66, 226r; saeijlant ghenaemt het braemstuck 
oost den sauput, 1685, RAG-Ma 598, 7v. 

ZOUTWEG <D3>: lant genaempt het lanc half ghemet boven musdale 
com(m)ende met eenen eynde anden sautwech metten anderen eynde anden 
meersch cant oost den santwech (of: sautwech), 1582-1624, RAG-Ne 104, 
83v; lant noort den olie muelene wal zuut oost den zautwech, 1582-1624, 
RAG-Ne 104, 93r; een ghemet by de(n) holimuelen wal loopende van Lan-
deghem kercke naer merendre zuut oost den Sautwech, 1620, RAG-Ne 397, 
127v; lant inden coutere boven muysdale daerop wylent eene oliemeulene 
ghestaen heeft suutoost den soutwech/santwech (sic!), 1650, RAG-Ne 29, 
16r; lants suijt den groenen-wech west den Soutwech, 1653-1655, RAG-Ne 
1257, 6r; Landts ghenaemt de(n) soutwegh, 1678, RAG-Me 70, 152v; Lants 
streckend an(den) soutwegh e(nde) soo ter houtstede tussche(n) beede de 
weghen, 1679, 200v; noort den Sautweg ende brielkensplas, 1728, RAG-Ne 
2244, art. 1016; landt ghenaemt de langhe veuren oost den Clopslagh met de 
Curte veuren west den Sautwegh, 1728, RAG-Ne 2244, art. 973; landt 
ghenaemt den meulewal oost den Sautwegh noort den herwegh, 1728, RAG-
Ne 2244, art. 979; oost aen heijstenkerckwegh zuijd aen Brielkensplas west 
den Sautwegh noord den vinderhautschen heirwegh, 1738, RAG-Dro 56, 
668. 

ZWAANLAND: int zwaenlant, 1426, SAG, 330/18, 340v; ten hende van 
den zwaenlande, 1443, SAG, 330/23, 169r; tswaenlant, 1451, SAG, 330/25, 
86r; leen gheheeten tzwane landt ligghende westwaert van den herweghe 
streckende toot In de caelene, 1460, RAG-Ne 9, 145v; leen gheheeten 
tzwaene lant westwaert vande(n) herweghe strecken tot inde caelne, 1460, 
RAG-Ne 10, 160v; tzwaellulant, 1486, SAG, 330/37, 288r; ant svalenlant 
(of: svaleulant), 1486, SAG, 330/37, 288r; ee(n) stic up de(n) selve(n) cau-
te(re) gheheete(n) tzwalant zuudt de(n) eerwech, 1548, RAG-SB R 858/7E, 
3r; ee(n) parcheel meersch ligghende Jnt zwalant Noort de calene, 1548, 
RAG-SB R 858/7E, 2v; stic up den zelven caute(re) gheheeten zwalant lig-
ghen boven der beke noort den eerwech, 1548, RAG-SB/K 503, 3v; meersch 
ligghen Int zwalant noort de calene, 1548, RAG-SB/K 503, 3r; meersch 
ligghen int zwala(n)t noort de Calene, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 35; stick 
upd(en) Caute(re) gheheeten zwala(n)t ligghen boven der beke noort den 
eerwech, 1548, RAG-SB/K 517, nr. 43; lants ghenaempt zwane(n) Lant 
noort de petance van sente baefs, 1550-1563, RAG-Ne 63, 4v; ghenampt 
tswanen lants, 1550-1563, RAG-Ne 63, 6v; Jnt zwalant oost tclooster van 
Sent baefs, 1550-1563, RAG-Ne 63, 31r; ee(n) Lee(n) van aude(n) tyde(n) 
ghenaemt gheweest tzwane(n) Landt ligghen west van(den) Herweghe die 
strect naer Landeghem com(m)en mette(n) west hende tot Inde calene zuut 
ghelandt die van Sente Baefs te Ghendt end noort Die van(der) Lasarie ofte 
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Ricke(n) gasthuuse te Ghendt, 1571-1578, RAG-Ne 14, 123v; Lants 
ghenaempt zwaene(n) lant, 1577, RAG-Ne 323, 120v; meersch Jn swalant, 
1577, RAG-Ne 323, 158v; lands up tswalant neffens de strate zome(n) gaet 
van vurselaere naer Landeghem, 1580, RAG-Ne 396, 288r; mersch In zwa-
landt west de calene, 1582-1624, RAG-Ne 104, 15r; stick gheheeten Swalant 
zuut den herwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 16r; stick gheheeten zwalandt 
ligghende boven der beke noort den herwech, 1582-1624, RAG-Ne 104, 16r; 
cauterlandts daerment heet het swaen lant, 1582-1624, RAG-Ne 104, 71r; 
een leen ende es gheheeten tzwane lant ligghende west waert vande(n) heer-
weghe streckende toot In de caelne, 16e eeuw, RAG-Ne 8, 118; lants 
ghenaempt het swanen Lant eyndende metten zuutoosthende opden herwech, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 2v; Lant ghenaemt het swalant oost den heir-
wech Loopende van Landeghem naer vosselaere noort den meerschcant, 
1602-1656, RAG-Ne 1190, 76r; stick het zwane Lant, 1618, RAG-Nd; lant 
het swalant, 1650, RAG-Ne 29, 4r; stic op den coutere gheheeten swalant, 
1650, RAG-Ne 29, 43r; ooc gheheeten swalant ligghende boven de beke 
west den herwech, 1650, RAG-Ne 29, 43r; lant ghenaemt swalant, 1661-
1677, RAG-Ne 1194, nr. 10; zaylant ghenaemt het zwanelant, 1672, RAG-
Nd.
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