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WOORD VOORAF
Deze aflevering over de toponymie van Oostwinkel en Ronsele is de elfde in de reeks
Meetjeslandse toponiemen tot 1600, een onderneming van de Stichting Achie l De Vos
om de oude plaatsname n van het Meetjesland monografisch te bewerke n. De gegevens zijn afkomstig uit het omvangrijk archief van toponymi sche attestaties dat door
Ach iel De Vos en Luc Stockman in de loop van vele jare n uit allerlei historische documenten bijeen is gebracht.
Toen Achiel De Vos omstreeks het midden van de 2()e eeuw zij n verzamelwerk aanvatte, lag het in zijn bedoeling ooit een woordenboek van Meetjesla ndse toponie men
samen te stellen naar het voorbeeld van het Toponymisch Woorde nboek van Karel De
Flou. Weldra kreeg hij de hulp van Luc Stockrnan, die een groot aantal documenten uit
voornamelijk Brugse en Brusselse archiefdepots voor zijn rekening nam. Tegen het eind
van de j aren tachtig was de collectie aangegroeid tot zo' n twintigduizend steekkaarten
met een veelvoud daarvan aan bronnenexcerpten. Gezie n die gigantische omvang, g ingen beide onderzoekers twijfelen aan de haalbaarheid van de oorspronkelijke opzet om
al dat materiaal in één boekwerk - dat stellig verschillende banden zou omvatte n - uit
te geven. Ze brachten de kwestie te berde bij prof. Johan Taeldeman, hoogleraar
Nederlandse taalk unde aan de Gentse universiteit, die é n als historisch ling uïst é n als
Meetjeslander onmiddellijk belangstelling toonde voor het project. Mede onder die ns
impuls werd het idee van een publicatie à la De Flo u verlaten, vanuit de overweg ing dat
zo' n woordenboek, alleen bestaand uit een opsomming van trefwoorden en bronnenexcerpten, wellicht op weinig belangstelling zou kunnen rekenen buiten een kleine kring
van topo nymiste n e n heemkundigen. Om een breder publiek te bereiken diende ook
aandacht te worden besteed aan datgene wat de geïnteresseerde leek, e n in het bijzonder de Meetjeslander, over de plaatsname n van zijn gemeente te weten wil komen: hoe
ze o ntstaan zijn, wat ze betekenen en waar de benoemde realia zich bevinden in het
landschap. Om aan dergelijke vragen tegemoet te komen, werd beslist de plaatsnamen
do rp per dorp te ontsluiten in afzonderlij ke monografieën over telke ns één of enkele
Meetjeslandse plaatsen, met niet alleen een glossarium van attestaties maar ook commentaar over de herkomst en de beteke nis van de namen en hun to pografische positie.
Bovendien opteerden de initiatiefneme rs voor een syste matische behandeling van de
toponieme n eerder dan een alfabetische. Een categorisering naar werkelijkheidsdo meine n als 'wijken', 'straten', ' hoeven', ' akke rland', 'waterlopen' enz. maakt het immers
mogelijk de toponieme n in hun landschappelijke samenhang te presente ren.
De eerste systematische monografie verscheen in 1989, over de plaatsname n van
Adegem, met taalkundig comme ntaar door J. Taeldeman. Het zou helaas de e nige zijn
waarvan Ach iel De Vos de publicatie kon meemake n, want hij overleed datzelfde jaar,
waardoor het project geheel onverwacht zijn grote bezieler verloor. Omdat intussen
ook gebleken was dat de gekozen methode heel wat extra werk meebracht, rees bij de
overblijvende twee pioniers de gedachte om een werkgroe p in het leve n te roepe n
waar taalkundigen, heemkundigen en landschapshistorici de hande n in elkaar slaan
om het project tot een goed einde te brengen. Zo' n samenwerkingsverband werd in
1990 boven de doopvont geho ude n en piëteitsvol genoemd naar de gangmaker van
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de hele onderneming, Achiel De Vos. Vandaag telt de Stichting Achiel De Vos een
tiental actieve leden. Na de aflevering over Adegem verschenen monografieën over
Maldegem en Sint-Laureins, Aalter, Be llem, Eeklo, Hansbeke, Lovendegem,
Zomergem, Merendree en Vinderhoute. Op dit ogenblik staan de afleveringen over
Ursel en over Sleidinge op stapel.
Vandaag wordt de reeks voortgezet met een deeltje over Oostwinkel e n Ronsele,
zodat nu het fusiegeheel Zomergem volledig toponymi sch is bewerkt. Aan de grondslag van de aflevering ligt de licentiaatsverhandeling waarop Flor Van de Walle in
2004 aan de Gentse universiteit afstudeerde als licentiaat Germaanse talen. Dat scriptie-onderzoek werd begeleid door Magda Devos, die zelf al drie afleveringen in de
Meetjeslandse reeks had gepubliceerd als auteur of als co-auteur. Voor zijn studie
kreeg Flor Van de Walle van de Stichting het materiaal De Vos - Stock.man ter
beschikking, dat door Jozef Vandeveire in de archiefdepots was gecontroleerd, aangevuld en tot een alfabetisch glossarium omgewerkt.
Zoals reeds meermaals het geval was in vroegere afleveringen, is de terminus ante
quem die in principe geldt voor de hele reeks, het jaar 1600, overschreden, dit keer
met een kwarteeuw. De reden daarvoor is dat de attestaties uit bronnen van vóór die
tijdsgrens, het leeuwendeel daterend uit de l 6e eeuw, vaak bitter weinig indicaties
bleken te bevatten voor de lokalisering van de toponiemen, terwijl uit het eerste kwart
van de J7e eeuw een aantal documenten beschikbaar waren die daarvoor juist wel
interessante informatie leverden. Desondanks is de plaatsbepaling van de toponiemen
niet over rozen gegaan. Aangezien er voor beide gemeenten geen oud kaartmateriaal
bewaard is gebleven, waren we voor de ligging van de aangeduide realia aangewezen
op de beschrijvingen in landboeken uit de tweede helft van de l 7c eeuw. Van nut
waren ook een aantal heem- en geschiedkundige publicaties van Meetjeslandse vorsers, waaronder vooral Hugo Notteboom en Maurice Ryckaert.
Tot slot past hier een woord van dank aan allen die hebben bijgedragen aan deze aflevering. In de eerste plaats gaat onze erkentelijkheid uit naar Achiel De Vos en Luc
Stockman. Aan hen is het te danken dat het toponymisch erfgoed uit het Meetjesland
ontsloten kan worden voor de wetenschap en voor alle belangstellenden, in de eerste
plaats de inwoners van het Meetjesland zelf. We danken ook alle leden van de
Stichting Achiel De Vos voor hun praktische hulp en/of morele steun. Heel veel dank
zijn we verschuldigd aan Jozef Vandeveire, die vanaf het eerste uur en tot het einde
toe intensief bij het onderzoek betrokken is geweest. Hij bracht uren door in de
archieven met het controleren en corrigeren van het steekkaartenbestand en was daarbij voortdurend op zoek naar wat ten slotte onvindbaar zou blijken: oude kaarten met
gelokaliseerde toponiemen. Als we er toch in geslaagd zijn een aantal plaatsnamen in
kaart te brengen, dan is dat in hoge mate te danken aan zijn puzzelwerk in de 17e_
eeuwse landboeken. Ten slotte is ook de definitieve versie van de kaarten van zijn
hand. We hopen dat hij nu, bevrijd van de zorg om Oostwinkel en Ronsele, in alle rust
zijn eigen monografie over Ursel kan voltooien.
Magda Devos
Flor Van de Walle
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VERKLARING VAN
DE BELANGRIJKSTE PLAATSNAMEl~
1. DE NAMEN OOSTWINKEL EN RONSELE
OOSTWINKEL

De verklaring van de nederzettingsnaam Oostwinkel brengt weinig problemen
mee. De oudste attestatie wostwinle datee11 van 1216. Het eerste deel wostkomt van het Germaanse wostu 'woest' , het tweede deel winle-, een verschrijving van wincle, is hetzelfde als ons woord winkel (uit Germaans winkifa), in de oude betekenis 'hoek' (nog bewaard in de samenstellling winkelhaak; vgl. ook het Duitse Winkel 'hoek'). In de toponymie heeft winkel vaak
de betekenis 'uithoek' en dat is ook hier het geval, want Oostwinkel was tot
op het einde van de 12e eeuw een woeste uithoek van het ambacht Zomergem.
Vanaf de 14e eeuw treffen we naast vormen met w- ook vormen aan waarbij
de w aan het woordbegin ontbreekt: hoest wincle ( 1348), met een hypercorrecte h, en toestwincle (1358), waarbij het voorzetsel te verbonden werd met
de w-loze vorm oestwincle. Het wegvallen van de waan het woordbegin als
er een geronde achterklinker (o, oo of oe) op volgt, is een typisch westelijke
ontwikkeling, die vandaag nog te zien is aan West-Vlaamse vormen als oensdag 'woensdag' , oekeren 'woekeren' en antoord 'antwoord'. Zo ook verschijnt in bronnen uit westelijk Vlaanderen, waaronder die uit Oostwinkel,
het woord woestijn vaak onder de gedaanten ostine en hostine. Nadat die
klankwettige wegval van w onproductief was geworden, werd het etymologisch verband tussen het eerste deel van de plaatsnaam Oestwincle en het
woord woest ondoorzichtig en ging men dat bestandddeel associëren met de
windstreekbenaming oost, die in de middeleeuwse dialecten van het
Meetjesland nog met een achterklinker uitgesproken werd (ooëst- of oeëstachtig, zoals in het tegenwoordige West-Vlaams) en dus ongeveer hetzelfde
klonk als de w-loze variant van woest. Na 1560 vinden we in de bronnen enkel
nog vormen aan zonder -w.
RONSELE

Zoals de oudste attestatie rondes Lo (1105) aangeeft, heeft Ronsele als grondwoord lo, uit het Germaans lauha, dat in onze streken 'bosje op hogere zandbodem' betekent. Het is in zijn Indo-Europese voorgeschiedenis verwant met
het Latijnse lucus 'heilig woud'. De oudste Lo-namen dateren uiit de vroege
middeleeuwen.
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Het eerste deel wordt door Mansion ( l 935: 137) afgeleid van de Germaanse
persoonsnaam Hrundo, zodat de naam te omschrijven is als 'bosje van
Hrundo'. Carnoy (1948: 591) acht die verklaring aannemelijk, maar oppert
nog een tweede mogelijkheid, nl. dat rondes teruggaat op Germaans hrunthiz
'rund'. Het toponiem betekent dan 'bosje waar runderen grazen'. Gysseling
sluit zich in zijn toponymisch woordenboek (Gysseling 1960: 859) bij die
laatste verklaring aan.

2. WUKEN EN GEHUCHTEN
BONJOURS (Ro)
Bonjours is een gehucht gelegen op de noordelijke flank van de Steenberg in
de wijk Diepenbeke. Waarschijnlijk is de naam ontleend aan het daar gelegen
Goed te Bonjours. Dat is op zijn beurt genoemd naar zijn eigenaar, een zekere Bonjours, een naam die vandaag nog altijd als familienaam voorkomt.
DAALMEN (Ro en Zo)
Daalmen ligt deels op Zomergem, tussen de wijken Rijvers en Meirlare, en
deels in de zuidoosthoek van Ronsele, op de oostelijke helling van de
Steenberg. Het Ronselse gedeelte van het gehucht werd ook specifieker aangeduid als Hoog Daalmen, aangezien het iets hoger gelegen is dan het
gedeelte op Zomergem.
Het toponiem Daalmen gaat terug op dalem (1338), een samentrekking van
dal ' laagte, vallei' en hem, uit heem ' woonplaats' . Het toponiem betekent dus
'woonplaats in een dal', m.a.w. ' laaggelegen woongebied', wat klopt met de
topografische werkelijkheid, aangezien de wijk in een soort dal ligt tussen de
hoogten van Zomergem Boven en de Steenberg in Ronsele.

DIEPENBEKE (Ro en OW)
De wijk Diepenbeke strekt zich uit over het zuiden van Oostwinkel en het
noorden van Ronsele. Hij ligt ten zuidoosten van Oostwinkeldorp, op de flank
van de Steenberg en dankt zijn naam aan de waterloop Diepenbeek (zie
par. 8.2). Aangezien we niet exact weten hoe ver het gehucht zich naar het
westen toe uitstrekte, blijft ook onduidelijk of de beek erdoorheen vloeide dan
wel er de westgrens van vormde.
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ERTVELD (OW)
De wijk Ertveld ligt in Oostwinkel, ten noorden van Leischoot, met de noordkant op de Langestraat. In de J 3e eeuw was Ertveld klaarblijkelijk nog een
"woestijn", een onontgonnen gebied, begroeid met kreupelhout en heidegewas, getuige het citaat wastina de erdsvelt ( 1244).
De wijk draagt dezelfde naam als de Meetjeslandse gemeente Ertvelde, alleen
heeft de gemeentenaam de oude buigings-e van de datiefnaamval behouden.
Het eerste deel ert lijkt ons te komen van erde, eerde, de Vlaamse vorm van
het woord aarde. Het tweede deel, veld, heeft hier nog zijn oorspronkelijke
betekenis van 'woeste vlakte' (zie verder het bestanddeel veld in par. 6.1.). De
bodem op Ertveld bestaat voor het grootste gedeelte uit matig kleiige gronden
op zandleem, die wellicht te nat waren voor de landbouw in een tijd toen er
nog geen gesofisticeerde draineringstechnieken bestonden. Het element ert
wijst er ons inziens op dat men op dat "aarde-veld" ooit een economisch nuttige soort aarde uit de bodem haalde, bijvoorbeeld leem voor het bouwbedrijf.
Tot slot zij nog opgemerkt dat de toponymisten Carnoy en Gysseling voor de
gemeentenaam Ertvelde andere verklaringen voorstellen dan wij. Carnoy herkent in het eerste deel het woord aard, dat ook in Zwijnaarde, Oudenaarde en
Eksaarde zit, en kent het de betekenis 'bebouwd land' toe (Carnoy 1948:
194). Dit aard zou etymologisch ten nauwste verwant zijn met het woord
aarde, maar ontwikkelde een eigen betekenisspectrum, waaronder 'gemeenschappelijke weide' (Zwijnaarde), aanlegplaats voor schepen (Oudenaarde)
en 'ploegland'. Carnoys identificatie van ert- met -aard lijkt ons betwistbaar.
Ertegen pleit om te beginnen de verschillende uitspraak van de klinker in de
twee bestanddelen. Bovendien snijdt de betekenis 'bebouwd land' geen hout,
aangezien Ertveld een woestijn was en geen ploegland. Gysseling brengt het
eerste deel, zonder nadere bewijsvoering, terug tot een (hypothetisch) voorGermaans (volgens hem "Belgisch") woord aret, dat zoveel zou betekenen als
'uitstekend, schitterend, uitstékend' (Gysseling 1983: 48). Ertvelde moet dan
begrepen worden als een "schitterend" of "uitstékend" veld, wat op zijn minst
een bizarre kwalificatie is voor een woeste vlakte.

HOEK (Ro)
De wijk Hoek lig m het noordoosten van Ronsele, tegen Oostwinkel en
Zomergem aan.
Zoals veelal het geval is in de toponymie, verwijst hoek hier naar een plaats
die in een uithoek ligt, op grote afstand dus van de kern van een nederzetting.
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De wijk Hoek, ook Ronse/hoek genoemd, was en is nog steeds een uithoek
van het dorp Ronsele.

LE/SCHOOT (OW)
De wijk Leisclwot ligt in Oostwinkel, ten noorden van de Diepenbekestraat,
ten oosten van Most en ten zuiden van Ertveld.
Het kernbestanddeel schoot gaat terug op de stam van het werkwoord schieten in de betekenis 'zich snel voortbewegen, vooruitspringen'. In de landschappelijke terminologie is schoot van oorsprong een hoogtenaam, want in
zijn oudste gebruik duidt het hoger gelegen, meestal beboste stukken grond
aan die als het ware vooruitschieten in een overstromingsgebied of een moerassig terrein.
Voor de verklaring van het eerste deel vinden we een aanknopingspunt in de
schrijfwijze van de oudste attestatie van de gehuchtnaam, nl. Lenscoot (1337),
en van twee attestaties uit dezelfde bron van de weg die naar dat gehucht liep,
nl. lenscoter wech en lenscoot wech. Lenscoot is vermoedelijk door assimilatie ontstaan uit een ouder, niet geattesteerd lendscoot, waarin het eerste deel
een dialectvariant is van de boomnaam linde. Wegval van - d- tussen n- en -s
is een typisch verschijnsel in het westelijke Vlaams, waarvan de sporen vandaag vooral in het West-Vlaams te vinden zijn. Dat assimilatieproces beperkt
zich overigens niet tot het uitstoten van de dentaal, ook de -n verdwijnt, wat
gepaard gaat met rekking en nasalering van de voorafgaande klinker. Zo
wordt b.v. handschoe(n) in het West-Vlaams als ääschoeë uitgesproken, en
dat zal ook zo zijn geweest in het middeleeuwse Meetjesland, toen daar nog
West-Vlaams werd gesproken. De schrijfwijze lein- in leinscoot straetkin
( 1481) verraadt wellicht een poging van de klerk om de toen nog gangbare
gerekte en genasaleerde uitspraak van de klinker weer te geven. Er bestaan
o.i. dan ook goede redenen om aan te nemen dat Lenscoot oorspronkelijk een
met linden begroeide "schoot" was. In de J5e eeuw, niet toevallig de periode
waarin de Meetjeslandse dialecten hun oude westelijke kenmerken begonnen
te verliezen, werd het eerste deel blijkbaar ondoorzichtig en ging men het aanpassen aan het bekendere woord lei. Lei betekent 'gegraven waterloop' , in de
toponymie van Oostwinkel is Leie meer bepaald een gebruikelijke naam voor
de Lieve, die omstreeks het midden van de dertiende eeuw werd gegraven als
verbindingskanaal tussen Gent en het Zwin. Dat deze waterloop in de buurt
van de wijk Leischoot loopt, zal de vervanging van de onherkenbaar geworden boomnaam door de waternaam ongetwijfeld in de hand gewerkt hebben.
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MOST(OW)

Most ligt in Oostwinkel, ten zuidoosten van Oostwinkeldorp, ten noorden van
Diepenbeke en ten westen van Leischoot.
Most is een afleiding van het woord mos in zijn Middelnederlandse betekenis
'poel, moeras, moerassige grond'. Aan het oude moeraswoord herinneren de
Vlaamse dialectwoorden moos, moze en moeze voor 'modder' en 'slijk'. De
huidige toepassing van mos op allerlei kleine, schimmelachtige plantjes die
gedijen op moerassige bodems, is een jongere ontwikkeling. De eind -t in
most is in oorsprong een achtervoegsel, dat een collectiviteitsgedachte ('veelheid van') toevoegt aan het grondwoord. Het werd vooral aan plantnamen
gehecht, ter vorming van benamingen voor plaatsen begroeid met het
genoemde gewas, b.v. elst 'veelheid van elzen', vandaar 'plaats waar veel
elzen groeien', in de praktijk: 'elzenbos'; eekt ' veelheid van eiken', m.a.w.
' eikenbos', hasselt ' veelheid van hazelaars', m.a.w. 'hazelaarsbos' , verder
ook varent (< varen + t), doomt (<doorn + t), brem(p )t ( < brem + t), heest
(<hees 'jonge beuk' + t), e.a.
Dat verzamelsuffix -t werd in plaatsnaamgeving zo productief, dat zijn collectiviteitsbetekenis verbleekte en het ook gehecht werd aan woorden die op
zichzelf al een landschappelijke entiteit noemen, onder meer aan het
Middelnederlandse mos in de betekenis 'moeras'.

OOSTHOEK (OW)
Niet nader te situeren gehucht in het oosten van Oostwinkel.

TEN WALLE (Ro, OW en Zo)
Het gehucht Ten Walle bevindt zich op de plaats waar Ronsele, Oostwinkel en
Zomergem samenkomen, en strekt zich uit over het grondgebied van de drie
gemeenten. Zowel in Ronsele als io Zomergem vermelden de bronnen telkens
een Wallestraat die naar het gehucht toe loopt. Het gaat wel om twee verschillende wegen.

Ten Walle betekent letterlijk 'plaats aan de wal ' . Wal komt van het Germaanse
walla en heeft in de Vlaamse dialecten twee verschillende betekenissen.
Enerzijds kan het een ringgracht aanduiden, b.v. rond een grote hoeve of een
kasteel. Anderzijds kan wal ook staan voor een ophoping van aarde, een
kunstmatig heuveltje als waterwering of waarop een gebouw staat.
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In Vlaanderen zijn er talloze gehuchten die Ten Walle heten en bijna altijd
hebben zij hun naam geërfd van een daar gelegen boerderij die (goed/hof) ten
walle heette. Dat is ook zo wat ons gehucht Ten Walle betreft: de hoeve die er
haar naam aan gaf, is het Goed ten Walle op Zomergem
ZAUZELE (OW)
Zauzele ligt ten zuiden van Oostwinkeldorp, tussen de Veldhoekstraat, de
Moststraat, de Molenstraat en de Sint-Jansstraat.
Zauzele is een samenstelling met als grondwoord zele, uit het Germaanse sali,
de voorloper van het Nederlandse woord zaal, dat in het vroege
Middelnederlands onder meer betrekking had op een bescheiden woning of
boerderij, die uit slechts één ruimte bestond. De zele-hoeven waren vooruitgeschoven ontginningsposten in het natuurlandschap, op enige afstand van de
oorspronkelijke woonkern.

Van het eerste deel blijft de oorsprong onzeker. Jan Lindemans vermeldt in zijn
studie over de zele-namen een attestatie Sausele uit 995, en herkent in het eerste deel daarvan het "Oudnederlandse" sau, wat naar vorm en betekenis etymologisch identiek is met het Duitse sau 'zeug'. Het is een oude wisselvorm
van suw, teruggaand op dezelfde voor-Germaanse wortel als het huidige
Nederlandse zeug. Als historisch-landschappelijk argument voor zijn theorie
haalt Lindemans aan dat Sausele "in de 1oe eeuw nog een 'forestum' [was],
dus een geschikte plaats voor 'zwijnenfokkerij" ' (Lindemans 1948: 121). Bij
die theorie kunnen echter een paar vraagtekens geplaatst worden. In de eerste
plaats preciseert Lindemans niet uit welke archiefbron zijn Joe-eeuwse attestatie afkomstig is. Hij zegt enkel dat ze hem ter hand werd gesteld door de
Gentse toponymist Maurits Gysseling, die toentertijd bezig was met de materiaalverzameling voor zijn toponymisch woordenboek (Gysseling 1960).
Opmerkelijk is evenwel dat in Gysselings woordenboek geen toponiem
Zauzele voorkomt, wat er mogelijk op wijst dat de auteur niet zeker was
omtrent de lokalisatie van het in 995 vermelde Sausele en het daarom niet
opnam. Bijgevolg rijst ook twijfel over Lindemans' identificatie ervan met het
tegenwoordige Oostwinkelse Zauzele. Ten tweede is de velaire vorm sau, in
latere bronnen en in de tegenwoordige dialecten geattesteerd onder de gedaante zouw, blijkens het WNT en de dialectwoordenboeken (zie WNT i.v. zeug)
niet Vlaams, maar van oostelijker signatuur (o.m. Brabants en Limburgs).
Een alternatieve verklaring bestaat erin sau te verbinden met het
Middelnederlandse en nu nog dialectisch verspreide woord zouw, dat soms als
zoe verschijnt en in de oudere taal ook als zuwe, en 'goot, riool, afwaterings12

greppel' betekent. Zouw wordt tot op vandaag gebruikt in o.m. Limburg, als
benaming voor een afwateringskanaaltje in akker- of weiland. In gebieden
oostelijk van Vlaanderen gelegen is het woord ook in tal van hydroniemen
neergeslagen. Kempeneers bij voorbeeld vond in het stroombekken van de
Dijle en de Nete tientallen waternamen met zouw of zoe. De meeste daarvan
slaan op gegraven afwateringskanaaltjes (Kempeneers 1982: 840-853). Het
probleem is echter dat er van zouw / zuwe maar heel weinig sporen terug te
vinden zijn in oude Vlaamse bronnen, in Vlaamse toponiemen of in de
Vlaamse dialecten. Van de vele oude bewijsplaatsen in Stallaert (509-510)
komt niet één uit een Vlaamse tekst. De enige ons bekende attestatie van zuwe
als soortnaam komt uit het Nederlands-Franse vertaalwoordenboek uit 1562
van de Gentenaar Joas Lambrecht (Verdeyen 1945: 234), waar het in het Frans
vertaald wordt als esgout, d.i. 'goot' of 'greppel'. Toponymische getuigen van
die vorm zijn ons onbekend. Wat we in de Vlaamse toponymie wél aantreffen,
zijn enkele attestaties van de naam Zou(w)beek, t.w. in Waregem (De Flou 18,
611) en Kruishoutem (De Bel 1996: 519). Of hierbij ook het door Goeminne
vermelde Zaubeke behoort, is onzeker in het licht van de oudste attestaties van
dit toponiem, die eerder een verband met het woord zout doen veronderstellen:
Soutbecca 1190, Soutbe(e )ke 1272 (Goeminne e.a. 1999: 171 ).
De gelijkstelling van sau in Zauzele met zouw 'afwateringskanaal' blijft hoe
dan ook aantrekkelijk, want ze leidt tot een plausibele interpreta1tie van onze
gehuchtnaam als 'woonplaats waar de bodem met afwateringsgreppels
gedraineerd werd'. De verklaring zou aan kracht winnen, mochten er meer
Vlaamse bewijsplaatsen voor de waternaam zouw aan het licht komen.

3. LANDSCHAPPELIJKE COMPLEXEN
In dit hoofdstuk behandelen we een aantal namen voor min of meer uitgestrekte landschappelijke gehelen, die echter moeilijk als (voormalige) wijken
of gehuchten beschouwd kunnen worden, omdat er geen bewoning aan te wijzen valt. Dergelijke plaatsen worden in de bronnen soms als "jegenode"
omschreven, wat zoveel betekent als ' buurt' , 'omstreek' , 'plaats in het landschap'. Ze worden in de archiefstukken gebruikt als referentiepunten bij de
lokalisatie van grondbezit.

AARSCHOOT (OW)
In de 13e - 14e eeuw sloeg de naam op een vrij uitgestrekt gebied op het
gehucht Leischoot bezuiden het Leischootstraatje, maar enkele eeuwen later
wordt er een stuk land onder verstaan ter grootte van één gemet.
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Aarschoot is samengesteld uit het grondwoord - schoot, dat verwijst naar een
hoek hogere zandgrond die vooruitspringt in een moerassig terrein (zie ook
Leischoot, par. 2). Voor het eerste deel valt te denken aan een hypercorrecte
spelling (met niet oorspronkelijke h-) van Middelnederlands aar in de betekenis 'arend', in welk geval de naam herinnert aan één of meer arenden er ooit
werden waargenomen. Op die manier wordt ook de Brabantse gemeentenaam
Aarschot verklaard. Schoot-toponiemen hebben wel vaker een diernaam als
voorbepaling, b.v. raveschoot (o.m. in Eeklo), hondschote (gemeente in
Frans-Vlaanderen) en wulfs-lwolfsschoot (meermaals geattesteerd in
Vlaanderen en Brabant). Volgens Van de Woestijne ( 1994: 16) hoort in dat
rijtje waarschijnlijk ook de Eeklose wijknaam aalschoot thuis; hij vermoedt
achter het eerste deel het Germaanse woord alha voor de eland.
Toch valt voor ons toponiem nog een tweede verklaring te overwegen.
Gesteld dat de schrijfwijzen har-/haer- de etymologisch oorspronkelijke
vorm van het eerste deel weergeven, dan kunnen die worden verbonden met
een verdwenen woord har of haar, dat tezamen met Oudhoogduits haru
teruggaat op een Germaans adjectief met betekenis 'scherp', en nog opduikt
in het Nederlandse werkwoord haren voor 'scherpen van de zeis'. In die
optiek is aarschot een benaming naar de vorm van de "schoot", namelijk spits
toelopend. Hetzelfde motief schuilt achter de West-Vlaamse gemeentenaam
Bikschote, waarin bik hetzelfde woord is als bek 'snavel', dat bij de veldnaamgeving op spits toelopende percelen wordt toegepast.
Wat ook de juiste etymologische toedracht mag zijn, het bepalende bestanddeel is blijkbaar na verloop van tijd geassocieerd geraakt met het woord
aarde, ter plaatse uitgesproken als eerde, getuige de geattesteerde varianten
theer(en) schoot (1506) en heerschoot (late 16c eeuw).

BERG (Ro)
Hoger gelegen plaats nabij de Ronselmolen en het Goed van Ronsele, waar
zich het perceel Koevoetberg bevindt.

BIEST (Ro)
Plaats in het zuiden van Ronsele, tussen de kerk en de Daalmstraat, nabij de
Ronselkouter.
De naam biest, met als Ronselse varianten biesten en biezen, is gevormd uit
de grasnaam bies, waaronder verschillende grassoorten verstaan worden die
goed gedijen op moerassig terrein, en het collectiefsuffix -t, dat plantnamen
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omvormt tot plaatsnamen (vergelijk Most, par. 2). Biest betekent letterlijk
'biesbos', als toponiem slaat het woord op waterziek terrein. waar veel biezen
opschieten. Van de Ronselse Biest was de Nederbiest, die gesitueerd wordt
aan de Ronselkouter, waarschijnlijk het nederste, d.w.z. het laagste deel.

BOGAERTMOER (OW)
Complex in het noorden van Oostwinkel dat zich verder noordwaarts uitstrekt
over de grenzen met Eeklo e n Adegem. Het Eeklose gedeelte behoort volgens
Van de Woestijne ( 1994: 11 3) tot de Zuidmoer; in Adegem loopt het complex
tot aan de wijk Veldekens.
De Bogaertmoer ligt aan de zuidrand van het grote Noord-Oost-Vlaamse
moergebied, dat in de 12e-13c eeuw systematisch werd uitgeveend. Over die
moerontginning wordt uitvoerig gehandeld door de hi storici B. Augustijn en
E. Thoen ( 1986 en 1987); Van de Woestijne ( 1994: 111 ) geeft een samenvattende beschrijving van de ontveningstechnieken op de Noord-Vlaamse moervelden.
De Bogaertmoer is genoemd naar de eigenaar, die Bogaert heette, een nog altijd
courante fami lienaam in het Meetjesland. Van de Woestijne vond in de Eeklose
archieven verschillende Bogaerts die het ambt van schepen bekleedden.
Voor het grondwoord moer, zie par. 6. 1.

ETTINGE (OW)
Ettinge ligt in het noorden van Oostwinkel, ten noorden van E rtve ld, met de
zuidkant op de Langestraat en met de oostkant aan de Lieve.

Etting is afgeleid van het causatief werkwoord etten, dat 'beweiden, late n
afgrazen' betekent en zich tot eten verhoudt zoals zetten tot zitten e n drenken
tot drinken. De "etting" was de plaats waar men het vee weidde, in tegenstelling tot de "meers", die vooral diende voor de hooiwinning. Vanaf zowat de
17c eeuw raakte het woord etting in de gewone woordenschat in o nbruik en
werd het vervangen door wei. De Vlaamse etting-toponiemen zijn allemaal
van middeleeuwse oorsprong en de graslanden die ze aanduiden lijken in de
regel tot het privé-bezit van grote boerderijen te hebben behoord.
De Oostwinkelse Ettinge was negentien gemeten groot en hoorde bij het Leen
ter Ettinge, dat gehouden werd van de Oudburg.
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FOREEST (Ro)

Het Foreest is een complex op ten Walle, ten zuiden van de Wallestraat.
Foreest is net zoals Engels forest ontleend aan het Oud franse forest (waaruit
Frans forêt), dat teruggaat op Middellatijn forestem, een afleiding van
Klassiek Latijn Joris 'buiten'. In oorsprong zou het woord een niet omheind
bos hebben aangeduid. Al in de 15e eeuw omvatte het Foreest naast bos ook
land. Het Klein Foreest, waarvan sprake in een bron uit 1553, zal een onderdeel van dat complex zijn geweest.
HEERSELSE BROEK (OW)

De Heerselse Broek ligt op de wijk Ertveld.
Vermoedelijk is heersel in oorsprong net zoals de naam Ronsele een samenstelling op - Lo 'bosje op hogere zandgrond', waarin het eindsegment verdofte.
Heers is vandaag nog een Vlaamse dialectbenaming voor de haagbeuk
(Carpinus betulus), vroeger kon men er ook een jonge beuk onder verstaan.
Heersel zou dan aanvankelijk 'haagbeukenbosje' of 'jong beukenbosje' betekend hebben. Het is goed mogelijk dat dit toponiem tot gehuchtnaam evolueerde, al hebben we in ons materiaal geen gehucht met die naam aangetroffen.
Het achtervoegsel -se zoals in heerselse, van oorsprong een gemitiefsuffix dat
een 'behoren tot' uitdrukt, werd en wordt doorgaans aan nederzettingsnamen
gehecht (vergelijk b.v. Adegemse Meers). In dat licht valt ons toponiem te
omschrijven als 'broek, behorend tot het (verdwenen) gehucht Heersel'.
KATTENBROEK (Ro, OW en Zo)
Kattenbroek is een complex, voorheen ook een heerlijkheid (Notteboom
1987: 20), behorend tot het gehucht Ten Walle. Het strekt zich uit over het
grondgebied van de parochies Ronsele, Oostwinkel en Zomergem.

Het toponiem is in oorsprong een moerasnaam, gevormd met het grondwoord
- broek in zijn oorspronkelijke betekenis 'drassig laagland, moeras' (zie de
toelichting bij het bestanddeel broek in par. 6.1. verderop). Het eerste deel
kat(ten) komt in Vlaamse toponymie veelvuldig voor als bepaling in moerasen waternamen. Ook in het Meetjesland is het goed vertegenwoordigd. Zo
kennen Evergem en Lovendegem eveneens een Kattenbroek, is Kattenschoot
de naam van een laaggelegen gebied in Hansbeke en van twee vijvers in
Bellem, heet een moeras in Evergem Kattengaver, en loopt er in Merendree
een Kattengracht.
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De etymologie van kat in laagland- en waternamen is uitvoerig behandeld in
het deel over Zomergem in de reeks Mee(jeslandse toponiemen tot 1600
(Mattheeuws-Devos 1997: 131-132) alsook in twee artikelen van M. Devos
( J998 en 2004). Kort gezegd komt de verklaring erop neer, dat kat in (Zuid-)
Nederlandse moeras- en watertoponiemen geen verband houdt met de naam
van het bekende huisdier, maar een vervorming is van een verdwenen woord
voor modder of slijk. Dat woord is etymologisch hetzelfde als het Duitse
Katsch, dat onder meer in de Rijnlandse dialecten een aantal met slijk en
modder verwante zaken aanduidt, zoals slijm, snot en bietenpulp. Het element
kat in de genoemde Meetjeslandse toponiemen laat zich dus verklaren als een
volksetymologische wisselvorm van een 'modder'-woord dat al op een vroeg
tijdstip uit de gewone woordenschat verdween en daardoor in plaatsnamen
ondoorzichtig was geworden. Omdat het in zijn klankvorm enigszins geleek
op de naam van het dier, werd het daaraan gelijk gemaakt. Daarnaast zijn er
van dat verdwenen woord echter ook toponymische varianten overgeleverd
die nog dichter aansluiten bij de oorspronkelijke vorm, ook in het
Meetjesland, b.v. kaat(s)- in Kaatschoot in Aalter en ketse- in Ketsebroek( en)
in Eeklo.
In de veronderstelling dat het eerste deel van Kattenbroek op een slijknaam
teruggaat, kunnen we de oorspronkelijke betekenis van de naam omschrijven
als '(erg) slijkerig moeras' .

MATE(OW)
De Mate is een landelijke buurt ten oosten van de Lieve en ten noorden van
de Woestijnestraat en maakt deel uit van de Bogaertmoer.

Mate is afgeleid van meten en betekent oorspronkelijk 'afgemeten stuk land' .
In de terminologie van het veenbedrijf evolueerde het woord tot benaming
voor de percelen waarin een moergebied werd onderverdeeld met het oog op
turfwinning. In die zin komt mate voor in bronnen over de systematische ontginning in de 12c_ 13e eeuw van het Noord-Oost-Vlaamse moergebied, waarvan de Bogaertmoer een zuidelijke uitloper was. In het begin van de J6c eeuw
blijkt het hogere deel van de oorspronkelijke Mate een aparte naam te hebben
gekregen, nl. Hoge Maat, in 1598 een beboste plek. Vanaf die tijd duidt het
enkelvoudige toponiem Mate cultuurland aan, hoogstwaarschijnlijk akkerland.
NIEUWLAND (OW)
Het Nieuwland ligt ten oosten van de Lieve en ten zuiden van de
Woestijnstraat.
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Nieuwland betekent 'nieuw ontgonnen land'. Het gaat hier wellicht om een
stuk van de Oostwinkelse woestijn dat in de late Middeleeuwen in cultuurland
werd omgezet.
OOSTWINKELVELD (OW, U)
Het Oostwinkelveld, of kortweg het Veld, ligt ten westen van Zauzele en strekt
zich grotendeels op Ursel uit, wat laat vermoeden dat de naam in Ursel is
ontstaan. Het woord veld moet hier begrepen worden in zijn oude, nu verdwenen betekenis 'woeste vlakte'. Grote delen van het Oostwinkel veld bleven tot (lang) na de middeleeuwen onontgonnen. Zie ook het bestanddeel veld
in par. 6.1.

RAASHEKKE (OW en E)
Dit landelijke gebied ligt grotendeels in Eeklo, maar bestrijkt ook een klein
noordoostelijk stukje van Oostwinkel.
Het hek waar het complex naar is genoemd, behoorde toe aan een zekere Raas
en bevond zich op Eekloos grondgebied, tegenover de brug over het Eekloos
Leiken (Van de Woestijne 1994: 85).

SCHOUWBROEK (OW)
Schouwbroek is een "jegenode" in het noorden van Oostwinkel, ten westen
van de Lieve, in de buurt van de plaats waar de parochiegrens samenkomt met
de Jabbeke, en palend aan de wijk Veldekensdamme in Adegem.
In dit toponiem moet het grondwoord broek net zoals in Kattenbroek (par.3)
begrepen worden in zijn oorspronkelijke betekenis, nl. 'moeras'. Het eerste
deel luidde in het Middelnederlands schoud, zoals te zien in de attestatie scoudebrouc uit 1468. Dit schoud gaat terug op het Germaanse woord skaldu, dat
'lis' betekende, en nog bewaard is in het Engelse shalder 'gele iris'. Dat het
Middelnederlandse woord eveneens bepaaldelijk op de gele iris sloeg, is erg
waarschijnlijk, als we bedenken dat dit de enige inheemse lissoort is in onze
streken. Schouwbroek betekent dus oorspronkelijk 'moeras waar gele lis
groeit'.

STEENBERG (Ro)
Dit gebied is genoemd naar de heuvel waarop het ligt, nl. de Steenberg, in het
westen van Ronsele. Het bestanddeel steen wijst op een steenachtige onder18

grond, of op de aanwezigheid van stenen in de bodem, mogelijk puin van
vroegere bewoning. Niet ver ervandaan, op de grens van Zomergem met Ursel
heet een plaats het Keigat.

TEERLING (Ro)
Het complex Teerling ligt ten zuiden van de dorpskern en ten westen van het
straatje dat van Ronseledorp bijna pal zuid naar Zomergem loopt.
Voor het toponiem vallen verschillende verklaringen te overwegen. Teerling
betekent in oorsprong 'dobbelsteen', zoals nu trouwens nog altijd in de
meeste dialecten, en ging van daar af ook allerlei kubus- of blokvormige
zaken aanduiden, zoals in de Vlaamse dialecten onder meer een vierkante stapel hout, een min of meer kubusvormig huizenblok en elk van de gemetselde
blokken waarop het onderstel van een standaardmolen rust. Het is niet
ondenkbaar dat het woord vanuit zijn toepassing als vormbenaming voor driedimensionele dingen zoals stapels, molenteerlingen e.d., in de toponymische
naamgeving ontleend werd om percelen of complexen te benoemen met een
opvallend regelmatige, min of meer vierkante vorm. Een vergelijkbare betekenisontwikkeling stellen we vast bij het woord blok, dat van huize uit massieve segmenten van een of andere vaste stof benoemt (b.v. een blok hout, een
blok marmer), maar in de landschappelijke sfeer (grote) stukken land van
regelmatige vorm ging aanduiden. Vandaag nog is in de Zeeuwse dialecten
blok een courante benaming voor de grote, rechtzijdige percelen die zo typerend zijn voor de kavelstructuur van de jonge polders in dat gebied.
Een tweede mogelijkheid is dat achter het toponiem de familienaam
Teerlinck, Teirlinck schuilgaat, oorspronkelijk een bijnaam voor zowel de
beoefenaar van het dobbel spel als de ambachtsman die dobbelstenen vervaardigde. Die familienaam komt courant voor in westelijk Oost-Vlaanderen,
en blijkens het toponiem Jan Teerlinckbos woonden er in de l 6c eeuw mensen met die naam in Ronsele.

STENEN PAAL (OW)
Zo heette de "jegenode" nabij de stenen grenspaal op de plaats waar
Oostwinkel, Ursel en Adegem samenkomen.

VERBERRENDE (OW, Ad en E)
Complex in de Bogaertmoer, dat zich uitstrekt over het grondgebied van
Eeklo, Adegem en Oostwinkel. In Eeklose bronnen wordt het in de 15e eeuw
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"een veld" genoemd (tvelt dat men heet tverbarrent 1447) en in de t 6c eeuw
"een jegenode" (Inden moer In een jeghenoote ghenaempt tverbarrende
1575). Zie Van de Woestijne (1994: 227).
Verberrend is het voltooid deelwoord van het Middelnederlandse werkwoord
verbernen 'verbranden', dat ook als bijvoeglijk naamwoord gebruikt wordt,
b.v. in Verberrende Stede (par. 5.2.b). Het toponiem heeft de verzelfstandigde vorm van dat bijvoeglijk naamwoord, het betekent letterlijk 'het verbrande'. Van de Woestijne (1994: 42 en 97) brengt het in verband met de middeleeuwse zoutwinning in het moergebied waartoe ook de Bogaertmoer behoort.
Men zou ter plaatse zout hebben gewonnen door veen te verbranden om er de
zoutkristallen aan te ontrekken, een veelgebruikte techniek bij de ontginning
van de Noord-Oost-Vlaamse moervelden.

WEYTS HOEK (OW)
Te oordelen naar het excerpt up schoudenbrouc ". alzoo noortwaert naer
weyts houc (1486), lag dit complex op of ten noorden van Schouwbroek. In
dat laatste geval moet de "hoek" zich bevonden hebben in het gebiedje over
de Jabbeke dat administratief gesproken op Adegem lag maar tot de parochie
Oostwinkel behoorde. Het land is genoemd naar een zekere (familie) Weyts,
die er woonde of er bezittingen had.

WITTE VIJVER (OW)
De Witte Vijver is een laaggelegen plek in het noordoosten van de wijk Most.
Het eerste deel van de naam is wellicht de verbogen vorm van het kleuradjectief wit, verwijzend naar witbloeiend onkruid dat de vijver overwoekerde
in het zomerseizoen, als het waterpeil laag stond.

4. STRAATNAMEN
4.1. KERNBESTANDDELEN IN STRAATNAMEN

DAM
Dam, uit het Germaanse damma, betekent oorspronkelijk 'afdamming, waterkering dwars door een waterloop' of 'dijk, opgeworpen wal langs een waterloop of rond een stilstaand water, als bescherming tegen overstroming'. Bij
uitbreiding ging men het woord ook toepassen op een verhoogde weg door
moerassig gebied.
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DREEF
Dreef komt van het werkwoord drijven en duidt aanvanke1ijk op een weg
waarover het vee naar de graasp1aatsen wordt gedreven. Al vroeg wordt het
woord in ruimere zin gebruikt voor vrij brede, onverharde landwegen, meesta] aan beide kanten met bomen afgezet. Vaak vormden zulke dreven de toegangsweg tot een kasteel of een belangrijke boerderij.
STRAAT

In zijn oorspronkelijke, aan het Latijnse strata ontleende betekenis, duidde straat
geplaveide wegen aan; men vermoedt dan ook dat de oudste straat-toponiemen
verwijzen naar verharde wegen uit de Romeinse tijd. Al in het Middelnederlands
verruimde de betekenis, zodat het woord kon worden toegepast op allerlei wegen
breed genoeg voor een gespan, al dan niet met stenen verhard.

WEG- WEGEL
Vanouds is weg, uit Germaans wega, het ruimst toepasbare woord onder de
straatnamen. Weg-toponiemen noemen zowel smalle wegen als brede, verhard
of onverhard, door- of doodlopend.
Met het oude diminutiefsuffix -el (zoa1s in bundel, druppel, eikel) werd in het
Middelnederlands het verkleinwoord wegel gevormd, de gewone benaming
voor onverharde voetwegen door de velden.

4.2. BENOEMINGSMOTIEVEN VOOR STRATEN
(a)Naar de ligging, het begin- of eindpunt van het traject
Veel straatnamen hebben als voorbepaling een ander, op zichzelf bestaand
toponiem, dat een plaats of een punt noemt waar de weg vandaan komt, naartoe loopt of langs passeert. Het kan gaan om de naam van een wijk, een
gebouw, een landerij, een water(loop) of enig ander belangrijk oriëntatiepunt.

Bogaertbroekstraatje (OW en Zo): zijstraatje van de Stoktevijverstraat op
Zomergem, dat in noordelijke richting Oostwinkel binnenloopt, waar zijn
verdere traject niet te reconstrueren valt. Wellicht echter liep het straatje naar
Bogaerts Broek (par. 6.2.1.a) in het noorden van Oostwinkel en ontleende het
zijn bepalend bestanddeel aan dit broek-toponiem.

Bogaertmoerstraat (OW en E): straat die vanaf de Zuidmoer in Eeklo over
enige afstand de grens tussen Eeklo en Oostwinkel volgt en verder zuidelijk
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doodloopt in de Bogaertmoer (par. 3) in het noordoosten van Oostwinkel.
Volgens Van de Woestijne ( 1994: 34) liep de Bogaertmoerstraal in
Oostwinkel uit in de Langestraat, maar dat wordt niet bevestigd door onze
bronnen. Als die weg al verbinding gaf met een andere straat op Oostwinkels
grondgebied, dan kan dat volgens onze bevindingen alleen de Woestijnestraat
zijn geweest

Bonjoursdreve (Ro): verbond het Goed te Bonjours met de Diepenbekestraat
en is naar die hofstede genoemd.
Daalmstraat (Ro): vormt in de wijk Daalmen de zuidgrens van Ronsele en
volgt oostwaarts van Daalmen een noordelijk traject, dat de oostgrens van
Ronsele markeert tot aan de Stoktevijverbrug in Zomergem. Dat laatste
gedeelte van de weg heet vandaag Stoktevijverstraat. De Daalmstraat is één
van de twee straten in Ronsele waarlangs vóór 1600 bewoning wordt gevonden. Een derde oude woonkern bevond zich rond de kerk.
De Daalmstraat wordt in 1589 Hoge Daalmstraat genoemd, waarschijnlijk
om het Ronselse gedeelte ervan te onderscheiden van het Zomergemse, dat
inderdaad lager ligt en daarom misschien ooit "Lage Daalmstraat" werd geheten, hoewel zo'n naam niet voorkomt in de Zomergemse bronnen.

Diepenbekestraat (Ro en OW): weg die de grens vormt tussen enerzijds
Oostwinkel en Ronsele en anderzijds Oostwinkel en Zomergem. De straat is
genoemd naar het gehucht Diepenbeke, waar hij doorheen loopt.
Tegenwoordig heet ze Diepenbeek.
Ertveldstraat (OW): zijstraat van de Wittevijverstraat op de wijk Ertveld,
waaraan de weg zijn naam ontleent.
Hekstraat (OW): zijstraat van de Diepenbekestraat op de wijk Leischoot.
Klaarblijkelijk liep de straat uit op een hek, wellicht een afsluithek aan de
Leischootakker. Langs die straat wordt in het Oostwinkelse landboek uit 1670
een perceel met de naam hekstuk gesitueerd.
Hofstraatje (OW): loopt vanaf de Kerkstraat naast de kerk van Oostwinkel
naar het hof van de heer van Oostwinkel, nl. het Goed van Oostwinkel.
Volgens Notteboom (1983: 62) is het de huidige Kasteeldreef, die van de
Kerkstraat naar de Langestraat loopt.
Kerkstraat (OW): loopt vanaf de Langestraat voorbij de kerk van Oostwinkel
tot aan de grens met Adegem in de richting van de Kruipuit. Veelal werden
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straten die naar de dorpskern leidden, kerkstraat genoemd. Tegenwoordig
heet die straat Oostwinkeldorp.

Kerkweg (Ro): een pad dat van het gehucht Daalmen door de akkers naar de
kerk van Ronsele loopt. In het dialect is kerkweg nog de gewone naam voor
de voetwegen die gehuchten verbinden met de kerk.
Leischootstraatje (OW): even ten zuidoosten van Oostwinkelmolen gaat de
Moststraat over in het Leischootstraatje, dat kort voorbij zijn begiin een bocht
naar het noordoosten maakt en vervolgens in zuidoostelijke richting afbuigt
naar de Diepenbekestraat. Tegenwoordig heet het hele traject, dus met inbegrip van de historische Moststraat, kortweg Leischoot.
Leischootweg (OW): waarschijnlijk een oudere naam voor het Leischootstraatje.
Molenstraat (Ro): vermoedelijk de oude naam van de tegenwoordige
Raymond Leersstraat. De straat loopt van de Weststraat naar de JVlolenhoeve
op het dorp van Ronsele, waar de Ronselmolen stond.
Molenstraatje (OW): weg die de Moststraat verbindt met de
Diepenbekestraat en langs de Oostwinkelmolen loopt. Aan de knik in die weg
waar het Molenwegsken begint, stond de galg.
Molenwegsken (OW): westelijk zijwegje van het Molenstraatje.
Moststraat (OW): ligt in het oostelijke verlengde van de Kerkstraat, vanaf de
Langestraat tot even voorbij Oostwink:elmolen, waar ze overgaat in het
Leischootstraatje. De straat loopt ongeveer gelijk met de zuidgrens van de wijk
Most, waarnaar ze is genoemd. Tezamen met het Leischootstraatje vormt ze het
traject van de huidige straat Leischoot. De historische Moststraat komt dus niet
overeen met de huidige, die de straten Leischoot en Diepenbeek met elkaar verbindt, en waarvoor we in onze bronnen geen oude benaming aantreffen.
Panthagestraatje (OW): niet gelokaliseerde weg, die echter vermoedelijk
naar één van de landerijen met de naam Panthage leidde, die buiten
Oostwinkel lagen maar wel in de buurt van de parochiegrens. Een eerste
Panthage lag in het noordwesten van Zomergem op Ten Walle (Mattheeuws
en Devos 1997: 34). Een tweede Panthage waar ons straatje naar genoemd
kan zijn, bevond zich in het zuidoosten van Adegem (Taeldeman 1989: 66),
ten westen van de Jabbeke nabij het punt waar de grenzen van Adegem,
Oostwinkel en Ursel samenkomen.
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Mattheeuws en Devos ( 1997: 34) vermoeden dat het eerste deel van de
samenstelling panthage een juridische term is, die verwijst naar het zogenaamde pandrecht. Daaronder wordt het recht verstaan dat een schuldeiser
heeft om op het pand van zijn schuldenaar beslag te leggen of uit de opbrengst
van dat pand als eerste van alle schuldeisers betaald te worden. Als die verklaring klopt, dan ligt het logischerwijs voor de hand het grondwoord haag op
te vatten in zijn oude betekenis 'bos' . Een bos leent zich immers tot beslaglegging, voor een haag is dat allerminst evident. De Panthage zou dus oorspronkelijk een bos zijn geweest waarop een pandrecht rustte.

Ronselhoekstraat (Ro): vermoedelijk een andere naam voor de Ronselstraat.
Ronselstraat (Ro ): oude naam voor de huidige Hoe kst raat. Ze vormt de zuidgrens van de wijk Hoek tussen de Lieve en de Weststraat. Langs de
Ronselstraat bevond zich één van de drie bewoningskemen die vóór 1600 in
Ronsele gevonden worden. De andere twee lagen respectievelijk rond de kerk
en langs de Daalmstraat.
Sint-Janhuisdreefken (OW): straatje dat in noordelijke richting aftakt van de
Langestraat. Het loopt door het grondbezit van het Sint-Janhospitaal of SintJanshuis van Brugge.
Stijnstraat (OW): mogelijk een variant van de oude westelijke vorm ostijnstrate( 1446) voor woestijnestraat. Doordat de klemtoon in ostijn op de tweede lettergreep lag, kon de eerste verdoffen en ten slotte verwijnen. In het 17e_
eeuwse landboek van Oostwinkel (1670) wordt de woestijn ten westen van de
Bogaertmoer ook Stijne genoemd.
Stringdamstraatje (OW): takt in zuidwestelijke richting af van het Wittevijverstraatje en loopt dood in de wijk Most.
De bepaling stringdam lijkt zelf een toponiem, dat echter niet als zodanig in
onze bronnen voorkomt. Misschien was stringdam de oorspronkelijke naam
van het straatje, en ging het om een verhoogde weg of "dam" nabij de zogenaamde Stringen op het gehucht Witte Vijver (zie het bestanddeel string in
par. 6.1). Het grondwoord straatje zou dan aan de naam zijn toegevoegd toen
in de gewone woordenschat dam zijn betekenis 'verhoogde weg door moerassig gebied' verloren had.

Veldhoekstraat (OW): loopt van Oostwinkeldorp naar de Stenen Paal, waar
het Oostwinkelveld begint. De bepaling veldhoek is zelf een toponiem voor
het Oostwinkelse gedeelte van het Oostwinkelveld, waar zich nu het gehucht
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Veldhoek bevindt. Opmerkelijk genoeg is die gehuchtnaam in onze bronnen
niet terug te vinden. De Veldhoekstraat wordt vóór 1600 ook Steenstraat en
Zauzelestraat genoemd. Tegenwoordig heet ze Veldhoek.

Wallestraat (Ro): waarschijnlijk een zijstraat van de Molenstraat en mogelijk
genoemd naar de wal waarop de Ronselmolen stond.

Weststraat (Ro): loopt van het dorp van Ronsele naar de wijk Hoek of
Ronselhoek. Het traject loopt verder op Oostwinkel en heet daar
Leischootstraat. De historische Weststraat heet nu Ronselestraat.

Wittevijverstraatje (OW): loopt door het complex Witte Vijvers van de
Langestraat naar het Leischootstraatje.

Woestijnestraat (OW): begint aan Oostwinkelbrug en loopt dood in de
Woestijne in Oostwinkel. De straat heet vandaag Rostijneweg. (zie ook
Stijnstraat hierboven en woestijn in par. 6.1 ).

Zauzelestraat (OW): loopt door het noorden van de wijk Zauzele, parallel
met de Jabbeke. Ze wordt vóór de l 6e eeuw ook Steenstraat en Veldhoekstraat
genoemd.

(b) Naar de eigenaar, een aangelande of een ander persoon

Heymans Dreefken (OW): zijwegje van het Bogaertbroekstraatje. Het 1s
genoemd naar een bewoner of aangelande die Heyman(s) heette.

Onzevrouwestraatje (OW): niet gelokaliseerd straatje, waarvan de naam zinspeelt op de Moeder Gods, die in de oudere taal vaak Onze Vrouwe werd
genoemd. Diezelfde naam vinden we terug in het toponiem Onzevrouwemeers (par. 6.2. l .a), gelegen in het noorden van Oostwinkel. Mogelijk
was het straatje een toegangsweg naar die meers en erfde het zijn voorbepaling
van de meers-naam. Echter, aangezien de bronnen geen bewijs leveren voor de
topografische verbondenheid van het straatje met de meers, moeten we rekening houden met alternatieve benoemingsmotieven. Zo is het denkbaar dat het
straatje deel uitmaakte van het vaste traject van een jaarlijkse processie ter ere
van Onze-Lieve-Vrouw, die immers tot in de l 6e eeuw patrones was van de
parochie Oostwinkel. Of liep het straatje langs een Mariakapelletje, waar men
in de meimaand bijeen kwam om de rozenkrans te bidden?

Sint-Jansstraat (OW): loopt van de Stenen Paal naar de Diepenbekestraat en
heeft haar oude naam tot op vandaag behouden. De straat is mogelijk
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genoemd naar het Brugse Sint-Janshospitaal, dat inderdaad bezittingen had in
Oostwinkel.

Vlamingstraat (OW en Ad): is het noordelijke verlengde van de SintJansstraat, vanaf het kruispunt met de Veldhoekstraat. Ze loopt grotendeels op
Adegem en leidt van de Stenen Paal noordwaarts naar de wijk Murkel op
Adegem. De straat, die tot op heden haar oude naam draagt, is vermoedelijk
naar een aangelande genoemd, die (de) Vlaeminck heette.

(c) Naar de functie

Kordenweg (OW): is een verbindingsweg tussen Leischoot en de Lieve.
Tegenwoordig heet hij Aerdekensstraat, een naam die vanaf de l 7e eeuw in de
bronnen vermeld staat.
Het Middelnederlands kroelen is een variant van kruden (=Nieuw-Nederlands
kruien) 'zware inspanning leveren'. We vinden het werkwoord terug in het
woord krodewagen, met omzetting van medeklinkers ook kordewagen (vandaar huidig West-Vlaams kortewagen), wat varianten zijn van krudewagen,
waaruit A.N. kruiwagen. Onder invloed van het zelfstandig naamwoord krijgt
het werkwoord kroelen/ kruden Uonger kruien) de gespecialiseerde betekenis
'de krui wagen voortbewegen'.
De Kordenweg was dus wellicht een weg breed genoeg voor kruiwagens,
maar niet voor grote (landbouw)voertuigen.

Zoutweg (OW en E): andere benaming voor de Bogaertmoerstraat. Mogelijk
werd op de Bogaertmoer aan de zilte veenlaag zout onttrokken, dat langs de
Zoutweg werd getransporteerd. Misschien echter kwam dat zout niet van de
Bogaertmoer, maar van een losplaats aan het nabijgelegen Leiken in Eeklo.

(d) Naar vorm, uitgestrektheid, bedekking of uitzicht

Lange Dreve (OW): ligt aan het bos genaamd Oostleke, dat waarschijnlijk
gesitueerd moet worden in of bij het bos Leke in de Bogaertmoer. Zie Leke
en Oostleke par. 6.2.2 (b ).
Langestraat (OW): takt af van de Kerkstraat op het punt waar die overgaat in
de Moststraat, en loopt in noordoostelijke richting naar Oostwinkelbrug. Over
de Lieve heet het verdere traject van deze weg Woestijnestraat. De naam
Langestraat, die tot op heden ongewijzigd bleef, spreekt voor zich: het is
inderdaad een vrij lange straat.
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Perrestraatje (OW): is een zijstraat van het Hofstraatje en loopt in westelijke
richting naar de Jabbeke.
Perre is een Middelnederlandse ontlening aan het Latijnse parricus, dat
'afsluiting' betekent, en waarop ook de woorden perk en park teruggaan. In
de Vlaamse toponymie wijst perre vaak op een omheining van lat- of vlechtwerk, bepaaldelijk rond akkerland. Het Perrestraatje zal langs zo' n afsluiting
hebben gelopen. Doordat het woord al vroeg uit de gewone woordenschat verdween, ging men het in toponiemen vaak gelijkmaken met bekendere, klankverwante woorden, zoals met peerd, de Vlaamse vorm van paard, en de
vruchtnaam peer. De attestaties peertstraetkin en peerestraetkin uit 1504 zijn
zulke volksetymologische vervormingen

Steenstraat (OW): andere naam voor de Zauzelestraat, alias Veldhoekstraat.
De bepaling wijst er hoogstwaarschijnlijk op dat het wegdek met stenen (of
met steenslag) verhard was.

5. HOEVEN, WONINGEN EN ANDERE GEBOUWEN
5.1. KERNBESTANDDELEN IN HOEVENAMEN
In de hoevenamen van Ronsele en Oostwinkel vinden we als kernbestanddelen goed, hofstede en stede. Alledrie deze benamingen werden zowel gebruikt
voor het boerenerf in enge zin, d.w.z. de hoevegebouwen met de vrije ruimte
ertussen en errond, als voor het ruimere geheel van gebouwen, erf en bijhorende landerijen.

GOED
Goed wijst meestal op een landbouwbedrijf van aanzienlijke omvang. Het
woord wordt behalve als boerderijnaam van oudsher ook gebruikt in de ruime
betekenis van 'eigendom, bepaaldelijk grondbezit in het algemeen'. Vandaar
dat niet elk goed-toponiem naar een voormalige boerderij verwijst.

STEDE(KEN)

en

HOFSTEDE

Stede(ken) en het minder voorkomende hofstede hebben als boerderijnamen
gewoonlijk betrekking op bescheidener bedrijven dan goed. Stede komt van
het Germaanse stadi (waarvan ook stad komt), wat ' plaats, plek' betekent en
wordt vanouds in het bijzonder gebruikt voor de plaats waar iemand woont of
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gewoond heeft. Onder stede kan dus behalve een boerderij ook een gewoon
huis met bijhorende grond verstaan worden.
In de domaniale tijd (9e - 11e/l2e eeuw) verstond men onder hofstede het perceel met de daarop staande woning, bestemd voor de onvrije of halfvrije boer
die op een "hof' of centrale domeinhoeve tot karweien verplicht was. Met de
afbrokkeling van het domaniale systeem en de horigheid verruimde hofstede
gestaag zijn betekenis. In de late middeleeuwen en de vroege nieuwe tijd, de
periode dus die door onze attestaties wordt bestreken, kon het woord al
betrekking hebben op elk landbouwbedrijf van kleinere omvang dan een
"hof'. Later verdween ook dat nuanceverschil tussen hofstede en hof, die in
de tegenwoordige dialecten inderdaad synoniem zijn geworden.

5.2. BENOEMINGSMOTIEVEN VOOR HOEVEN
(a) Naar de eigenaar, pachter of gebruiker
Veel namen van hoeven en andere woningen in Ronsele en Oostwinkel zijn
samenstellingen van -stede of - hofstede met als eerste deel een persoonsnaam, vaak met genitiefverbuiging. De belangrijkste voorbeelden zijn de volgende.

Alrycx stede (Ro, Diepenbekestraat), Baeyaerts Stede (Ro, Weststraat),
Beelestede (OW), Bogaerts Stede (Ro, Hoek), Boudin Dacks Hofstede
(OW), Brantins Hofstede (OW), 's Brocx Stee (Ro, Ten Walle), Houdericx
Stede (Ro, Diepenbeekstraat), Jan Bauwens Stede (OW, Sint-Jansstraat),
Jan Cants Stede (OW), Jannen Stedeken (Ro, Weststraat), 's Keysers Stede
(Ro, Molenstraat; wellicht de voorloper van de latere Molenstede), Lammens
Stede (OW), Oosterlyncx Stede (OW, op de westoever van de Lieve),
(Pieter) Clappaerts Stede (OW, op de oostoever van de Lieve), Potters Stee
(Ro), Waeroecx Stee (Ro), Ysebaerts Stede (Ro, Ten Walle).
Bij die groep hoort ook Valckestede (OW, Diepenbekestraat), gesteld dat het
eerste deel de familienaam is van een voormalige eigenaar of pachter.
Mogelijk echter is deze "stede" zo genoemd omdat er valken gekweekt en
afgericht werden voor de jacht.
Zeker naar een persoon is de Ronselse hoeve Grielhosen genoemd. Het gaat
hoogstwaarschijnlijk om een vrouw - eigenares of pachtster - die Griele
Hoze heette. Griele is een variant van Griete, een korte vorm van Margriete,
uit de heiligennaam Margareta. De achternaam Hoze was oorspronkelijk een
beroepsbijnaam van de kousenmaker.
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Eveneens aan een voormalige eigenaar of pachter herinnert de Ronselse naam
Goed van / te Bonjours. Volgens Ryckaert (1982: 219-220) is dit goed, dat
in de 14e en Jse eeuw toebehoorde aan een familie Van Herzele, al vroeg verdwenen: het zou de godsdienstoorlogen van de J6c en 17e eeuw niet overleefd
hebben. Op de plaats waar de hoeve heeft gestaan, aldus Ryckaert, ligt nu nog
een stuk weiland met een oppervlakte van 4 a 30 ca dat volledig omwald is,
behalve aan de hoek die naar de Diepenbeekstraat gekeerd ligt, waar duidelijk de inrijpoort moet hebben gestaan, waarin de Bonjoursdreve uitmondde
die het hof met de Diepenbekestraat verbond.
(b) Naar de ligging

Goed ten Boomgaarde (Ro): ligt aan de oostkant van de huidige Raymond
Leersstraat, die wellicht te vereenzelvigen valt met de Molenstraat uit onze
bronnen. De hoeve is genoemd naar de boomgaard die erbij hoorde.
Volgens Ryckae11 (1982: 216 e.v.) is de hoeve ontstaan in de 13e eeuw en
maakte ze van oudsher deel uit van het Leen ten Broeke, dat renteplichtig was
aan de heer van Ronsele. Het was een hoeve met verspreide bebouwing op een
erf dat met een brede walgracht was omgeven. Steeds volgens Ryckaert werd
het Goed ten Boomgaarde in de J7c eeuw Goed van Pilkem genoemd, wat laat
veronderstellen dat het toen tot de heerlijkheid Pilkem behoorde.

Goed te Diepenbeke (OW): was ooit een belangrijke hoeve die op de wijk
Diepenbeke aan de noordkant van de Diepenbekestraat lag. Volgens
Notteboom ( 1983: 61) was een gedeelte van de hofstede echter in 1551 al erg
vervallen. Sommige gronden die bij de hoeve hoorden, lagen op Ronsele.

Goed van Oostwinkel (OW): ligt in het Hofstraatje, waar later het kasteel van
Oostwinkel werd gebouwd.

Goed/ Hof van Ronsele (Ro): ligt ten noordoosten van het dorp, aan de Lieve.
Leke ( 1) (OW): hofstede in het noorden van Oostwinkel of op Adegem ten
oosten van het Goed Altena.
De naam is ontleend aan een waterloop: Leke komt van het Germaanse laku
'natuurlijke waterloop', dat verwant is met het werkwoord lekan 'lekken,
doorzijpelen' . In Oostwinkel is Leke echter niet als beeknaam geattesteerd.

Pilkem (OW): hofstede in de wijk Diepenbeke, behorend tot de heerlijkheid
Pilkem en ernaar genoemd. Die heerlijkheid hing volgens een 15e-eeuwse
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bron af van het leenhof van Schipdonk in Zomergem en strekte zich uit over
delen van de parochies Zomergem, Ronsele en Oostwinkel (Notteboom 1987:
25). De hoeve was in de l6e eeuw al verdwenen, want onze bron uit 1558
spreekt van wylent een stede ghezeyt Pilkem. De Oostwinkelse hofstedenaam
Pilkem mag niet niet verward worden met het toponiem Goed van Pilkem, dat
volgens Ryckaert (1982: 216 e.v.) een jongere naam is voor het Goed ten
Boomgaarde in Ronsele.
Pilkem is een nederzettingsnaam, waarvan het grondwoord - em teruggaat op
heem 'woonplaats'. Mogelijk sloeg het oorspronkelijk op een gehucht, maar
in onze bronnen is het duidelijk een hoevenaam. Voor het bepalende bestanddeel pilk- in de gelijkluidende West-Vlaamse gehuchtnaam (gemeente
Boezinge; oudste attestatie Pelechem 1173), reconstrueert Gysseling (1983:
48) een voor-Germaanse wortel peluk, met betekenis ' schitterend'. Die verklaring is evenwel nogal speculatief, want Gysseling noemt geen andere
Germaanse of Nederlandse afstammelingen van dat vermeende basiswoord.
Het valt ook moeilijk in te zien hoe een nederzettingsnaam die, gezien het
kernbestanddeel - heem, pas in de Germaanse tijd gevormd kan zijn, samengesteld kon worden met een voorbepalend appellatief element uit een vee]
oudere taallaag, dat verder geen enkel spoor heeft nagelaten in de historische
woordenschat van het Nederlands. Ons inziens blijft het element pilk- dan ook
tot nader order onverklaard.

Steenberg (Ro): deze hoeve erfde haar naam van de wijk Steenberg, waar ze
gelegen was.
Verberrende Stede (OW): wordt in onze bron gesitueerd aan de noordkant
van de Langestraat.
Verberrend is een voltooid deelwoord van het Middelnederlandse werkwoord
verbernen 'verbranden'. De naam duidt waarschijnlijk op een boerderij of een
woning die ooit het toneel geweest is van een brand. Dat de "stede" genoemd
zou zijn naar zijn ligging op of nabij het complex Verberrende (par.3) is weinig waarschijnlijk, aangezien dat laatste niet zoals de Langestraat ten westen
van de Lieve lag, maar ten oosten ervan.

(c) Naar een anekdote
Kwaad Spel (Ro): heet in de bron van 1606 een "erf', dus gaat het om een
woning, maar of dat een boerderij , een huis of een herberg was, blijft in het
ongewisse.
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In het Middelnederlands verstond men onder kwaad spel in letterlijke zin een
verwerpelijk spel, dat iemand ten gronde richt, zoals gokken en dobbelen voor
geld of goed. Bij uitbreiding werd de uitdrukking ook gebruikt voor een
slechte, afkeurenswaardige daad, zoals een wraakoefening. We vermoeden
dat ons toponiem zinspeelt op een huis, hoeve of herberg waar kwalijke spelen beoefend werden, of waaromtrent zich ooit iets oneerbaars afspeelde,
zoals ruzie en bedrog onder erfgenamen.

5.3. MOLENS
Oostwinkelmolen (OW): is gelegen in de wijk Most aan het Molenstraatje.
In bronnen na 1625 wordt hij ook Mostmolen genoemd. Hij werd afgebroken
rond 1885.
Ronselmolen (Ro): is gelegen ten noorden van het dorpscentrum, aan de huidige Molenhoeve.
De Ronselmolen was de enige korenwindmolen op Ronsels grondgebied. Net
zoals de Oostwinkel molen was het een houten staakmolen. In J912 werd hij
afgebroken.

6. TERREINNAMEN
6.0. INLEIDING
Onder terreinnamen verstaan we alle toponiemen voor onderdelen van het
cultuur- en het natuurlandschap: akkerland, grasland, bos, moeras en heide.
De meerderheid van die namen is gevormd met een bestanddeel dat in het
gewone taalgebruik als soortnaam voortkwam (en soms nog altijd voorkomt)
voor een of ander terreintype, b.v. akker, bilk, bos, broek, meers, veld. Uit de
betekenis van dat grondwoord valt met een grote mate van zekerheid op te
maken op welke werkelijkheid het toponiem betrekking had toen het werd
gevormd, maar niets garandeert dat die werkelijkheid nog altijd dezelfde was
op het ogenblik dat de naam in ons bronnenbestand opduikt. Een naam is
altijd ouder dan de vroegste bron waarin hij werd geregistreerd. En aangezien
de meeste archiefstukken in onze verzameling pas van de 15e of zelfs de l6e
eeuw dateren, mogen we ervan uitgaan dat veel toponiemen al eeuwen daarvoor in gebruik waren, en dat in de loop van die eeuwen de benoemde verschijnselen van uitzicht zijn veranderd.
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Het landschap wordt door toedoe n van de mens onophoudelijk gewijzigd: bos
en heide worden gerooid en tot cultuurland gemaakt, akkerland wordt herschapen tot weiland of andersom, moerassen en vijvers worden drooggelegd.
Tijdens de grote middeleeuwse ontginningsgolf van de late 11 e tot het
midden van de 14e eeuw werd het cultuurlandareaal sterk uitgebreid,
waardoor de structuur van het landschap ingrijpend wijzigde. Daarnaast kan
door natuurrampen en nog meer door maatschappelijke gebeurtenissen een
deel van het bestaande landbouwland weer ten prooi vallen aan de wildernis.
Zo gingen in Vlaanderen, en zeker ook het Meetjesland, heel wat vroegere
ontginningen verloren ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog van de
Nederlanden tegen Spanje (1566-1648): de strijdende legers richtten grote
verwoestingen aan op het platteland en veel mensen sloegen op de vlucht voor
het geweld en de bloedige repressie, zodat onze dorpen ontvolkten.
In Oostwinkel en Ronsele bleef er na de grote ontginningen nog betrekkelijk
veel natuurland over. Vooral het veld in het zuidwesten van Oostwinkel en de
bossen op de Steenberg in het westen van Ronsele bleven nagenoeg onaangetast. In de wijken Oostwinkeldorp, Daalmen, Diepenbeke, Hoek, Leischoot en
Zauzele daarentegen was aan het einde van de J4e eeuw het meeste natuurland in cultuurland omgezet. Vele percelen die in de ontginningstijd tot de
agrarisch nuttige oppervlakte gingen behoren, dragen in hun naam nog de herinnering aan hun natuurlijke staat, zo bijvoorbeeld de cultuurlanden die toponymisch met broek of veld worden aangeduid.
Niet alle terreinnamen zijn gevormd met een grondwoord uit de landschappelijke betekenissfeer. Veel percelen zijn genoemd naar een of andere kenmerkende omstandigheid, die als identificerend werd ervaren, b.v. de vorm (b.v.
Bijle), de grootte (b.v. Vijf Gemeten), de bodemgesteldheid (b.v. Boterpot).
Vaak erfde een stuk land zijn naam van een verschijnsel in de onmiddellijke
nabijheid, dat de rol van oriëntatiepunt vervulde, b.v. Stenen Paalken
(genoemd naar een grenssteen of - paal).
In wat volgt geven we eerst een overzicht van de belangrijkste kernbestanddelen waarmee of waaruit de Oostwinkelse en Ronselse terreinnamen zijn
gevormd (6.1). Daarna gaan we dieper in op de motieven aan de grondslag
van de namen voor akker- en grasland (par. 6.2.1) en voor bossen (6.2.2). Aan
natuurlandtoponiemen wordt geen aparte rubriek gewijd: heel wat toponiemen die oorspronkelijk onontgonnen grond aanduidden, blijken in onze bronne n al op cultuurland of op bos te slaan e n horen bijgevolg thui s in de betreffende paragrafen. Bovendien kwam een aantal van die oorspronkelijke
natuurlandnamen al ter sprake bij de namen voor wijken (par. 2) en complexen (par. 3).
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6.1. BELANGRIJKSTE KERNBESTANDDELEN IN TERREINNAMEN
AKKER

Akker, uit het Germaanse akra, is in de Vlaamse dialecten de oudste onder de
specifieke benamingen voor bouwland. Het woord gaat terug tot de
Germaanse kolonisatie in de 5e_7e eeuw.
In de vroege middeleeuwen, vóór de grote ontginningsgolf, verwees akker
naar de vrij uitgestrekte complexen niet ver van de bewoning waarop het hele
bouwland van een dorp of een gehucht bijeenlag. Die akkers werden zeer
waarschijnlijk gemeenschappelijk bewerkt, ze waren binnenin niet verkaveld
door heiningen van houtgewas, waardoor ze de waarnemer ongetwijfeld
opvielen als grote open plekken in een landschap dat voor het overige nog
grotendeels uit woestenij en bos bestond.
Die oorspronkelijke betekenis van akker in onze streken, nl. 'het gezamenlijke, bijeenliggende bouwland van een boerengemeenschap' is om te beginnen bewaard in enkelvoudige akker-toponiemen: de Akker in Oostwinkel
was ongetwijfeld aanvankelijk de naam voor de (gemeenschappelijke) dorpsakker. Eveneens van vroegmiddeleeuwse oorsprong zijn samengestelde
akker-toponiemen met een dorps- of gehuchtnaam als eerste deel, zoals we er
in de attestaties van Oostwinkel en Ronsele een drietal vinden: Ronselakker,
Diepenbekeakker en Leischootakker. Het Oostwinkelse Akkerken, dat in
1558 op Leischoot wordt vermeld, zal een jongere kavel zijn uit de oorspronkelijke Leischootakker. Ook in Ronsele komt een toponiem Akkerken voor,
maar de ligging ervan is onbekend.
Tussen de 11 e en de 14e eeuw, de tijd van de grote ontginningen, kent
Vlaanderen de belangrijkste agrarisch-landschappelijke ontwikkeling uit zijn
geschiedenis. Niet alleen wordt het beschikbare cultuurland aanzienlijk uitgebreid, ook de landbouw zelf kent ingrijpende wijzigingen: er worden nieuwe gewassen geteeld, de landbouwtechnieken verbeteren en nieuwe bedrijfsstelsels komen in zwang. Het sociale kader waarbinnen de landaanwinst en de
landbouwvernieuwingen hun beslag kregen, verschilde aanzienlijk van streek
tot streek. In de vruchtbare leem- en zandleemstreken (b.v. Zuid-OostVlaanderen en West-Brabant) ging het initiatief meestal uit van grootgrondbezitters, zowel wereldlijke als geestelijke. Daar overheersten dan ook de collectieve bedrijfsstelsels. In de zandstreken daarentegen is de ontginning grotendeels het werk geweest van kleinere, particuliere ondernemers. Ook in het
Meetjesland werd de individuele exploitatie de regel en dat bleef zo tot op
vandaag. Al die ontwikkelingen hadden niet alleen een weerslag op de struc33

tuur van het cultuurlandschap, maar ook op de bouwlandwoordenschat en
vandaar ook op de cultuurlandtoponymie.
Een nieuwsoortig bouwlandcomplex uit de ontginningstijd is de zogenaamde
kouter: een homogeen blok akkerland van soms meerdere hectaren, waarop
het drieslagstelsel wordt toegepast en het werk gemeenschappelijk geregeld.
Voor de aanleg van kouters werden vaak de bestaande dorps- en gehuchtakkers ingepalmd, vandaar dat oude akkers dikwijls tot kouter vernoemd worden. Die naamsverwisseling treffen we logischerwijs het vaakst aan in streken
waar de kouterstructuur het grootste succes heeft gekend, nl. in Zuid-OostYlaanderen en West-Brabant. Daar is zowat de hele laag vroegmiddeleeuwse
akker-toponiemen door jongere kouter-namen overvleugeld.
Het koutersysteem heeft, om redenen waarop we bij de bespreking van het
bestanddeel kouter terugkomen, in het Meetjesland nooit op zo' n grote schaal
ingang gevonden als in streken met de vruchtbare leem- en zandleembodems.
Daardoor zijn de vroegmiddeleeuwse akker-toponiemen bij ons in de regel
niet door jongere kouter-namen verdrongen. En ook in de gewone woordenschat spreken oude Meetjeslandse boeren nog van den akker ter aanduiding
van het bouwland, b.v. Ze zijn aan 't werk op den akker. Zoals blijkt uit ons
glossarium, hebben de meeste dorps- en gehuchtakkers in Ronsele en
Oostwinkel hun oude akker-naam behouden tot na 1600. Alleen de
Ronselakker blijkt zijn naam definitief te hebben ingeruild voor
Ronselkouter (zie ook par. 6.1.2.b).
In het Meetjesland, en dus ook in Oostwinkel en Ronsele, draagt het bouwland dat tijdens en na de grote ontginningen werd gewonnen en dat buiten de
kouterstructuur bleef, veelal namen die eindigen op -akker, -bilk en -stuk.
Akker verwijst hierbij meestal naar grotere complexen van verschillende bijeenliggende, individueel bewerkte percelen. Zo zag wellicht de
Moortelakker (par. 6.1.2.g) in Oostwinkel eruit. Toch kon akker ook wel
eens een individueel perceel aanduiden. Door de schaarste aan gegevens valt
er weinig met zekerheid te zeggen over de landschappelijke aard van de
akker-toponiemen in onze verzameling.

BILK
Bilk gaat terug op de stam van het Germaanse werkwoord bilukan, de voorloper van Nederlands beluiken, dat 'afsluiten, omheinen' betekent (vergelijk
ook de woorden luik, beluik, oogluikend en Bijloke, de naam van een middeleeuws hospitaal in Gent). Vanaf de lse eeuw verschijnt het woord in de
Meetjeslandse bronnen als bulk, de typisch Oost-Vlaamse vorm met geronde
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klinker, die tot op vandaag gebruikt wordt in de dialecten. Een "bilk" of
"bulk" is dus oorspronkelijk een perceel omgeven door een heining, in de
praktijk steeds van levend houtgewas. Het woord was waarschijnlijk al gangbaar in de vroege middeleeuwen als benaming voor kleine, omheinde perceeltjes gras- of bouwland in de nabijheid van de bewoning, die dienst deden
als huisweide, boomgaard of moestuin. Ze moeten een kleinschalig gesloten
landschap hebben gevormd dat contrasteerde met de veel grotere, open
akkers.
Vanaf de tijd van de grote ontginningen neemt het aandeel van bilk-namen
sterk toe in de toponymie van westelijk Vlaanderen, waaronder het
Meetjesland. Die toename weerspiegelt de verveelvoudiging van het aantal
betrekkelijk kleine, omsloten privé-kavels in het laatmiddeleeuwse cultuurlandschap, dat daardoor definitief zijn besloten karakter kreeg. Op particuliere exploitatie wijzen de talrijke bilk-namen die samengesteld zijn met een persoonsnaam, zoals we er in Oostwinkel en Ronsele samen een vijftiental tellen, o.m. Clercx Bilk, Jan Lammens Bilk, Rycquaerts Bilk. Het enkelvoudige
Bilk slaat op een stuk land ter grootte van een half bunder (ongeveer een halve
hectare) in Ronsele aan de Diepenbeekstraat op de wijk Hoek. Het hoorde bij
het Goed ten Boomgaarde, dat trouwens meerdere eigendommen ten noorden
van de Ronselstraat had.
De werkelijkheid achter de laatmiddeleeuwse bilk-namen is nogal verscheiden. Veel "bilken" zijn met bomen of heesters omgeven akkerpercelen, waarop allerlei vruchten worden verbouwd die tot dan toe niet of nauwelijks werden gekweekt in onze streken, onder meer voedergewassen als wikke en klaver, en industriegewassen als koolzaad en wouw. Die nieuwe teelten ontsnapten aan de strikte driejaarlijkse wisselbouw, die gold voor het gewone broodgraan (bij ons rogge); ze werden soms jaren na elkaar op dezelfde "bilk" verbouwd. Hieraan herinneren te Oostwinkel en Ronsele het Boonbilksken, de
Haverenbilk, het Klaverbilksken en de Tarwebilkskens. Andere bilk-toponiemen slaan op graslandpercelen, waaronder zowel graasweiden voor paarden
en kleinvee in de onmiddellijke nabijheid van de hofsteden, als private hooien weilanden in verder afgelegen, vochtiger gebieden, die minder geschikt
waren voor akkerbouw. Ons Oostwinkels en Ransels materiaal bevat slechts
twee bilk-namen met een voorbepalend bestanddeel dat op gra(a)sland wijst,
nl. Ginstbilk en Paardenbilkskens.

BOS
Bos stamt af van het Germaanse busku en verwees aanvankelijk naar struikgewas of kreupelhout, zoals nu nog het Engelse zusterwoord bush. In de loop
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van de middeleeuwen, waarschijnlijk onder invloed van het Franse bois, nam
het woord de betekenis aan van (voornamelijk aangeplant) 'hoogstammig
bos'. Daarmee was bos synoniem geworden van het oude woord hout, dat
geleidelijk in onbruik raakte.

BROEK
Broek is van oorsprong een natuurlandnaam, want het stamt af van Germaans
broka, dat 'moeras' betekent. Broek-toponiemen liggen doorgaans op vochtige laaglanden bij beken en rivieren.
Tot aan de tijd van de grote ontginningen moeten de broeken zich zowat in de
overgangsfase tussen cultuurland en natuurland hebben bevonden.
Ongetwijfeld waren sommige broeken vanuit hun natuurlijke staat geschikt
om tijdens het zomerseizoen te worden afgemaaid, iets wat trouwens ook het
geval was met vijvers die een deel van het jaar droog stonden. Al heel vroeg
echter hebben onze voorouders getracht de bodem van de waterzieke broekgronden te verbeteren met allerlei elementaire draineringstechnieken, zodat
ze niet alleen hooi opleverden, maar ook dienst konden doen als nagrasweide
voor het vee. Op erg drassige broeken ging men dikwijls ook bos aanplanten
om de bodem te ontwateren en tegelijk een humuslaag te laten ontstaan als
toekomstige bouwnerf.
Tot in de late middeleeuwen waren de meeste "broeken'', net zoals de "velden'', gemeenschapsgrond: ze werden gebruikt voor collectieve hooiwinning
en gemeenschappelijke beweiding. Met de veralgemening van de individuele
landbouw echter werden ook de meeste broeken verkaveld in privé-percelen,
waarrond een omheining van levend houtgewas werd geplant.
De oude 'moeras' -betekenis is bewaard in Kattenbroek en Schouwbroek, die
later grote landschappelijke complexen gingen aanduiden. Van na de privatisering van de gemene broeken dateren Bogaerts Broek en Smeets Broek
(par. 6.1.2.a), waarin de eigenaar, pachter of gebruiker is meebenoemd.

DRIES
Dries is een zeer oud en ruim verbreid toponymisch bestanddeel, dat in de
loop van zijn ingewikkelde betekenisgeschiedenis op uiteenlopende verschijnselen is toegepast. Dries kan de naam zijn van een openbaar plein in een
dorp of een gehucht, maar ook van akker- en weilanden, collectief of privé.
De Oost-Vlaamse toponymist Luc Van Durme wijdde een grondig gedocumenteerde studie aan het woord (Van Durme 1998). Uit zijn bevindingen kun36

nen we de evolutie van het woord en het verschijnsel dries als volgt reconstrueren.
In de vroege middeleeuwen waren "driesen" uitgestrekte gemeenschapsgronden buiten het vaste bouwlandareaal van de dorpsbewoners. Op die driesen
werd ook aan akkerbouw gedaan, zij het niet permanent zoals op de akkers,
maar tijdelijk, volgens een apart systeem van wisselbouw. Nadat men er een
aantal jaren na elkaar gewassen op had geteeld, was de grond uitgeput en liet
men die weer op krachten komen door er gras te laten opschieten, zodat de
dries nu een tijdlang dienst kon doen als gemeenschappelijke weide. Uit allerlei historische documenten maakt Van Durme op dat de gemene driesen hun
bouwlandfunctie al vroeg, d.w.z. ten laatste in de l le eeuw, hebben verloren.
Het schijnen dan permanente graaslanden te zijn geworden, ten dele begroeid
met laagstammig bos en struikgewas, waar de dorpelingen hun beesten mochten drijven en "staken" snijden voor dode afrasteringen rond hun akkerland.
Het oude systeem van afwisselende bodembestemming ging echter als zodanig niet teloor, want het werd vanaf de late middeleeuwen vrij courant door
privéboeren toegepast op percelen van geringe kwaliteit, om in tijden van
gunstige conjunctuur wat extra gewassen te verbouwen. Het Roinselse toponiem Vrancx Dries (par. 6.2.1.a) herinnert mogelijk aan dat wisselsysteem
graasland-bouwland op privékavels.
De derde toepassing van dries, nl. 'dorpsplein' en vooral 'gehuchtplein', is te
verklaren vanuit de overeenkomst in uitzicht en functie tussen oude, gemene
driesen en de pleintjes waarrond zich in dorpen en gehuchten de bewoning
concentreerde. Deze openbare plaatsen waren zowat miniatuurversies van de
oude driesen: ze omvatten graasland, houtgewas en wellicht af en toe ook een
stukje akkerland, en de omwonenden hadden er weiderecht en houwrecht. De
meeste Meetjeslandse "driesen" die als voormalige gehuchtpleintjes geïdentificeerd konden worden, dateren uit de tijd van de ontginningen (1 le-13e
eeuw), toen er nieuwe woonkernen werden opgericht in voorheen onontgonnen gebied. Tot die groep behoort het toponiem Leischootdries, oorspronkelijk de naam van het gehuchtpleintje van Leischoot.
Over de etymologie van het woord dries is nogal wat inkt gevloeid.
Verschillende auteurs zagen een verband met het telwoord drie, dat volgens
sommigen zou verwijzen naar het drieslagstelsel, volgens anderen naar de
driehoekige vorm van de pleintjes met een dries-naam. Die theorieën houden
echter geen steek, want het woord dries is ouder dan de introdu1ctie van het
drieslagstelsel in onze streken en ook ouder dan de - al dan niet driehoekige
- gehuchtpleintjes. Tegenwoordig bestaat er ruime eensgezindheid over dat
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het woord aanvankelijk sloeg op rustend akkerland. Gysseling ( 1975) brengt
dries via Germaans threwiska terug tot een Indo-europese wortel *treu of
*teru (waaruit ook het Franse trieu stamt, de tegenhanger van dries), met de
betekenis 'opgeteerd, uitgeput'. In die opvatting was een dries dus een uitgeputte akker, die men een tijdlang braak moest laten om de bodem weer op
krachten te laten komen.
HOUT

Hout, uit Germaans hulta, was in het Vroegmiddelnederlands de gewone
benaming voor een hoogstammig bos. Die oude betekenis is bewaard in het
Oostwinkelse toponiem Deshout, een samentrekking van de combinatie d'eshout, waarin het grondwoord vooraf wordt gegaan door de verzachte vorm
van het onzijdig bepaald lidwoord 't. Op die plaats bevond zich ooit een
essenbos.
KOUTER

Kouter gaat terug op het Latijnse cultura 'bebouwde grond', zelf een afleiding
van het werkwoord colere 'het land bewerken'. Datzelfde werkwoord ligt aan
de oorsprong van het gelijkluidende, maar eerder in het Nederlands ontleende woord kouter voor 'ploegmes'.
Gedurende een hele tijd overheerste in naamkundige kringen de opvatting van
de Leuvense toponymist Jan Lindemans, als zou kouter in de Romeinse tijd
uit het Latijn overgenomen zijn door de hier wonende "Keltische" bevolking,
die het op haar beurt doorgaf aan de Germaanse kolonisatoren in de 5e eeuw.
Tegen die theorie zijn zoveel bezwaren ingebracht, dat niemand er vandaag
nog achter staat.
Bij de huidige stand van het onderzoek mogen we er wel met zekerheid van
uitgaan dat kouter pas (enkele) eeuwen na de Germaanse kolonisatie over de
zuidelijke Nederlanden verspreid geraakte. De vraag wanneer dat is gebeurd,
valt niet eenduidig te beantwoorden. Er zijn immers goede redenen om te
geloven dat de intrede van kouter in Vlaanderen niet overal tegelijk heeft
plaatsgevonden. Zo komen twee van de voornaamste tenoren in het kouterdebat, de toponymist L. Van Durme en de historicus A. Verhuist, in hun respectieve onderzoeksgebieden tot verschillende bevindingen. Van Durme vermoedt dat in de door hem onderzochte streek, Zuid-Oost-Vlaanderen even
benoorden de taalgrens, kouter al sinds de Merovingische tijd (7e eeuw) voorkwam in de volkstaal. Verder noordwaarts in Vlaanderen daarentegen lijkt het
woord een paar eeuwen jonger te zijn.
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Voor de ruime omgeving van Gent, waartoe ook nog het fusiegeheel
Zomergem behoort, verbindt Verhuist de intrede van kouter met de opkomst
van een nieuw type bouwlandcomplex ten tijde van de grote ontginningen,
bepaaldelijk in de l le-12e eeuw. In die periode zag men zich vanwege de
bevolkingsaangroei genoodzaakt om nieuw bouwland onder de ploeg te leggen en over te gaan tot een rationele herverkaveling van het vroegmiddeleeuwse akkerareaal. Waar de bodemgesteldheid dat toeliet, werden bestaande "akkers" uitgebreid en eventueel samengevoegd tot uitgestrekte, open
bouwlanden, dikwijls vele hectaren groot, die gemeenschappelijk werden
bewerkt en onderworpen waren aan een verplichte driejaarlijkse rotatie
wintergraan - zomergraan - braak.
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 reuzenblokken, en waar bovendien al een lange
traditie van gemeenschappelijke bebouwing bestond, vond het stelsel algemeen ingang en gingen de "kouters" voorgoed het landschapspatroon bepalen.
In de Noord-Vlaamse zandstreek daarentegen zijn de kouters minder talrijk,
wat zowel fysische als sociale oorzaken heeft. Enerzijds leende de bodem zich
hier niet zo goed als in de (zand)leemstreken tot de aanleg van koutercomplexen, 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 typische 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, open
blokken kouterland nog duidelijk contrasteren met de kleinere, omsloten percelen, de "bulken" of"bilken", die gegroepeerd liggen op de lagere, vochtiger
bodems. Tot die overgangszone behoort de kerngemeente Zomergem, waar tal
van kouter-toponiemen voorkomen, en ook Ronsele valt er nog net binnen.
We attesteren er Ronselkouter, als jongere naam naast een ouder
Ronselakker, wat laat veronderstellen dat de vroegmiddeleeuwse Ronselse
dorpsakker in de ontginningstijd in een kouter werd geïntegreerd, die ook
kortweg Kouter genoemd werd. Daarnaast treffen we in Ronsele ook de nietgelokaliseerde toponiemen Kouterken en Klein Kouterken aan. Oostwinkel
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valt klaarblijkelijk helemaal buiten het kouter-gebied: daar attesteren we in
onze bronnen geen enkel kouter-toponiem.

LAND
Land stamt van het Germaanse landa 'grond' en heeft van alle terreinwoorden de ruimste betekenis. Het kan zowel op natuur- als cultuurland betrekking
hebben, maar het wordt bij voorkeur toegepast op ontgonnen land en, vooral
dan sinds de middeleeuwen, in het bijzonder op akkerland.

MEERS
Meers stamt af van het Germaanse marisk, een afleiding van mari 'waterplas',
waarop ook het Nederlandse meer en het Vlaamse mere (bewaard in een
Oostwinkels toponiem van die vorm) teruggaan. Meers is etymologisch hetzelfde woord als Engels marsh 'moeras'. Het duidde oorspronkelijk aangeslibde grond aan langs beken en rivieren. Al vroeg werd het woord gebruikt
voor vochtig grasland op alluviale grond.
In de eerste plaats dienden de meersen voor hooiwinning, een functie die evenwel heel vaak samenhing met die van graasweide. Ook nu nog is het een veel
voorkomend gebruik om na de hooioogst het jonge opschietende gras, het nagras
of etgroen, door het vee te laten afgrazen. Tot lang na de middeleeuwen was dat
veruit de belangrijkste vorm van beweiding. Blijvende graasweiden, die ons vandaag zo vertrouwd zijn, waren zeldzaam. Met uitzondering van de schaarse
"ettingen" (zie Ettinge, par. 3) lag er alleen in de onmiddellijke omgeving van de
hofstede een omheind stukje graasland voor paarden of kleinvee, doorgaans bilk
geheten (zie b.v. het Ronselse toponiem Paardenbilkskens). Die historische gang
van zaken verklaart meteen de late intrede van het woord wei in onze toponymie.
In de vroege middeleeuwen behoorden de grote meerscomplexen net als de
"broeken" aan de boerengemeenschap van een dorp of gehucht toe. Daaraan
herinneren in Oostwinkel de Schouwbroekmeers en de Zauzelemeers. In de
ontginningstijd werden ze in toenemende mate verkaveld en geprivatiseerd;
vandaar de talrijke meers-toponiemen die herinneren aan hun voormalige
eigenaar, pachter of gebruiker, b.v. Clays Rycke Meerselken, Pamels Meers, 's
Papen Meers, Sint-Janshuismeers.

MOER
Moer, dat ook in moeras zit, komt van het Germaanse mora 'moeras', waarvan ook de Vlaamse dialectwoorden moor en morre voor 'slijk, modder'
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afstammen. In zijn Germaanse verleden is moer etymologisch verwant met
meer en meers. Hoewel het woord van huize uit bij de moerasbenamingen te
categoriseren valt, lijkt moer in de Vlaamse toponymie vrijwel steeds terug te
gaan op de geëvolueerde betekenis die o.m. in Bogaertmoer (par. 3) is neergeslagen, nl. 'moerassig terrein waar turf ontgonnen wordt of werd'. Zoals
eerder gezegd behoorde de Bogaertmoer tot de zuidelijke periferie van het
grote Noord-Oost-Vlaamse moergebied, dat in de l 2e-13e eeuw op industriële schaal werd geëxploiteerd. Ook in latere eeuwen werd in het Meetjesland
nog hier en daar door particulieren op kleinere veenplekken turf gestoken
voor eigen gebruik.
Vandaag zijn de terreinen die een moer-naam dragen nog altijd drassige gronden, waar meestal weiland wordt aangetroffen. In de middeleeuwen zullen het
vaak nog echte moerassen zijn geweest, want ze hadden nauwelijks enige
natuurlijke afwatering. Wat niet wegneemt dat ze in het droge seizoen van nut
waren als hooiland. Op uitgeveende moeren werd soms ook bos aangeplant
om de bodem te draineren. Daarvan getuigen o.m. onze toponiemen
Cruyskens Moer (par. 6.2.2.d) en Leke (par. 6.2.2.b). Het enkelvoudige
Moer, dat in de bron uit 1244 aan de Jabbeke wordt gelokaliseerd, is waarschijnlijk een oudere naam voor de Bogaertmoer, ofwel duidt het toponiem
het hele moergebied aan op Oostwinkel, Eeklo en Adegem, waar hij deel van
uitmaakt. Dezelfde bron maakt melding van een toponiem Moervoorde in het
moergebied op Oostwinkel of Waarschoot.

STRING
In de Vlaamse toponymie slaat string op een repel vormig perceel of een langwerpig pand van een akker, een weide of een bos, gelegen tussen afwateringsgreppels (of tussen rijen houtgewas). Het woord is vandaag als zodanig
nog gebruikelijk in de gewone woordenschat van de (Noord-)West-Vlaamse
dialecten. String is een westelijke variant van AN streng (vergelijk Vlaams
bringen tgov. AN brengen) en behoort samen met o.m. strekken, strak en
strange (Kustwestvlaams voor 'strand') tot de woordfamilie van het
Germaanse werkwoord strangjan, dat '(aan)spannen ' betekende. Vanaf de
basisbetekenis ' wat strak gespannen is' evolueerde string/ streng - zoals ook
Engels string - tot benaming van diverse soorten touwen en met touwen vergelijkbare zaken, b.v. een ineengedraaide bundel garen. Vandaag nog slaat
string in het West-Vlaams op een dik, uit vele dunnere koorden gevlochten
touw, b.v. als deel van het paardentuig. In toepassing op het cultuurlandschap
werd het woord tot benaming voor percelen die door hun vorm - smal en
langgerekt - aan een touw deden denken.
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Zowel in Ronsele als in Oostwinkel treffen we land aan met de naam de
Stringen In Ronsele betreft het een complex akkerland op het dorp ten zuiden van de molen. In de jongste bron ( 1606) heet dat land de String. Het is
niet duidelijk wat de geografische verhouding is tussen de Ronselse Stringen
en het gelijknamige complex op Zomergem. Zie hierover onze toelichting bij
het toponiem Stringenland in paragraaf 6.2. 1 (c). Het Oostwinkelse
Stringen-complex bevond zich op het gehucht Zauzele niet ver van de kerk.
Of deze Stringen akkerland dan wel weiland waren, valt niet te achterhalen.
STUK
Stuk - en zijn westelijke vormvariant stik - bezit vanouds de erg ruime betekenis 'deel van een groter geheel' en werd zonder twijfel al sinds zijn vroegste be taan gebruikt als hoeveelheidsaanduidend woord ter benoeming van
onderdelen van het terrein: een stuk Land, meers, bos, . .. Pas tijdens de laatmiddeleeuwse ontginningsgolf echter evolueert stuk in de Meetjeslandse dialecten op zichzelf, d.w.z. zonder nabepalende terreinnaam, tot bouwlandvakterm met de welomschreven betekenis 'perceel bouwland, bestemd om er een
gewas op te telen'.

De bakermat van stuk als specifieke perceelbenaming ligt in de kuststreek,
waar het woord rond het jaar l 000 in gebruik komt als benaming voor de
nieuw ontgonnen akkers op de ontzoute schorren. Vanuit de polders, toentertijd een toonaangevende streek op landbouwgebied, verspreidt stuk zich geleidelijk over de West-Vlaamse zandstreek en het Meetjesland, waar zijn succes
duidelijk in de hand gewerkt wordt door het sterke privé-karakter van de ontginningsactiviteit. Daaraan herinneren de vele stuk-toponiemen met een
voorbepalende persoonsnaam, b.v. Bogaerts Stuk, Griete Moyens Stuk, Pieter
Coppens Stuk, Stalpaerts Stuk, Wouter 's Muencx Stuk.
Net zoals de "bilken" behoorden de "stukken" dus toe aan particulieren en
waren ze omheind met levend houtgewas. Maar terwijl bilk ook op omheind
grasland kon slaan, heeft stuk uitsluitend betrekking op akkerland. Tot op vandaag is het woord stuk in de meeste Vlaamse dialecten de gewone benaming
voor de akker, al krijgt het behoorlijk wat concurrentie van het jongere partij.

VELD
In de Nederlandse standaardtaal en in vele dialecten slaat veld op bouwland,
maar in westelijk Vlaanderen, waaronder ook het hele Meetjesland, heeft het
woord als soortnaam in de volkstaal nooit iets anders aangeduid dan ongecultiveerde grond.
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In de Middeleeuwen slaat veld op de onontgonnen vlakte die de cultuurzones
rond dorps- en gehuchtkernen van elkaar scheidt. Dat woeste veld was overdekt met kreupelhout, heidevegetatie, veenachtige moerassen, poelen en vijvers. Zo zag het uitgestrekte Oostwinkelveld (zie ook par. 3) er uit toen het
nog een wildernis was tussen de dorpen van Oostwinkel en Ursel.
Hoewel het in zandig Vlaanderen tot in de t Sc eeuw duurt vooraleer de laatste veldcomplexen in cultuurland worden omgezet, zijn in de ontginningstijd
al hele stukken van het veld onder de ploeg gelegd. Vandaar dat nogal wat
Meetjeslandse veld-toponiemen al vanaf hun vroegste vermelding in onze
bronnen verwijzen naar cultuurlandpercelen, die uit het woeste veld gewonnen werden. In de archiefstukken over Ronsele en Oostwinkel vinden we echter maar een paar veld-namen die vrijwel zeker op cultuurland wijzen. Eén
daarvan is Tussenste Veldeken (par. 6.1.2.b) op de wijk Bonjours in Ronsele,
dat in 1553 omschreven wordt als "een stuk lands", waarmee gewoonlijk cultuurland wordt bedoeld. Naar zijn naam te oordelen was ook Y sebaerts Veld
al een stuk cultuurland op het moment van zijn attestatie. Een voorbepalende
persoonsnaam in een veld-toponiem herinnert immers doorgaans aan de particuliere ontginner, die de betreffende kavel uit het ongecuJtiveerde veld tot
akker- of weiland had gemaakt.

WOESTIJN
Woestijn, in Middelnederlandse bronnen vaak wastine, komt van Germaans
wostumnjo 'wild, onontgonnen gebied' en is verwant met het Latijnse vastus
'eenzaam, verlaten, woest'. Naast de vormen wastine en woestijne attesteren
we in oude bronnen ook varianten als (h)ostine en rostijne. Het type ostine,
waar soms een hypercorrecte h voor wordt gezet (hostine), vertoont de typisch
westelijke wegval van w vóór een achterklinker (zie Oostwinkel, par. 1). In
verbinding met het verbogen lidwoord van de datief, nl. [tot/van] der ostine
kon die w-loze vorm verder evolueren tot rostine, een vorm die in het
Meetjesland herhaaldelijk wordt aangetroffen, maar niet in de bronnen over
Ronsele en Oostwinkel.
Onder woestijn en al zijn Middelnederlandse varianten werd ongeveer hetzelfde verstaan als onder veld, t.w. ongecultiveerd, moeilijk toegankelijk land
met heidebegroeiing en kreupelhout en zure, drassige plekken. De juiste verhouding tussen de woorden veld en woestijn in de Middelnederlandse
volkstaal is nog niet helemaal geklaard. Sommige toponymisten zij n de
mening toegedaan dat woestijn bij uitstek betrekking had op bodems die door
de een of andere menselijke ingreep, zoals roofbouw op het oorspronkelijke,
prehistorische bos of ontginning van veenlagen op geringe diepte, gedegene43

reerd waren tot vrijwel waardeloos heideland. De toponymie leert evenwel dat
zulke woestenijen evengoed en zelfs vaker veld werden genoemd. Misschien
lag het onderscheid tussen beide woorden hierin, dat ze een verschillende
visie op één en dezelfde topografische werkelijkheid tot uitdrukking brachten.
Wij vermoeden dat veld vooral verbonden was met het topografisch-landschappelijk begrip 'al het ongecultiveerde buiten het agrarische areaal rond de
nederzettingen', terwijl met woestijn directer naar de slechte hoedanigheid
van de bodem werd verwezen.
In onze verzameling treffen we één lokaliseerbare woestijn-naam aan, nl. de
Woestijn in het noordoosten van Oostwinkel, ten westen van de Bogaertmoer,
waar zich ook de Woestijnestraat bevindt. Waarschijnlijk strekte deze
woestijn zich verder noordwaarts uit over het grondgebied van Eeklo, want
Eeklose bronnen maken gewag van een "woestijn" aan de grens met
Oostwinkel (Van de Woestijne 1994: 236 i.v. Woestijne 1).

6.2. BENOEMINGSMOTIEVEN VOOR ONDERDELEN
VAN HET TERREIN
Veel perceelsnamen kunnen niet gelokaliseerd worden, omdat onze bronnen
daarover onvoldoende indicaties bevatten. Bovendien valt dikwijls moeilijk
uit te maken welke agrarische werkelijkheid achter een toponiem schuilgaat
op het ogenblik van zijn vermelding in een bron. De hier volgende classificatie naar de aard van het benoemde berust dan ook vaak eerder op vermoedens
dan op harde feiten. Zo'n indeling in zakelijke categorieën wordt overigens
nog extra bemoeilijkt doordat de bestemming van cultuurlandpercelen door
de eeuwen heen aan verandering onderhevig is. Wat in de 14e eeuw bij voorbeeld drassig grasland was, kan twee eeuwen later in bouwland of bos zijn
omgezet.

6.2.1. AKKERLAND EN GRASLAND
(a)Naar de eigenaar, de pachter of de gebruiker
AKKERLAND

Veel voorbepalende persoonsnamen zijn meteen herkenbaar omdat ze vandaag nog steeds als voor- en/of familienamen voorkomen: Bogaerts Stuk
(Ro), Clercx Bilk (OW), Drossaerts Stuksken (Ro, ten zuiden van de dorpskern in de Teerling), Duucx Bilk (OW), Ghyselbilk (OW), Heins Bilksken
(OW), Hennestuk (OW, Perrestraatje; vergelijk de familienaam De Hen), Jan
Lammens Bilk (OW), Jan Meeus Land (OW, Ertveld; Me(e)us is een
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vadersnaam, een verkorting van de voornaam Bartolomeus), Janenstuk (OW,
aan de Lieve; Jane gaat ofwel terug op de mannelijke voornaam Jan, ofwel op
een korte vorm van de vrouwelijke voornaam Johanna), Jans Akker (OW;
lag ten noorden van de Kerkstraat en ten westen van de Jabbeke, in een gebied
dat administratief tot Adegem behoorde, maar parochiaal tot Oostwinkel),
Kerkenstuk (OW, Zauzele; het stuk was eigendom van de kerk),
Ketelbuisstuk (Ro, aan de Lieve; Ketelbuiser is een beroepsnaam voor de
ketel slager; dit stuk land behoorde dus toe aan een ketelslager of aan ene (de)
Ketelbuiser), Koevoetbilk (Ro, ook kortweg Koevoet genoemd),
Koevoetberg (Ro ), Lijsbettebilken (OW, ten oosten van de Lieve, aan
Oostwinkelbrug), Nezestuksken (OW, ten westen van de Lieve; de familienaam Nees of Neze is een moedersnaam teruggaand op een verkorte vorm van
de vrouwelijke voornaam Agnes), Pieter Coppens Stuk (Ro,
Diepenbekeakker), Rycquaerts Bilk (OW), Rycx Bilksken (OW,
Leischootstraatje), Scheppers Land (OW), Segers Bilk (Ro, Daalmen),
Stalpaerts Bilksken (Ro), Stalpaerts Stuk (OW; is hetzelfde stuk als de
Boonhul), Teytens Bilk (in het oosten van Oostwinkel, aan het Brakeleiken
dicht bij de grens met Waarschoot; Teyten is een vleivorm van een Germaanse
theud-naam en is verwant met de familienaam Tuitens), Vervinctbilk (Ro),.
De volgende toponiemen verdienen wat meer toelichting.

Balsoens Bilk (OW, Leischootstraatje): Het eerste deel is vermoedelijk de
verdwenen vadersnaam Balsoen, een samenstelling van het grondwoord zoon
(in het Middelnederlands ook als soen gespeld) met de Germaanse persoonsnaam Bald(o ), die ook in Baldewin, Boudewijn zit. Een oorspronkelijk
bald(e)soen kan gemakkelijk tot balsoen geassimileerd worden.
Griete Moyens Stuk (OW, aan de Lieve, op de grens met Adegem): Griete is
de korte vorm van de vrouwennaam Margriete en Moyen de genitiefvorm van
moeie, in Vlaanderen tot diep in de 19e eeuw het gebruikelijke woord voor
'tante'. Het perceel behoorde toe aan een tante van de naamgevers, ofwel aan
een vrouw die door de inwoners van Oostwinkel gemeenzaam "Griete moeie",
d.i. 'tante Griete' werd genoemd, ook door wie niet met haar verwant was.

's Papen Stuk (Ro): Papen kan in de toponymie verwijzen naar de "pape" of
dorpspriester ofwel naar iemand met de bij- of familienaam (De) Pa(e)pe, een
vleivorm van de oude voornaam Papo. In Oostwinkel treffen we 's Papen
Meers aan.

Truden / Trui(k)e(n) (OW): gelegen ten noorden van Oostwinkeldorp en ten
westen van het Hofstraatje.
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Beide naamsvarianten gaan terug op een verkorte vorm van de vrouwelijke
voornaam Geertrude, respectievelijk Trude en de verkleinvorm van de samentrekking Trui. De vorm Truden is de oudste, want daarin is nog de westelijke
lange eenklank uu bewaard, die in het Oost-Vlaams naderhand tot een tweeklank evolueerde. Diezelfde evolutie vinden we in de spellingvarianten van
Truden /Truien Eke (par. 6.2.1.b), een toponiem elders in Oostwinkel. De
uitgang - n valt niet eenduidig te interpreteren. Het kan in oorsprong zowel
een meervoudssuffix als een naamvalsuitgang zijn geweest, nl. van de zwakke genitiefverbuiging, zoals te verwachten aan vrouwennamen. Ingeval het
om een meervoud ging, moet het toponiem in den beginne meerdere bijeenliggende percelen hebben aangeduid. In het jongere Truiken ( 1577) behoort
de - n wellicht tot het verkleinsuffix.

Wouter 's Muencx Stuk (OW): De achternaam of bijnaam 's Muencx is een
oudere vorm, met dubbele genitiefmarkering, van de tegenwoordige familienaam (De) M unck.
GRASLAND

Verschillende namen van eigenaars, pachters of gebruikers zijn vrij doorzichtig en hebben geen verdere verklaring nodig: Clays Rycke Meerselken (Ro;
Cla(e)ys is een korte vorm van de voornaam Niklaais), Pamels Meers (OW)
en Vernallenmeers (OW; Vernallel is een moedersnaam uit Veren Adelen:
'vrouw Adela' ).

Bogaerts Broek (OW): gelegen aan het Nieuw Leiken (par.8.2). Zal een
geprivatiseerd stuk hooiland zijn geweest op een gedraineerd moeras, door
ene Bogaert in eigendom of in pacht gehouden.
Brantins Meers (OW): ligt op de grote meerscomplexen in het noorden van
Oostwinkel, nabij de Jabbeke.
De persoonsnaam Brantin, die ook als Brandin verschijnt, is een vleivorm van
de Germaanse voornaam Brand. Naast Brantins / Brandins meers attesteren
we in buurt van de Jabbeke ook een toponiem Brantink. Waarschijnlijk verwijzen beide namen naar dezelfde meers, ofwel was Brantins Meers een
onderdeel van een groter complex met de naam Brantink. Of ook Brantins
hofstede (par. 4.2.a) daar was gelegen, valt niet met zekerheid te zeggen want
de bronnen geven geen indicaties voor de lokalisatie ervan.

Onzevrouwemeers (OW): ligt in het noorden van Oostwinkel, even ten zuiden van de Jabbeke en een eindje ten westen van de Lieve. De meers was
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eigendom van de parochie - die tot in de I 6e eeuw Onze-Lieve-Vrouw als
patrones had - of van de gilde van Onze-Lieve-Vrouw. Zie ook
Onzevrouwestraatje par. 4.2 (b).

's Papen Meers (OW, Langestraat): in het Middelnederlands was pape de
gewone benaming voor de parochiepriester, de pastoor dus. Deze meers was
eigendom van de parochie Oostwinkel (Notteboom 1994: 21 ). Zie ook 's
Papen Stuk eerder in deze paragraaf.
Prevootkenland (OW): prevootken is de verkleinvorm van pre voot, een dialectvariant van provoost, d.i. een beheerder van kerkelijke of wereldlijke goederen. De persoon naar wie dit land is genoemd, was ofwel pirovoost van
beroep, ofwel iemand met de familienaam (de) Prevoot.
Sint-Janshuismeers (OW): meers toebehorend aan het Brugse SintJanshospitaal, dat vroeger ook Sint-Janshuis werd genoemd.
Smeets Broek (OW): net zoals Bogaerts Broek wellicht een kavel hooiland
genomen uit een voorheen gemeenschappelijk "broek" en toebehorend aan
ene Smeets.
AKKER- OF GRASLAND

Begijnenland (Ro, wijk Hoek): land toebehorend aan een begijnhof, mogelijk het Sint-Elisabethbegijnhof in Gent.
Claeys Rycke Meerselken (Ro): perceel toebehorend aan ene Claeys (de) Rycke.
Kerkenmeers (OW, gelegen op Jans Akker): perceel toebehorend aan de kerk
van Oostwinkel. De Kerkenmeers heet ook Ronde Bilk.
Vrancx Dries (Ro, Daalmen): ligt ten westen van het straatje dat vanaf de
Wallestraat in zuidelijke richting voorbij de kerk loopt en verder naar
Zomergem, waar het Lijkstraat of Lijkweg heet. Zie ook het bestanddeel dries
par. 6.1.
(b)Naar de ligging
AKKERLAND

Bergelken (Ro): niet gelokaliseerd perceel, genoemd naar de hoogte waarop
het ligt. Een andere naam ervoor was Dreve.
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Diepenbekeakker (Ro, Diepenbeek): Op deze akker lag aanvankelijk het
bouwland bijeen van de landbouwers van het gehucht Diepenbeek.
Dreve (Ro): andere naam voor het Bergelken. Tezamen laten de plaatsnamen
vermoeden dat dit perceel op een kleine verhevenheid lag aan een dreef, waarschijnlijk de dreef van het Goed ten Boomgaarde.
Galgenstuk (OW): ligt in het oosten van Zauzele, aan de westkant van het
Molenstraatje, onmiddellijk ten noorden van waar de galg stond. Zie ook
Molenstraatje par. 4.2.(a).
Hulstuk (OW): niet gelokaliseerd perceel, mogelijk gelegen op de verhevenheid Hul (par. 7) ten oosten van de Langestraat en eraan palend.
Leischootakker (OW, aan beide zijden van het Leischootstraatje): oorspronkelijk de akker waarop het bouwland bijeenlag van de bewoners van het
gehucht Leischoot.
Molendijk (OW): niet gelokaliseerd perceel, vermoedelijk gelegen nabij de
Oostwinkelmolen. Molendijk slaat net zoals molenwal op het kunstmatige
heuveltje waarop een windmolen staat.
Molenstuk (OW): perceel gelegen aan de Oostwinkelmolen en ernaar
genoemd.
Molenwalleken (OW, Oostwinkelveld): dit perceeltje moet genoemd zijn
naar een molenwal, d.i. een heuveltje waarop een windmolen staat, maar
bevreemdend is dat er op Oostwinkelveld geen molen gemeld wordt.
Rijestukken (OW, Zauzele): percelen gelegen in het westen van de wijk
Zauzele, aan de Vossenholen. Het eerste deel is wellicht de Middelnederlandse
waternaam rij(t), in oorsprong een benaming voor een kleine, natuurlijke
waterloop, maar later ook voor gegraven afwateringskanalen. Die laatste toepassing lijkt het beste in aanmerking te komen voor ons toponiem, aangezien
we op Zauzele geen andere natuurlijke waterlopen terugvinden dan de
Jabbeke, die in onze bronnen nooit Rije wordt genoemd of als een rije
omschreven. In de nabije Zomergemse wijk Bauwerwaan bevindt zich een
toponiem Rijmeers (Mattheeuws-Devos 1997: 93), dat mogelijk aan hetzelfde
afwateringskanaal lag als de Oostwinkelse Rijestukken.
Ronselakker (Ro): het oudste bouwlandcomplex van Ronsele, waar tot aan
de ontginningstijd de akkers van de dorpsbewoners bijeen lagen. De naam
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wordt in onze bronnen voor het laatst geattesteerd in 1479. Daarna is er alleen
nog sprake van Ronselkouter. Die kouter bestrijkt een groot gebied ten noorden en ten noordoosten en ten zuidoosten van Ronseledorp. Of de vroegmiddeleeuwse Ronselakker even uitgestrekt was, is niet zeker, mogelijk vormt hij
slechts de oude kern van een veel groter koutercomplex dat in de ontginningstijd werd aangelegd.

Stenen Paalken (OW): stuk land op de plaats Stenen Paal, waar de grenzen
van Oostwinkel, Ursel en Adegem samenkomen.
Stichelstuk (OW): naam van twee verschillende percelen, gelegen in respectievelijk Leischoot en Zauzele.
Stichel duidt in het westelijke Vlaams een lage stenen muur aan, langs een
water of aan weerskanten van een brug, alsook de steen bij de kerk van waaraf vroeger aankondigingen gedaan werden. In sommige dialecten kan het
woord ook slaan op de muur rond een kerkhof. Misschien is het perceel op
Zauzele genoemd naar zijn ligging niet ver van de muur rond het kerkhof van
Oostwinkel, dat zich rondom de kerk bevond. Zoals zo vaak echter kan het
eerste deel van het toponiem ook verwijzen naar de eigenaar, in dit geval ene
(van der) Stichel. Van het Zauzeelse toponiem is het in 1572 geattesteerde
Stekkerstuk (par. 6.1.2.m) mogelijk een volksetymologische verbastering.

Truden /Truien Eke (OW): ligt ten oosten van Witte Vijver, nabij de Lieve.
Het toponiem is afgeleid van dezelfde vrouwelijke voornaam als de eerder
besproken akkernaam Truden (par. 6.2.1.a). Ook hier weer zien we de klankevolutie geïllustreerd van de oude, vandaag enkel nog in het West-Vlaams
bewaarde uu naar de tweeklank ui.
Klaarblijkelijk is het perceel genoemd naar een eik, die op de een of andere
wijze in verband stond met een zekere Trude. Naar de aard van dat verband
kunnen we enkel gissen: stond die eik op haar erf, markeerde hij de grens van
haar grondbezit of zinspeelt de naam op een anekdote?

Veldbilk (OW, Oostwinkelveld): ligt ten westen van de Sint-Jansstraat. Het
toponiem verwijst naar de ligging op het Oostwinkelveld. Aangezien het hier
gaat om akkerland gewonnen uit voormalig woest veld, is het perceel
genoemd naar zijn vroegere toestand.
Vijverstuk (OW): niet gelokaliseerd perceel, genoemd naar zijn ligging nabij
een vijver of op een drooggelegde vijver. Is dat laatste het geval, dan herinnert de naam tevens aan de vroegere toestand van het terrein.
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Voorste Hillestuk (OW): kavel uit het voordien onverdeelde Hillestuk. Het
adjectief voorste heeft in de oude dialecten van westelijk Vlaanderen twee
verschillende betekenissen. Ofwel is het synoniem met vorenste, en verwijst
het met betrekking tot het landschap dus naar een perceel dat vanuit het standpunt van de naamgevers vooraan ligt in een groter complex, ofwel is het de
geassimileerde vorm van voortste, de superlatief van ver (de trappen van vergelijking luidden ver - voorder - voortst), en duidt het een stuk land aan dat,
gezien vanuit een bepaald beschouwingspunt, het verste perceel was van een
groter geheel.
Westakker (OW): niet gelokaliseerd stuk bouwland, dat ofwel ten westen ligt
van het een of ander oriëntatiepunt (de kerk of een hoeve) ofwel in het westen
van Oostwinkel. Mogelijk gaat het om het westelijke gedeelte van de
Oostwinkelse Akker. Te oordelen naar de bron uit 1370, die spreekt van grondbezit up West acker, bestreek deze akker meerdere afzonderlijke percelen.
Weststring (Ro): waarschijnlijk een perceel uit het complex de Stringen
bezuiden de molen.
GRASLAND

Adegemse Meers (OW): niet gelokaliseerd meerscomplex, vermoedelijk
gelegen in het noorden van Oostwinkel, tegen Adegem.
Galgenmeerselken (Ro): niet gelokaliseerde meers, vermoedelijk nabij de
plaats waar ooit de galg stond.
Hoekmeers (OW): niet gelokaliseerde meers, die mogelijk gelegen was op
één van de Oostwinkelse gehuchten of landerijen met een naam op - hoek
(Oosthoek, Urselhoek of Weyts Hoek), op de hoek van een groter complex of
aan een kruispunt van wegen.
Hofmeers (OW): is een stuk grasland dicht bij een boerderij of hof Het is
echter niet duidelijk welke boerderij bedoeld is.
Jansakkermeers (OW): genoemd naar de ligging vlak bij of zelfs op Jans
Akker.
Schouwbroekmeers (OW): ligt in het zuiden van het gehucht Schouwbroek.
Westmeers (OW): niet gelokaliseerde meers, die ten westen lag van een of
ander beschouwingspunt. Mogelijk een westelijk perceel in een groter meers50

complex, of een meers in het westen van Oostwinkel. Verder onderzoek moet
uitmaken of de Westmeers in dezelfde buurt lag als de Westakker.

Zauzelemeers (OW): genoemd naar de ligging op de wijk Zauzele.
AKKER- OF GRASLAND

Achterste Hul (Ro): ligt tussen de Diepenbeekstraat en de Wallestraat. Dit
perceel behoorde tot het complex Hul, dat grotendeels in Zomergem lag, maar
zich uitstrekte tot in het Ronselse gedeelte van het gehucht Ten Walle. Het
voorbepalende adjectief achterste geeft aan dat het perceel zich achteraan in
het complex bevond, wat laat veronderstellen dat de naam gegeven is vanuit
een Zomergems beschouwingspunt. Het grondwoord hul betekent 'heuvel'
(zie hul par. 7).
Braakbilk (OW, Perrestraatje): een bilk gelegen op de Brake, die gedeeltelijk
op Oostwinkel en gedeeltelijk op Adegem ligt. Zie Brake, par.6.2.1.d.
Broekstuk (OW): niet gelokaliseerd perceel, gelegen nabij een broek of op
het territorium van een voormalig broek.
Duifbuisbilk (OW): niet nader te lokaliseren perceel, gelegen nabij een duifhuis of duiventoren, d.i. een duiventil in torenvorm, waar men tamme duiven
kweekte. Aangezien zulke duiventorens bij boerderijen behoorden, moet de
hier bedoelde bilk in de buurt van een erf hebben gelegen.
Eeksken (OW): klein perceel met onbekende ligging, genoemd naar een
opvallende eik erop of erbij. Eenzame eikenbomen waren vroeger belangrijke oriëntatiepunten; dikwijls markeerden ze de grens van een parochie,
rechtsgebied, wijk, enz.
Keer van de Straat (OW): stuk land aan het einde van de Diepenbekestraat,
waar het gehucht Leischoot begin. Keer betekent 'wending' , bepaaldelijk ook
'bocht in een weg'.
Leibilk (OW): bilk op de rechteroever van de Lieve, ten zuiden van de
Woestijnestraat, genoemd naar de Leie of Lieve.
Leischootbilken (OW): omheinde percelen op het gehucht Leischoot.
Meersbilk, Meersbilksken (Ro),: in 1606 wordt een partijtje land genaamd
Meersbilksken vermeld nabij Daalmen. Het zou een jongere benaming kun51

nen zijn voor de eerder geattesteerde Meersbilk, waarvan de ligging echter
niet bekend is. Deze bilk lag vermoedelijk in of bij een meersgebied. Of hij
op het moment van de naamgeving uit akker- of weiland bestond, weten we
niet. Als het een akker was, dan zinspeelt de naam tevens op het voormalige
terreintype. Het jongere Meersbilksken bij Daal men blijkt akkerland te zijn.

Smesbilk (OW): ligt in het noorden van de wijk Leischoot, ten zuiden van het
Leischootstraatje en ten oosten van de weg die tegenwoordig Moststraat heet.
Waarschijnlijk genoemd naar de ligging bij een smidse. Ofwel behoorde het
perceel toe aan (de eigenaar van) een smidse, of aan iemand met de achternaam Smi(t)s / Sme(t)s.

Tussenste Veldeken (Ro, Bonjours): perceel gewonnen uit voormalig veld,
gelegen tussen andere zulke percelen.

Urselhoek (OW): stuk land genoemd naar zijn ligging in een uithoek van
Oostwinkel tegen Ursel aan.

Voorste Wallebilksken (Ro): perceel ontstaan door verkaveling van de voorheen onverdeelde Wallebilk aan de Daalmstraat op het gehucht Ten Walle.
Een andere naam voor dit "bilksken" is Jan Smets Stedeken.

Wallebilk (Ro): genoemd naar de ligging in het gehucht Ten Walle.
Westerse Bilk (Ro): ligt ten westen van het Goed ten Boomgaarde"
Weststringen (OW): ligging onbekend, mogelijk twee of meer westelijke
percelen uit het complex de Stringen (zie par. 6.1 onder string) op Witte
Vijver aan het Stringdamstraatje.
(c)Naarde vorm
AKKERLAND

Boonstrepe (Ro, Hoek): langwerpig stuk land, verdeeld in twee percelen,
waarop bonen gekweekt werden.

Driehoek (Ro) en (OW): het Oostwinkelse perceel met die naam ligt tussen
het Wittevijverstraatje en de Diepenbeek; de Ronselse Driehoek ligt aan de
westkant van de Ronselhoekstraat, ongeveer halfweg tussen de
Diepenbekestraat en de Wallestraat.
De naam spreekt voor zichzelf: het gaat om driehoekige stukken land.
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Kramme (Ro, Daalmen): stuk land in kram- of hoefijzervorm.
Haaktestuk (OW, Zauzele): het eerste deel van het toponiem is een adjectief,
met het oude suffix -te afgeleid uit het zelfstandig naamwoord haak. Het gaat
dus om een haakvormig stuk land. Op dezelfde manier is ook de vorm driehoekte afgeleid van driehoek.

Korte (Water)vore (OW): ligt ten zuiden van de Langestraat, even ten zuidwesten van de Hul (par. 7). De bepaling kort geeft aan dat het een perceel is
van geringe lengte in vergelijking met de breedte, waar de ploegvoren dus
kort zijn. Zie ook Watervore, par. 6.1.2.e)

Kromme Bilk (Ro): in perceelsnamen betekent krom meestal '· met één of
meer gebogen zijden', maar stukken land met een anderszins onregelmatige
vorm konden ook krom genoemd worden. Het eerste deel kan echter ook verwijzen naar een eigenaar, pachter of gebruiker, die (de) Kromme als familienaam had, of als bijnaam verwijzend naar zijn gebogen rug.

Lang Stuk (OW): ligt tussen de Leischootakker en de Lieve. Lang als voorbepaling in veldnamen slaat op percelen met een langwerpige vorm, in tegenstelling tot korte stukken, die eerder vierkant zijn.

Lange Strepe (OW): langwerpig perceel op Jans Akker over de Jabbeke.
Streep is, naast reep en string, tot op vandaag een courant dialectwoord voor
een lang, en smal perceel.

Stringenland (Ro): land in het zuidwesten van Ronsele, ten oosten van de
Steenberg, dat bestond uit een aantal repelpercelen of stringen. Het gaat om
een andere landerij dan het complex Stringen, dat zich immers nabij de
molen bevond (zie par. 6.1 onder string).
Ook in de toponymie van Zomergem komt zowel Stringenland als Stringen
voor, maar aangezien geen van beide namen gelokaliseerd zijn, valt ook daar
niet te achterhalen of beide namen op hetzelfde land slaan. Of er zich ooit één
groot complex Stringenland / Stringen uitstrekte aan beide kanten van de
grens tussen Ronsele en het gehucht Meirlare op Zomergem, is ·e en kwestie
die alleen door verder onderzoek kan worden uitgeklaard.
GRASLAND

Vierkant Stuk (OW): niet nader gelokaliseerde meers, gelegen aan een of
andere beek.
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AKKER- OF GRASLAND

Brede Bilk (OW) en Breed Stuk (OW): het dimensie-adjectief breed heeft
verschillende toepassingen, zodat het in toponiemen vatbaar is voor verschillende interpretaties. Enerzijds betekent breed zoveel als 'van aanzienlijke
breedte, wijd'; in die opvatting zinspelen breed-toponiemen op de vorm van
het benoemde en staan ze tegenover namen met lang, die repelvormige stukken aanduiden. Anderzijds kan breed ook synoniem zijn van groot, uitgestrekt
en is het gebruik ervan in terreintoponiemen eerder geïnspireerd door de
grootte van het perceel dan door de vorm.
Bijle (Ro): een niet gelokaliseerd perceel, waarvan de L-vorm deed denken
aan een bijl.
Driehoeksken (Ro): driehoekig perceel op het gehucht Daalmen.
Geerken (OW, Molenstraatje): geer, van het Germaanse gaiza 'speer', wordt
zowel in het gewone taalgebruik als in de toponymie gebruikt voor percelen
die schuin toelopen omdat ze één of meer schuine zijden hebben.
Hamerken (Ro ): een stuk land met onbekende ligging, in de vorm van een
hamer. Tenzij het land naar een persoon is genoemd die (de) Hamer heette
met zijn familienaam of zo werd bijgenaamd omdat hij smid was van beroep.
Lange Wilge (OW): landerij ten westen van de Lieve en eraan palend,
bestaand uit enkele langwerpige percelen akker- of grasland. Het land is
genoemd naar een opvallende wilgenboom erop of erbij, ofwel naar een af- of
omzomende rij (knot)wilgen. De voorbepalende adjectief lange slaat op de
langwerpige vorm van het land.
Strepe (Ro): niet gelokaliseerd langwerpig perceel, dat ook Kwekene wordt
genoemd.

(d)Naar de vroegere toestand of de wijze van ontginning
AKKERLAND

Witten Harens Stede (OW): niet gelokaliseerd perceel, genoemd naar een
verdwenen huis of boerderijtje dat toebehoorde aan iemand die Witte(n)
Haren werd genoemd. Witte(n) zal wel geen voornaam zijn, maar een bijnaam
naar het witte haar van de genoemde. Ha( e)ren bestaat nog steeds als familienaam naast Van Ha( e)ren.
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GRASLAND

Nieuwe Meers (OW): stuk grasland op de westeroever van de Lieve tegen de
grens met Adegem. Op het moment van de naamgeving was de meers pas
aangelegd. Zo'n naam blijft vaak vast met een perceel verbonden, ook al is de
hoedanigheid al eeuwen dezelfde.
AKKER- OF GRASLAND

Briel(en) (Ro): twee percelen, vermoedelijk akkerland, in het zuiden van
Ronsele, ten westen van Daalmen en met de oostzijde palend aan de straat die
van Ronseledorp naar Zomergem loopt.
Briel is een woord van voor-Germaanse origine, dat in de toponymie ook verschijnt onder de gedaanten broei, bruul, bruil en breugel/brogel. Volgens verschillende etymologen gaan al deze varianten al dan niet via het Romaans
terug op Keltisch brogilos, een verkleinwoord van brogi, dat ' veld' betekent
(Van Durme 1998). Gysseling daarentegen gaat uit van een (gereconstrueerd)
woord uit de Belgische substraattaal: bhroghilos, het verkleinwoord van bheraghos ' omheining' (Gysseling 1984: 15).

Bij zijn vroegste verschijning in middeleeuwse archiefstukken lijkt brief
betrekking te hebben op domaniale gronden, meer bepaald op omheinde bossen en graslanden behorend tot de heerlijke gronden van het domein (Van
Durme 1988: 177). Zo was de Gentse Briel klaarblijkelijk een weiland, gereserveerd voor de paarden van de graaf, later de burggraaf. Naderhand schijnt
het woord te zijn overgegaan op laaggelegen graslanden in collectief gebruik.
Wellicht is die evolutie te verklaren doordat ook de vroegere domaniale graasweiden doorgaans op waterrijke gronden lagen.
De twee Ronselse briefen zijn ongetwijfeld ontstaan door een tweedeling van
een voorheen onverdeelde brief, waaraan wellicht nog het citaat uit 1574 herinnert. Dat zal een laaggelegen stuk collectief grasland zijn geweest.
Brake (OW en Ad): ligt gedeeltelijk op het grondgebied van Adegem, ten
zuiden van de Veldekensstraat.
Braak was rustend akkerland, waarop men gras en onkruid liet opschieten dat
naderhand werd ingeploegd als groenbemesting. Het woord is een afleiding
van het werkwoord breken, hier te begrijpen als 'de overwoekerde bouwnerf
omwerken door diepe beploeging'. Uit het zelfstandig naamwoord braak ontstonden in de Vlaamse dialecten twee werkwoorden braken, met als beteke55

nis respectievelijk 'een akker (b.v. een braakland of een stoppelveld) breken
met de ploeg' en 'een stuk land braak laten liggen'. De Brake was een terrein
dat na een braakperiode opnieuw onder de ploeg was gelegd, of dat men geregeld enige tijd braak liet liggen om de bodem te verrijken.

Bont (Ro, dorp): gelegen bij de Ronselmolen.
De naam is een afleiding van bun, een variant van het Germaanse bon 'riet',
met het collectiefsuffix - t, dat plantnamen omvormt tot plaatsnamen (vergelijk Most, par. 2 en Biest, par. 3). Het bedoelde land ligt op een plek waar zich
voorheen een rietveld of een rietbos bevond.

Hugelyns Stede (OW): perceel met onbekende ligging, genoemd naar een
voormalige woning toebehorend aan ene Hugelin, d.i. de verkleinvorm van
Huge.

Jan Smets Stedeken (Ro): is een andere benaming voor het Voorste
Wallebilksken (par. 6.2.1.b) aan de Daalmstraat. Op dit perceel stond ooit
een huis of een kleine hofstede van ene Jan (de) Smet.

's Keysers Stede (Ro): stuk land ten oosten van de Molenstraat even ten noorden van Ronseledorp. Het is genoemd naar de gelijknamige hofstede, die in
de l 6e eeuw klaarblijkelijk verdwenen was.

Olivier Rosiers Stee (Ro): niet gelokaliseerd perceel, waar voorheen een
stede stond, toebehorend aan ene Olivier Rosier.

Rodeken, Rodekens (OW): land met onbekende ligging. Rodeken is een
diminutief van rode, een zelfstandig naamwoord afgeleid van het werkwoord
roden, de oudere vorm van Nederlands rooien, d.i. 'bos of struikgewas verwijderen'. Rode-toponiemen hebben dus betrekking op plaatsen die werden
ontbost om er cultuurland van te maken.
Mogelijk slaat de meervoudsvorm Rodekens op meerdere percelen ontstaan
door verkaveling van het Rodeken.

Scheppers Stede (OW): perceel met onbekende ligging, waar ene (de)
Schepper ooit een stede had staan.

Vangsken (Ro, Wallestraat): vangsken is de verkleinvorm van het zelfstandig
naamwoord vang, afgeleid van het werkwoord vangen 'grijpen, vatten,
opsluiten'. Tijdens de middeleeuwen gebruikte men het werkwoord ook als
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ontginningsterm: een stuk grond vangen betekende toen ' het in bezit nemen,
het zich toe-eigenen en het daartoe met een heining omsluiten'. Vang verwijst
dan naar een perceel dat door een privé-ontginner op het veld, de gemene
broeken of andere gemeenschapsgronden werd ingepalmd en afgesloten, met
de bedoeling er cultuurland van te maken.

(e) Naar de begroeiing erop, errond of erbij
AKKER- OF GRASLAND

Boombilk (OW, Dorp): bilk om- of beplant met (opgaande) bomen.
Boomstuk (OW, Zauzele): mogelijk was dit perceel omplant met (opgaande)
bomen. Aangezien echter in Zauzele ook een Boombos (par. 6.2.2.e) vermeld
wordt, is het niet uitgesloten dat het stuk land het eerste deel van zijn naam
aan dat bos-toponiem ontleende. Mogelijk ook is het Boomstuk een gerooid
perceel van het Boombos.

Braamstuk (Ro): perceel met onbekende ligging, waarrond braamstruiken
stonden.

Haverenbilk (OW): Vermoedelijk een bilk waarop haver geteeld werd, al is
de uitgang -en van het eerste deel wat bevreemdend, want in Vlaanderen verwachten we veeleer een vorm haverbilk. Bijgevolg moeten we rekenen met de
mogelijkheid dat het hier gaat om benoeming naar een persoon met de achternaam (van) Haveren.

Zeggemeers (OW): ligt tegen Adegem op de rechteroever van de Lieve.
Zegge is een soort van rietgras, dat op waterzieke bodems gedijt.

(f) Naar een reliëfkenmerk
AKKERLAND

Hoog Stuk (Ro) en (OW): in allebei de gemeenten wordt een perceel met die
naam vermeld, maar geen van beide is gelokaliseerd. Uiteraard betreft het
relatief hoog gelegen percelen.

Koevoetberg (Ro): dit perceel, ooit eigendom van ene Koevoet, is tevens
genoemd naar zijn ligging op het complex Berg (par. 3), ten zuiden van de
Ronselmolen en ten westen van het Goed van Ronsele. Aangezien het land op
de flank van de Steenberg ligt, moet het voorzetsel boven in de plaatsbepa57

lende omschrijving boven de muelen van ronsele (1574) begrepen worden als
'hoger gelegen dan [de Ronselmolen]'

Plat Stuk (Ro ): niet gelokaliseerde naam voor een opvallend effen perceel
zonder enige verhevenheid. Er waren in Ronsele verschillende "platte stukken" op uiteenliggende plaatsen. Rekening houdend met het hoogteverschil
tussen de Steenberg in het zuidwesten en de Lieve in het oosten, zal die naam
gegeven zijn aan percelen die weinig of geen helling vertoonden.
GRASLAND

Platte Meers (OW, aan de Jabbeke): net zoals het Plat Stuk een opvallend
effen perceel, zonder enige verhevenheid
AKKER- OF GRASLAND

Bergelken (Ro): perceel met onbekende ligging, dat op een kleine verhevenheid lag en dat ook Dreve wordt genoemd. Tussen 1553 en 1574 is het stuk
land van een half gemet uitgebreid tot ongeveer een half bunder(= 450 vierkante roeden). Bergelken is een verkleinvorm van berg, gevormd met twee
diminutiefsuffixen: het oude -el (zoals in bundel, druppel, wegel), dat al vroeg
in onbruik raakte en niet meer als verkleinend werd aangevoeld, en -kin, dat
door de eeuwen heen productief is gebleven.
Helleken (Ro, Steenberg): de naam is de verkleinvorm van helle, een woord
dat ook in helling en in het werkwoord hellen zit. Het Helleken was een stuk
land op de Steenberg en vertoonde bijgevolg een afhellend reliëf.
Hoge Veldekens (Ro): relatief hoog gelegen complex ter grootte van tien
bunder (ongeveer tien hectare) met onbekende ligging. Hoewel de bron niets
onthult over de landschappelijke aard, mogen we ervan uitgaan dat het in
1574 om cultuurlandpercelen ging, ontgonnen uit een voormalig woest
"veld".
Pannenbilk (Ro, Hoek): in de toponymie verwijst pan, net zoals ketel, poten
kom, dikwijls naar laaggelegen plekken, komvormige inzinkingen in het landschap. Vandaag nog betekent pan 'komvormige laagte in de duinen'. De pannenbilk zal in een panvormige depressie hebben gelegen, op de hoek van de
Weststraat en de Diepenbekestraat.
Ronde Bilk (OW): ligt op Jans Akker en is een andere naam voor de
Kerkenmeers (par. 6.2.1.a). Rond kan slaan op de (gedeeltelijk) ronde vorm,
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maar bij terreinnamen heeft het adjectief rond meestal betrekking op het reliëf en dan is rond synoniem van bol. Die bolle vorm kan van nature uit gegeven zijn, b.v. wanneer de akker boven aan een helling ligt of op een kleine verhevenheid, maar akkers kunnen ook een bolvormig uitzicht krijgen wanneer
ze jarenlang van het midden uit rond worden geploegd.

Sprietenbilk (Ro): ligt in het zuiden van Ronsele, ten westen van de wijk
Daalmen aan de grens met Zomergem.

In de Vlaamse dialecten verstaat men onder spriet een gevorkte tak, stok,
paal, balk, enz. Spriet heet o.m. de ouderwetse, houten hooivork, de mikvormige paal waarin de zware horizontale balk of boom van een ouderwets houten weidehek rust, een gevorkte balk van een gebint en het gaffelvormige hout
van een katapult. Het woord is een oude afleiding van het werkwoord spruiten, en sloeg oorspronkelijk op de jong uitgeschoten loten van bomen en
heesters. In de veldnaamgeving wordt spriet gebruikt in dezelfde zin als bek,
nl. voor een perceel dat uitloopt in een scherpe hoek, of voor een driehoekig
uitsteeksel aan een stuk land.
(g) Naar de bodemgesteldheid of de bodemsoort
GRASLAND

Moortelmeers (OW, Zauzele): ligt aan de oostkant van de Sint-Jansstraat, ten
zuiden van het Boomstuk.
Mortel of moortel is een nog bekend dialectwoord voor 'slijk, drab, modder' ;
in de toponymie wordt het dan ook veel als moerasnaam geattesteerd. Het is
een variant van moorter, dat zelf een vroege ontlening is uit Latijn mortarium. De Latijnse betekenis van het woord, die trouwens in onze taal eveneens
is bewaard, was 'mortelspecie'. Doordat de mortel in het primitieve bouwbedrijf niets anders was dan een mengsel van klei en water, 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 Ndl. moer, enige invloed uitgeoefend.
De Moortelmeers zal een laaggelegen perceel grasland zijn geweest met een
moortel-achtige, d.w.z. slijkerige bodem. Eveneens denkbaar is dat deze meers
werd aangelegd op een drooggelegd moeras, dat voorheen de Moortel werd
genoemd en waaruit mogelijk ook de - niet gelokaliseerde - Moortelakker
(zie verderop in deze paragraaf) werd gewonnen. In dat geval berust de naamgeving eerder op de vroegere toestand van het terrein dan op de actuele bodem59

gesteldheid. Een en ander blijft evenwel speculatief aangezien we in ons bronnenmateriaal geen moeras met de naam moortel attesteren.

Zompeling(en) (OW): meers gelegen in het Oostwinkelse deel van het
gehucht Raashekke.
De naam is afgeleid van zomp, dat zoals zijn Engelse en Duitse zusterwoorden swamp en Sumpf ' moeras' betekent. Het element -el is vormgelijk met
het verkleinsuffix zoals in wegel, maar kan ook ontleend zijn aan het eindsegment van het synonieme moortel (zie Moortelmeers hiervoor). De uitgang
- ing(e) noemt Van de Woestijne (1994: 112) in zijn verklaring van het
Eeklose toponiem zompeling een verkleinsuffix, maar o.i. is het veeleer een
collectiefsuffix, zoals in West-Vlaams staallinge 'geheel van stallen' en garzinge 'grasland'. Analoog hiermee valt zompelinge te interpreteren als "zompelland".
AKKER- OF GRASLAND

BoterpotUe) (Ro) en OW): de naam komt in beide gemeenten voor, maar
enkel in Ronsele kennen we er de ligging van, namelijk op de flank van de
Steenberg ten zuidoosten van de Aardeputten.
In de toponymie duidt boter ofwel op rijk, vruchtbaar land, kostbaar als boter,
ofwel integendeel op slijkerige, moeilijk te bewerken grond, kleverig en vet
als boter. Op welke hoedanigheid ons toponiem zinspeelt, is moeilijk uit te
maken. De bodem op de flanken van de Steenberg is weliswaar weinig
vruchtbaar, maar niet van een vette, kleverige hoedanigheid die de naamgevers aan boter deed denken. Daarom zijn we geneigd te denken dat het betreffende perceel opvallend vruchtbaarder en/of beter bewerkbaar was dan de
onmiddellijke omgeving.
Voor die gunstige interpretatie pleit ook de verkleinvorm boterpotje (1589).
Verkleinwoorden duiden in het Nederlands immers niet alleen kleinheid aan,
maar drukken dikwijls ook de positieve appreciatie uit van de naamgevers ten
aanzien van het benoemde.

Keibilk (OW): niet gelokaliseerde " bilk", waar keien bovenkomen bij het
ploegen.
Mager Gemet (Ro): het adjectief mager verwijst in de toponymie naar de
schrale grond.
Moortelakker (OW): zie Moortelmeers eerder in deze paragraaf.
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Polderken (OW, aan de Lieve): ligt aan de Lieve even ten zuiden van de
Woestijnestraat. Onder polder wordt in de zandstreek doorgaans aangeslibde
grond van goede kwaliteit verstaan.
Zoete Bilk (OW, ten noorden van de Langestraat): de voorbepaling zoete
verwijst waarschijnlijk naar de bodemgesteldheid. Zoete grond is tamelijk
lichte, gemakkelijk te bewerken grond van goede kwaliteit.
Het toponiem kan echter ook een persoonsnaam verbergen, nl. de populaire
middeleeuwse vrouwennaam Zoete (zoals in Avezoete, Gertezoete, Hei/zoete,
lmmezoete) of de daarvan afgeleide achternaam (de) Zoete.

(h)Naar de functie, bestemming of het gewas dat erop staat
AKKERLAND

Boonbilksken (Ro ): al in de middeleeuwen werden in onze streken verscheidene soorten bonen en erwten verbouwd, zowel als veevoeder als voor menselijke consumptie. Het toponiem wijst op een betrekkelijk klein, omheind
perceel, waar in het verleden vaak bonen op geteeld werden.
Boonhul (Ro? OW?): of dit perceel op Ronsele dan wel op Oostwinkel lag,
valt niet uit te maken. Het blijkt ook Stalpaerts Stuk te heten, maar dat toponiem is in beide parochies geattesteerd: in het noordoosten van Ronsele, ten
oosten van het Goed ten Boomgaarde, en in het zuidoosten van Oostwinkel,
aan het Leischootstraatje nabij de grens met Ronsele. Wat ook de ligging
geweest mag zijn, de naam suggereert dat het om een relatief hoog perceel
gaat, waarop bonen werden geteeld. Opmerkelijk is wel dat er op geen van
beide in aanmerking komende locaties natuurlijke hoogten worden aangetroffen. Werden akkers voor bonenteelt misschien rondgaand geploegd, zodat ze
een bolvormig uitzicht kregen?
Boonstrepe (Ro, Hoek): langwerpig stuk land, verdeeld in twee percelen,
waarop bonen werden gekweekt.
Boonstukken (Ro, Hoek): ofwel meerdere bijeenliggende percelen waarop
bonen werden geteeld, ofwel jongere kavels van een voorheen onverdeeld
(maar niet geattesteerd) Boonstuk.
Boonstukken, -stukskens (OW, Zauzele, Sint-Jansstraat): zie vong toponiem.

61

Klaverbilksken (OW): ligt aan de Langestraat, ten zuiden van het
Hofstraatje.
Klaver werd was al in de (late) middeleeuwen gewaardeerd als groenvoer. Het
werd op omheinde privé-percelen gekweekt.

Tarwebilksken (Ro): omheind perceel, met onbekende ligging, waarop vroeger tarwe werd gekweekt. Hoewel tot na de middeleeuwen niet tarwe, maar
rogge het gewone broodgraan was in onze streek, werd toch al vroeg ook
tarwe verbouwd om te verbakken. Voor dit kostbare (winter)graan zocht men
de vruchtbaarste plekken uit. Misschien gaat de naam Tarwebilksken nog
terug tot de tijd dat het gewas op aparte, omheinde percelen werd verbouwd
volgens een eigen vruchtwisselingssysteem.

Tarwestuksken (OW, wijk Most, ten zuiden van de Kleemputten): perceeltje
waarop tarwe werd verbouwd.
GRASLAND

Bleekmeerselken (OW): bleek is hier waarschijnlijk de stam van het werkwoord bleken in de betekenis '(vlas of linnen) in de zon bleek laten worden'.
Het toponiem moet dan opgevat worden als 'een kleine meers die dienst deed
als blekerij voor linnen of vlas'.

Ginstbilk (OW, Ertveld) en (Ro, Ten Walle): het toponiem, dat zowel in
Ronsele als in Oostwinkel voorkomt, slaat op een omheind perceel beplant
met brem, in het plaatselijke dialect ginst. Brem werd vroeger vaak als graasgewas aangeplant op schapen- en varkensweiden.

(i) Naar de (relatieve) grootte
Onder het Ancien Regime golden in Ronsele en Oostwinkel, net zoals in
Zomergem, de landmaten van het Burggraafschap Gent. De meest gebruikte
vlaktematen waren, tot voor kort nog trouwens, het bunder, het gemet en de
roede. Een (vierkante) roede is 14,85 vierkante meter. Een gemet is 300 roeden, of ongeveer 45 are. Een bunder heeft een oppervlakte van 900 roeden,
d.w.z. 3 gemeten of 1 ha, 33a, 67 ca.
De volgende percelen zijn naar hun absolute grootte genoemd: Bunder
(OW), Half Gemet (OW), Negen Gemeten (Ro, op de wijk Bonjours, behorend bij het Goed ten Boomgaarde), Vier Gemeten (Ro), Vijf Gemeten (Ro,
gelegen langs de dreef die even ten noorden van de Wallestraat de Weststraat
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verbindt met de Molenstraat en verder oostwaarts loopt naar het Goed van
Ronsele), Zes Gemeten (Ro), Zeven Gemeten (OW, Zauzele).
Naar de relatieve grootte wordt heel vaak verwezen met de voorbepalende
adjectieven groot en klein, o.m. Groot Stringenland (Ro), Groot Stuk (OW),
Groot Veldeken (Ro), Grote Bilk (Ro), Grote String (Ro), Grote Wallebilk
(Ro), Kleine Bilk 1 (Ro), Klein Kouterken (Ro),Kleine Meers (OW), Klein
Stringenland (Ro), Kleine Truden Eke (OW; zie Truden Eke par. 6.2.1.b).
Klein Zateken (OW;).
Kleine Cotidiane (OW): niet nader te lokaliseren perceel. Het grondwoord
cotidiane komt uit Latijn cotidianus, dat 'dagelijks' betekent, b.v. in panis
cottidianus 'dagelijks brood'. In het Middelnederlands werd het Latijnse
leenwoord o.m. gebruikt voor de dagelijkse broodbedeling van de armendis
en ook voor de plaats waar die bedeling plaatsvond (MNHW Supplement
192). Mogelijk werd dit perceel ooit door een weldoener geschonken aan de
kerk om met de opbrengst de broodbedeling te helpen financieren.
Klein Madeken (OW, Nieuwland): madeken is een diminutief van made, dat
net zoals mede afgeleid is van het Germaanse mredwo, zelf gevormd uit de
voorloper van het werkwoord maaien (vgl. het Engelse meadow). Het woord
slaat doorgaans op alluviaal hooiland in poldergebieden en langs waterlopen.
Made komt vooral in het noorden van het Meetjesland voor. De gewone vorm
is mede, zoals ook in de West-Vlaamse polders.
Klein Zaadken / Zateken (OW): het valt niet uit te maken waarvan het
grondwoord van dit toponiem de diminutiefvorm is. In aanmerking komen
zowel zate, dat op zichzelf ook voorkomt in de toponymie van Oostwinkel
(zie Zate par. 6.2.1.m), als zaad, een afleiding van het werkwoord zaaien, met
als betekenis 'bezaaid land' of 'land, bestemd om te bezaaien'.
lj) Naar de juridische status

Broektiende (OW): oorspronkelijk was een tiende een door de kerk geheven
belasting in natura ten bedrage van één tiende (volgens sommige bronnen: één
elfde) van de opbrengst van het betreffende goed. Later kwam de tiendeheffing ook in lekenhanden en werd de belasting omgezet in een geldbedrag,
jaarlijks door de renteplichtige aan de heffer te betalen.
Het toponiem Broektiende is vatbaar voor twee verklaringen. Om de inning
van de tienden efficiënt te organiseren, werd het agrarische gebied waarop een
bepaalde kerkelijke of wereldlijke instantie het tienderecht bezat, ingedeeld in
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sectoren, die ook wel tienden werden genoemd. Teneinde die sectoren of tiendeblokken van elkaar te onderscheiden, kregen ze namen met een lokaal toponiem als voorbepaling. Broektiende en Zauzeletiende waren mogelijk namen
voor dergelijke tiendeblokken, resp. gelegen op een complex genaamd Broek
in Ronsele en de wijk Zauzele in Oostwinkel. Echter, in de late middeleeuwen
was de samenstelling broektiende zelf geëvolueerd tot benaming voor een
soort van tiende. De in geld omgezette tiendebelasting varieerde namelijk
naar gelang van de aard van het goed waarop de rente rustte. Men sprak o.m.
van korentienden, waarbij dan nog eens een onderscheid werd gemaakt tussen
grote of volle tienden, die rustten op graangewassen gekweekt op oude akkergrond, en novale tienden, waarmee graangewassen op nieuw ontgonnen
bouwland werden belast. Op minder belangrijke gewassen, op weiden en op
kleinvee werden werden kleine of smalle tienden geheven. Broektienden werden oorspronkelijk geheven op de opbrengst van broekland, die o.m. bestond
uit hooi of hakhout. Het is dus denkbaar dat het hier bedoelde land genoemd
is naar het soort tienderente dat ervan uitging.

Tiendenbilk (OW, Langestraat): "bilk" belast met een tienderente. (zie ook
Broektiende hiervoor).

(k) Naar putten of kuilen

Aardeputten (Ro) en (OW): het Ronselse perceel met die naam ligt in de wijk
Diepenbeke aan de gelijknamige beek; de Oostwinkelse Aardeputten liggen in
het zuiden van de wijk Zauzele, ten noorden van de Diepenbekestraat en ten
westen van de Sint-Jansstraat. Op de genoemde landerijen bevonden zich meerdere putten waaruit een of andere waardevolle aardesoort werd bovengehaald.

's Nekkers Put (OW): gelegen op Jans Akker, ten westen van de Jabbeke en
eraan palend.
In het zeer courante Vlaamse toponiem Nekker(s)put verwijst het eerste deel
doorgaans naar een watergeest genaamd nekker, in de volksverbeelding een
klein mensachtig wezen met groene haren, dat achteloze voorbijgangers met
behulp van een haak de dieperik in trok.

Wullaerts Put (Ro ): niet te lokaliseren stuk land ter grootte van een half bunder, genoemd naar een daar liggende "put" van iemand met de naam Wullaert.
Hoe we ons die put moeten voorstellen, wordt door de bronnen niet onthuld.
Was het een kuil waar een of andere economisch nuttige substantie werd
opgedolven? Was het een drenkput voor het vee? Of moet put hier worden
opgevat in de betekenis 'laagte' en zinspeelt de naam mede op het reliëf?
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Zandput(je) (Ro): perceel met onbekende ligging. Onder zandput en zavelput werden en worden kuilen verstaan waaruit men zand opdelft als mortelingrediënt voor het bouwbedrijf.
(l) Andere benoemingsmotieven

Beddekens (OW): gelegen aan het niet nader te lokaliseren Panthagestraatje.
Het zal een perceel akkerland zijn geweest dat verdeeld was in bedden, d.i.
smalle panden tussen afwateringsgreppels.

Kromme Hofstee (Ro): vermoedelijk wijst de naam zowel op de vroegere
toestand van het perceel - er stond ooit een hofstede - als naar de vorm ervan,
namelijk onregelmatig, met gebogen z ijden.

Lokenieuwmeers (OW): de naam van deze niet te lokaliseren meers is mogelijk een verkorting van beloken nieuwmeers, in welk geval het gaat om een
omsloten of " beloken" kavel uit een groter meerscomplex, dat op het moment
van de naamgeving recent was ontgonnen, of dat toponymisch Nieuwmeers of
Nieuwe Meers heette. Mogelijk gaat het om een perceel op het territorium van
de Nieuwe Meers (par. 6.2.1.d). De bepaling loke- kan daarnaast ook verwijzen naar een persoon met de bij- of familienaam (van) Loke.

(m) Benoemingsmotief onzeker

Blauwe Hofstede (OW, Kordenweg): ofwel behoorde dit land toe aan een
hoeve met de naam Blauwe Hofstede, ofwel ligt het op de plaats waar voorheen zo'n hofstede stond. In de hoevenaam verwijst het adjectief blauw naar
de kleur van de dakbedekking of van de luiken, deuren en poorten.

Biesken (Ro): mogelijk lag dit niet gelokaliseerde perceeltje op het complex
Biest (par.3) en zinspeelt de naam op de ligging, maar het kan ook een vochtig stuk akker- of weiland zijn geweest op een andere plek, waar opvallend
veel biezen opschoten.

Dammen/ Hammen (OW): twee stukken land ten oosten van de Lieve.
Er bestaat geen zekerheid omtrent de oorspronkelijke gedaante van dit toponiem, bijgevolg kan geen uitsluitsel worden gegeven over het benoemingsmotief. Is dammen de oudste vorm, dan zijn de percelen genoemd naar hun
ligging bij een dam, waarbij het echter nog gissen blijft naar de materiële aard
van die "dam": een verhoogde weg in een moerassig gebied, een dijk aan de
Lieve, of een afdamming waarnaar ook de Damplas is genoemd, die in dezelf-
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de buurt wordt gesitueerd? Is daarentegen hammen de oorspronkelijke vorm
en dammen een verbastering (d'hammen > dammen), dan gaat het om het
meervoud van ham ' bocht in een waterloop' en vandaar ook '(wei)land gelegen in zo'n bocht' en 'weiland aan een waterloop'. Beide verklaringen zijn
verzoenbaar met de ligging van het toponiem, nl. in een drassig gebied, en
bovendien aan een waterloop, nl. de Lieve.
Hiltstijl (OW): perceel ten noorden van de Langestraat en ten zuiden van de
Hofmeers.

Stijl betekent in de Vlaamse dialecten vooral 'steunpaal, steunbalk'. Hilt is
hier mogelijk het thans nog in West-Vlaanderen gangbare synoniem van
dilt( e), d.i. een zolder van rondhouten boven een schuur of een stal. Hiltstijl
zou dan een vormbenaming kunnen zijn voor een lang, smal perceel, dat deed
denken aan de rondhouten van een schuur- of stalzolder. Het is in die hypothese wel wat bevreemdend dat we onder de vele benamingen voor de dilthouten in de Vlaamse dialectenwoordenboeken (o.m. dilt( e )-, hiltepersen,
schelfstokken, scheljhouten) niet één keer het woord hiltstijl tegenkomen.
Een andere verklaring geeft J. Luyssaert voor het toponiem hiltstijl in
Hansbeke (Luyssaert 1995: 78). In het eerste deel ziet hij de westelijk
Vlaamse variant van AN helft, die verder ook voorkomt in samenstellingen
als hiltmuur en hilthaag, waaronder resp. een gemene muur en een gemene
haag wordt verstaan, een muur of een haag dus die twee eigendommen van
elkaar scheidt en aan beide eigenaars toebehoort. Op analoge wijze interpreteert Luyssaert hiltstijl als een stijl of paal ter markering van een scheiding, in
Hansbeke meer bepaald de grens met de parochie Bellem. Theoretisch kan
ook het Oostwinkelse perceel naar zo'n grenspaal zijn genoemd, al zou die
dan - gezien de ligging van de Hiltstijl aan de Langestraat - geen parochiegrens hebben aangeduid, maar eerder de limiet van landerijen toebehorend
aan een of andere grondbezitter, in dit geval de heer van Oostwinkel. Het
Goed van Oostwinkel lag immers vlakbij. Bij die veronderstelling kan echter
dezelfde kanttekening worden geplaatst als bij de vorige: we hebben nergens
bevestigd gevonden dat hiltstijl in de gewone Vlaamse dialectwoordenschat
ooit in de betekenis 'grenspaal' is gebruikt.
Houtmeers (OW, Ertveld): ligt ten westen van de Heerselse Broek. Hout was tot
de 14e eeuw het gewone woord voor hoogstammig bos, een betekenis die gezien
de vroege attestatie (1314) mogelijk nog bewaard is in ons toponiem. Daarmee
hebben we evenwel nog geen zekerheid over het benoemingsmotief: werd de
meers in kwestie aangelegd op gerooide bosgrond, of lag hij nabij een bos of
"hout"? Of ging het gewoon om een meers met houtgewas erop of errond?
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Kaarsbilk (Ro): als het eerste deel een variant is van de verdwenen slijkbenaming kaats, die we ook achter het toponiem Kattenbroek (par.3) vermoeden, dan is het perceel genoemd naar zijn bodemgesteldheid. De naam kan
echter ook verwijzen naar een eigenaar of pachter met de bij- of achternaam
Kaars, Caers, d.i. een beroepsnaam voor de kaarsengieter. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat we als Vlaamse vorm van die naam eerder
Keerse of Kei(r)sse zouden verwachten.
Kwekene (Ro): andere naam voor het - niet gelokaliseerde - perceel Strepe,
misschien afgeleid van een bij- of familienaam Kwikken( e), te vereenzelvigen
met de nog bestaande achternamen Kwik, Kwiek, Quicken, Queck e.d. (zie
Debrabandere 2003: 712).
Oude Meers (OW): niet gelokaliseerd perceel, waarvan ook het terreintype
onbekend is. Voor het toponiem zijn twee verklaringen denkbaar. Ten eerste
kan de naam gegeven zijn om een perceel dat vanouds grasland is te onderscheiden van een nieuwe, pas aangelegde meers in de onmiddellijke omgeving. In dat geval zinspeelt het voorbepalende adjectief op de relatieve ouderdom van de meers in kwestie. Ten tweede gaat het mogelijk om akkerland, dat
gewonnen werd door het omploegen van een meers. Oud moet dan begrepen
worden als ' voormalig', een betekenis die het vaak heeft in de toponymie.
Oud Stuk (OW): bij de schrijfwijze dhoudstuc in de bron uit 1515 blijft het
gissen naar de etymologisch correcte vorm van dit toponiem: oud stuk of
houtstuk?In de eerste interpretatie is het perceel mogelijk genoemd ter onderscheiding van recentere percelen of "stukken" in de onmiddellijke omgeving.
Oud betekent echter ook vaak 'voormalig', zodat het om land kan gaan dat
vroeger een "stuk" was, d.i. een perceel landbouwland, maar op het moment
van de naamgeving een nieuwe agrarische bestemming had gekregen (als
weiland of als bos), of door natuurlijke vegetatie overwoekerd was.
Ingeval de bepaling op het woord hout teruggaat, komen dezelfde verklaringen in aanmerking als voor het hierboven besproken Houtmeers. Het is niet
geheel ondenkbaar dat Oud Stuk een andere benaming is voor die Houtmeers,
want beide percelen zijn één gemet groot.

Scheutbilk(en) (Ro): gelegen aan het het Goed te Bonjours op de noordhelling van de Steenberg.
Voor het eerste deel komen twee verklaringen in aanmerking. Scheut kan een
afleiding zijn uit het werkwoord schieten (zoals geut van gieten), in de betekenis 'afhellen'. Nu nog zegt men in sommige Vlaamse dialecten van een
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afhellend terrein dat het "scheute of schote heeft", of dat er "scheute of schote in zit". Schoot/ scheut werd vroeger echter ook gebruikt in de bosbouw, nl.
voor een gekapt hakbos waar op de stronken nieuwe twijgen uitschieten.
Blijken De Bo (871 i.v. schoot, schote, scheute) sprak men b.v. van " tweejaar-, driejaar-, vierjaarschote, enz." voor hakbossen met scheuten van resp.
twee, drie, vier jaar oud. Het valt niet uit te sluiten dat de Scheutbilk(en) op
het moment van de naamgeving met hakhout beplant waren.

Stekkerstuk (OW, Zauzele): Stekker betekent in het westelijke Vlaams 'stekel' of 'doom'. Het perceel kan dus genoemd zijn naar de doornstruiken of
andere stekelachtige heesters waarmee het omplant was. Mogelijk echter gaat
achter het eerste deel een persoonsnaam schuil en herinnert de naam aan een
vroegere pachter of eigenaar. Te denken valt aan de bij- of familienaam (de)
Stekker, maar ook aan (de) Dekker, in welk geval het toponiem geassimileerd
zou zijn uit de vorm 's Dekkers stuk, met dubbele genitiefaanduiding. Ten
slotte kan de naam ook een verbastering zijn van stechelstuk, zelf een dialectvariant van stichelstuk. Een bron uit 1558 vermeldt inderdaad een
Stichelstuk op Zauzele (zie par. 6.2. l.b).
Urselhoek (OW): niet gelokaliseerde landerij, die naar de naam te oordelen
in de buurt van de grens met Ursel moet worden gezocht. Het grondwoord
wijst mogelijk op de ligging in een uithoek van Oostwinkel, ofwel op de hoekige vorm van het land.
Watervore (OW, Leischoot): stuk land op de Leischootakker, ten oosten van
het Leischootstraatje
De samenstelling watervore betekent letterlijk 'een vore of ploegsnede waarin water blijft staan'. Het perceel zou zo genoemd kunnen zijn, omdat er vanwege zijn drassige bodem na het ploegen altijd water in de voren stond. In de
landbouwvaktaal wordt watervore echter vanouds in een specifiekere zin
gebruikt voor een afwateringsgreppel door of rondom een akker. Het is dus
goed denkbaar dat de Watervore een perceel was waarop of waarrond zulke
greppels waren gegraven om de bodem te draineren.

Wervaard (OW): ligt aan de rechteroever van de Lieve ten zuiden van
Oostwinkel brug.
Het is onduidelijk uit welke bestanddelen deze naam is opgebouwd, waardoor
het ook gissen blijft naar een verklaring. Als aard het zelfstandig naamwoord
is met betekenis 'aanlegplaats' (zie Ertveld, par. 2), dan betreft het mogelijk
een losplaats voor schepen aan de Lieve. Het eerste deel zou dan de boomnaam
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welf kunnen zijn, in de Vlaamse dialecten nog altijd courant gebruikt voor de
waterwilg. Gezien de ligging van het toponiem aan de oever van de Lieve, is
het denkbaar dat het oorspronkelijk een aanlegplaats aanduidde nabij waterwi lgen. Voor - aard komt daarnaast ook de betekenis 'weiland' - zoals in
Zwijnaarde - in aanmerking. De naam verwijst dan naar een stuk grasland
waarop, waarrond of waarbij waterwilgen groeien. Ook deze interpretatie is te
verzoenen met de lage ligging van het toponiem. Tot nog een andere verklaring
komen we als we welf opvatten in zijn Middelnederlandse toepassing 'kunstmatige verhoging, o.m. in zeekleigebied of aan een water, kade' (MNW 9:
2241). Als zodanig komt welf meer voor in Meetjeslandse toponiemen, b.v. in
Butswerve in Maldegem (Taeldeman 1990: 9). De betekenis van de samenstelling kan dan omschreven worden als 'weide aan een kade', wat ook weer spoort
met de ligging aan de Lieve. Het bestanddeel -aard zou ten slotte ook het
achtervoegsel kunnen zijn dat in de gewone woordenschat vooral aan adjectieven, maar ook aan zelfstandige naamwoorden wordt gehecht ter vorming van
(mannelijke) persoonsnamen met veelal een ongunstige betekenis, b.v. luiaard,
gierigaard, dronkaard. Dat suffix wordt in de plaatsnaamgeving ook personifiërend gebruikt ter aanduiding van stukken grond met slechte eigenschappen,
b.v. droogaard, taaiaard. In die opvatting moet welf wellicht niet worden opgevat als 'waterwilg' , maar als een afleiding van het werkwoord werven, dat
'draaien, bochtig zijn' betekent. Het zou dan gaan om een perceel met één of
meer bochtige zijden, dat daardoor moeilijk te ploegen en te eggen was.

Wijdeland (OW): als het eerste deel van dit niet gelokaliseerde toponiem het
adjectief wijd is, in de betekenis 'breed, uitgestrekt', dan gaat het om een
brede, uitgestrekte meers. Wijde kan echter ook een variant zijn van ouder
wide, een westelijke benaming voor de teenwilg, waaruit wissen werden
gesneden om manden en ander vlechtwerk te vervaardigen. Teenwilgen werden dikwijls als afzomend houtgewas langs of rond akkers en weiden geplant,
maar ze werden ook in bosjes aangeplant op natte gronden. Bij de interpretatie van wijde als boomnaam moeten we ons het Wijdeland voorstellen als land
geheel of ten dele omplant was met teenwilgen, of waarop men teenwilgen
had aangeplant.
Wildeland (OW): op het eerste gezicht zijn we geneigd dit niet gelokaliseerde toponiem te interpreteren als 'wild land', d.i. woest, onontgonnen land.
Mogelijk echter gaat het om een volksetymologische aanpassing van de oudere naam wijdeland (in de bron van 1349 dwide lant gespeld), waarvan het eerste deel wide niet meer begrepen werd door de steller van het document uit
1460, die het dan maar aanpaste aan het bekende adjectief wild. Ten slotte kan
het eerste deel ook naar een persoon verwijzen, iemand met de bij- of familienaam (de) Wilde.
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Wilde Stukken (OW, Zauzele): zoals bij het vorige toponiem dienen zich hier
ook weer twee interpretaties aan. Ofwel gaat het om verwilderde percelen,
waarbij te denken valt aan voormalig bouwland dat in de turbulente zestiende
eeuw weer aan het natuurland werd prijsgegeven, ofwel gaat het om percelen
genoemd naar hun eigenaar of pachter.

Witte Stukken (OW): het eerste deel is mogelijk de verbogen vorm van wit,
en dan verwijst het naar de kleur van de wilde vegetatie die tijdens de braakperiode op het land opschoot. Daarnaast valt niet uit te sluiten dat de bepaling
op een persoonsnaam teruggaat: [de] Witte of Witten. Ten slotte zou de naam
in verband kunnen staan met het toponiem Witte Vijver; bepalende bestanddelen in veldnamen worden immers vaak ontleend aan reeds bestaande toponiemen. Bij gebrek aan indicaties over de ligging van de Witte Stukken kan die
hypothese voorlopig niet getoetst worden.

Zate (OW): niet gelocaliseerde landerij, vermoedelijk gelegen aan de Lieve.
Het zelfstandig naamwoord zate is met klinkerwisseling afgeleid uit het werkwoord zitten (vergelijk braak uit breken) en heeft de zeer ruime basisbetekenis
'iets waar iets anders op rust of kan rusten' . Van daaraf ontwikkelde zich een
brede waaier van concrete toepassingen. Alleen al in de tegenwoordige Vlaamse
dialecten duidt het zulke uiteenlopende zaken aan als de zitting van een stoel, het
zadel van een fiets, de bedding van een spoorweg, een stortplaats voor restafval,
het leger van een haas en een scheepstimmerwerf. In het Middelnederlands werd
zate ook gebruikt voor de plaats waar iemand woont, en in het bijzonder voor het
woongedeelte van een boerenerf in tegenstelling tot de landerijen. Misschien ligt
daar de sleutel voor de verklaring van ons toponiem: het benoemde land bevindt
zich mogelijk op een plaats waar voorheen een boerderij stond.

6.2.2. BOSSEN
(a)Naar de eigenaar, de pachter of gebruiker

Veel voorbepalende persoonsnamen zijn zo doorzichtig dat ze amper verdere
verklaring nodig hebben: Cornellekins Bos (OW; Cornellekin is een vleivorm van Cornelius), Houckaertbos (OW), Jan Teerlinckbos (Ro, Foreest;
Jan Teerlinck was van 1560 tot 1566 pastoor van Oostwinkel), Lijse Lievens
Bos (Ro; Lijse is een korte vorm van de voornamen Lijsbeth of Alice) en
Mannekensbos (Ro).

's Capellekens (OW, Zauzele): de voorgeplaatste genitief geeft aan dat dit
toponiem uit een persoonsnaam is gevormd: (Van de) Capelle. Het verklein-
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suffix is waarschijnlijk geërfd van een vleivorm Capelleken, waarmee de
naamdrager gemeenzaam werd aangeduid. De uitgang - s is dan in oorsprong
een tweede genitiefaanduiding. Dubbele genitiefmarkeringen van het type
's Capellekens zijn geen zeldzaamheid in de toponymie, andere voorbeelden
uit ons glossarium zijn [Wouter] 's Muencx Stuk, 's Beyvoets Stede
(Capelleken) en 's Keizers Vijver. De aanduiding van het bos als de scapellekensin de bron uit 1575 laat zien dat de morfologische opbouw niet meer werd
doorzien: het oorspronkelijke genitiefprefix werd tot het grondwoord gerekend en het suffix als een meervoudsuitgang opgevat.

Vosseytbos (Ro): de persoonsnaam Vosseyt is waarschijnlijk een variant van
de nog bestaande familienaam Fosset, Fossey.
(b) Naar de ligging

Diepenbekebossen (Ro): liggen op de wijk Diepenbeek.
Heerwegbos (Ro): is wellicht een bos aan een of andere heerweg, waaronder
in de middeleeuwen en tot in de I 8e eeuw een weg werd verstaan die belangrijke centra - b.v. Brugge en Gent - met elkaar verbond. Etymologisch
gesproken is het element heer, dat in de Vlaamse toponymie vertegenwoordigd is in talrijke "heerbanen", "heerstraten" en "heerwegen", de klankwettige opvolger van twee geheel verschillende woorden.
Het ene heer is een wisselvorrn van heir en her (zoals in herberg) en gaat
terug op harja, het Germaanse woord voor 'leger'. Zoals een herberg in oorsprong onderdak bood aan soldaten van een voorbijtrekkend leger of " heer",
sloeg heerweg op wegen waarlangs dat "heer" zich verplaatste. Nadien verruimde het woord zijn gebruiksdomein tot verharde wegen in het algemeen,
ongeacht of die bij troepenverplaatsingen gebruikt werden.
Het tweede heer is niets anders dan het tegenwoordige substantief in de betekenis 'heerser, machthebber'. In die optiek betekent heerweg strikt genomen
'straat, toebehorend aan een (feodale) heer', maar al in de middeleeuwen
paste men het woord toe op elke openbare weg van meer dan lokale betekenis. Zulke wegen waren soms met stenen verhard.
Aan welke verharde, doorgaande weg het Heerwegbos zich bevond, blijft een
open vraag, aangezien de Ronselse bronnen geen gewag maken van een straat
met de naam heerweg.

Hoge Maat (OW): gelegen in de Bogaertmoer, ten noorden van de Woestijnestraat en deel uitmakend van het complex Mate. Enigszins bevreemdend is dat
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dit toponiem in de bronnen het hoogmaat of het hoge maat luidt, met onzijdig woordgeslacht dus, terwijl de Mate een vrouwelijk woord blijkt te zijn.

Leke (2) (OW en Ad): bos ten noorden van de Woestijnestraat, naast de Hoge
Maat. Het bos ligt gedeeltelijk op Adegem, aangezien we daar het toponiem
Lekebos aantreffen (Taeldeman 1989: 57). Leke komt van het Germaanse laku
'natuurlijke waterloop' (zie Leke 1, par. 5). In Oostwinkelse bronnen is geen
waterloop met de naam Leke terug te vinden. Dat is wél het geval in Eeklo,
maar gezien zijn lokalisering op de kaart van Van de Woestijne (1994) kan dat
moeilijk de Leke zijn geweest waaraan het Oostwinkelse bos zijn naam ontleende.

Nieuwe Dijk (Ro): wellicht genoemd naar zijn ligging bij een dijk, die op het
moment van de naamgeving nieuw was.

Oostleke (OW): waarschijnlijk het oostelijke deel van het bos Leke, ofwel een
bos ten oosten daarvan. De Oostleke wordt in het westen begrensd door de
Lange Dreve. Zie Leke hierboven.

Stijnbos (OW): het eerste deel zou terug kunnen gaan op de persoonsnaam
Stijn (verkorting van Augustijn), maar aannemelijker is dat Stijnbos een verkorting is van een niet geattesteerde naam Woestijnebos, zoals Stijnstraat vermoedelijk verkort is uit Woestijnestraat. Wellicht gaat het om een bos dat
werd aangepland op de Woestijn in het noordoosten van Oostwinkel, ten
westen van de Bogaertmoer.

(c) Naar de vorm

Lang Bosselken (OW): genoemd naar de langwerpige vorm. Dat is ook het
geval met Lange Hage (OW), alleen onthullen onze bronnen niet of ook dat
een bosnaam is. Mogelijk heeft het grondwoord hier nog de oude,
Middelnederlandse betekenis 'omheind bosje', maar haag kon in de middeleeuwen ook al een haag aanduiden.

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

's Beyvoets Stede (Ro): dit bos werd aangeplant op een plaats waar voorheen
een huis of een hofstede stond, toebehorend aan ene Beyvoet(s ).

Cruyskens Moer (OW): bos op voormalige moergrond in de Bogaertmoer,
nabij de grens met Eeklo. Het eerste deel verwijst naar de eigenaar of de pachter, ene (van der) Cruysse of Vercruysse, die in de omgang Cruysken werd
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genoemd. Of die de bezitter was van de voormalige moer, dan wel van het
daarop aangeplante bos, is niet uit te maken.

Kalverbilk (Ro en Zo): bos in het westen van Ronsele, dat verder loopt op
het grondgebied van Zomergem tot aan de Bauwerwaanstraat. Dit bos was
voorheen waarschijnlijk een omheind stuk graasland voor kalveren en eventueel ook ander jongvee. Weiden voor jonge runderen liggen doorgaans dicht
bij de boerderij.

Kleine Bilk 2 (Ro): bos aangeplant op wat vroeger een omheind perceel
akker- of weiland was. De voorbepaling kleine doet enigszins bevreemdend
aan: het bos bestrijkt immers bijna vijf gemeten, wat niet bepaald klein is.

Nieuwe Bos (Ro): ligt in het zuiden van Ronsele. Het bos was op het moment
van de naamgeving pas aangeplant.

(e) Naar de begroeiing erop, errond of erbij

Boombos (OW, Zauzele): is een bos van (hoogstammige) bomen. Zie ook
Boomstuk par. 6.2.1.e. en Puttenbos par. 6.2.2.i.
Elsbos (OW): De h in de attestaties (hels busch, 1578; thelsch bussch 1579)
is hypercorrect.

Erweetbos (Ro): aangezien de Kukelbergstraat, waar de bron dit toponiem
situeert, op Zomergems grondgebied loopt, betreft het hier waarschijnlijk een
grenstoponiem, te lokaliseren aan beide zijden van de grens RonseleZomergem op het gehucht Ten Walle. Op te merken valt wel dat er in
Zomergem geen Erweetbos vermeld wordt.
Al in de middeleeuwen werden in onze streken zowel als veevoeder als voor
menselijke consumptie verscheidene soorten erwten en bonen verbouwd, en
het is mogelijk dat dat in bossen gebeurde. Het zou ook kunnen dat dit bos
aangeplant werd op een perceel waar voordien erwten gekweekt werden. In
dat geval verwijst de naam naar de vroegere toestand. Ook deze naam wordt
in de bronnen steeds met een hypercorrecte h gespeld.

Klaverbos (OW): Dit bos ligt wellicht nabij de grens van Adegem.
Klaver is al in de middeleeuwen, maar vooral sinds de 17e eeuw een geliefd
groenvoergewas. Het is mogelijk dat klaver net zoals erwten ooit in bossen
gekweekt werd.
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Sleehage (Ro): bos waarrond of waarlangs een haag van sleedoorn staat, een
doornachtige struik die vroeger geliefd was als haaggewas. Tussen 1479 en
1589 is de oppervlakte van het bos behoorlijk aangegroeid: van twee gemeten
(ongeveer 88 aren) tot één bunder (ongeveer 1 hectare). Zie ook Bunder
onder (g) verderop.

Varenbos(selken) (OW): bosje begroeid met varens.
({) Naar de bodemgesteldheid of de bodemsoort

Droge Boom (Ro, Daalmen): theoretisch is het grondwoord boom op twee
manieren te interpreteren: als de gewasnaam boom en als de dialectische
samentrekking van het woord bodem. In het licht van het hierna volgende
toponiem, waarin boom alleen 'bodem' kan betekenen, zijn we geneigd aan te
nemen dat het bos genoemd is naar zijn droge bodem, en niet naar één of
andere verdroogde boom. Blijkens het citaat uit 1553: up haren bus hier voortijts lant gheweest, is het bos aangelegd op voormalig akkerland. Mogelijk is
het toponiem in de bron uit 1496 dan ook nog een akkerlandnaam.

Dolle Boom (OW en Ro): ligt ten noorden van de Wallestraat, aan beide zijden van de Diepenbekestraat. Duf, hetzelfde woord als Nederlands dol, betekent in het dialect 'kwaad' of 'boos', en wordt net zoals kwaad ook gezegd
van moeilijk te bewerken grond. Het bos in kwestie werd blijkbaar aangeplant
op slechte grond, ongeschikt voor akkerbouw.

Kwade Bos (Ro): als bepaling bij een terreinwoord betekent het adjectief
kwaad zoveel als 'slecht', en slaat het op allerlei negatieve hoedanigheden van
de bodem, o.m. onvruchtbaar, zompig, moeilijk te bewerken.

(g)Naar de (relatieve) grootte

Bunder (Ro): blijkens het citaat uit 1553: een ghemet bus gheheeten de sleehaghe ende heet nu et bunder, is dit een nieuwe naam voor het bos dat voorheen Sleehage heette. De territoriale verhouding tussen Bunder en SLeehage
valt uit de bronnen niet eenduidig vast te stellen. Volgens het document uit
1553 slaan Bunder en Sleehage op hetzelfde perceel, dat niet groter is dan één
gemet; goed dertig jaar later (1589) maakt één en hetzelfde document gewag
van een bos SLeehage ter grootte van een bunder, en van een bunder bos met
de naam Bunder, gelegen thenden sleehaghe.

Elfbonderd Roeden (Ro ): ligt in het westen van Ronsele.
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(i) Andere/ onzekere benoemingsmotieven
Kapoenbos (OW): is genoemd naar de belasting die rustte op het perceel, t.w.
een zogenaamde kapoenrente. In oorsprong betreft het een rente in natura: de
renteplichtige was de eigenaar jaarlijks één of meer kapoenen, d.i. gecastreerde hanen, verschuldigd in ruil voor het vruchtgebruik van diens land. Ook
nadat deze rente in een geldbedrag was omgezet, bleef de naam nog lange tijd
behouden.
Kwekeburren (Ro): bos ten noordwesten van de Steenberg.
Het eerste deel van de naam is in het document uit 1574 een verbastering van
kwikkeborne, dat een eeuw eerder (1479) onder de wisselvorm kwikborne als
afzonderlijk toponiem in onze verzameling voorkomt, zij het zonder nadere
gegevens over de ligging en de benoemde werkelijkheid. Het grondwoord
borne is een Middelnederlandse variant van bron, ontstaan door omwisseling
van medeklinkers (vergelijk ook Middelnederlands bernen / barnen voor
'branden'). De voorbepaling is hetzelfde woord als huidig kwiek, en betekent
'levendig, kwik'. Een "kwikbom" is dus een levendige bron, waaruit het
water zichtbaar en hoorbaar opborrelt. Het toponiem leeft voort in de familienaam (Van) Kwikkeborne, die uitgerekend in westelijk Oost-Vlaanderen en
aangrenzend West-Vlaanderen veelvuldig voorkomt, ook onder variante
gedaanten als Kwikenborne, Quickenborne, Quickelborne (Debrabandere
2003: 712). Ons bos is dus genoemd naar een levendige bron erop of erbij.
Onmiddellijk ernaast bevindt zich het Fonteinbos, waarvan de naam waarschijnlijk naar dezelfde bron verwijst, wantfontein is synoniem met bron.

Puttenbos (OW, Zauzele): ligt ten zuidoosten van het Boomstuk. Het bos is
genoemd naar kuilen of putten die zich op het ogenblik van de naamgeving of
voordien in of nabij het bos bevonden. Daarnaast zou het bos ook genoemd
kunnen zijn naar de eigenaar, ene (Van de) Putte.
Volckaerts Winkel (Ro): ligt op het einde van de Wallestraat. Het bos is
genoemd naar de eigenaar en naar de ligging. In het eerste deel herkennen we
de persoonsnaam Volckaert(s). Het tweede deel winkel betekent hier 'hoek' of
' uithoek'. Het bos lag dus in de hoek van een of ander complex, ofwel in een
uithoek van Ronsele.
Vossenholen (OW): bos in de buurt van Jan Bauwens Stede, die in het westen
van Zauzele lag, aan de Sint-Jansstraat. De naam verwijst naar vossen die
huisden op die plek.
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Wouters Eke (Ro): ligt aan het bos Elfhonderd Roeden in het westen van
Ronsele. Het naamgevingsmotief is onduidelijk. Het bepalende bestanddeel
verwijst naar iemand met de naam Wouter(s), maar het grondwoord eke 'eik'
is op zichzelf geen bosbenaming. Een mogelijke interpretatie is dat de naam
oorspronkelijk sloeg op een alleenstaande eik, behorend aan ene Wouter( s ),
die een oriëntatiepunt vormde in het landschap, en dat de naam vervolgens
overging op een bos dat nabij die eik werd aangeplant.

7. HEUVELS EN HOOGTEN
In het Meetjesland heten heuvels en hoogten meestal berg of hul, zo ook in
Oostwinkel en Ronsele. Berg (uit het Germaanse berga) heeft het ruimste toepassingsbereik. Enerzijds verwijst het naar heuvels die naar de normen van
het vlakke land hoog genoemd mogen worden, b.v. de Steenberg in Ronsele
(zie par. 2), maar anderzijds kunnen in gebieden waar we ternauwernood reliëfverschillen bespeuren ook de kleinste verhevenheden berg genoemd worden. Zie ook Berg (par. 3) en Koevoetberg (par. 6.2. l. f).
Hul stamt af van Germaans hulja en heeft in de Meetjeslandse bronnen tot
diep in de J6c eeuw de westelijke, nu nog in het Kust-West-Vlaams gangbare
vorm hil (vergelijk ook het Engelse hili). Van dezelfde klinkerwisseling getuigen (West-)Vlaamse vormen als stik 'stuk', pit 'put' , rik ' rug' en knippel
'knuppel'. In heel westelijk Vlaanderen was hul/ hil vroeger de gewone benaming voor een kleine, maar in het landschap duidelijk zichtbare heuvel.

In Oostwinkel wordt een hoogte met de naam Hul vermeld aan de
Langestraat, nabij Oostwinkelbrug. Daar bevond zich waarschijnlijk het
Hulstuk (zie par. 6.2. 1. b). In Ronsele komt hul in onze bronnen niet als
enkelvoudig toponiem voor, maar wel als grondwoord in Achterste Hul (par.
6.2.1.b), naam van een landerij gelegen op een verhevenheid die zich grotendeels op Zomergem uitstrekt maar ook een stukje van het Ronselse gedeelte
van het gehucht Ten Walle bestrijkt. Die hoogte wordt in Zomergemse bronnen wél Hul genoemd.
Tot de categorie van hoogtenamen zijn ook donk en schoot te rekenen, twee
woorden voor natuurlijke bodemverheffingen in vochtig laagland. Donk (uit
het Germaanse dunga) is al heel lang uit de gewone woordenschat verdwenen,
maar is in talloze plaatsnamen bewaard. Het woord is afgeleid uit de voorloper van het Nederlandse werkwoord duiken in de betekenis 'opduiken' en
wijst in het Meetjesland doorgaans op een zandige hoogte die als het ware
opduikt in een moerassig terrein.
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In het toponiemenbestand van Oostwinkel en Ronsele treffen we vóór 1600
enkel de namen Boevendonk en Bouwensdonk(en) aan, die ongetwijfeld naar
hetzelfde perceel verwijzen, want beide toponiemen worden in de bronnen
nabij Jans Akker gelokaliseerd, in het noordwesten van Oostwinkel aan de
Jabbeke, tegen Adegem aan. Het hele gebied van Jans Akker en
Boevendonk/Bouwensdonk ligt behoorlijk laag. Tot op vandaag treffen we er
voornamelijk weiden en hooiland aan. In die lage omgeving zal de betreffende
donk, zoals ook Jans Akker, een iets hogere en drogere plek zijn geweest. De
voorbepaling in Boevendonk alias Bouwendonk gaat terug op een persoonsnaam, maar het is niet duidelijk hoe die precies luidde. In de vormen bouwinsdonc (1504) en bauwens doncken (1557) herkennen we Bouwen, een variant
van Bouden, uit de Germaanse voornaam Boud (< Bald), waaruit ook
Boudewijn is afgeleid. In de oudste attestatie (1349) luidt de voorbepaling echter boeven-, wat eerder te identificeren valt met de nog bestaande familienamen
(De) Bouve, Boeve, Boef, die teruggaan op de Germaanse voornaam Bubo.

Schoot: zie Leischoot (par. 2) en Aarschoot (par. 3).
Verder treffen we in Oostwinkel het bestanddeel wal aan als grondwoord in
de namen Molenwal en Molenwalleken. Wal verwijst hier naar de kunstmatige hoogte waarop een molen staat. Het Molenwalleken wordt gesitueerd op
Oostwinkelveld, waar in de ons bekende bronnen echter geen sprake is van
een molen. Gaat het wellicht om een sinds lang verdwenen molen op het
gehucht Zauzele? In ieder geval slaat de naam bij zijn oudste vermelding al
niet meer op een molenterp, maar op een stuk land. Van het toponiem
Molenwal is zowel de aangeduide werkelijkheid (een molenterp? een stuk
land?) als de ligging onbekend. Het enige Ronselse wal-toponiem is Oude
Wal. In welke betekenis het grondwoord hiervan moet worden opgevat 'aarden ophoping', 'ringgracht', 'drinkput voor het vee'? - blijft in het ongewisse aangezien noch de naam zelf noch het excerpt enige indicatie geeft over
materiële aard of de ligging van de bewuste wal.

8. STROMEND EN STILSTAAND WATER
8.1. KANALEN
BRAKELEIKEN (Ro)

Het Brakeleiken is een gegraven kanaaltje dat noordwaarts van Stoktevijver
(Zomergem) de grens vormt tussen Oostwinkel en Waarschoot, en verder
oostelijk loopt op Waarschoots grondgebied.
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Het grondwoord !eiken is een samentrekking van Middelnederlands Leedekin,
verkleinwoord van Lede, dat afgeleid is uit het werkwoord Leden in de betekenis ' leiden, afvoeren (o.m. van water)'. lede en /eiken komen voor in talloze
Vlaamse waternamen, die gegraven afvoerkanalen aanduiden of gekanaliseerde waterlopen van variërende breedte. De bepaling brake stamt van
het Germaanse braku, dat 'varen' betekent en vandaar ook wel 'struikgewas'.
Aan de oevers van het Brakeleiken zullen dus ooit varens hebben gegroeid.

(GENTSE) LIEVE (OW en Ro)
De (Gentse) Lieve werd tussen 1251 en 1269 door de Gentenaars gegraven
tussen Gent en Damme, toentertijd de zeehaven van Brugge. Noordwaarts van
Stoktevijver in Zomergem is haar loop in de J9e eeuw opgenomen in de bedding van het Schipdonkkanaal, een afleidingsvaart van de Leie tussen Deinze
en Zeebrugge, die in 1860 in gebruik werd genomen. In Oostwinkelse bronnen wordt de Lieve ook Leie genoemd.
Volgens Gysseling (1978: 3-4) hebben de namen lieve en de riviemaam Leie
dezelfde etymologische oorsprong. Beide zouden ze afstammen van een voorGermaans woord Leiwia, afgeleid van de Indo-Europese wortel lei- 'slijmerig,
glibberig' en verwant met Leiwo- 'glad'.

LE/KEN (OW)
Niet nader te lokaliseren zijkanaaltje van de Lieve.

NIEUW LE/KEN (OW)
Mogelijk een andere naam voor het Brakeleiken. Het toponiem ontstond toen
het " leiken" pas gegraven was.

OUDE LEDE (OW)
Het toponiem komt ook in Eeklo voor, waar het volgens Van de Woestijne
(Eeklo 1994: 121) de naam was van een sloot die in de J 3e eeuw gegraven
werd om een deel van de Zuidmoer te draineren. Blijkens onze bron uit 1402
liep dat afwateringskanaal ook ten dele op Oostwinkels grondgebied: het
wordt gesitueerd in de buurt van het complex Mate op de Bogaertmoer, die
deel uitmaakt van hetzelfde moergebied als de Eeklose Zuidmoer. Volgens
Van de Woestijne mondde de Oude lede uit in het (Eekloos) Leiken, dat verder westwaarts naar de Lieve vloeide. De bepaling oude wijst er wellicht op
dat het kanaal in kwestie ouder was dan andere "leden" of "leikens" in de
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omgeving. Of de naam werd gegeven om dat oude kanaal te onderscheiden
van het zogenaamde Nieuw Leiken, valt uit onze bronnen niet op te maken.

8.2. BEKEN EN AFWATERINGSSLOTEN
In de hele zand- en leemstreek is beek, van het Germaanse baki, de gewone
benaming voor een betrekkelijk smalle, natuurlijke waterloop. Kleinere
gedolven waterlopen worden in Vlaanderen gracht genoemd. Het woord is
afgeleid van het werkwoord graven.

Diepenbeke (Ro en OW): waterloop die in Zomergem ontspringt op de hoogten van Bauwerwaan, de westgrens van Ronsele met Zomergem vormt en verder noordoostwaarts dwars door Oostwinkel naar de Lieve loopt. Deze beeknaam ligt aan de basis van de wijknaam Diepenbeke (par. 2). Het zal een
opvallend diepe beek zijn geweest. Later wordt ze Golswaterloop genoemd.
Jabbeke (OW): vormt de noordwestgrens van Oostwinkel.
In zijn verklaring van de West-Vlaamse gemeentenaam Jabbeke voert
Gysseling het eerste deel via de vorm jatja terug op een voor-Germaans
woord ajat- met als betekenissen ' schitterend, roodbruin, vuurkleurig'
(Gysseling 1983: 42). Volgens die etymologie is de Jabbeke genoemd naar
haar glanzende, schitterende water ofwel naar haar roodbruine kleur.

Keersseldergracht (OW): het eerste deel is mogelijk een verdwenen naam
voor een waterplant, samengesteld uit keers, een variant van kers 'kruisbloemige waterplant', en de plantnaam selder. Kers- of keersselder zou dan een
dialectnaam zijn geweest voor (een soort van) waterkers. Die verklaring blijft
echter speculatief, want de samenstelling is in geen enkel historisch of dialectwoordenboek terug te vinden.
Rodeken (OW): beek met onbekende ligging. De naam is intrigerend: rodeken dient zich aan als verkleinvorm van rode, in de zin van 'gerooid land',
zoals in ons terreintoponiem Rodeken(s) (par. 6.1.2.d) en valt dus moeilijk als
waternaam te interpreteren. Tenzij de beek haar naam geërfd heeft van een
gelijknamige landerij, al of niet te identificeren met het perceel Rodeken(s) uit
onze bronnen. Van dat soort naamsoverdracht zijn ons echter geen parallellen
bekend. Alleen het omgekeerde wordt courant waargenomen, nl. dat cultuurlandpercelen vernoemd worden naar waterlopen waaraan ze palen.
Wittevijvergracht (OW): De gracht is genoemd naar zijn ligging ten noorden van het complex Witte Vijver.
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8.3. VIJVERS EN POELEN
De Meetjeslandse toponymie is rijk aan namen gevormd met het kembestanddeel vijver. Vijver is een Latijns leenwoord (uit vivarium) dat via de
Oud-Franse vorm vivier in het Middelnederlands binnenkwam.
Daarnaast treffen we in ons bestand een hele reeks put-toponiemen aan. Put
(uit het Germaanse putja) wordt op verschillende zaken toegepast: depressies
in het landschap die al dan niet met water gevuld zijn, poelen en (natuurlijke
en kunstmatige) vijvers, geboorde waterputten, gedolven kuilen en groeven
waar leem, mergel, turf, zand enz. gewonnen wordt. (Mattheeuws-Devos
1997: 148)
Ten slotte treffen we in ons toponiemenbestand ook één poel-naam aan.
Volgens Gysseling (1978: 24) is poel een "Belgisch" (d.i. voor-Germaans)
substraatwoord dat verwant is met het Latijns palus 'moeras'.
Damplas (OW): voormalige plas of vijver ten zuiden van de Woestijnstraat.
Het is niet duidelijk wat de bepaling dam hier betekent: een afdamming dwars
door de vijver heen of een dijk langs de oever.
's Keysers Vijver (OW): ligt op het Oostwinkelveld, ten westen van de SintJansstraat en eraan palend. De vijver is genoemd naar een zekere (de) Keyser.
Kleemputten (OW): liggen ten noorden van de wijk Most en ten zuiden van
de Langestraat. De naam duidt op één of meerdere putten waar kleem, d.i. de
plaatselijke benaming voor de kleiachtige grondsoort die in het AN leem heet,
werd opgedolven.
Leemaarde werd voor verscheidene doeleinden gebruikt, o.m. om de bodem
van akkers te verbeteren, lemen woningen te bouwen, stenen te bakken of
dorsvloeren te verharden.
Moortelput (OW): moerassige laagte ten oosten van het Leischootstraatje.
Voor moortel zie Moortelmeers par. 6.2.1. g.
Waalpoel (OW): waal is afgeleid uit het Germaans wrela en betekent 'kolk
achter een dijk' of 'plas ontstaan door een dijkdoorbraak'.

8.4. BRUG
Oostwinkelbrug (OW): is de enige brug in Oostwinkel over de Lieve. Ze verbindt de Lange Straat met de Woestijnestraat. Ook Sint-Jansbrug genoemd
naar de eigenaar van het omliggende land: het Sint-Janshospitaal van Brugge.
80

BIBLIOGRAFIE
Augustyn, B. (1986): Integratie van natuurwetenschappelijke en historische bronnen
voor de ontginningsgeschiedenis van het zuidoostelijk Westerscheldegebied.
Rotterdam Papers V. Rotterdam.
Augustyn, B. en E. Thoen (1 987): " Van veen tot bos. Krachtlijnen van de landschapsevolutie van het Noordvlaamse Meetjesland van de 12e tot de l 9e
eeuw". In: Historisch-geografisch tijdschrift 5, pp. 97- 112
Camoy, A. (1948): Origines des noms des communes de Belgique. Louvain.
De Bel, L. (1996): Kruishoutem toponymisch doorgelicht tot 1600. Ongepubliceerde
licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent.
De Bo, L.L. (1892): Westvlaamsch Idioticon. Bewerkt door Joseph Samyn. Gent.
Facsimileherdrukken: Handzame 1970 en 199 1.
Debrabandere, F. (2003): Verklarend woordenboek van de familienamen in België en
Noord-Frankrijk. Tweede uitgave, met medewerking van dr. Peter De Baets.
Amsterdam, Antwerpen.
De Flou, K. (1914-1938): Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen,
Vlaamsch Artesië, het La.nd van den Hoek, de graafschappen Guines en
Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu. Gent. 18 delen.
Devos, M. ( 1998): "Valse katten in het Meetjesland". In: Vriendenboek Luc Stockman. Aalter. pp. 103-110.
Devos, M. (2004): "Betekenis en motivering van diemamen in de microtoponymie"
In: Naamkunde 34 (2002) [verschenen 2004], pp. 205-224.
Goeminne e.a. 1999 = Luc Goeminne, Maurits Vandeputte en Fred Willemijns,
Toponymie van Zulte. Zulte.
Gysseling, M. (1960): Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226). Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek. Tongeren. 2 delen.
Gysseling, M. ( 1975): "Dries". In: Naamkunde 7, pp. 258-265.
Gysseling, M. ( 1978): "Inleiding tot de toponymie, vooral van Oost-Vlaanderen" . In:
Naamkunde 10, pp. 1-24.
Gysseling, M. (1983): " Inleiding tot de oude toponymie van West-Vlaanderen". In:
De Leiegouw 25, pp. 39-58.

81

Gysseling, M. (1984): "Oude toponiemen te Deinze". In: Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het Lcmd aan Leie en Schelde 51, pp. 7-20
Kempeneers, P. (1982): Hydronymie van het Dijle- en Netebekken. Leuven. 4 delen.
Lindemans, J. (1948): "Toponymische verschijnselen geografisch bewerkt: zele". In:
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie
XXII, pp. 93-128.
Luyssaert, J. ( 1995): Meetjeslandse toponiemen tot 1600. Deel lil. Het Gentse. Band
1. Hansbeke. Maldegem.
Mansion, J. ( 1935): De voornaamste bestanddeelen der Vlaamsche Plaatsnamen.
Nomina Geografica Flandrica. Studiën, 3. Brussel
Mattheeuws, K. en M. Devos ( 1997): Meetjeslandse Toponiemen tot 1600. Deel IV.
Het Ambacht Zomergem. Band 3. Zomergem. Maldegem
MNHW Supplement = J.J. van der Voort van der Kleij (1983): Verdam. Middelnederlandsch handwoordenboek. Supplement. Leiden
MNW =E. Verwijs en J. Verdam (1885-1925): Middelnederlandsch Woordenboek.
's-Gravenhage. 9 delen (+ Tekstkritiek en Bouwstoffen + Aanvullingen door
Beekman).
Notteboom, H. (1983): "Oostwinkel". In: Ons Meetjesland l 6, pp. 58-90.
Notteboom, H. (1987): "Feodaal Oostwinkel". In: Appeltjes van het Meetjesland 38,
pp. 5-89.
Notteboom, H. (1994): 750 jaar parochie Oostwinkel. Maldegem.
Ryckaert, M. (1950): Bijdrage tot de geschiedenis van Ronsele. Gent.
Ryckaert, M. (1982): "Het Goed ten Boomgaarde, alias van Pilkem in Ronsele". In:
Appeltjes van het Meetjesland 33, pp. 216-250.
Ryckaert, M. (1983): "De identiteitskaart van Ronsele". In: Ons Meetjesland 16, pp.
91-108.
Stallaert =F. Debrabandere (1977): Stallaerts Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamse, Brabantse en
Limburgse bronnen. Derde deel. Handzame.
Taeldeman, J. (1989): Meetjeslandse plaatsnamen van vóór 1600. Deel /: Het
Ambacht Maldegem, Band 1: Adegem. Maldegem.

82

Taeldeman, J. ( 1990): Meetjeslandse plaatsnamen van vóór 1600. Deel /: Het
Ambacht Maldegem, Band 2: Maldegem. Maldegem.
Van de Woestijne, P. ( 1994): Mee(jeslandse toponiemen tot 1600. Deel IV. De Keuren
van Eeklo-Lembeke en Kaprijke. Band 1. Eeklo. Maldegem.
Van Durme, L. ( 1998): "Dries, vooral in Centraal en Zuid-Oost-Vlaanderen". In:
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie
70, pp. 117-212.
Verdeyen, R. ( 1945): Het Naembouck van 1652. Tweede druk van het NederlandsFrans woordenboek van Joos Lambrecht. Luik.
WNT

= Woordenboek der Nederlandsche

Taal. 's-Gravenhage, Leiden, 1863- 1998.

29 delen (+ 3 delen Aanvullingen)

83

KLEINE VERKLARENDE WOORDENLIJST
ablaut: regelmatige afwisseling van klinkers in de stamvorm van sommige
woorden, bv. steken-stak-gestoken.
alluviale grond: grond door aanslibbing ontstaan.
alluvium: aanslibbingsgebied.
appellatief: soortnaam
archivalia: archiefstukken.
areaal: gebied waarin bv. een bepaald gewas voorkomt.
akkerareaal, bosareaal: totale oppervlakte akkers/bossen m een bepaald
gebied.
appellatief: 1) als zelfstandig naamwoord: soortnaam, in tegenstelling tot
eigennaam of proprium, 2) als bijvoeglijk naamwoord: als soortnaam
gebruikt, in tegenstelling tot het propriale gebruik of gebruik als
eigennaam
assimilatie: aanpassing aan een volgende of voorafgaande klank (bv. korrel
uit kornel, aambeeld uit aanbeeld). Het omgekeerde is dissimilatie of
ongelijkmaking (bv. tovenaar uit toveraar).
attesteren: bevestigen met een bewijsplaats uit een document (een attestatie).
collectiefsuffix: achtervoegsel dat bij een woord gevoegd, er een verzamelnaam mee vormt (b.v. -te in gebergte, gevogelte).
dentaal: medeklinker die tegen de tanden wordt gevormd (ten d).
diftongering: het vormen van een tweeklank uit een klinker (b.v. ij uit i, ui
uit u).
diminutiefsuffix: achtervoegsel om verkleinwoorden te maken (-je, -tje, pje, -ke).
domaniaal stelsel: hofstelsel, middeleeuwse agrarische exploitatievorm op
basis van het tweeledig domein. Een landgoed of domein werd georga-
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niseerd rond een centraal hof; daaromheen lagen de boerderijtjes van
de horige boeren. Elke boer had een stu k 'eigen' grond en moest daarnaast ook als herendienst het aan het centrale hof toebehorende land
bewerken.
domaniale grond: grond die tot het eigen domein van de heer behoort.
epenthese: inlassing van een kl ank of een lettergreep in een woord, bv. de d
in hoenders en in de dialectvormen kJeinder en schoonder.
etymologie: taalwetenschap die de oorsprong van de 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.
feodaliteit: leenstelsel, waarbij een leenman aan zijn leenheer bepaalde verplichtingen had. Een feodale maatschappij was een maatschappij
waarin dat systeem gebruikelijk was, een feodale band een juridische
band tussen leenheer en leenman.
genitief: bezitsvorm van substantieven, bv. vaders vrienden, het huis des heren.
genus: grammaticaal "geslacht" van een woord (hij-woord, zij-woord of hetwoord).
Germaans: de gemeenschappelijke moedertaal van een aantal West- en
Noord-Europese talen (o.a. Duits, Nederlands, Engels, Noors, Zweeds,
enz.) zoals die vóór enkele duizenden jaren werd gesproken.
glossarium: lijst met trefwoorden en excerpten.
hydroniem: waternaam, naam van rivieren, beken, plassen, vijvers, enz.
hypercorrect: foutief uitgesproken of geschreven uit vrees voor onjuistheid
(b.v. als iemand die de h niet aanblaast, zou zeggen: Ik heb de h eer u
buit te nodigen).
hypothetisch: verondersteld, maar niet door bewij zen gestaafd .
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Indo-Europees: de gemeenschappelijke moedertaal van bijna alle Europese
en een aantal Aziatische talen, zoals die vele duizenden jaren geleden
zou gesproken zijn.
landboek: een beschrijving van alle percelen in een bepaald gebied, de voorloper van ons kadaster. Een bosboek beperkt zich tot beboste percelen,
heide, moerassen en onbebouwde gronden.
lemma: 1) trefwoord, titelwoord in een woordenboek of woordenlijst, hier in
de alfabetische lijst met toponiemen en excerpten, 2) artikel m een
woordenboek of vergelijkbaar naslagwerk.
lemmatiseren: als trefwoord opnemen.
metathese: omwisseling van klanken (meestal van medeklinkers) m een
woord, b.v. bron naast borne, gras naast gers.
Middelnederlands: de vorm van onze taal tussen de l 2e en het einde van de
15e eeuw.
nasalering: uitspraak door de neus (zoals an en un in het Frans).
novaaltiende: tiende ( = soort belasting) die men betaalde op nieuw ontgonnen land.
ommeloper: soort landboek waarin de percelen niet per eigenaar, maar
geografisch, d.w.z. perceel na (aanpalend) perceel worden beschreven.
Oudnederlands: de vorm van onze taal vóór de 12e eeuw.
patroniem: eigennaam die naar de naam van de vader is gevormd (b.v.
Adriaensen uit Adriaan). Een metroniem is gevormd naar de naam van
de moeder (b.v. Callens uit Calle =Katelijne).
personifiëren: als een persoon voorstellen.
realia: concrete zaken.
substantief: zelfstandig naamwoord; substantiveren: een substantief maken
van een ander soort woord (b.v. het kwade uit kwaad).
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substraattaal: taal die in een bepaald gebied nog als onderlaag wordt gebruikt,
terwijl een andere taal al als algemene taal in dat gebied wordt gesproken (b.v. Keltisch op het moment dat de boventaal al Oudnederlands is).
Een substraatwoord is een woord uit die substraattaal. De IndoEuropese substraattaal in onze streken noemt Gysseling "Belgisch" .
suffix: achtervoegsel, woorddeel waarmee men afleidingen maakt; b.v. -ig
(handig), -lijk (eerlijk), -es (barones), enz.
tautologie: woordgroep die een herhaling inhoudt (b.v. ik was blij en verheugd). Een tautologische uitdrukking is een uitdrukking die twee keer
hetzelfde zegt.
terminus ante quem: datum of jaar waarvóór iets is gebeurd of opgetekend.
Het tegengestelde (terminus post quem) is de datum waarná iets is
gebeurd. Hier is bedoeld: het jaar waarvóór (of waarna) een toponiem
is geattesteerd.
topografie: nauwkeurige beschrijving van het uitzicht van een landstreek of
terrein. Vandaar topografisch: plaatsbeschrijvend. De topografische
context: de omstandigheden ter plaatse.
velair: met betrekking tot spraakklanken: achteraan in de mond gevormd,
tegen het zachte verhemelte of velum, b.v. de klinkers oe en o., de
medeklinkers ch, g en k.
verhoofding: landboek waarin de percelen per eigenaar/gebruiker worden
beschreven.
vleivorm: de liefkozende, gemeenzame vorm van een naam, bv. Tine voor
Albertina.
volksetymologie: vervorming van vreemde of onbekende woorden, zodat ze
op bekende woorden uit de eigen taal gaan lijken, b.v. ledikant uit litde-camp, Plezante Vest (in Gent) voor Blaisantvest, kannegote voor
camveau.
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straat
Strepe
string
Stringdamstraatje
Stringen
Stringenland
stuk
Tarwebilksken
Tarwestuksken
Teerl ing
Ten Walle
Tiendenbilk
Trudenffruien
Trudenffruien Eke
Tussenste Veldeken
Ursel hoek
Yalckestede
Yangsken
Yarenbos(selken)

JO

24
39,49
31
24
56
67
76

18
50
80
24
47
25
74
36, 47
52
59
27
18,30
27
68
19
49
49
72
24
21

54
41

24
42
42,53
42

62
62
19
11
64
45
49
43,52
52,68
28
56
74
91

veld
Veldbilk
Veldhoekstraat
Verberrende
Verberrende Stede

42

VlJVer

80

Vijverstuk
Vlamingstraat
Volckaerts Winkel
Voorste Hillestuk
Voorste Wallebilksken
Vos enholen
Vosseytbos
V ranckx Dries
Waal poel
Wallebilk
Wallestraat
Watervore

49
24
19
30
49
26
75
50
52
75
71
37, 47
80
52
25
68

weg( el)

21

Wervaard
Westakker
Westerse Bilk
Westmeers
Weststraat
Weststring
Weststringen

68
50
52
50
25
50
52

92

Weyts Hoek
Wijdeland
Wildeland
Wilde Stukken
Witte Stukken
Witte Vijver
Witten Harens Stede
Wi ttevij vergracht
Wittevijverstraatje
woestijn
Woestijne
Woestijnestraat
Wouter 's Muencx Stuk
Wouters Eke
Wullaerts Put
Y sebaerts Veld
ZandputUe)
Zate
Zauzele
Zauzelemeers
Zauzelestraat
Zeggemeers
Zoete Bilk
Zompeling(en)
Zoutweg

20
69
69
70
70
20
54
79
25
43

44
25
46
76
64
43
65
70
12
51
25
57
61
60
26

GLOSSARIUM
Aanwijzingen
-

-

-

-

-

-

-

-

Het lemma volgt de huidige spellingregels, behalve bij plaatsnamen die met een
persoonsnaam beginnen en bij enkele vormen van onduidelijke oorsprong.
Als een naam nu nog gebruikt wordt, is voor de huidige spelling gekozen.
In het dialect van Oostwinkel en Ronsele eindigen bijna alle vrouwelijke substantieven en ook enkele mannelijke op -e. Die dialectische vorm is vaak onverbrekelijk met de plaatsnaam verbonden en is bewust als dusdanig behouden. B.v. Bijle,
Dreve, Strepe, Ettinge. Dat geldt echter niet voor namen op -straat en evenmin
voor namen die eindigen op doffe e + -1, -n, -r (bv. Akker, Stechel en dergelijke).
Om dezelfde reden worden diminutieven op -ken ongewijzigd gelemmatiseerd,
tenzij die vorm in het huidige dialect niet meer mogelijk is.
Op het lemma volgen alle in de archiefstukken gevonden attestaties, chronologisch geordend en telkens gevolgd door de bron (zie de afkortingen hierna) en de
bladzijde of het blad (recto/verso).
Oude overzichtskaarten van beide gemeenten hebben we niet gevonden; daarom
hebben we gebruik gemaakt van de kadasterkaarten van Popp uit het midden van
de 19e eeuw. Een bezwaar daartegen is dat de l 9e-eeuwse toestand op sommige
plaatsen nogal wat verschilt van de laatmiddeleeuwse situatie. Zo is op de kaart
van Ronsele het kanaal van Schipdonk al ingetekend, op die van Oostwinkel nog
niet; daar is de Lieve de waterweg van zuid naar noord. Ook het stratenpatroon is
hier en daar wat veranderd.
Een belangrijk deel van de excerpten komt uit Ronselse renteboeken (RAG-Ro 13,
4, 5 & 6). Ronsele had heel wat renten op aangrenzende gemeenten, vooral op
Zomergem en Oostwinkel. Niet altijd kon uitgemaakt worden waar een bepaald
toponiem gelegen was. Daarom is bij sommige lemma's een vraagteken bij OW
of Ro geplaatst. In enkele gevallen is een ligging op Zomergems grondgebied niet
onmogelijk.
Over de grens met Adegem liggen enkele percelen die kerkelijk tot de parochie
Oostwinkel behoorden, maar burgerlijk tot Adegem. Ook die namen zijn in het
glossarium vermeld en - indien mogelijk - op de kaart aangebracht.
In een aantal excerpten is ook de context opgenomen, waar die voor een beter
begrip van de aard of de ligging van het toponiem van belang kan zijn.
In de meeste teksten overheerst een schrijfwijze met kleine beginletter. Als in
dezelfde bron vormen met kleine letter en hoofdletter naast elkaar voorkomen, is
alleen de meest gebruikelijke opgenomen.
In de lij st zijn samengestelde toponiemen met groot, klein, lang, kort, krom e.d.
alfabetisch volgens het tweede woord gerangschikt. Zo komt Grote Bilk vóór
Groot Stringenland. Alleen voor hoog werd een uitzondering gemaakt.
Afkortingen worden opgelost volgens de spelling die in het bewuste document
gebruikelijk is. In twijfelgevallen is de aanvulling tussen haakjes geplaatst.
In enkele bronnen komen verschrijvingen en fouten voor. Als met zekerheid kon
aangetoond worden dat de afwijkende vorm hetzelfde perceel noemt, hebben we
hem zonder meer bij de correcte vorm ondergebracht en hem van een * voorzien.
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Was dat niet het geval, dan wordt hij afzonderlijk gelemmatiseerd.
Bij namen die zeer frekwent in de bronnen voorkomen, zijn slechts een paar
excerpten per bron opgenomen.

Gebruikte afkortingen
Archiefbronnen:

ADL

Archives Départementales à Lille

ADr
AF
AM
AOE

Abdij Drongen (RAG)
Algemeen Familiefonds (RAG)
Ambacht Maldegem (RAG)
Abdij Oosteeklo (RAG)

ARA

Algemeen Rijksarchief Brussel

AZD
BG
Bo
DFH
GB
GY-CM
GY-TW
HAK
J
Ka

Abdij Zoetendale (RAG)
Bisdom Gent (RAG)
Boekhoute (RAG)
de lla Faille d'Huysse (RAG)
Groot Begijnhof (SAG)
Gysseling, Corpus van Middelnederlandse teksten
Gyssefing, Toponymisch Woordenboek van België, Nederland,
Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland
Kapittel Harelbeke (RAK)
Jezuïeten (RAB)
Kaprijke (RAG)

KAD

Kathedraalarchief Doornik

K/SMG

Kerkarchief Sint-Michiels Gent (RAG)
Kerkarchief Waarschoot (RAG)
Land van de Woestijne (RAG)
Morel de Boucle (SAG)

KJWS
LvdW
MB
PIM
RAB
RAD
RAG
RAK
RG
RK
Ro

Pastoriearchief Maldegem
Rijksarchief Brugge
Rijksarchief Doornik
Rijksarchief Gent
Rijksarchief Kortrijk

RSA
RvVI

Rijke Gasthuis (RAG)
Rekenkamer (ARA)
Ronsele (RAG)
Rolrekeningen (ARA)
Raad van State en Audiëntie (ARA)
Raad van Vlaanderen (RAG)

SAE
SAG

Stadsarchief Eeklo
Stadsarchief Gent

SB

Sint-Baafsabdij (RAG)

SJHB
SJKG

Archief Sint-Janshospitaal Brugge
Archief Sint-Jakobskerk Gent (RAG)

RR
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SP
StVI

sv

u

Vi
VS

WH
WK
Zo
28/
94bis
30 1/
330/

Andere:
Aanw.
AR
ca.
Cart.
I. V.

kop.
KR
N

0
om!
r

Rek.
Rtb.
v
vgl.
16e

*

Sint-Pietersabdij (RAG)
Staten van Vlaanderen (RAG)
Sint-Veerlekapittel (RAG)
Ursel (RAG)
Vinderhoute (RAG)
Vreemde Steden (SAG)
We nemaershospitaal (SAG)
Wetachtige Kamer (ARA)(RAG)
Zomergem (RAG)
Penningkohieren (SAG)
Verkoop geestelijke goederen (SAG)
Jaarregisters van de Keure (SAG)
Registers van Gedele (Wezenboeken) (SAG)

aanwinsten
Armrekening
c1rca
cartu lari u m
bij het woord
kopie
Kerkrekening
staat in de plaats van een persoonsnaam
oorkonde
om(me)loper
recto
rekening
Renteboek
verso
vergelijk met ...
16e eeuw
zelfde tekst als het vorige excerpt
corrupte spelling of vergissing van de scribent
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OOSTWINKELSE EN RONSELSE PLAATSNAMEN
AARDEPUTTEN 1 <OW, B6>: de eerde putten, 1505, SAG-301/69, lür; - , 1528,
SAG-301 /84, 87r; een bunder lans dat men heet de heerde putten, 1553, RAG-Ro 4,
67r; ghenaempt de eerdepitten ". tzauzele oost ste jansstrate zuudt de diepenbeeckstrate, 1572, ARA-RK 45207, 84r; de herdepotten, id, 69r; een partye ghenaempt de
eerdepitten, 1579, RAG-AM 626, 164v; de herdeputten, 1589, RAG-Ro 6, 9r; een alf
bunderken Landts dat men hedt de herde potten ... zuyt et boterpotken, 1589, RAGRo 6, 62r; vierhonde rt Roeden Landts gheheeten de herdeputten, id, 9r.
AARDEPUTTEN 2 <Ro, K3>: vierhondert roen Landts gheheeten de herdepotten,
1574, RAG-Ro 5, l 2r; in de prochie van ronsele tot Diepenbeke ghenaemt de herdepitten, 1611, RAG-Zo 423, 35r.
AARSCHOOT <ÜW, E5-E6>: hup harscoot, ca.1300, RAB-Aanw.1912, 178v; up
haerscoot, 1337, SJHB-D 2/2, 72r; theer(en) schoot, 1506, SAG-330/43, J84r; een
ghemet lants ghenaemt theerschoot commende metten noortzijde up leyschoot straetkin dat loopt naer Ronslo, 1571, RAG-K/WS 28, J6r; - , 1599, RAG-K/WS 29, 43r.
ACHTERSTE HUL <Ro?>: een partie Lants ghenamt den achtersten hul ... tusschen
de diepenbeke strate ende walle strate, 1589, RAG-Ro 6, 37r.
ADEGEMSE MEERS <OW>: meersch gheleghen Inden adegemsche meersch
toostwincle, 1535, SAE-1009, 129r.
AKKER <OW, E6?>: infra locum appellatum acker, 1344, SJHB-0.531; inden ackere, ca.1470, SJHB-B 26, 69r; inden hoolbeke ande noortsyde vanden stractkine datmen ten ackere waert in gaet, 1486, RAB-J 2661, 27r; an tstraetkin dat ten acker wart
in gaet, id, 27v, 28r; ten hacker waert, ca.1530, RAB-J 2662, 51 v; ten acker waert,
1542 kop.ca.1570, RAB-J 2663, 45r.
Zie ook JA NS AKKER, LEISCHOOTAKKER, MOORTELAKKER, SCHOOTAKKER,
WESTA KKER en op Ro: DIEPENBEKEAKKER, RONSELA KKER .
AKKERKEN <OW, E6>: anden zuudthouck van leysscoot driesch neven de n weghe
die naer het ackerken loopt, 1558, RAG-BG B-2092, 7r.
AKKERKEN <Ro, K2?>: een partie ghenaemt het ackerken, 1589, RAG-Ro 6, 50r.
ALRYCX STEDE <Ro>: zeker plecke van lande ... hoefdende up de diepenbec straete gheheeten alrycx stede, 1479, RAG-Ro 13, 2 l v.
BACHTEN WALLE <Ro?>: bachten walle tusschen beede de straten, 1553, RAGRo 4, l 7r; vanden bilcxke ne bachten wal/e, 1554, SAG-VS 1 17, 44r; gheleghen bachten Walle, 1574, RAG-Ro 5, l 7r.
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BAEYAERTS STEDE <Ro, M2>: haerlieder stede te ronsele ande west strate Jeghen
pieter coppiins stede overe ende heet baeyaerts stede, 1452, SAG-VS 117, lüv; zyn
stede ende den belck darachter ende eet baeyaerts stede, 1525, SAG-VS 117, 24r.
BALSOENS BILK <OW, E5/E6?>: eenen bilck landts ghezeyt balsoens bilck ... metten oosthende up leyschootstraetien, 1558, RAG-BG B-2092, 3v.
BEDDEKENS <ÜW>: ghezeyt de beddekens ligghende an tpanthaechstraetken,
1558, RAG-BG B-2092, 14r.
BEELESTEDE <ÜW>: ghezeyt de beelestede ... metten westhende up de lieve, 1558,
RAG-BG B-2092, 14r.
BEGIJNENLAND <Ro, Ml?>: een alf bundere landts te ronsele Inden houck dat
men heet tbeghynen landt, 1574, RAG-Ro 5, 62r; dat men heedt tbegijnen landt,
1589, RAG-Ro 6, 56r.
BERG <Ro, L3>: up den berch, 1479, RAG-Ro 13, 13r; daerment heet den berch, id,
l 3v, 15v; byden berghe, id, 5v; beneden den beerghe, 1535, SAG-330/53, l 79r; den
berch, 1553, RAG-Ro 4, 6r; byden berghe, id, 8r; landt commende uuten goede van
bonjours te weten den berch, 1574, RAG-Ro 5, 26r, 30r; den berch, id, 82r, 98r; - ,
1589, RAG-Ro 6, 27r, 87r.
BERGELKEN <Ro>: 1/2 ghemet datmen heedt et berghelkin, 1479, RAG-Ro 13,
l 2r; dat men heet et berghelkyn, 1553, RAG-Ro 4, I 8r; de dreve ofte het berghelkyn,
id, l 5r; zekere partie van lande gheheeten de dreve ofte het berghelken, 1574, RAGRo 5, 15r; een alf Bundere landts datmen heet tberghelken, id, l 8r; een alf bunder
Landts dat men heet tberghelken, 1589, RAG-Ro 6, 15r; et berghelken, id, l 3r.
' S BEYYOETS STEDE <Ro>: bosch gheheeten tsbeyvoets stede, 1479, RAG-Ro 13,
35r; twee ghemete lx Roen bus gheheeten tsbeyvoets stede, 1553, RAG-Ro 4, 53r.
BIESKEN <Ro>: een stick lants gheheeten tbiesken, 1560, RAG-Bo 407, 38v.
BIEST(EN)/BlEZEN <Ro, N3>: up de biest, 1479, RAG-Ro 13, 48v, 53r;
bieste/biese, 1553, RAG-Ro 4, 72r; biesten, id, 80r; byesten, id, 72r; (een plecke van
lande gheheeten de) biesen, 1574, RAG-Ro 5, 74r, 75r ev; upden cauter metten westhende up de biesen, id, 76r; de biesten, 1589, RAG-Ro 6, 24r; upde biesen, id, 68r.
Zie ook NEDERBIEST.
BIJLE <Ro, M2?>: C roen nevens tgoet van franchoys Cabelliau gheheeten de bijle,
1574, RAG-Ro 5, 65r.
BILK <Ro>: 1/2 bunder lants datmen heet den hele ... ligghende Inden houc ande diepenbeke strate, 1525, SAG-VS 117, 24r.
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BILKSKEN <OW>: landts ghenaemt tbilcxke11, 1609, SAG-330/l30, 18v.
BLAUWE HOFSTEDE <OW, E5>: twee C roeden lants gheheeten de blauwe hofstede zuut Leyschoot straetkin, west gautier alaert mette dreve van zijnen leene, 1571,
RAG- K/WS 28, 46v; - , 1599, RAG-KJWS 29, 43v.
BLEEKMEERSELKEN <OW>: tbleeckmeirsschelken, 1579, SAE-10 lO, 323r.
BOELKENS GAT: zie BOUCKENS GAT.
BOGAERTBROEKSTRAATJE <OW, G3-G5>: een drevekin ghenaempt heymans
drevekin ... metten oosthende ant boghaertbroucstraetkin, 1533, SJHB-B 51-II, 76r.
BOGAERTMOER <OW, >: anden bogaert moer, 1473, ARA-RK 1089, 260v; bogaert moe re, 1473, ARA-RK 1090, 220r; - , 1504, ARA-RK 1091 , 97v; den boghaert
moer, id, 97r.
BOGAERTMOERSTRAAT <OW, Hl >: an Cruuskens moer ende de boomgaert
moerstrate, 1569, RAG-AF 4282bis, 5v; eenen Busch ghenaempt Cruuskens moer ...
comende metten oost hende ande Boghaerdtmoerstrate, 1579, SAE-1010, 323r.
BOGAERTSTRAATJE <OW, G3-G5>: den boogaerdstraetkenne, ca.1400, SJHB0 2/2, 73v; boengaertstraetkene, 1406, RAG-AF 6247, rol; den Boomg(haer)t
straetkine, ca.1460, SJHB-D 4, l 29v; cum oosthende up dboogh(aert )straetkin,
ca.1470, SJHB-B 2 1, 171v; tboghaertstraetkin, 1474, SJHB-B 27 , 148r.
BOGAERTS BROEK <OW, G3?>: ter plaetsen daerment heet In bogaerts brouc an
dnieuleykin, 1445, SAG-330/23, 238r; in boghaerts brouc, 1503, RAG-KJWS 64,
26v, 27v.
BOGAERTS STEDE <Ro>: lants ten hende van datmen heet boghaerts stede, 1452,
SAG-VS 1 17, 9r; lants ten hende van boghaerts stede in den houc, id, 1Or, 11 v; neffens heyndricx bogaerts stede, 1478, SAG-MB lO, l 2r; ten hende van boghaerts
stede te ronsele Jnden houc, 1525, SAG-VS 1 17, 26r; bachten boghaerts ste, id, l 2r.
BOGAERTS STUK <Ro>: lant ... gheheeten boghaerts styck, 1553, RAG-Ro 4, 76r.
BONJOURS <Ro, L2>: boengoers, 1479, RAG-Ro 13, 6r; lant in bonsioers, 1553,
RAG-Ro 4, 27r; in bounsioers, id, 27r, 34r, 50r, 5 lr; boenjoers, id, 26r; bounioers, id,
29r, 30r, 34r; bouniors, id, 34r; bounsoers, id, 49r; in bonjours, 1572, ARA-RK
45207, 4r, 73r; boojours, 1574, RAG-Ro 5, 52r; in bonjours ... west bonjours dreve,
id, 74v; bongers, 1589, RAG-Ro 6, 9 1r.
Zie ook GOED TE/VAN BONJOURS.
BONJOURS OREYE <Ro, L2>: bounioers dreve, 1553, RAG-Ro 4, 3r; up doost
ende van boengars drefve, id, 2r; id, 3r; in bonjo urs ... west bonjours dreve, 1572,
ARA-RK 45207, 74v; boeyngers dreve, 1589, RAG-Ro 6, 3r; boyngers dreve, id, 4r.
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BOOMBILK <OW, C4>: by der kercken ghezeyt den boembilck ... zuudt west de
groote straete, 1558, RAG-BG B-2092, l 3v.
BOOMBOS <OW>: in sauseele gheheeten den boombusch, 1557, RAG-AM 624,
65r.
BOOMSTUK <OW, BS>: ghenaempt boomstick, 1572, ARA-RK 45207, 14v;
tboomstick ... te zauzele, id, 82v.
BOONBILKSKEN <Ro, N l>: het boon beelsken, 1553, RAG-Ro 4, 69v; genamt et
boenbilcxken, 1589, RAG-Ro 6, 74r.
BOONDER <OW>: een ghemet ijC roen in leyscoot acker gheheeten den booendere, 1553, RAG-Ro 4, 98r; zeven C roeden Jandts In leyscootacker gheheeten den
Boondere, 1574, RAG-Ro 5, 103r.
BOONHUL <Ro, N2 of OW, E6>: hupden boenhil ofte stalpaers styck, ca.1300,
RAB-Aanw.1912, 178v; up den boenhil, 1337, SJHB-D 2/2, 7r; vC roen lants ende
heet den boonhul, 1553, RAG-Ro 4, 95r; heet den boonhul ofte stalpaers styck, 1553,
RAG-Ro 4, 95r; datmen heet den Boenhul ofte stalpaerts stick, 1574, RAG-Ro 5, 99r;
vC Roen landts datmen heedt den boenhul oft stalpaers stick, 1589, RAG-Ro 6, 91 r.
BOONSTREPE <Ro, Ml of N 1>: twee partyen Lants gheleghen jn Ronsel houck
ghenaempt de boenstrepe, 1610, RAG-Ro 72 KR+AR, 2v.
BOONSTUKKEN <Ro, M 1 of N l> jn Ronssele houck ghenaempt de boonsticken,
1592, RAG-Ro 72, KR+AR, 3r.
BOONSTUK(S)KEN(S) <OW, BS>: in zausele by den velde ... N ande westzijde met
de boonsticx, 1558, RAG-BG B-2092, 6v; metten zuudthende up de boonsticxkens,
id, 7v.
BOTERPOT <OW, 05?>: iiiiC roeden lants gheheeten den boterpot, 1571, RAGK/WS 28, 46v; vier hondert R. lants ghen. den *poterpot, 1599, RAG-K/WS 29, 43v.
BOTERPOTJE <Ro, K3>: de herde potten ... zuyt et boterpotken, 1589, RAG-Ro 6,
62r.
BOUCKENS GAT <Ro>: an bouckens ghat, 1479, RAG-Ro 13, 54v; upt boukins
ghadt in Ronsel cauter, 1553, RAG-Ro 4, 75r; een parcheel cauters ant boelkens gat
noort goedt van ronsele, 1574, RAG-Ro 5, 77r; *bochsuus gat, id, 87r; ant *boelkens
gat, 1589, RAG-Ro 6, 7 Jr.
BOUD IN DACKS HOFSTEDE <OW>: een ofstede ... gheheeten boudin dacke ofstede, ca.1530, RAB-J 2662, 45r; boudewyn dac hofstede, 1542 kop.ca.1570, RABJ 2663, 40r; Boudin Dacx hofstede, ca.1600, RAB-J 2667, 55v, 57r, 6lr.

100

BOUWENSDONK <OW, 02>: dat men heet jansacker neffens die boeuendonc,
1349, SJHB-0.586; ande bouwinsdonc, 1504, ARA-RK 1091 , 104r; achter de noortcanten vande hauwens doncken, 1557, RAG-BG B-2094.
BRAAKBILK <OW, C3>: den hraecheelc, 1478, RAG-RG, O; de braecbielc ligghende a n peerestraetki n, 1504, ARA-RK 1091, 1OOr.
BRAAMSTUK <Ro>: upt bramstick groot iiiC r., 1589, RAG-Ro 6, 44r.
BRAKE <OW> : landt ghe naempt de Brake ... metten noordthcnde ande
Yeldekenstraete, ca.1600, RAB-J 2667, 65 r; de Brake, id 65v.
BRAKELEIKEN <OW, H3-H4>: et brackeleyken, 1574, RAG-Ro 5, 15r.
BRANTINS MEERS <OW>: meersch ghenaempt brandins meersch, 1560, SAE1009, 309v; toostwyncle Inde meerschen ghenaempt branders meersch, 1568, SAE1010, 186r.
BRANTING/BRANTINK <OW, E 1>: een ghemet jn Oostwyncle ghenaempt den
Bra(n)tynck, 1580, SAE-1010, 336r; - , 1589, SAE-10 10, 427r; metten noordthcnde
ande Jabeke waeterloop ende metten zuudthende anden Brantynck, ca.1600, RABJ 2667, 47v.
BRANTINS HOFSTEDE <OW>: daerment heet te brantins, 1484, SAG-330/36,
469r; brantins hofstede, 1486, RAB-J 266 1, l 7v; hrantins ofstede, id, l 7r; - ,
ca. 1530, RAB-J 2662, 33v; brantins hoofstede, id, 34v; brantin hofstede, 1542
kop.ca.1570, RAB-J 2663, 33r, 36r/v; Brandins hofstede, ca.1600, RAB-J 2667,
43r/v,44r.
BREDE BILK <OW>: den breeden bilc, 1484, SAG-330/37, 22v.
BREED STUK <OW>: eene partije lants ghenaempt het breet stick, 1617, SAG330/ 134, 52r.
BRIEL(EN) <Ro, M3>: vC r. ghenaemt den hriel Ligghende an steenberch, 1543,
SAG-330/61, 12r; twee preseelen (sic) lans te Ronsele gheheeten de hryellen, 1553,
RAG-Ro 4, 29r; dat men heet den Briel, 1574, RAG-Ro 5, l 4r; twee parcheelen ...
ghenae mpt de Brielen, id, 29r; - , 1589, RAG-Ro 6, 25r.
ten BROEKE <Ro>: la seigne urie ten broucke, 1473, ARA-RK 1089, 53v. l 76v; - ,
1473, ARA-RK 1090, l47r; hcerscep vanden broucke, 1479, RAG-Ro 13, 1r.
BROEKSKENS <OW>: een stick lants ghenaempt de broucxkens, 1609, SAG330/ 130, l 8v.
BROEKSTUK <OW>: bij tbroucstic, 1508, SAG-330/43, 330r.
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BROEKTIENDE <OW>: de brouckthiende, 1571, SAG-28178/332, 14v; - , 1572,
SAG-28178/332, 10v; - , 1577, SAG-28/53/219.
'S BROCX STEE <Ro?>: te walle gheheeten sbrocx ste metten oost cante ande wallestraete, 1574, RAG-Ro 5, 63r; sbrochs ste, 1589, RAG-Ro 6, 57r.
BRUGSE STRAAT <OW, A4? of Ursel>: de Brugsche strate, 1503, ARA-WK 3235,
O; metten westhende up de brughsche strate ende metten oesthende up sent jansstrate, 1504, ARA-RK 1091 , 99r; de Bruchsche strate, 1539, ARA-WK 3239, O; - ,
1544, ARA-WK 3241, O; Brughsche strate, 1554, ARA-WK 3243, O; Brugsche strate, 1572, ARA-WK 3246, 0.
BUNDER <ÜW, D2 of F2 of F6>: deen parcheel gheheeten tbundere, 1499, SAGWH 270, 29r.
BUNDER 1 <Ro>: een ghemet bus gheheeten de sleehaghe ende heet nu et bunder,
1553, RAG-Ro 4, 66r; een bunder bosch ... ghenaemt tbundere thenden sleehaghe,
1574, RAG-Ro 5, 68r.
BUNDER 2 <Ro>: een bundere landts gheheeten het bundere, 1574, RAG-Ro 5, 13r;
een bunder lants gheheten et bunder, 1589, RAG-Ro 6, l lr.
BUNT <Ro, M2>; van Landtpachte ghenaempt den buent gheleghen by ronsel muelen~ 1610, RAG-Ro 72 KR+AR, 3v; een stick Lants ghenaemt den buent by
Ronselmuelen, 1625, RAG-Ro 72, KR+AR 3v.
CIJNSSTRAAT <OW>: ande zeynsstraete, 1546, RAG-AM 623, 50v.
DAALMEN/DALEM <Ro, N3>: dalem, 1338, RAG-SV, O; - , 1373, SAG-301/4,
28r; - , 1406, RAF-AF 6247, rol; Dalem, 1452, SAG-VS 117, 16r, 20r/v; daer ment
heet te daelhem, 1456, SAG-330/27, 348r; dalem, ca.1470, SAG-VS 117, llv, 16r;
ou len appelle te dalem, 1473, ARA-RK 1090, 22lr; dalem, 1479, RAG-Ro 13, 9r,
38r, 47v ev; daelhem, 1496, SAG-330/40, 300r; dalem, 1504, ARA-RK 1091, 97v,
lOOr; ten dallem, id, 103v; Dalem, 1510, SAG-VS 117, 8r; - , 1525, SAG-VS 117,
33r; Dalen, id, 33r, 35r; dalem, 1529, KAD-405, 107r/v, l08r; dalen, 1531, SAG301/87, 24r; de stede te dalem, 1536, RAG-Ro 71, 2r; - , 1546, SAG-301/100, 133v;
- , 1547/1548, RAG-Ro 71, 2r; - , 1553, RAG-Ro 4, 26r, 33r; daelem, 1558, RAGBG B-2092, 9v; daerment eedt te dalem, 1560, RAG-Bo 406, 38v; te dalem oost de
ghendtsche lieve ... noordt de ghendtsche lieve, 1572, ARA-RK 45207, 73v; dalem,
id, 29v, 72r/v; - , 1572, ARA-RK 45207-II, lr; daelem, id, 37r; - , 1572 kop.1606,
RAG-DFH, Kart.38/4, l v; dalemme*, 1574, RAG-Ro 5, 72r, 73r, 86r; dalem, 1589,
RAG-Ro 6, 14r; da/men, id, 23r; Daelem, 1592, RAG-Ro 72 KR+AR, 3v; daelmen,
1606 kop.1682, RAG-WK 221, 44r; daeleme, 1610, RAG-Ro 72 KR+AR, 3r; dalem,
1613, RAG-Zo 231, nr.64; Daelem, 1625, RAG-Ro 72 KR+AR, 3r.
Zie ook HOOG DMLMEN.
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DAALMENSTRAAT/DALEMSTRAAT <Ro, N3>: clalemstrate, 1504, ARA-RK
l091 , 103v; - , 1510, SAG-VS 117, 2v; daim strate, 1535, SAG-330/53, 180r; dalem
strate, 1553, RAG-Ro 4, 8 1r; dalemstrate, 1572, ARA-RK 45207, 20r, 72r; da/emstraete, 1574, RAG-Ro 5, 16r, 68r; dalemstrate, 1589, RAG-Ro 6, l lr; dalem straete, id, 14r; daelmstraete, 1606 kop.1682, RAG-WK 221, 60r; dalem strate, 1613,
RAG-Zo 231, nr.64.
Zie ook HOGE DMLMENSTRAATIDA LEMSTRAAT.
DAM <ÜW>: up den dam , 1504, ARA-RK 1091, 105v.
DAMMEN: zie HAMMEN.
DAMPLAS <ÜW, F2 of G2>: tot up den damplasch, 1553, SJHB-B 51-II, 62r; anden
damplasch, id, 64v; een alf ghemet Landts ghenaemt den Damplas hoofdende metten
noorthende ande Woestijn strate, 1562, SAE-1010, 48v.
DESHOUT: zie ESHOUT.
DTEPENBEKE <ÜW, B6-C6 + Ro, K2>: Joh. de diepenbeke, ca.1390, RAG-SB/R
41; diepenbeke, 1452, SAG-VS 117, 13r; - , 1478, SAG-MB 10, 27v; - , 1479,
RAG-Ro 13, 6v, 7v, 33v; den wech van diepenbeke ten Walle waert, 1506, SAG330/43, l 84r; Int gheweste ghenaempt diepenbeke, 1513, SAG-301173, l 5v; diepenbeke, 1536, RAG-Ro 71, 3r; - , 1553, RAG-Ro 4, 5r, 12r, 25r; - , 1558, RAG-BG
B-2092, 2v, 5r/v; inne de prochie van oostwyncle in een jeghenoote ghenaemt dieppenbeke, 1565, RAG-AM 624, 230r; diepenbeke, 1567, RAG-AM 625, 38r, 39r; - ,
1569, RAG-AM 625, 63v, 64r; te diepebeke, id, 80r; ten diepenbeke oost den waterghanck ... west tmeulestraetkin, 1572, ARA-RK 45207, 34r; ten diepenbeke ... west
ste jansstrate, id, 68v; diepenbeke, id, 83r; - , 1574, RAG-Ro 5, 29r, 52r; den wyck
van Leyschoot en diepenbeke, 1577, SAG-28/53/219, 7r, 16r; jnt gheweste ghenaempt diepenbeke, 1586, SAG-330/105, 165v; diepenbecke, 1589, RAG-Ro 6, 26r;
diepenbecke oft bongers, id, 9 lr; diepenbeke, 1592, RAG-Ro 72, 3r; - , ca.1600,
RAG-U 7, 25v, 72v; dyepembeke, 1610, RAG-Ro 72 KR+AR, 2v; diepenbeke, 1611,
RAG-Zo 423, 35r; - , 1614, RAG-U 7, 78v; - , 1625, RAG-Ro 72 KR+AR, 2v, 3v.
DIEPENBEKEAKKER <Ro, K2?>: In diepenbeec acke(re), 1479, RAG-Ro 13, 6v;
diepenbec ackere, id, 7r; diepenbeke acker, 1553, RAG-Ro 4, 5r; diepenbeke hacker,
id, 11 r, 29r, 58r; diepenbeeckackere, 1572, ARA-RK 45207, J08r; diepenbeke ackere,
1574, RAG-Ro 5, 5r, 11r, 52r, 59r, 60r; diepenheke acker, id, 29r; diepenbecke acker,
1589, RAG-Ro 6, 8r.
DTEPENBEKEBOSSEN <Ro, K2?>: jn diepenheke bosschen, 1528, SAG-301184,
87v.
DJEPENBEKESTRAAT <OW Al-El+ Ro, K2-Ml>: die Diepe(n)bekestrate, 1452,
SAG-VS 117, 9v; diepenbec straete, 1479, RAG-Ro 13, 21 v; ande Diepenbekestrate,
1525, SAG-VS 117, 24r; de diepenbeke strate bij den dullen hoornen, 1553, RAG-
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Ro 4, 65r; diepenbeeckstrate, 1572, ARA-RK 45207, 84r; diepenbeicstraete, 1558,
RAG-BG B-2092, 5v, 13r; diepenbeickstraete, id, 5r, 6r; de diepe penbeke strate (sic),
1569, RAG-AM 625, 80r; diepenbeeckstrate, 1572, ARA-RK 45207, lüv, 11 v, 19r/v
ev; diepenbeekstrate, id, 21 v; diepenbekestrate, 1574, RAG-Ro 5, 18r; diepenbeke
straete, id, IOr, 31r; - , 1589, RAG-Ro 6, 37r; diepenbecstraete, id, 16r, 2lv; diepenbeke strate, id, 37r; In oost wijnckele up diepenbeec strate, 1595, SAG-330/l J 7,
142r.
DRAAIBOOM <OW, 8 3 of C4>: ghenaempt den drayboom ". in zauzele ". noordt
de kerckstrate, 1572, ARA-RK 45207, 109r.
DREVE <Ro>: iiiiC Roeden Jans gheheeten de dreve, 1553, RAG-Ro 4, 12r; zekere
partie van lande gheheeten de dreve (ofte het berghelken), 1574, RAG-Ro 5, l 5r, l 8r;
de dreve oost het berghelken, 1589, RAG-Ro 6, 13r.
DRIEHOEK <OW, D4>: den driehouc an tsuuthende, 1503, RAG-K/WS 64, 27v;
iiijC 50 roeden landts ". ghenaempt den driehouc ". een straetkin dat naer leyscoot
loopt ande westzijde, 1553, SJHB-8 51-11, 6lv; gheheeten den driehouck, 1557,
RAG-AM 624, 65r.
DRIEHOEK <Ro, M2>: een stuck landts ghenaemt den drijhouck, 1541, RAG-Bo
406, !Or.
DRIEHOEKSKEN <Ro, M3>: datmen heet het drie houckin, 1479, RAG-Ro 13, 42v;
up daelmen heet et dryhoxkyn, 1553, RAG-Ro 4, 66r; dat men heet tdrye houcxken,
1574, RAG-Ro 5, 68r; het drij oucken, 1589, RAG-Ro 6, 2lr.
DRIES: zie LEISCHOOTDRIES, HOGE DRIESEN & VRANCKX DRIES.
DROGE BOOM <Ro, M3>: bosch ". gheheeten den droghen boem, 1456, SAG330/27, 348r; xiiii ghemeten ende vi ghemeten heetende den drooghen boom, 1496,
SAG-330/40, 300r; haren bus hyer voortyts lant gheweest dat men heet den drooghen
boom, 1553, RAG-Ro 4, 25r; bosch te drooghboome, 1574, RAG-Ro 5, 25r; ten
droeghen boeme, 1589, RAG-Ro 6, 22r.
DROSSAERTS STUKSKEN <Ro, M3>: een ghemet landts beneden der muelen
Inden terlick gheheeten Drossaerts sticxken, 1574, RAG-Ro 5, 28r; drossaerts sticxken, 1589, RAG-Ro 6, 24r.
DUIFHUISBILK <OW>: gheheeten den duujhuusbeilc, 1504, ARA-RK 1091, lOOv.
DULLE BOOM <Ro, K2 & OW, C6>: an de Walle straete byden dulle boeme, 1479,
RAG-Ro 13, lr; daer ment heet ten dulle boeme, id, l 7r; ten dullen boome, 1553,
RAG-Ro 4, 20r, 27r; (bus ande wallestrate, upde diepenbeke strate) by den dullen
boomen, id, lr 65r; ten du/len boomen, id, 25r; een plecke van lande ende bos ". daerment heet ten dullen boomen, id, 25r; bosch ghenaempt den dullen boom". zuudt de
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dicpenbceckstrate, 1572, ARA-RK 45207, lOv; ten dullen boom ... noordt de diepenbeeckstrate, id. 9 lr; bij den d11/le11 boom, 1574, RAG-Ro 5, 2r: ten Dullen boome, id,
25r; ten Dullen boomen ... mette n noorthende up Diepenbeke straete, id, 67r: den du/fen boom, 1589, RAG-Ro 6, 60r; by den Dullen bomen, id, 2r.
DUUCX BILK <OW>: bachten zyndcr stede gheheeten duucxbelc, 1504, ARA-RK
109 1, lOl v.
EE KSKENS <OW>: in de heexkine, 1376, SAG-330/6, 29v.
ELFHONDERD ROEDEN <Ro>: eenen bosch ghenaempt de ellef hondert Roen ofte
bij wouter heecke, 1573, SAO-VS 1 19 Rek, 62r; eenen bosch ghenaempt volcaert
wijnckele ... (N) west met de ellef hondert Roen, id.
ELSBOS <OW>: up de oostzijde daer an gheheeten den hels busch, 1578, SAE-1010,
3 l 4r; eenen bussch ghenaempt thelsch bussch, 1579, SAE- IO 10, 323r.
ERTVELD <OW, D3-D4>: wastina de erdsvelt, 1244 kop.ca.1300, KAD-Cart.D,
208r; Arnoldus de herdsvelt, id, 208r; hertvelt, 1277, GY-CM, 35 1; een stic lants ...
dat men heet hertsvelt, 1378, SAG-330/6, 204v LSJHB-0.64J; viiiC roeden up hertvelt up de westzyde vande voorn. lieve daerment heet den brouc, 1484, SAG-330/37,
22v; an hertfelt, 1504, ARA-RK 1091 , 102r; up eertvelt neven de groote strate, id,
l02v; up ertvelt ... metten noorthende up de langhestraete, 1558, RAG-BG B-2092,
7r; ertvelt, id, 3r, 8r, l 8r; wyck van Ertve/t, 1571, SAG-28178/332, 4r; wyck van
eerdtvelt, 1572, SAG-28178/332, 5r; Eerdvelt, id, I 9r; teertvelt ... west tleyschootstraetkin, 1572, ARA-RK 45207, l 9v; ghenaempt eertvelt, id, 14r; teertvelt, id, 83v;
teer/velde, id, 35 r; Wyck van Errvelt, 1577, SAG-28/53/2 19, 5r, l 5r.
ERTVELDSTRAAT <OW, 0 3>: hoofdcnde an de hertveltstrate, 1369, SJHB-0.797;
ande ertfelt strate, 1504, ARA-RK 109 1, 102r.
ERWEETBOS <Ro>: iiii ghemete busch hoefdcnde up de kuckelberch straete gheheeten den herweet busch, 1479, RAG-Ro 13, 27v; et vierde deel vanden heerweet
bossche, 1553, RAG-Ro 4, l 9r; vanden heerwe(e)t bossche, id, 40r; herweetbosch,
1574, RAG-Ro 5, 42r; den *herwechbosch, id, 40r, 4lr; den *herwechhosch, 1589,
RAG-Ro 6, 38r; herwetbosch, id, l 7r.
ESHOUT <OW, B6-C6>: in loco dicto *deshout, 1359, RAD-Cart.74, 39r.
ETTINGE <OW, E2 of 0 2>: te eender plecken datmen eet t(er) Hetti11ghe, 1503,
ARA-WK 3235, O ; dat men heet ter hellynghe, 1504, ARA-RK 1091 , 99r; de
Hettinghe, 1539, ARA-WK 3239, O ; ter Hettynghe, 1544, ARA-WK 3241 , 0; - ,
1554, ARA-WK 3243, 0: een leen groot xix ghemeten ... ghenaempt de hettinghe,
1554, SAG-33017 1, l 55r; de hettynghe, 1571/1572, SAG-28178/332, 4r/5 r; - , 1577,
SAG-28/53/219, 6v.
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FONTEINBOS <Ro, K3>: metten fonteyn bosch, 1574, RAG-Ro 5, 6r; metten fonteyn bars, 1589, RAG-Ro 6, 96r;fontain bosch, 1606, RAG-Zo 398, 2v.
FOREEST <Ro?>: dit bunder ... gheleghen te walle gheheeten tforeest, ca. 1470,
SAG-VS 117, 28r; een plecke van lande ende bussche ... gheheeten et tforeest, 1479,
RAG-Ro 13, 9r; sceynsse vanden 'rfrorest, 1516, SAG-VS 119 AR, 2v; eenen bunder
landts gheheeten *tfrorest, 1531, SAG-VS 119 AR, 2v; vanden ~frofreste, 1536,
SAG-VS 119 AR, 2v; vandenforreste, 1539, SAG-VS 119 AR, 2v; vandenforreest,
1542, SAG-VS 119 AR, 2v; ~foreest, 1546, SAG-VS 119 AR, 2r; tforest, 1548, SAGVS 1 19 AR, 2r; tforeest, 1549, SAG-VS 119 AR, 1v; een plecke van lande ... gheheeten etforeest, 1553, RAG-Ro 4, 14r; een stick gheheeten etforreest met den sutwest ende up de beuderwaen strate, id, 39r; tforeest, 1553/1555, SAG-VS 119 AR,
3v/1 v; landt ende bosch gheheeten de foreest ... metten noortoosthende upde wallestraete, 1574, RAG-Ro 5, 39r; hetforeest, id, 5r; (lant ende bosch gheheeten tforreest, id, 39r, 43r, 58r; Landt ende bors gheheeten tforeest, 1589, RAG-Ro 6, 52r;
twee ghemeten datmen hedt tfor(ee)st, id, 36r.
Zie ook KLEIN FOREEST.
GALGENMEERSELKEN <Ro>: tgalghemeerschelken, 1574, RAG-Ro 5, 88r.
GALGENSTUK <OW, C5>: tzauzele oost tgalghestick, 1572, ARA-RK 45207, 83r;
ghenaempt Zauzele ... suut N met het galghestick, 1615, RAG-U 183111 , 3r.
GEERKEN <OW, C5 of C6>: ghenaempt tgheerkin ... west tbreede van tmeulestraetkin, 1572, ARA-RK 45207, 20r.
GEEROLFS MOERKEN <ÜW>: up de lieve e nde ant oostende ligghende tser gheero(fs moerkin, 1337, SJHB-D 2/2, 73v.
GEEROLFS STEDE <Ro?>: dat men heet gheerlojs ste, 1553, RAG-Ro 4, 68r.
GENTSE LIEVE <ÜW, E l-G6>: cum westhende ande ghendsche lieve, ca.1470,
SJHB-B 21, l 70v; ande westzide zo leegt de ghentsche lieve, ca.1470, SJHB-B 26,
l 2r; de ghentsche lieve, id, 12v, 75r; ghendsche lieve, 1474, SJHB-B 27, 36v; de
ghensche live, 1542 kop.ca. 1570, RAB-J 2663, 32v; de ghendtsche lieve, 1553,
SJHB-B 51-11, 72r; - , 1554, SJHB-E 4, 23r; de ghendssche Lieve, 1558, RAG-BG
B-2092, lOv; de ghendtsche lieve, id, 13r; - , 1560, RAG-AM 624, 157r/v; de
Ghendsche Lieve, ca.1560, SJHB-D 11, 33v; de ghentsche lieve, 1568, RAG-AM
625, 48r; de ghendtsche lieve, 1572, ARA-RK 45207, 12r, 73v; de ghendse lieve, id,
l 3v; in oostwyncle oost de ghendtsche lieve, 1572, ARA-RK 45207-11, 22r; de ghentsche lieve, 1576, RAG-AM 626, 1 l 3v; de Ghendtsche Lieve, 1579, SAE-1010, 323v;
de ghendsche lieve, id, 322v, 323r/v; ande Ghensche Lieve, ca.1600, RAB-J 2667,
38r; vande Ghendtsche Lieve, id, 38r; de ghentsche Lieve, 1606, RAG-Zo 398, 35v.
GENTSE MEERS <ÜW>: metter noordzyde ande ghendsche meersch, 1504, ARARK 1091 , 99v; ghenaempt den ghendtschen meersch, 1572, ARA-RK 45207, 8v.
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GEYSER <Ro, M3>: sinen bus te dalem gheheetcn den gheyusere, 1553, RAG-Ro 4,
26r; den gheusere, id, 33r; upden gheuserre, 1514, RAG-Ro 5, 33r; bosch te *damme
daerment heet de gheysere, id, 26r; commende upden gheysere, id, 21 r; den gheyserre, gheyseere, id, 47r; te dalmen daerment heedt de ghe.vser, 1589, RAG-Ro 6, 23r.
GHYSELBTLK <OW>: een partije landts ghenaempt ghyselbilc, 1595, SAG330/117, l42r.
GINSTBILK(EN) <ÜW>: de gheenstbelcxkins, 1474, SJHB-B 27, J 50r; de ghenst
beilc, 1504, ARA-RK 1091 , l 04v; den gheenstbeelck, 1553, RAG-Ro 4, 96r; ghezeyt den gheinstbilck ... upt ertvelt, 1558, RAG-BG B-2092, l 8r; een stick Landts ghcnaempt den gheenstbilck in oostwyncle, 1595, SAG-330/117, 142r.
GINSTBILK <Ro, N3>: den gheinstbeilc, 1479, RAG-Ro 13, 31 v; de ghenst hele, id,
42v; den gheenst buelck, 1553, RAG-Ro 4, 46r; den gheenstbeelck, id, 96r; den
gheenst bulck, 1574, RAG-Ro 5, 48r; den gheenstbulck (byden wallebulcke by
tstrynghelant), id, 67r, l OOr; ginstbilck, 1589, RAG-Ro 6, 43r.
GOED TE/VAN BONJOURS <Ro, L2>: van den goede van boenioers inde prochie
van Rontsele, 1433, SAG-330/20, 308v; van den gheelen goede te bonjours, 1439,
SAG-301 /35, 62v; tgoet te boengoers, 1479, RAG-Ro 13, 6r; tgoet te Boey(er)goens
ende Burslant, 1510, SAG-VS 11 7, lOv; syn ghoet te bounsioers, 1553, RAG-Ro 4,
55r; gheheeten et tghoedt te bounioers, id, 9r; upt ghoedt in bounsioers / tghoedt van
bounsyoers, id, lür; vanden goede gheheeten bounsiors, id, 55r; goedt/uuten goede
van bonjours, 1574, RAG-Ro 5, lür, 29r, 30r; uuten/vanden goede van boensioers, id,
9r, 10r, 26r; tgoet van bonjours, id, 29r; vanden goede van boenjoe(r)s, id, lOr; int
goedt van boensiers, id, 9r; het ghoedt van Bonjours, id, 34r; tgoet in bonjours, id,
52r; !goed in bonsours, id, 57r; goede van bonjours, 1589, RAG-Ro 6, 24r.
GOED TEN BOOM GAARDE <Ro, M l-M2>: tgoet ten boemgaerde gheleghen in de
prochie van ronsele in tambacht van somerghem, 1396, SAG-330/ 10, 238v; goet Ie
boengaers, 1479, RAG-Ro 13, 6r, 18r, 23v, 36r; den goede van boeyngers, 1589,
RAG-Ro 6, 8r; tgoedt In boingers, id, 51 r.
GOED TE DIEPENBEKE <OW, C6>: haerlieder goet al soot ghestaen ende gheleghen es In de prochie van oostwincle gheheeten tgoed te diepenbeke, 1428, SAG301129-11, 103v; et ghoedt van diepenbeke, 1553, RAG-Ro 4, 30r; tgoet van diepenbeke, 1558, RAG-BG B-2092, 6v; een pachtgoet ghenaemt het ghoet van diepenbeke, 1571, SAG-28178/332, 5v; haer goedt In diepenbeke ackere ghenaemt het goet te
diepenbeke groot ontrent xiiii bunder, 1574, RAG-Ro 5, 52r; tgoet van diepenbeke,
id, 28r, 30r; een pachtghoet ghenaempt het ghoet Ie diep enbeke ... Ligghcnde som in
Ronsele ende som In Somerghem, 1577, SAG-28/53/219, 7r; tgoedl van diepenbeck,
1589, RAG-Ro 6, 47r.
GOED VAN OOSTWINKEL <OW, D2-D3>: tgoet van Woestwincle, 1478, RAGRG, O.
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GOED/HOF VAN RONSELE <Ro, N2>: neven thof te ronsele, 1479, RAG-Ro 13,
14r; neven het hof van Ronsele, 1553, RAG-Ro 4, 16r; et ghoedt van Ronsele, id, 2 1r,
25r ev; et tghoet te Ronsele, id, 27r; het goedt van ronsele, 1574, RAG-Ro 5, 2lr, 98r;
tgoet van ronsel, id, 74r; tgoet van ronsele, id, l 5r, 25r, 27r ev; - , 1589, RAG-Ro 6,
18r.
GRIETE MOYENS STUK <OW?>: in griete moyens stick, west de Ghendtsche
Lieve, 1579, SAE-1010, 323v.
GROTE BILK <Ro, N3?>: een partie Lants ghenaemt de groot bilck, 1589, RAGRo 6, 40r.
GROOT STEENBERG: zie STEENBERG.
GROTE STRING <Ro>: een partije Lants gheleghen in Ronselle ghenaemt den grooten stryngh, 1622, RAG-Zo 423, 11 r.
GROOT STRINGENLAND <Ro, M2>: groot stringlant, 1589, RAG-Ro 6, 9r.
GROOT STUK <OW>: een stic datmen heet tgroote stic, 1508, SAG-330/43, 330r;
ghenaempt tgroote stick, 1572, ARA-RK 45207, 79v.
GROOT VELD EKEN <Ro, L2>: upt groote veldekyn, 1553, RAG-Ro 4, 50r; up tgoet
in bonjours ghenaemt tgroote veldeken, 1574, RAG-Ro 5, 52r.
GROTE WALLEBILK <Ro, N3>: genamdt de n grooten Wallebilck, 1589, RAGRo 6, 30r.
HAAKTESTUK <OW, C6?>: in zauseele ... N up de oostzijde met thaectestick, tgoet
van diepenbeke ten zuudthende, 1558, RAG-BG B-2092, 6v; ghezeyt thaecktestick,
id, 18r.
HALF GEMET <OW>: mersche die men heet int half ghemet, 1349, SJHB-0.579;
int Half ghemet, ca.1460, SJHB-D 4, 106r.
HAMERKEN <Ro, M3>: 1 ghemet gheheeten et ham(er)ken, 1479, RAG-Ro 13,
14v; een plecke van lande gheheeten et hamerkyn by den spryeten belck ... ande sut
syde commende met eenen hoek ant straetkin dat loopt van hooch dalmen naer Ronsel
kercke, 1553, RAG-Ro 4, 21r; dat men heet het hamerken by den sprieten bulck commende upden gheysere, 1574, RAG-Ro 5, 21r; het hamerken, 1589, RAG-Ro 6, 18r.
HAMMEN <OW, F3>: over de Lieve twee sticken Landts ghenaempt de dammen,
1596, SAG-330/119, 54v; te oostwyncle ... in de partijen ghenaemt de hammen zuutwest de ghentsche Lieve, 1606, RAG-Zo 398, 35v.
HAVERENBILK <OW>: de haveren bilck, 1557, RAG-AM 624, 65r.
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HEERSCHOOT: zie AARSCHOOT.
HEERSELSE BROEK <OW>: Inden heerse/schen brouc ligghende in Wostwinkle,
1403, SAG-330112, 303r; In den herse/schen brouc, 1419, SAG-330/17, 42v.
HEERWEGBOS <Ro>: een heelft vanden henvechbosch, 1574, RAG-Ro 5, 41 r; - ,
1589, RAG-Ro 6, 38r.
HEINS BILKSKEN <OW>: gheheeten heyns bee/cxkin, 1504, ARA-RK 1091 , 104r.
HEKSTRAAT(JE) <OW, E6>: ter hecstraten, 1504, ARA-RK 1091 , 97v; byde watervorre hoofdende metten west ende up de eeck strate, 1553, RAG-Ro 4, 98r; ant
ecstraetkyn, id, 96r.
HELICSTUK <OW>: daerment heet ande oostzyde vand(en) helic sticke, 1484,
SAG-330/36, 469r.
HELLEKEN <Ro, K3>: hondert roen landts up steenberch ... ghenaemt het he/leken,
1574, RAG-Ro 5, l4r; - , 1589, RAG-Ro 6, l 2r.
HENNENSTUK <OW, C3?>: gheheeten thinnestic, 1504, ARA-RK 1091 , lOOr; an
peerestraetkin gheheeten thinnestic, id, 103r/v.
HERDEPUTTEN: zie AARDEPUTTEN.
HEYMANS DREEFKEN <OW, G4>: een drevekin ghenaempt heymans drevekin ...
metten oosthende ant boghaertbroucstraetkin, 1533, SJHB-B 51-II, 76r.
HILTSTlJL <OW, 02>: ghezeyt den hiltstijl ligghende mette noortzijde neffens de
hofmeersch, 1558, RAG-BG B-2092, 14v.
HOEK <Ro, Ml>: (ten hende van boghaerts stede) in den houc, 1452, SAG-YS 117,
9r, !Ov, 11 v; in de houc an de diepe(n)bekestrate, id, 9v; te ronsele Inden houc, 1479,
RAG-Ro 13, 8r, 1Or, 22v, 37v; - , 1525, SAG-YS 11 7, 24r, 26r; te Ronsele inden
hoek, 1553, RAG-Ro 4, 13r, 59r, 60r; jnden houck van ronsele, 1574, RAG-Ro 5, 33r;
te ronsele Inden houck, id , passim;-, 1589, RAG-Ro 6, 11 r.
Zie ook RONSELHOEK.
HOEKMEERS <OW>: Inde houcmeersch, 1506, SAG-330/43, 184r; Jn hoestwynkele daerment heet de houck mersch, 1531, SAG-YS 119 AR/Zo, 3v.
HOFMEERS <OW, 02>: nevens der hofmeersch, ca.1460, SJHB-0 4, 105r; neffens
de hofmeersch, 1558, RAG-BG B-2092, 14v.
HOFSTRAATJE <OW, C3>: thofstraetkin, 1414, SAG-WH 268, 20r; - , 1478,
RAG-RG, 0; - , 1504, ARA-RK 1091 , 99v, J02r; achter de kercke ... metten zuyt-
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hende up thofstraetken, 1558, RAG-BG B-2092, 12r; up de oostzijde van de priesteraige, commende metten noorthende upt hofstraetken, id, J 6v.
HOFYELD <OW>: nevens den Hofvelde van Woestwin(cle), ca.1460, SJHB-D 4,
103r.
HOGE DAALMSTRAAT <Ro, N3>: de hoeghe daelem strate, 1589, RAG-Ro 6, 23r.
HOGE DRIESEN <OW, C2>: tusschen jans acker meersch ende de hooghe driesschen, 1557, RAG-BG B-2094.
HOGE MA(A)T <OW, F l>: het hooghmaet, 1504, ARA-RK 1091, 10 lr; neffens
tHooghe mat, 1577, ARA-WK 3248, O; busch dat men heet thooghe mat ... metten
zuudthende ande oestynestrate, 1553, SJHB-B 51 -Il, 66v; neffens thooghe Mat, 1577,
ARA-WK 3248, O; bosch ... ghenaempt dhooghemat, 1589, SAG-330/l l 0, 84r.
HOGE VELDEKENS <Ro>: x bunderen landts ... gheheeten de hooghe veldekens,
1574, RAG-Ro 5, 3 lr; - , 1589, RAG-Ro 6, 28r.
HOOG DAALMEN <Ro, N3>: ant straetkin dat loopt van hooch dalmen naer Ronsel
kercke, 1553, RAG-Ro 4, 21 r; dhooch dalemen, id, 28r; te hooghe daelmen, 1606
kop.1682, RAG-WK 221, 56v.
HOOG STUK 1 <OW>: het hooghe stic, 1502, RAB-J 2661, l 7v; vanden hooghe
sticke, id, l 7v; et hoghe stic, ca.1531, RAB-J 2662, 35r; thooghe stic, 1542
kop.ca.1570, RAB-J 2663, 37r; thooghe stick, ca.1600, RAB-J 2667, 45v, 52r.
HOOG STUK 2 <Ro>: het hooghe stick, 1573, SAG-VS 119 Rek, 60v.
HOSTIJNE(STRAAT): zie WOESTIJNE(STRAAT).
HOORICX STEDE <Ro, K2?>: odrycx stede, 1479, RAG-Ro 13, 21 v; oderix stede,
1547, RAG-Ro 71, 2v; hoorryx ste, 1553, RAG-Ro 71, 2v; een plecke van lande hofdende up de diepenbeke strate ... gheheeten houderyx stede, 1553, RAG-Ro 4, 3lr;
hordryx stede, id, 57r; syn hofstedeken gheheeten hoodricx ste commende metten
noorthende up de diepenbeke straete, 1574, RAG-Ro 5, 31 r; in diepenbeke ackere
ghenaemt hoodricx ste, id, 59r; zijn ofstedeken gheheten hoodricx ste, 1589, RAGRo 6, 28r.
HOUCKAERTBOS <OW>: den houckaert busch, 1553, SJHB-B 51-11, 62r, 64r.
HOUTMEERS <OW, E4>: de hout mersg, 1314, RAG-RG, O; die houdmersch bachten rodekine, 1337, SJHB-D 2/2, 72r; die houdmeersch, id, 73r; de Houtmersch,
ca.1460, SJHB-D 4, 103v; den houtmeersch, 1504, ARA-RK 1091, 98r; Jnde haut
mersch, 1516, SAG-VS 119 AR/Zo, 3v; aut mersch, 1536, SAG-VS 119 AR/Zo, 3v;
audt mersch, 1539, SAG-VS 117 AR/Zo, 3v; haut mersch, 1542, SAG-VS 119
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AR/Zo, 3v; haut meersch, 1546, SAG-VS 11 9 AR, 3r; hautmers, 1548, SAG-VS 11 9
AR/Zo, 3v; hautmerchs, 1549, SAG-VS 119 AR/Zo, 2v; haut mersch, 1553, SAG-VS
11 9 AR/Zo, Sr; haut meersch, 1555, SAG-VS 119 AR, 3v; de haute meersch , 1557,
RAG-AM 624, 6Sr; de hautte meersch, 1579, RAG-AM 626, 164v; hautmeerschs,
1581/1594, SAG-VS 11 9 AR/Zo, 3r; haut meersch, 1594, SAG-VS 11 9 AR/Zo, 3r;
haut meerschs, 1598/1599/1601, SAG-VS 11 9 AR, 3r.
HUEZIMEERS <OW, C4>: in zauseele ... hoofdende up de huesi meersch, 1558,
RAG-BG B-2092, l 8r; de huesi meersch, id, 18v.
HUGELYNS STEDE <OW>: een beilc lants gheheeten huughelyns stede, 1504,
ARA-RK 109 1, 104r.
HUISST UK <OW>: gheheeten tuustick / thuustick, 1557, RAG-AM 624, S7v.
HUL <OW, E2>: zyn stede anden hul, 1504, ARA-RK 109 1, 1OOv; stedekin anden
hul, id, 101 v; up den hul, 1558, RAG-BG B-2092, 14r; bij den hulle metten noorthende up de langhestraete, id, 16v.
Zie ook BO ONH UL, OUDE HUL.
HUL <Ro>: zie ACHTERSTE HUL.
HULSTUK <OW>: gheheeten thilstic, 1504, ARA-RK 109 1, 103v.
Zie ook VOORSTE HULLESTUK.
JA BBEKE <OW, A4-E l>: jabbeka, 1244 kop.eind 13e, KAD-Cart.D, 208r; usque ad
fi nem rivi de iabbeca versus zoutweghe / supra rivum de iabbeka in vlamincstrate,
1280, RAK-HAK 2499, O; de jabbeca versus zoutweghe, 1285 kop.eind 13e, KADCart.D, 310r; enen alfven buunre merschen licghende up de Jabbeke, 1330 (ns 1331),
SJHB-0.326; Jabbeke, 1345, RAK-HAK Cart., 2 14 (DPI.TV, 920); - , 1349, SJHBO.S86; - , 1413, RAK-HAK F-1 08, 7r; j waterloop heet de Jabbeke, 1447, SJHB-E
1, 6Sv, 66r, 67v; jabeke, 1486, RAB-J 266 1, 18r; bij der kercke metter noortzyde
neven de *abbeke, 1504, ARA-RK 109 1, 102r; Jabbeke, id, 102v; ter plaetsse daerment heet te *Jaweke, 1508, SAG-330/43, 330r; (up/te) *Jaweke, id, 330rlv ;jabbeke,
1520, SJHB-EL 2 1, 3v; ande jabeken, ca.1530, RAB-J 2662, 36r; Jabbeke, 1542
kop.ca.1570, RAB-J 2663, 37v; waterloop ghenaempt de Jabbeke, 1553, SJHB-B-S l11, 60r; jabheke, id, 60v; - , 1554, SJHB-E 4, 26r/v; - , 1557, RAG-BG B-2094; , ca.1560, SJHB-D 19, S2v; - , 1561, RAG-AM 624, 17Sv; - , 1572, ARA-RK
4S207 , 81r; by de Jabbeke oost oostwyncle velt, 1572, ARA-RK 4S l 89, SOr; Jabbeke, id, S lr, 57r; - , 1575, RAG-AM 626, 92v; Jabeke, ca.1600, RAB-J 2667, 4Sr, 48r,
49r; andc Jabeke waeterganc, ca.1600, RAB-J 2667, 44v, 46v; Jabeke waeterganck,
id, 4Sr; Jabeke waeterloop , id, 47r/v, 48v, SOr ev.
JAN BAUWENS STEDE <OW, BS>: bij den velde ... jan bauwens stede ghezeyt de
vossenholen ... west ste j ansstraete, 1558, RAG-BG B-2092, 15v.
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JAN CANTS STEDE <ÜW>: ande stede gheheeten jan cants stede, 1504, ARA-RK
1091, 102v.
JANENSTUK <OW, F6>: drie ghemeten gheheeten lanen stic up de oostzyde (?)
vande lieve binnen de prochie van oost wyncle, 1484, SAG-330/37, 22v; een alf bunder landts gheheeten Jane stick, 1503, RAG-K/WS 64, 27v.
JAN LAMMENS BILK <ÜW>: gheheetenjan lammins beilc, 1504, ARA-RK 1091 ,
105v.
JAN MEEUS' LAND <ÜW>: gheheetenjan meeus lant, 1504, ARA-RK 1091, lOL v.
JANNEN STEDEKEN <Ro, M2>: te ronsele Inde weststraete gheheeten Jannen stedeken, 1574, RAG-Ro 5, 18r; - , 1589, RAG-Ro 6, l 6r.
JANS AKKER <OW, B3>: dat men heet jansacker neffens die *boeuendonc, 1349,
SJHB-0.586; C L v r. in de prochie van hoost Wincle daer ment heet Jhans acker,
1378, SAG-330/6, 204v;jansackere, 1504, ARA-RK 1091, 101 v; - , 1557, RAG-BG
B-2094; - , 1558, RAG-BG B-2092, 2r; - , 1572, ARA-RK 45207, 15v, 101 v; ghenaemptjansackere achter de cruuphuut ... up tambocht van maldeghem, id, 16v.
JANSAKKERMEERS <OW, C2>: tusschen Jans acker meersch ende de hooghe
driesschen, 1557, RAG-BG B-2094.
JAN SMETS STEDEKEN <Ro, N3>: metten zuythende up de dalem straete ...
genamt et vorenste wallebilcxken oft Jan smets stedeken, 1589, RAG-Ro 6, 14r.
JAN TEERLINCK(S) BOS <Ro, M3?>: twee ghemeten bosch gheheeten Jan teerlinck Bosch commende metten oosthende up de wallestr(ate) met den noortwesthouck
ant forreest, 1574, RAG-Ro 5, 43r; bosch gheheten Jan terlinch bars, 1589, RAGRo 6, 39r.
Zie ook TEERLING.
KAARSBILK <Ro>: een styck lans gheheeten den kaers beelck, 1553, RAG-Ro 4,
86r, 87r.
'S KAPELLEKENS <ÜW>: een partie busch ligghende in zauseele ... ghenaempt de
scapellekens, 1575, RAG-AM 626, 79v.
KAPOENBOS <OW, C6>: ghenaemt den cappoenbosch, 1572, ARA-RK 45207, 9v.
KATTENBROEK <ÜW>: de heerlichede van cattenbrouc, 1502, ARA-WK 3233, O;
- , 1514, SAG-301173, J 82v; cattenbrouck, 1523, ARA-WK 3238, O; - , 1529,
KAD-405, 108r; - , 1532, SAG-330/51, 86r; een leen ghenaempt Cattenbrouc ligghende in Oostwinckele, 1533, ARA-WK 3237, O; Caltenbrouc, 1540, ARA-WK
3240, O; - , 1547, RAG-Ro 71, 3r; en lad(icte) s(eignou)rie de Straeten en catten-
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brouc, 1554, ARA-RK 7398, 58r/v; caltenbrouck, 1571, SAE-1010, l 93r; - , 1571,
RAG-Bo 406, 39v; - , 1572, ARA-RK 45207 , 1Or; in cattenbrouck ... n. de diepenbeeckstrate, id, l 9v; Cat1enbrouck, 1590, ARA-WK 3250, O; Int gheweste ghenaempt cattenhrouck, 1595, SAG-330/117, l 42r; - , 1606, RAG-Zo 398, 2r; calfebrouc, 1611, SAG-330/1 30-11, 65r; - , 1625, RAG-Zo 423, l 6v.
KEER VAN DE STRAAT <OW?>: daerment heet up de n keer vander straten, 1484,
SAG-330/36, 469r.
KEERSSELDERGRACHT <OW>: bij den keersse/der gracht, 1508, SAG-330/43,
330r.
KEIBILK <OW>: van zijnnen grooten bilck achter zijn voornoomde stede ... ghenaemt den keybilck, 1611, RAG-Zo 422, 57r, 1 l 5v.
KERKENBOS <ÜW>: dictum de kercke busch an tpandagte straetkin, 1573, P/M
KR, lOr; de kercke busch, 1578, PIM KR, 14v; - , 1582, PIM KR, 20v.
KERKENMEERS <OW>: kercken meersch, 1558, RAG-BG B-2092, 2r.
KERKENSTUK <ÜW>: in tkercken stick in zauseele, 1558, RAG-BG B-2092, 2v.
KERKENVELD <Ro>: vanden kercken velde, 1536/1547/1548/1553, RAG-Ro 71 ,
2r.
KERKSTRAAT <OW, B3-C4>: den wyck vande kercstraete, 1572, SAG-28178/332,
11 r; in zauzele ... noordt de kerckstrate, 1572, ARA-RK 45207, 109r; Wyck van de
Kerckstrate, 1577, SAG-28/53/219, lür, 19r.
KERKWEG <Ro, N3>: kerckweghe, 1479, RAG-Ro 13, 21 r; (tstraetken datmen heet)
den ker(c)wech, 1574, RAG-Ro 5, 6r, 59r, 62r; tstrate dat men heet den kercwech,
1589, RAG-Ro 6, 53r.
KETELBUISSTUK <Ro>: een paertije Lants ghenaempt het Cetelbuys Stick noort de
Lieve, 1606 kop.1682, RAG-WK 221, 44r.
KEYSERS <ÜW>: een ghemet bosch daerment heet tkeyssers, 1484, SAG-330/36,
469r.
'S KEYSERS STEDE <Ro, M2>: Inde muelen straete te ronsele ande noertsyde van
datmen heet tskeysers stede, 1479, RAG-Ro 13, 3v, l 8v, 48r; een stick lants inde rnuelen strate gheheeten et skeysers stede, 1553, RAG-Ro 4, 27r; skeysers ste, id, 71 r; een
parcheel van Lande ghenae rnt tskeysers ste, 1574, RAG-Ro 5, 91 r; keysers ste west
tgoet van ronsele, id , 74r; in skeysers stee, id, 27r; keysers ste, id, 74r; skeysers ste, id,
4r; - , 1589, RAG-Ro 6, 83r.
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'S KEYSERS VIJVER <OW, AS>: jcghen skeysers vivere, 1508, SAG-330/43, 330v;
oost ste jansstrate ... noordt den keysers vivere, 1572, ARA-RK 45207. 39r.
C LAEYS RYCKE MEERSELKEN <Ro>: een ghemet ghenaemt c/ays 1ycke meerschelken, 1574, RAG-Ro 5, 95 r; - , 1589, RAG-Ro 6, 87r.
C LAPPAERTS STEDEKEN <ÜW>: clappaerts stedekin, 1508, SAG-330/43, 330r.
KLAVERBILKSKEN <ÜW, 83>: een stick landts ghenaempt tclaverbilcxken, 1595,
SAG-330/117, 142r.
KLAVERBOS <OW?>: den busch diemen heet den Claverbusch , ca.1460, SJHBD 4, 37v.
KLEEMPUTTEN <OW, C4-D4>: in de cleempitre, 1376, SAG-330/6, 29v; in den
most " . N ten noorthende met de cleempitten, 1558, RAG-BG B-2092, 3v; up ertvelt
... N ten zuudthende mette cleempitten ". metten noorthende vooren up de langhestraete, id, 8r; mette cleempitten, id, l 2v.
KLEINE BILK l <Ro>: een ghe met ". genacmt de cleyn bilk, 1589, RAG-Ro 6, 41r.
KLEINE BILK 2 <Ro>: Eenen bosch ghenaempt den cleenen bijlck (4g 88r), 1573,
SAG-VS 1 19 Rek, 62r.
KLEIN FOREEST <Ro?>: gheheeten et c/eyn forreest, 1553, RAG-Ro 4, 65r; tcleen
forreest, 1574, RAG-Ro 5, 67r.
KLEINE COTIDIANE <ÜW>: meer ch de Cleene cotidiane. 1460, RAG-SV, 0.
KLEIN KOUTERKEN <Ro>: een paertije Lants in ronsel genaempt het C/eyn
Cawerken, 1606 kop.1682, RAG-WK 221 , 59v.
KLEIN MADEKEN <ÜW>: tcleen madeken bachten zynen goede up tnieulant, 1504,
ARA-RK 1091 , 1535, !Oir.
KLEINE MEERS <OW>: dictum cleenmersch, 1448, RAG-K/WS 35, 29v; tn
hoestwync kele up den c/eenen meerschs, 1485, RAG-K/WS 27, 1v.
KLEIN STRINGENLAND <Ro, L3>: de part.ie van Lande ghenaemt et cleen stringelandt, 1589, RAG-Ro 6, 9r; den c/eenen strynck, 1622, RAG-Zo 423, 11 v.
KLEINE TRUDEN EKE <OW, E4-F4>: Inde cleene truwen eecke, 1571 , SAE-1010,
193r.
KLEIN ZAADKEN/ZATEKEN <OW>: het Cleen Saetken, ca.1600, RAB-J 2667,
36v.
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KLEMMEWOESTIJNE <OW>: wostine c/emme, 1232, RAK-HAK 3233, 0.
CLERCX BILK <OW>: an thof gheheeten cleercx heelc, 1504, ARA-RK 109 l , l 0 l r.
KOEVOET <Ro, M3>: daerment heedt byden coevoet, 1589, RAG-Ro 6, l l r.
KOEVOETBE RG <Ro, L3-M3>: een styck lans gheheeten den coesvoetheerch,
1553, RAG-Ro 4, 9r; een plecke van lande boven de mue len van ronsele daerment
heet den Berch oost tgoedt van ronsele ... ghenaemt den coevoetberch, 1574, RAGRo 5, 98r; vijf ghemcten Landts (dat men heet) den *coetvoetberch, id, 9r, 103r; een
partie Landts ghenaemdt den coevoet berch, 1589, RAG-Ro 6, 95r.
KOEVOETBILK <Ro, M3>: twee ghemete lants dat men heet den coevoet belck,
1553, RAG-Ro 4, 94r.
KORDENWEG <OW, E5-F4>: corden wegh ter leyschoot waert, 1506, SAG-330/43,
l 84r;
CORNELLEKINS BOS <OW>: eenen busch ghcnaempt Cornellekins bussch groot
drie ghe meten, 1579, SAE- 1010, 323r; ghenaempt Cornelykens busch, 1583, SAE1010, 403r.
KORTE (WATER)VORE <OW, E3>: een ghemet lants ... ende heet de carte water
vurre, 1553, RAG-Ro 4, 98r; de corte watervurre, id, 98r; de corte vorre, 1574, RAGRo 5, l03r; In Leyschot acker ghenamdt de curte vuer, 1589, RAG-Ro 6, 95r.
KOUTER <Ro, N3>: de n cautere, 1479, RAG-Ro J 3, 5v, 14v, l 8v ev; up den cauter
te Ronsele byder kerken, 1553, RAG-Ro 4, 7r; cauter, id, 27r; te ronsele up de cautere, 1560, RAG-Bo 407, 38v; in ronssele up den cautere, 1572, ARA-RK 45207,
38r; de(n) cautere, 1574, RAG-Ro 5, 7r, 27r, 73r.
Zie ook RONSELKO UTER.
KOUTERKEN <Ro, N3 of Ml >: upt Cauterkin, 1479, RAG-Ro 13, 55v; upt cauterkyn, 1553, RAG-Ro 4, 80r; int cauterken, 1560, RAG-Bo 406, 38v; Int cauterken achter de stee vande kerc ke, 1574, RAG-Ro 5, 75r; cauterken, id, 88r, 89r; - , 1589,
RAG-Ro 6, 67r.
Z ie ook KLEIN KOUT ERKEN.
KRAMME <Ro, N3>: haer deel Inde cra(m)me te dale m, 1479, RAG-Ro 13, 54r; een
styc lants gheheeten de cramme ... te dalem, 1553, RAG-Ro 4, 59r; (Inden cautere
metten suuthende up dat men heet) de cramme, 1574, RAG-Ro 5, 47r, 6 lr, 85r; de
cramme, 1589, RAG-Ro 6, 77r.
KROMME BILK <Ro, M2>: den cro(m)men belc, 1479, RAG-Ro 13, 13r, 22v; den
crommen beelck ... daer mendt heet ten dullen boome, 1553, RAG-Ro 4, 20r; den
crommen bulck, id, 32r; - , 1574, RAG-Ro 5, 20r, 32r, 44r; crommenbulck, 1589,
RAG-Ro 6, 17r, 40r.
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KROMME HOFSTEE <Ro>: twee ghcmeten Landts ghenaemt de cromme hofste,
1574, RAG-Ro S, 8Sr; - , 1589, RAG-Ro 6, 77r.
CRUYSKENS MOER <OW, >: an Cruuskens moer ende de boomgaert moerstrate,
1569, RAG-AF 4282bis, Sv; eenen Busch ghenaempt Cruuskens moer ... comende
metten oosthende ande Boghaerdtmoerstrate, 1579, SAE-10 l 0, 323r; Cruuskens
moer, 1584, SAE-1010, 403r; - , 1589, SAE-1010, 428v; - 1600, SAE-1010, 428r.
KWADE BOS <Ro>: anden quaen bos, 1553, RAG-Ro 4, 2r; Inden quaden bosch,
1574, RAG-Ro S, 2r; Inden quaden hors, 1589, RAG-Ro 6, 3r.
KWAAD SPEL <Ro>: suyt de erfve van het quaetspel, 1606 kop.1682, RAG-WK
221, S6v.
KWEKENE <Ro>: dat men heet den quekene ofte de strepe, 1553, RAG-Ro 4, 6r.
KWEKEBURREN <Ro, K3>: bosch ghenaempt den quekebu(r)ren metten zuut oost
hende up steenberch ... N es naest ghelandt metten fonteyn bosch, 1574, RAG-Ro S,
Sr.
KWIKBORNE <Ro, K3>: datmen heet den quicburne, 1479, RAG-Ro 13, Sr.
LAMMENS STEDE <OW>: in /ammins stede, 1508, SAG-330/43, 330v.
LANG BOSSELKEN <OW>: vanden la11ghe11 busschelkin, 1557, RAG-AM 624, 6Sr.
LANGE OREYE <OW>: den bu ch diemen heet Oostleke ... de Langhe dreve leghter ande westzide, ca.1460, SJHB-D 4, 36r.
LANGE HAGE <OW>: ter /angher haghe, 1376, SAG-330/6, 29v.
LANGE STRAAT <OW, C4-F2>: te Oostwincle ande Langhe Strate, ca.1470, SAGYS 117, 7r; inde lang he strate, 1504, ARA-RK 1091, l03r; Lang he straete, 1556,
SAE-1606, 48r; up ertvelt ... up de langhestraete, 1558, RAG-BG B-2092, 3r, 7r, 8r;
langhe straete, 1566/1568/1569, RAG-AM 62S, l 2r/47v/62r; langhe strate, 1572,
ARA-RK 4S207, 9v, 13v; bij de kercke ... n. de langhe strate, id, 107v; langhe
straete, 1576/1577/1579, RAG-AM 626, 104v/l 27v/l64v; langhe strate, 1599,
RAG-K/WS 29, 44v; Langhestraete, 1609, SAG-330/130, l 8v; Langhe strate, 1618,
SAG-330/134-11, 24r.
LANGE STREPE <OW, C2>: vander langher strepen, 1478, RAG-RG, O; in jansackere gheheeten de langhe strepe, 1504, ARA-RK 1091, IOlr; de /anghestrepe,
tpachtgoet van westwyncle es westghelant, 1558, RAG-BG B-2092, 14v.
LANGESTREPEGOED <OW, C2?>: ande bouwinsdonc gheheeten de langhe strepegoet, 1504, ARA-RK 1091, 104r.
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LANG STUK <ÜW>: ten langhen sticke, 1376, SAG-330/6, 29v; in d ie prochie van
oestwinkele tusschen leyschoet hackere ende der leyen gheheeten tlanghe stick, 1503,
RAG-K/WS 64, 26v; tlanghe stic, 1508, SAG-330/43, 330r; ghenaempt tlanghe stick
... oost de ghendtsche lieve, 1572, ARA-RK 45207, l 2r; tlanghe stick ... in leyschootackere, id, 28v; tlanghe stick, id, 50r; een stuck lants ghenaempt het langhe stick,
1617, SAG-330/134, 52r.
LANG STUKS KEN <ÜW>: tlanghe sticxkin ... in saussele, 1506, SAG-330/43, 330r.
LANGE WILGE <OW, F4>: ter langher wulghen up de lieve, 1406, RAG-AF 6247,
rol ; twee hondert Roeden de welke ghenae mt zyn de langhe wulghe, 1484, SAG330/37, 22v; ghenaempt de langhe wulghe ... oost de ghendse lieve, 1572, ARA-RK
45207, l 3v.
LATENGOED <Ro>: zijn eerscip ... dat men heedt dlate goet, 1417 kop.1450, SJKG657, 109v.
LEIBILK <ÜW, F4-G4 of F2>: Inden Leybilck ... co mende metten westhende up de
ghe ndsche Lieve, 1579, SAE-1010, 322v.
LEIE <OW, EJ-G6>: de mate oostwaert over de leye, 1402, SJHB-0.944; tusschen
leyschoet hackere e nde der /eyen, 1503, RAG-K/WS 64, 26v; de leye gheseit lieve,
1504, ARA-RK 109 1, 101 r; de sate hoofdende metten oostende op de leye, 1542
kop.ca.1570, RAB-J 2663, 31 v.
LEIKEN <OW, G3-H5 ?>: ex noordzijde tleykin ex zuudzijde hoofdende cum westhende ande ghendsche lieve, ca.1470, SJHB-B 21, l 70v; meersch daerment heedt
over tleyken, 1560, RAG-Bo 407, 38v; tLeyken, 1587, SAG-330/107, 4r, 6r.
Zie ook BRAKELE/KEN, N IEUW LE/KEN.
LElSCHOOT <OW, D5-E5>: godevert van *lenscoot, 1277, CY-CM, 35 1; *lenscoot,
1337, SJHB-0 2/2, 72r; oostwyncle up den leyscoot, 1456, SAG-330/27, l 80r; in
leinscoot, 1481, RAG-Vi 227, lOr; hare stede te *leystoc, 1504, ARA-RK 1091 , 103r;
daer ment eedt ter leyscoot, 1506, SAG-330/43, l 84r; /eyschoot, id; vander stede te
leyscoet, 1536/1547, RAG-Ro 7 1, 1v; te leyschoet, 1547, RAG-Ro 71 , 1v; leyschoot,
1549, RAG-AM 623, l 24v; leyscoot, 1553, SJHB-B 51-11, 61v; leyschooet, 1553,
RAG-Ro 71 , 2r; een leen ghe naempt /eyschoot, 1554, SAG-330171, l 55r; leyschoot,
1558, RAG-BG B-2092, 11 v, 17v; den wyck van Leyschoot, 1571/1572, SAG28178/332, 5v/2 l r; Leyschoot, 1571, SAE-1010, l 93r; - , 1572, ARA-RK 45207,
17v; in Leyscoot, 1574, RAG-Ro 5, IOOr; Wyck van Leyschoot, 1577, SAG28/53/2 19, 7r, l 6r; -, 1592, RAG-Ro 72 KR+AR, 3v; Leyschoet, 1610, RAG-Ro 72
KR+AR, 3r; Leyschoot, 1616, RAG-Vi 228, 106r; - , 1625, RAG-Ro 72 KR+AR, 3r:
- , 1621, RAG-U 183/17, 1r.
LEISCHOOTAKKER <OW, E6>: leinscoots ackere, 1378, SAG-330/6, 204v; tusschen leyschoet hackere ende der leyen, 1503, RAG-K/WS 64, 26v; ley schoei acke-
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re, id, 27r; in leyscoets ackere, 1508, SAG-330/43, 330v; leyscooet hacker, 1553,
RAG-Ra 4, 96r; leyscoot acker, id, 98r; leyschootackere, 1572, ARA-RK 45207, 28v,
35r; leyscootacker, 1574, RAG-Ro 5, 103r; Leyscoot ackere, id, lOOr; leyscot ackere,
id, 103r; Leyschot acker, 1589, RAG-Ro 6, 92r, 95r; Leyschoet ackere, 1610, RAGRo 72 KR+AR, 3r; in Leyschoot ackere, 1625, RAG-Ro 72 KR+AR, 4r.
LEISCHOOTBILKEN <OW>: leyschoots bilcken, 1577, RAG-AM 626, 134r.
LEISCHOOTDRIES <OW, D5-E5>: leyschootdriesch, 1558, RAG-BG B-2092, 11 v;
/eysscoot driesch, id, 7r, l 7v; te Leyschoot aenden driesch, 1625, RAG-Ro 72
KR+AR, 3r; leyschoot dries, 1616, RAG-Vi 228, 109r; te Leyschoot aenden driesch,
1625, RAG-Ro 72 KR+AR, 3r.
LEISCHOOTSTRAATJE <OW, D5-E6>: ande *leyscoef strate, 1417, SAG-330116,
L27v; - , 1418, SAG-330/16, 245v; leinsscoot straetkin, 1481, RAG-Vi 227, !Or;
tleyscoetstraetkin, 1485, RAG-K/WS 27, 1v; leyscotstraetkin, 1504, ARA-RK 1091,
101 v; leyschootstraetien, 1558, RAG-BG B-2092, 3v; leyschoot straetkin, 1571,
RAG-K/WS 28, 16r, 46v; leyschootstraetkin, 1572, ARA-RK 45207, 17v, 19v, 83v;
Leyschootstraetken, 1574, RAG-Ro 5, lOOr; Leyschoedt straetgen, 1589, RAG-Ro 6,
92r; leyschoot straetkin, 1599, RAG-K/WS 29, 43r; Leyschoot straetken, 1616, RAGVi 228, J08r.
LEISCHOOTWEG <ÜW, D5-E6>: an die westzide lenscoter wech, 1337, SJHBD 2/2, 72r; lenscoot wech, id.
LEKE 1 <OW?>: there stede dat heet de Leke, 1290, SJHB-0.160; behoostalf altena
den have dat men heet in de Leke, 1362, SJHB-0.729.
LEKE 2 <ÜW, Fl>: vier ghemeten bosch ghenaempt de Leke neffens thooghe mat,
1577, ARA-WK 3248, 0 .
Z ie ook OOSTLEKE.
LIEVE <OW, E l-G6>: ab aque<luctu qui dicitur lieve, 1285, KAD-Cart.D, 31 Or; die
lieve leghet ant westhende, 1337, SJHB-D 2/2, 73r; de lieve, id, 73v; - , 1406, RAGAF 6247, rol; - , 1484, SAG-330/37, 22v; - , 1504, ARA-RK 1091 , 97r, IOlr, l04v;
de leye gheseit lieve, id, l 0 lr; live, 1542 kop.ca.1570, RAB-J 2663, 32v; lyeve, 1553,
RAG-Ro 4, 77r; lieve , 1558, RAG-BG B-2092, 14r, 15r; - , 1573, P/M KR, !Or; - ,
1574, RAG-Ro 5, 77r; - , 1578, P/M KR, 14v; - , 1596, SAG-330/119, 54v; - ,
1606 kop.1682, RAG-WK 221, 44r.
Zie ook GENTSE LlEVE.
LIJSBETTEBILK(SK)EN <OW, F2>: een particken lants ghenaempt Lysbette
beelcken ... upde oostzijde van oostwincle brugghe, 1578, SAE-1010, 3 l 4r.
LIJSE LIEVENS BOS <Ro>: bosch ... gheheeten lyse lievens busch, 1574, RAGRo 5, 59r.
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LOKENlEUWMEERS <OW>: meersch ghczeyt de lockenieumeersch ... up de zuutzyde N met zijn nieumeersch, 1558, RAG-BG B-2092, l 9v.
MAGER GEMET <Ro?>: een ghemet genamt het mager gemet n.w. dobbelaeren
goedt, 1589, RAG-Ro 6, 37r.
MANNEKENS BOS <Ro>: een ghemet xxxvi Roen ghehceten mannekins bos, 1553,
RAG-Ro 4, 41 r; mannekens bosch, 1574, RAG-Ro 5, 43r; mannekens borsch, 1589,
RAG-Ro 6, 39v.
MARELT <OW>: een lijne busch te marelt, 1538, SAE-1009, 129v.
MATE <OW, Cl>: in een jeghenoode die men heet de mate oostwaert over de lcye,
1402, SJHB-0.944; in woestwinckele inde mate, 1474, SJHB-B 27, 152r; daert men
heet de Mate, 1486, SJHB-0 4, 3r; de mate, 1504, ARA-RK 1091 , 99v; de plaetse
van lande diemen heet de Mate, 1534, SJHB-E 4-11, 2r; in een jeghenoode ghenaempt
de mate, 1553, SJHB-B 51-11, 66r; partye ghenaempt de maete, 1567, RAG-AM 625,
22r; de mate, 1568, RAG-AM 625, 48r; In de mate ... suudt de Slijstrate, 1579, SAE1010, 323v; een partije van Lande ghenaempt de Maete ... zuudt dOostynstrate, 1584,
SAE- 10 l 0, 403r; de maete ... zuydt de hostynstrate, 1589, SAE- 1010, 428v.
Zie ook HOGE MAAT, KLEIN MADEKEN.
MEDEWAARD <OW>: vander medewaerden westwaerd onse land an beeden ziden
van der medewaerd oostwaerd, 1337, SJHB-D 2/2, 72v.
MEERSBILK <Ro, N3?>: j ghemet gheheeten de m(er)schbeilc, 1479, RAG-Ro 13,
20v; een ghemet lants gheleghen neven datmen heet meersbulck, 1553, RAG-Ro 4,
lür; de mersbeelck, id, 30r; de(n) meerschbulck, 1574, RAG-Ro 5, lür, 30r; den
mersbilck, 1589, RAG-Ro 6, 8r.
MEERSBILKSKEN <Ro, N3>: een paertijken lant bij daelmen genaempt het
merschbilcxken, 1606 kop.1682, RAG-WK 22 1, 58r.
MENE <OW>: inde meene, 1504, ARA-RK 1091, 105v.
MERE <OW>: ter plaetsen gheheeten de meere, 1508, SAG-330/43, 330r.
MIRRE <OW>: een stick landts ghenaempt de mirre, 1566, RAG-AM 625, l 3r.
MOEIBILK <Ro>: een stick genamt de nioeybilck, 1589, RAG-Ro 6, 73r.
MOER <OW>: a jabbeka usque ad stratam de more et extenditur versus ad morum,
1244, KAD-Cart.D, 208r; in oostwyncle inden moer ... zuyt de nieustrate, 1572,
ARA-RK 45198, 72v; inde moer, 1572, ARA-RK 45207, 37r.
MOERSTRAAT <OW>: a jabbeka usque ad stratam de more et extenditur versus ad
morum, 1244, KAD-Cart.D, 208r.
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MOLENDIJK <ÜW, C5>: een stic lants gheheeten den muelne dijc, 1459, RAG-RG, 0.
MOLENSTRAAT <Ro, M l-M2>: lnde/ande muelen straete, 1479, RAG-Ro 13, 3v,
4v, 56r; de muelenstrate, 1553, RAG-Ro 4, 4r, 68r, 7 lr; muelestraete, 1574, RAGRo 5, 4r, 6r, 27r ev; - 1589, RAG-Ro 6, 64r.
MOLENSTRAATJE <OW, C5-C6>: an tmuelestraetkin, 1504, ARA-RK 1091 , lOOr;
het meulenstraetkin, 1547, RAG-AM 623, 80r; in zauseele ofte zysseele ant breede
van het muelestraetkin, 1549, RAG-AM 623, l27r; et muellen straetkyn, 1553, RAGRo 4, 70r; het Muelestraetken, 1554, SAG-YS 118, 43r; tmuelenstraetien, 1558,
RAG-BG B-2092, 5v; tmuelestraetien, id, 6r; in sauzeele ... ex oosthende tmuelenstraetkin, 1565, RAG-AM 624, 225v; het muelestraetken, 1569, RAG-AM 625, 63v,
64v; tmuelestraetkin, 1572, ARA-RK 45207, 20r, 21 v, 34r, 83r; het muelenstraetkin,
1572, RAG-AM 626, 13v; het muelenstraetken, 1576, RAG-AM 626, J 14r; tmuelenstraetken, 1595, SAG-330/117, 142r.
MOLENSTUK <ÜW>: up tmuelnestic, 1504, ARA-RK 1091, 103v.
MOLENWAL <OW>: by den muelenwalle, 1504, ARA-RK 1091 , 103v.
MOLENWALLEKEN <ÜW>: ter causcn vanden muelewalle up tvelt, ca.1550, ARARK 45412, 106r; up Muelenwallekijn up Hoestwy(n)ckelvelt, ca.1550, ARA-RK
45413-II, 80v; up tMuelewal!ekin, 1555, ARA-RK 45414-II, 92r.
MOLENWEGSKEN <OW, CS>: in zysseele ofte zauseele an het breede van het meuLeweichskin, 1549, RAG-AM 623, 125v.
MOORTELAKKER <OW>: In den moorte/acker, 1554, RAG-RvVI 971, 1 lOr.
MOORTELMEERS <OW, BS?>: inde nwortelmeersch ... metten westhende up ste
jansstraete, 1558, RAG-BG B-2092, 7v.
MOORTELPUT <OW, E2>: heet den moortelpit, 1553, RAG-Ro 4, 96r; - , 1574,
RAG-Ro 5, lOOr; nu heet het ene den mortelpit, id; den nwortelput, 1589, RAG-Ro 6,
lOOr.
MOST <OW, C4-D5>: inden most, 1558, RAG-BG B-2092, 3v, 4r; de most, 1572,
ARA-RK 45189, 43v, 83r.
MOSTSTRAAT <OW, C4-D5>: oost de moststrate, 1572, ARA-RK 45207, 9v.
MOSTYELDEKEN <ÜW>: parcheel ... ghenaempt tmostveldeken, 1560, RAG-AM
624, 156v.
NEDERBIEST(EN) <Ro, N3>: up de oestsyde vander neder biest anden cautere,
1479, RAG-Ro 13, 14v, l 8v, 40r; upde neder byesten ... commende metten noort ende
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up den cauter, 1553, RAG-Ro 4, 27r; de nederbiesten, 1574, RAG-Ro 5, 27r; - ,
1589, RAG-Ro 6, 24r.
NEGEN GEMETEN <Ro, L2>: een stic eerven ghenaempt de ix ghemeten, 1535,
SAG-330/53, l 79r; ghenaempt de neghen ghemeten in ronssele in bonjours, 1572,
ARA-RK 45207, 4r.
NEK KERS PUT <OW, B2>: up neckers put, 1504, ARA-RK 109 1, 103r; up sneckers
pit metten zuuthende up de j abbeke, id, 104r; tollen neckers pit, 1557, RAG-BG B2094; in j ansackere up tsneckers pit, 1558, RAG-BG B-2092, 2r.
NEZEST UKSKEN <OW, F6>: ghenaempt tnee:esticxkin bij tstaeck te vivere, 1572,
ARA-RK 45207, 8 1r.
NIEUWE BOS <Ro>: twee ghemete n bosch bachten piete r buusere ghenaempt de
nieuwen Bosch e nde tgoedt van ryvers zuutoost, 1574, RAG-Ro 5, 23r; den nieuwen
hors, 1589, RAG-Ro 6, 20r.
NIEUWE DIJK <Ro>: byden/upden nieuwen dyc, 1479, RAG-Ro 13, 5r/ 14r; synen
bosch diemen heet den nyeuwen dijck, 1553, RAG-Ro 4, 7r; upden nyeuwen Dyck, id,
2 1r; upden nieuwen dyck, id, 13r; (bosch diemen heet den) nieuwen dick, 1574, RAGRo 5, 7r, l 3r; den nieuwen dyck, id, 2 1r; den nieuwen Dijck, 1589, RAG-Ro 6, 11 r.
NIEUWLAND <ÜW>: tcleen goedeken bachten zynen goede up nieulant metten
westhende up de lieve, 1504, ARA-RK 109 1, 104v.
NIEUW LEIKEN <OW, G3>: an dnieuleykin, 1445, SAG-330/23, 238r; upt nieuwe
Leykiin, 1479, RAG-Ro 13, 16r.
NIEUWE MEERS <ÜW, E2>: anden nieuwen mersch, 1486, RAB-J 266 1, 14v; metten lande dat men heet de nieuwe mersch, id, 18r; aenden nieuwen meersch, ca.1530,
RAB-J 2662, 28r; den nieuwen mersch, id, 35v; niuwen meersch, 1542 kop.ca.1570,
RAB-J 2663, 32r; den niuwe mersch, id, 37r; ghezeyt de nieumeersch metten oosthende up de ghendssche lieve, 1558, RAG-BG B-2092, lOv; twee partyen ... dieme n
heedt te nieuwe meerssche11 metten oosthende up de ghendtsche lieve, 1560, RAGAM 624, 157r/v; Inde nieuwe meersch, 1599, RAG-K/WS 29, 44r; ande Nieuwe
Meersch, ca.1600, RAB-J 2667, 37r; inden Nieuwen Meersch, id, 52r.
NIEUWE PUT <ÜW>: diemen heet den nieuwen pitte, ca.1530, RAB-J 2662, 50v.
NIEUW(E)STRAAT <ÜW>: oost van veldeken damme hoofdende up de nieuwe
straete, 1567, RAG-AM 625, 30v; in oostwync le in den moer ... zuyt de nieustrate,
1572, ARA-RK 45198, 72v; tverberrende bij veldekendamme ... oost de nieusrrate,
1572, ARA-RK 45207, 155r.
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OLIVIER ROSIERS STEE <Ro>: een ghemet Landts ghenaemt olivieren rosiers ste,
1574, RAG-Ro 5, 2r; dat men heet Olivier rosiers ste te ronsele byden hove, id, l 5r;
olivier rosiers ste, 1589, RAG-Ro 6, 2r.
ONZEVROUWENMEERS <OW, E l>: ghenaempt
ARA-RK 45207, 39v.

on~e

vrouwe meersch, 1572,

ONZEVROUWENSTRAATJE <OW>: an ons(er) vr(ouwen) straetkin, 1515, ARAWK 8399, 2 1r.
OOSTERLYNCX STEDE <OW>: oosterlyncxstede ". hoofdende metten westhende
up de lieve, 1558, RAG-BG B-2092, 15r; oosterlyncxstede, id, 15r/v.
OOSTHOEK <OW>: daerment heet Inden oosthouc, 1484, SAG-330/36, 469r; den
wyck van den oosthouck, 1571, SAG-28178/332, 2r, 11 v; - , 1572, SAG-28178/332,
2r, l 6r; - , 1577, SAG-28/53/2 19, 3r.
OOSTLEKE <OW>: den busch diemen heet Oostleke ". de Langhe dreve leghter
ande westzide, ca.1460, SJHB-D 4, 36r.
OOSTWINKEL: Walteri de Wostwinle, 1216, GY-TW, 767; Walteri de Wostwinkala,
1220, RAB-BLO 7379 [GY-TW, 767]; wostwinc/e wastina, 1232, RAK-HAK 3223,
0; iuxta Wostwi(n)cle, 1237, RAG-AZD, O; walterus de woustwincle, 1243 kop.13e,
KAD-Cart.D, 206r; - , 1244 kop.13e, KAD-Cart.D, 207v; in loco qui dicitur
woustwinc/e, id, 208r; walteri de woustwincle, 1254 kop.13e, KAD-Cart.D, 209v;
Sygerus de Woestwincle, 1258, RAG-S P, O; - , 1263, RAG-SB , O; Joncvere van
wostwincle, 1277, GY-CM, 350; jn de prounghie van wostwincle, 1277, SJHB-0.64
lGY-CM. 3501; Egidius dictus de Woestwincle, 1278, RAG-SB, O; woestwincle, 1278
kop. 13e, KAD-Cart.D, 272v, 273r; Wostwinc/e, 1279, RAG-SB, O; woestwincle,
1280, RAK-HAK 2499, O; weuswincle, 1285 kop.13e, KAD-Cart.D, 3 1Or/v; weuswincle, id, 3 1Or; woestwinkele, 1288, SJHB-Rck.12B; - , 1292, SJHB-Rek. l 6A; in
de prochie van woest winkele, 1294, SJHB-0.222 lGY-CM, 2 1351; woestwinc/e,
1294, ARA-RR 534; - , 1295, ARA-RR 535; - , 1297, RAG-AOE, O; woestwinkle,
1299, SJHB-Rek.22A; - , ca. 1300, RAG-SB/K 2306, J 8r; wostwinkele, ca.1300,
RAB-Aanw.1912, 179r; woestwinkele, id, l 78v; - , 1305, ARA-RR 338; woestwinc/e, 1307, SJHB-Rek.30A; - , ca.1310, RAB-Aanw. 1912, l 78v; Wostwincle, 1314,
RAG-RG, O; woestwinc/e, 1320, SJHB-Rek.41A; - , 1322, RAG-RG. O; - , 1322,
RAG-SV, O; - , 1327 kop.14e, SAG-WH 263, 26r; wostwincle, 1328, SJHB-0.415;
Woestwincle, 1330-1331, RAG-StVI 4691 , l 7v; woestwinkle, 1331, SJHB-0.446;
Eulardi de Woustvincle, 1336, RAG-SV, 0; woestwinkele, 1337, SJHB-0 2/2, 72r; , 1344, SJHB-0.531; hoest wincle, 1348, RAG-RG, 0; wosnvinkele, 1349, SJHB0.579; woestwincle, 1349, SJHB-0.586; toestwinc/e, 1358, SAG-330/2, 222r; westwincle, 1359, RAD-Cart.74, 39r; woestwincle, ca.1360, RAG-SB/R 43, 40v; - ,
1369, SJHB-0.796; de prochie van Woost Winkele, 1374, SAG-330/5, 373v; in den
Oost Winkel, 1376, SAG-330/6, 29v; weslwincle, 1377, ARA-RR 349; hoestw incle,
1377, SAG-301/6, 28v; hoost Wincle, 1378, SAG-330/6, 204v; West Winde, 1378,
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RAG-RG, O; woestwinke/e, 1381 , SJHB-0.872; oestwincle, 1389, RAG-RG, O;
westwi11cle, 1390, ARA-RK 7834, " ; oestwincle, 1398, SAG-330111, 103v; woestwijnkele, 1400, SJHB-Rek.81, 2v; woestwinkele, id, lOr; Wostwincle , 1403, SAG330/ 12, 303r; thoostwinkele bij der brugghen, 1405, SAG-330/ 13, 150r; oostwinkel.
1413, RAK-HAK F-108, 6v, 7r; woestwincle, 1414, SAG-WH 268, 20r; oestwincle,
1417, SAG-330/J 6, 127v; hoestwincle, 1419, SAG-330/17, 42v; woestwinkele, 1419,
SJHB-0.1043; - , 1422, RAG-RG 16, 9v; woestwincle, 1422, SAG-301/26-11, 57v;
- , 1425, SJHB-0.1 100; oostwinc/e, 1428, SAG-301 /29-JI, 103v; woestwinkele,
1434, SJHB-0.1145 ; woestwijnkele, 1435, SJHB-0.1151; oostwincle, 1443, SAG301/37-II, 60v; oostwinkele, 1444, SAG-330/23, 161r; oostwinckele, 1445, SAG330/23, 238r; oestwinckele, id;-, 1447, RAG-K/SMG 385, 1r; Woestwynkele, 1447,
SJHB-E 1, 66r, 67r, 68v; Woestwynkel, id, 67r; Woestwinkele, id, 67v, 68r; Woest
*Winker, id, 67r; woestwynckel, 1448, SJHB-B 17, 23v; Wostwincle, 1448, RAGK/WS 35, 29v; woestwincle, 1450, SJHB-Rek.156, 22r; westwincle, 1450, ARA-RK
7835, 5r; oostwyncle, 1456, SAG-330/27, 180r; tooest Winkele, 1457, SAG-330/28,
37r; in de prochie van Woestwincle, 1459, SAG-301/45-II, 53r; Woestwinkele, 1459,
RAG-RG, O; Woestwinckele, 1460, RAG-SV, O; woestwyncle, 1460, SJHB-B 21,
147r, 159r; woestwynkele, id, l 64r; Woestwincle, ca.1460, SJHB-D 4, 33v, 36r; westwincle, 1465, ARA-RK 45220, 129r; woestwincle, ca.1470, SJHB-B 26, 75r;
woestwinckele, ca.1470, SJHB-B 21, 170v; Oestwincle, ca. 1470, SAG-VS 117, 7r,
8v; oostwincle, 1473, ARA-RK 1089, l 78r; seigneurie de westwinclelwoestwincle,
id, 259v/260r; la paroisse doestwincle, id, 260v; ooestwincle, id, 261 r; ooestwincle,
1473, ARA-RK 1090, 220r; oostwincle, id, 149r; seigneurie de woestwincle, id, 219v;
seigneurie de westwincle, id, 219r; woestwinckele, 1474, SJHB-B 27, 144r, 152r;
Woestwincle , 1478, RAG-RG, 0; westwincle, 1483, ARA-RK 7837, 5v; oostwincle,
1483, SJHB-0.1301;-, 1484, SAG-330/36, 469r; oostwynkele, id, 471r; oost wyncle, 1484, SAG-330/37, 22v; hoestwynckele, 1485, RAG-K/WS 27, 1v; wostwynckele, 1486, RAB-J 2661, 14v; woostwynckele, id, 19v; woestwiinkel, 1489, SJHB0.1327; Woestwynckele, 1499, SAG-WH 270, 29r; oostwynckele, 1500, RAB-J 2661 ,
16r; woestwincle, 1500, SJHB-Rek.226, 35r; Westwynckele, 1502, ARA-WK 3234,
0; Oostwynckele, 1502, ARA-WK 3233, 0; - , 1503, ARA-WK 3235, O; die prochie van oestwinkele, 1503, RAG-K/WS 64, 26v; oestwynckele, 1504, ARA-RK
1091 , 95v, l 49v; westwynckele, id, 95r; oostwincle, 1506, SAG-330/43, l 84r; oostwyncle, 1508, SAG-330/43, 320r; Oostwincle, 1512, ARA-WK 3236, O; oostwynckele, 1513, SAG-301173, 15v; oostwynckele/oestwynckele, 1514, SAG-301173, l 82v;
woestwinckele, 1515, SJHB-0.1394; westwynckele, 1515, ARA-WK 8399, l 9v; ooslwynckele, id, l 9v, 21 r; oestwinkele, 1516, SAG-VS 119 AR, 3v; oostwynckele, 1523,
ARA-WK 3238, O; - , 1525, SJHB-0.1412; - , ca.1530, RAB-J 2662, 27r;
hoostwynckele, id, 3 lr; hoestwynkele, 1531, SAG-VS 119 AR/Zo, 3v; Oostwinckele,
1533, ARA-WK 3237, O; Woestwynckele , 1534, SJHB-E 4-II, 2r, 5r; Woestwinckele,
id, 2r; toostwincle, 1535, SAE-1009, 129r; oostwinkele, 1536, SAG-VS 119 AR, 3v;
Oostwincle, 1539, ARA-WK 3239, O; hoest winkele, 1539, SAG-VS 11 7 AR, 3v;
Oostwinckele, 1540, ARA-WK 3240, 0; oostwynckele, 1541, RAG-AM 622, 85v;
oostwynckel, 1542, SAG-330/60, 2lr; oostwinkele, 1542 kop.ca.1570, RAB-J 2663,
31 v, 46r; hoostwynkel, 1542, SAG-VS 119 AR, 3v; Oostwynckele, 1544, ARA-WK
3241, O; oostwinckele, 1544, SJHB-0.1455; - , 1545, ARA-WK 3842, 0; oost-
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wijnckele, 1546, RAG-AM 623, 50v; oostwincle, 1546, SAG-VS 119 AR, 3r;
hoostwynkele, 1548, SAG-VS 119 AR, 3v; hoostwynckele, 1549, SAG-VS 119 AR,
2v; weestwynckele, 1550, SJHB-Rek.285, 47r; oostwijnckele, 1553, SAG-VS 11 9
AR, 5r; oestwynkele/oestwyncle, 1553, SJHB-B 51-11, 6 lr/v; oostwyncle, id, 61v; , 1554, SAG-330171 , 155r; Oostwynkele, 1554, SJHB-E 4, 22r/v; Oostwynckele,
1554, ARA-WK 3243, O; Oostwinckele, 1555, ARA-RK 45414-11, 90r; hoestwijnkele, 1555, SAG-VS 119 AR, 3v; oostwyncle, 1557, RAG-AM 624, 57v; westwynckele, 1558, RAG-BG B-2092, 4v, l 8v; westwyncle, id, 14v; westwynckle, id, 2r;
Oostwinckele, 1559, ARA-WK 3244, 0; Oostwynckele, ca. 1560, SJHB-D 11 , 32v;
Woestwynckele, ca.1560, SJHB-0 19, 52r; oostwyncle, 1560, RAG-AM 624, 136r;' 1562, RAG-AM 624, l 75v; oostwynckele, 1564, RAG-LvdW 13, 5r; oostwyncle,
1565, RAG-AM 624, 225v, 230r; - , 1566, RAG-AM 625, 9r, IOr, 19r/v; - , 1567,
RAG-AM 625, 27r; - , 1567, SAE-1010, 186r; oostwinckele, 1569, ARA-RK 19191 ,
5v; oostwynckele, 1570, ARA-RK 19192, 6v; - , 1571, RAG-AM 626, 4r;
thoostwynkele, 1571, SAG-28/59/246, 12r; hostwynckele, id, IOr; Westwynckele,
1571/1572, SAG-28178/332, titelblad; oostwincle, 1572, ARA-WK 3246, O; - ,
1572, ARA-RK 45207, 1 lv; oostwyncle, id, 8v, 9r; - , 1572, ARA-RK 451 98, 42r,
72v; - , 1573, P/M KR, IOr; Oostwinckele, 1575, ARA-WK 3247, O; oostwynckele,
1576, RAG-AM 626, l 15r; oostwynckel, 1577, SAG-28/53/219, passim;
Westwyncke/e, id, titelblad; Oostwincle, 1577, ARA-WK 3248, O; - , 1578, ARAWK 3249, O; - , 1578, SAE-1010, 3 14r; oostwynckele, 1578, KIM KR, 14v; - ,
1579, SAE-1010, 323r; oostwyncle, 1582, P/M KR, 20v; thoostwynckele, 1583, SAGVS 11 9 AR, 3r; Oostwynckele, 1583, SAE-1010, 403r; Oostwyncle, 1586, SAG330/105, 165v; oostwynckele, 1587, SAE- 1010, 428v; - , 1588, RAG-U 401, 0 ;
tHoostwynckele, 1588, SAG-VS 117 AR/Zo, 2r; Oostwincle, 1589, SAG-3301110,
84r; - , 1590, ARA-WK 3250, O; oost wijncke/e, 1595, SAG-330/117, 142r; oostwyncle, id;-, 1596, SAG-330/119, 54v; oostwinkel, 1596, RAG-RvVl 985, 245r;
Oostwynckel, ca. 1600, RAG-U 7, 45v; Oostwynckele, id, 74r, 76r; - , ca.1600, RABJ 2667, 36r/v; Oostwynckel, id, 40r; oostwynckele, 1600, SAG-330/124-11, 35v; oostwyncle, 1606, RAG-Zo 398, 35v; oostwinckele, 1609, SAG-3301130, l 8r;
Oostwynckel, 1615, RAG-U 183/11 , 3r; Oostwyncle, 1617, SAG-330/134, 52r;
Oostwynckele, 1618, SAG-330/134-11, 24r.

OOSTWINKELBRUGGE <OW, F2>: thoostwinkele bij der brugghen, 1405, SAG330/ 13, 150r; oost van Woestwinckele Brugghe, 1534, SJHB-E 4-II, 2r; oostwynckel
brugghe, 1542, SAG-330/60, 2lr; oostwincle brugghe, 1578, SAE-1010, 314r;
Oostwinckel Brugghe, 1622, SAG-3301136-11, 6lbis/v.
OOSTWINKELDAM <OW>: woestwinkele damme, 1337, SJHB-D 2/2, 72r.
OOSTWINKELKERKE <OW, C3>: van oostwynckel kercke naer murckele, 1557,
RAG-BG B-2094; achter Oostwynckelkercke ghenaempt de Truye, 1615, RAG-U
183/ 11 , 2r.
OOSTWINKELMOLEN <OW, C5>: bij oostwincle muelne, 1538, SAE-1009, 129v.
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OOSTWINKELVELD <OW, A6>: hoestwy(n)ckelvelt, ca.1550, ARA-RK 454 13-II,
80v; oostwinckele velt, 1555, ARA-RK 45414-II, 92r; oostwijnckelvelt, 1565, RAGAM 624, 225v; oostwync/e velt, 1572, ARA-RK 45189, 41v,42r, 44r, 50r; ghenaempt
oostwincle velt ... zuudt de diepenbeeckstrate, 1572, ARA-RK 45207, 11 v; in oostwync/e velt oost ste jansstrate ... west tpachtgoet te ronsele ter poorten, id, 22r; oostwynckele velt, 1600, SAG-330/ 124-11, 35v; up oostwyncle velt, 1610, RAG-Ro 72
KR+AR, 2v; Oostwynckelvelt, 1624, RAG-U 183/19, 2r.
OUDE HUL <OW?>: den houden hul, 1508, SAG-330/43, 330r; den hauden hu/Ie,
id; by de keercke ghenaempt den ouden hul oost de murkelstrate, 1572, ARA-RK
45198, 66v.
OUDE LEDE <OW, G l>: de mate ... ende doude Leede die lechter naestghelant ten
noorthende, 1402, SJHB-0.944.
OUDE MEERS <OW>: in de houde mersch, 1473, ARA-RK 1090, 220v.
OUD STUK <OW>: een ghemet gheheeten dhoudstuc, 1515, ARA-WK 8399, 0.
OUDE WAL <Ro>: ecclesie de Ro(n)slho ad locu m dicitur Oudewal, 1244, RAG-SB,
0.
OVER HET LEIKEN <OW>: meersch daerment heedt over tleyken, 1560, RAG-Bo
407,38v.
PAARDENBILKSKENS <Ro, K3>: vier partykens landts ghenaempt de peerdebilcxkens ... west stevinkins stic, 1602, SAG-3301125, 85r.
PAMELS MEERS <OW>: mersch van audts ghenaempt pamels merssche, 1596,
RAG-RvYl 985, 245r.
PANNENBILK <Ro, L L>: ( 1/2 bundere lants / 5 bunder lants) dat men heet den pannebeelc ligghende in den Houc an de diepenbeke strate, 1452, SAG-YS 117, 9v/10v;
Inden pa(n)ne hele, 1479, RAG-Ro 13, 11 v, 34r; syn behuusde ofste ande sut syde
van diepenbeke strate gheheeten den pannebelck, 1553, RAG-Ro 4, l 8r; anden
pa(n)ne beelck, id, l 7r; ung derny bonnier de terre nomme Ie Panne bilck, 1554,
ARA-RK 7398, 76r; syn behuusde hofste ende lant up de zuutsyde van diepenbekestrate ghenaempt den pannebulck, 1574, RAG-Ro 5, 18r; pannebulck, id, 17r, 53r;
- , 1589, RAG-Ro 6, 15r; pannebilck, 1606 kop.1682, RAG-WK 221 , 7 1r.
'S PAPEN MEERS <OW, E3>: ande oostzyde spapen meersch, 1504, ARA-RK
1091 , 101 v; an de Langhe straete streckende oostwaert tot eender meersch ghenaempt
spapen meerschs, 1556, SAE-1606, 48r; papen meersch, 1558, RAG-BG B-2092,
2r/v.
'S PAPEN STUK <Ro>: van spapen sticke, 1536/1547/1548/1553, RAG-Ro 71 , lv;
het papenstick, 1625, RAG-Ro 72 KR+AR, 2r.
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PATTEELSTUK <OW>: tPatteel stick ofte tZaetkin, ca.1600, RAB-J 2667, 37r.
PERRESTRAATJE <OW, C3>: poere straetkin , 1478, RAG-RG, O; perre straetken,
1504, RAG-RG, O; peerestraetkin , 1504, ARA-RK 1091 , JOOr, 103r; peertstraetkin,
id, 102v.
PIETER CLAPPAERTS STEDE <OW>: iiii ghemeeten ghenaemt pieter clappaerts
stede up de voorn. oostzijde van de lieve, 1484, SAG-330/37, 22v.
PIETER COPPENS STUK <Ro>: seker plecke van lande in diepenbeke acker ghenaemt pieter coppyns styck, 1553, RAG-Ro 4, 5r; pieter coppyns stick, 1574, RAGRo 5, 5r; genaemt pieter coppins stick , 1589, RAG-Ro 6, 8r; pieter coppins stick gheleghen jn diepenbeke, 1592, RAG-Ro 72 KR+AR, 3r; ghenaempt p(iete)r coppyns
stick gheleghen te dyepembe ke, 1610, RAG-Ro 72 KR+AR, 2v; een stick lants ghenaemt P(iete)r Coppens stick ... ligghende te diepenbeke, 1625, RAG-Ro 72 KR+AR,
2v.
PIETERS STUK <OW>: partie ghenaempt pietersstick, 1575, RAG-AM 626, 93r; te
veldeken damme ... ghenaempt van ouden tyden pieters stick, 1577, RAG-AM 626,
108v.
PULKEN <OW>: in zausele bij den velde ... met tpijlken ongheveirt ten noorthende,
1558, RAG-BG B-2092, 6v.
PILKEM <OW, C6>: wylent een stede ghezeyt pilckem, 1558, RAG-BG B-2092,
l 2v; ghezeyt pilckem ... ligghende te diepe nbeke, id, 2v.
PLATTE MEERS <OW>: inde Platte meersch streckende mette n noordthende ande
Jabeke waeterloop, ca.1600, RAB-J 2667, 48v.
PLAT STUK <Ro, K2 of L3 of N3>: een ghe met datmen heet et platte styck, 1553,
RAG-Ro 4, 98r; datme n heet tplatte stick, 1574, RAG-Ro 5, 102r; (de partye ghenaemt) het platte stick, 1589, RAG-Ro 6, 4lr, 94r.
POLDERKEN <OW, F2>: tpolderken west de Ghendsche Lieve, 1579, SAE-1010,
323v.
POTTERS STEE <Ro>: een alf bundere bosch jeghens potters ste overe ande westsyde ende goet van diepe nbeke, 1574, RAG-Ro 5, 30r.
PREVOOTKENLAND <ÜW>: viii hondert Roen mersch ghenaemt het prevodtken
Lant, 1599, RAG-K/WS 21 , 44v.
PRIESTERAGE <Ro, M2>: tusschen den kercweghe ende de pryesterhage, 1553,
RAG-Ro 4, 6r; tusschen der priesterhaege ende der kercke van Ronsele, id, 3lr; de
priesteraige, 1574, RAG-Ro 5, 6r, 3 1r.
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PROEK <Ro>: gheheeten den prouck, 1553, RAG-Ro 4, 76r; een stick Landts ghenaemt de prouck, 1574, RAG-Ro 5, 8 1r; een stick Landts ghenaemdt de prouck, 1589,
RAG-Ro 6, 72r.
PROOSTSE <OW>: upt heerscip vanden prooschen, 1515, ARA-WK 8399, 19v.
PUTTENBOS <OW, BS>: ghenaempt den pittenbosch, 1572, ARA-RK 45207, 22r.
RAASHEKKE <OW>: in een jeghenode gheheeten Raeshecke ande westsyde vander
Leede, 1486, SJHB-D 4, 3r; zekere strate ghenaempt de ostynestrate beghinnende van
oostwynckel brugghe tot Raesliecken, 1542, SAG-330/60, 2lr; eenen meersch ghenaempt de zompelyn(ghe) te Rasecke metten westhende ande Wostynstrate n.
tLeyken, 1587, SAG-330/107, 4r, 6r.
RAESKENS STUK <Ro, N2?>: hoefdende up raeskiins stic, 1452, SAG-VS 117,
23v; raeskins stic, 1479, RAG-Ro 13, 9v; - , 1525, SAG-VS 117, 48r; up Raeskyns
styck groot twee ghemete, 1553, RAG-Ro 4, l 5v; datmen heet raeskens stick oost
tgoedt van ronsele, 1574, RAG-Ro 5, 15r; - , 1589, RAG-Ro 6, 13r.
RIETSTUK <OW>: een stuck landts ghenaempt het Rietstuck, 1617, SAG-330/134,
52r.
RIJESTUKKEN <OW, B5>: in zauseele bij den velde ". N noort mette ryesticx, 1558,
RAG-BG B-2092, 7v.
RITMOER <OW?>: een meersschelkin ghenaempt den Ridtmoer, 1578, SAE-1010,
277r.
RODE EKE <OW>: in troeden heeke, ca.1300, RAB-Aanw.1912, l78v; in roeden
heke, 1537, SJHB-D 2/2, 72r.
Zie ook TRUDEN EKE.
RODEKEN 1 <OW>: in die beke die men heet rodekin, 1337, SJHB-D 2/2, 72r; in de
beke die men heet Rodekin, ca.1460, SJHB-D 4, 102r.
RODEKEN 2 <OW>: int rodekin / bi den rodenkine, ca.1300, RAB-Aanw. l 912,
l 78v; bachten rodekine, 1337, SJHB-D 2/2, 72r; bachten Rodekine, ca.1460, SJHBD 4, 102r; bachten rodekine, 1572, SJHB-D 2/2, 72r.
RODEKENS <OW>: inde rodekins, 1473, ARA-RK 1090, 221 r; in de roedekins,
1504, ARA-RK 1091, l03r; In de Rodekins, 1506, SAG-330/43, l84v.
RODE VENNET <OW>: hup rode venhet, ca.1300, RAB-Aanw.1912, l 78v; up die
rode venheet, 1337, SJHB-D 2/2, 72r.
RONDE BILK <OW>: vander kercken meersch ofte den ronden bilck in jansackere,
1558, RAG-BG B-2092, 2r.
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RONSELAKKER <Ro>: in agro de ro(n)slo, 1254, KAD-Cart.D, 209r; In ronsele
ackere, 1479, RAG-Ro 13, 2 l r.
RONSELE: Rondeslo, 1105, GY-TW, 859; Runteslo, 1153, GY-TW, 859; Rondeslo,
1156, GY-TW, 859; Ronslo, 1210, GY-TW, 859; in parrochia de Rontslo, 1239, RAGSB, O; Ronslho, 1244, RAG-SB, 0; in agro de ro(n)slo, 1254, KAD-Cart.D, 209r;
ronslo, 1254, RAG-SB, O;-, 1257 kop.15e, RAG-ADr 7, 27v; Ronsloe, 1295, RAGSB/R 3 1d, IOv: Ronseloe, ca.1300, RAG-SB/K 2306, 18r; Rontseloe, ca. 1360, RAGSB/R 43, 40v; ronsloe, 1370, SJKG-647, 12v; in de prochie van ronsele, 1378, SAG330/6, 204v; - , 1396, SAG-330110, 238v; Ronssele bij zomerghem, 1417 kop.1450,
SJKG-657, 109v; Rontsele, 1433, SAG-330/20, 308v; Ronsele, 1443, SAG-301/37,
l 22v; - , 1452, SAG-YS 11 7, 9v, 20v; te Ronselwaert, id, 23r; Ronssele, 1456, SAG330/27. 300r, 348r; dun fiefz appelle Ronsele, 1463, ARA-RK 7389. 7r; dun ftcfz
appelle Ronsele lequel est tenu du chastel de Gand et de loste! de Scipdonc en
Som(er)ghem, 1464, ARA-RK 7390, 5v; Roncele, 1473, ARA-RK 1089, l 77r; - ,
1473, ARA-RK 1090, 148r; ronsele, 1479, RAG-Ro 13, passim; Ronssele, 1486,
SAG-330/37, 2 10r; Ronsele, 1501, SAG-330/42, 102v; Ronseele, 1502, ARA-WK
3310, O; - , 1502, ARA-WK 3261, O; Ron.Hele, 1503, ARA-WK 3235, 0; ronsele,
1504, ARA-RK 109 1, 90r; ranse/Ie, id, 90r; roncele, 1510, SAG-YS 11 7, 25v;
ronsele, id, 26r; Ronssele, 1520, ARA-WK 3314, 0 ; Ronsele, 1525, SAG-YS 117,
26r; - , 1529, KAD-405, 108r; - , 1535, SAG-330/53, l 79r; - , 1544, ARA-WK
3241 , 0; - , 1553, RAG-Ro 4, 7r, l 3r, 29r ev; - , 1554, RAG-LvdW 380, 2v;
Ronssele, 1554, ARA-RK 7398, 76r; - , 1559, SAG-VS 117 AR/Zo, 2r; ronsele,
1570, RAG-AM 625, l 7r; - , 1571, SAG-28/59/246, 11 v; Ronslo, 1571, RAG-K/WS
28, l 6r; ronsle, 1571, ARA-RSA 6 18/23, 1r; ronsse/e, 1572, ARA-RK 45207, 4r, 7r,
8v, 20v; ronse/e, id, 74v, 77r; - , 1574, RAG-Ro 5, 14r, 15r, 18r ev; Ronsel, 1577,
SAG-28/53/219. 8r; ronsele, 1578, ARA-WK 3324, O;-, 1589, RAG-Ro 6, l lr, 16r
ev; Ronsse/e, 1590, ARA-WK 3250, O; - , 1594, SAG-YS 11 7 AR/Zo, 2v; Ronslo,
1599, RAG-K/WS 29, 43r; ronsel, 1606 kop.1682, RAG-WK 221, 53r, 59v, 64r ev;
Ronse/Ie, 1606, RAG-Zo 398, 9v; ronsele, 1611, RAG-Zo 423, 35r; - , 1616, RAGZo 423, 1Ov; Ronselle, 1622, RAG-Zo 423, 11r.
RONSELHOEK <Ro, Ml>: In Ron<;sel houck, 1564, SAE-1009, 305v; Ronssele
houck, 1592, RAG-Ro 72 KR+AR, 3r; ronsel houck, 1606 kop.1682, RAG-WK 22 1,
70v; Ronsel houck, 1610, RAG-Ro 72 KR+AR, 2v; - , 1625, RAG-Ro 72 KR+AR,
3r; Ronselhouc, 1625, RAG-Ro 7, 89r.
Zie ook HOEK (Ro).
RONSELHOEKSTRAAT <Ro, Ml-Nl>: de Ronselhouckstrate, 1589, RAG-Ro 6,
29r.
RONSELKERKE <Ro, M3>: te Ronse/kerke waert, 1525, SAG-YS 117, 47r; straetkin ". van hooch dal men naer Ronsel kercke, 1553, RAG-Ro 4, 2 1r; ronselkercke,
1574, RAG-Ro 5, 28r, 33r, 74r; ronsele kercke, id, 14r; Ronselkercke, 1589, RAG-Ro
6, 14r.
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RONSELKOUTER <Ro, N3>: In Ronssele caute(re), 1456, SAG-330/27, 348r; In
Ronsselcautere, 1496, SAG-330/40, 300r; Ronsel coutere , 1501, SAG-330/42, 102v;
Ronsel cauter, 1553, RAG-Ro 4, 75r; ronssele cautere, 1572, ARA-RK 45207, 4r;
Ronsel cauter, 1610, RAG-Ro 72 KR+AR, 2v; ronsel cautere, 1625, RAG-Ro 72
KR+AR, 3r.
Zie ook KOUTER.
RONSELMOLEN <Ro, M3>: beneden ronselmuelene, 1479, RAG-Ro 13, 14r; eene
muelne ". Ronsele, 1537, RvVl 962, 306r; beneden Ronsele muellen, 1553, RAGRo 4, 2 lr; ronsel muelen, 1574, RAG-Ro 5, 25r; by ronsel muelen, 1610, RAG-Ro 72
KR+AR, 3v; by Ronselmuelen, 1625, RAG-Ro 72 KR+AR, 3v.
RONSELSTRAAT <OW, D5-E6?>: de ronselstrate, ca.1470, SJHB-B 21 , l 72r; - ,
1474, SJHB-B 27, l49v.
RONSELSTRAAT <Ro, Ml-Nl>: de ronselstrate, 1572, ARA-RK 45207, 20v, 84r;
de ronselstraete, 1606 kop.1682, RAG-WK 22 l , 51 v.
RYCQUAERTS BILK <ÜW>: een alf ghemet lants ende heet rycquaerts beilc, 1486,
RAB-1 2661, 14v; rycquaerts bilck, ca.1530, RAB-J 2662, 28r.
RYCX BILKSKEN <OW, D5 of 06>: an leyscotstraetkin gheheeten rycx beelcxken,
1504, ARA-RK 1091, 101 v.
SCHEPPERS LAND <ÜW>: de sceppers landt, 1558, RAG-BG B-2092, 12r.
SCHEPPERS STEDE <OW, E4 ?>: parcheel van lande ghenampt sceppers stede,
1554, RAG-RvVJ 971, l lOr.
SCHEUTBILK(EN) <Ro, L2>: gheheeten et scuet bylken, 1553, RAG-Ro 4, 53r; up
tgoed in bonsours ghenaempt de schuetbyelk, 1574, RAG-Ro 5, 57r; up tgoedt In
boingers ghenaemt de schuetbilcken, 1589, RAG-Ro 6, 5 lr.
SCHOOTAKKER <OW>: scootackere, 1473, ARA-RK 1089, 207r; - , 1473, ARARK 1090, l 69r.
SCHOUWBROEK <OW, Dl-El>: up scoudebrouc, 1486, RAB-J 2661, 23v, 26r; up
schoudenbrouc ... alzoo noortwaert naer weyts houc, id, 25v; heet schoubrouck, 1500,
RAB-J 2661, 16r; schaubrouc, ca.1530, RAB-J 2662, 3 lr; schoudenbrouc, id, 48v; scaubrouc, 1542 kop.ca.1570, RAB-J 2663, 34v; scoubrouc, id, 43r; *schoonbrouc, id, 33v;
zuudtwest van veldekindamme in een jeghenoode ghenaempt scoubrouck, 1553, SJHBB 51-II, 78r; Schaubrouck, ca.1600, RAB-J 2667, 37r/v, 40r; Schoebrouck, id, 60v; up
Schoebrouck zuudt van Veldeken damme brugghe, id, 66r; Schoubrouck, id, 66v.
SCHOUWBROEKMEERS <OW, E2?>: oost de ghentsche lieve west schaubrouckmeersch, 1576, RAG-AM 626, l l 3v.
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SEGERS BlLK <Ro, N3>: een paertije Lants genaempt den segers bilck op de n wyck
van daelmen, 1606 kop.1682, RAG-WK 22 1, 44r.
SINT-JANSBRUGGE <OW>: te Oostwynckele an St Jans brugghe ... up de
Ghendtsche Lieve, 1579, SAE-101 0, 323r; - , 1583, SAE-1010, 403r.
SINT-JANS-EKE <ÜW>: teghen over sente Jans eecke metten suuthende up diepenbeke stracte, 1574, RAG-Ro 5, 101 r.
SINT-JANSHUISDREEFKEN <OW>: St Janshuus drevekin, ca.1600, RAB-J 2667,
37r.
SINT-JANSHUISMEERS <ÜW>: zesse ghemeten lxxv r. ... heet ste Jans huus
mersch, 1486, RAB-J 2661 , l 6v; sint Jans huus meersch, ca.1530, RAB-J 2662, 32r;
st Jans meersch, 1542 kop.ca.1570, RAB-J 2663, 35r; St Jans huus meersch, ca.1600,
RAB-J 2667, 42v.
SINT-JANSSTRAAT <OW, A4-8 6>: Ste Jans strate, 1503, ARA-WK 3235, O; sent
Jansstrate, 1504, ARA-RK 109 1, 99r; Sinte Jans strate, 1539, ARA-WK 3239, O;
Sente Jans strate, 1544, ARA-WK 324 1, O; - , 1554, ARA-WK 3243, O; st Jansstraete, 1557, RAG-AM 624, 76r; ste j ansstraete, 1558, RAG-BG B-2092, 7v, 15v;
SI Jans strate, 1572, ARA-WK 3246, O; ste jansstrate, 1572, ARA-RK 45207, 8v,
l 5r, l 6r ev; sinte Janslraete, 1574, RAG-Ro 5, 34r; sente Janstraete, id, 57r; up st
Jans straete by der Lynde, 1589, RAG-Ro 6, 5 1r; St Jan strate, 1595, SAG-330/ 11 7,
142r.
SLEEHAGE < Ro?>: twee ghemete busch gheheeten de sleehaghe, 1479, RAG-Ro
13, 30r, 43r; een ghemet busch gheheeten de sleehaghe ende heet nu het bunder, 1553,
RAG-Ro 4, 66r; twee ghemete bus gheheete n de sleehaghe, id, 43r; een bundere
bosch gheheeten de sleehaghe ... ande suutsyde es naest ghelandt tgoet van ryvers,
1574, RAG-Ro 5, 35r; iij ghemeten bosch gheheeten de sleehaghe commende metten
westhe nde upde beuerwaenstr., id, 45r; een bunder bosch ligghende thenden der selver haeghe ghenaemt tbundere thenden sleehaghe, id, 68r; een bunder borsch gheheten de slee haeghe, 1589, RAG-Ro 6, 32r.
SLIJSTRAAT <OW, G2?>: suudt de SliJstrate, 1579, SAE-1010, 323v.
SMEETS BROEK <ÜW>: gheheeten tsmeets brouc, 1504, ARA-RK I091 , 103r.
SMESBILK <OW, D5>: ghenaemt den smesbulck, 1574, RAG-Ro 5, 99r; den smesbilck, 1589, RAG-Ro 6, 9l r.
SPRIETENBILK <Ro, M3>: den sprieten hele, 1479, RAG-Ro 13, 23r, 3 1v; den
spryeten belek, 1553, RAG-Ro 4, 2 1r; den sp1yeten buelck, id, 45r; upden spryeten
beelck neven den gheusere, id, 33r; het hamerken bij den sprieten bulck commende
upden geysere, 1574, RAG-Ro 5, 21 r; sprieten bulck , id, 4 7r; upden sprieten bulck
metten zuuthende upden gheuserre, id, 33r; sprieten bulck, 1589, RAG-Ro 6, l 8r.
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STALPAERTS BILKSKEN <Ro>: ijC L roeden gheheeten Stalpaert Bilcxken, 1554,
SAG-VS 118, 143r.
STALPAERTS BOS <Ro>: oost stalparbosch, 1602, SAG-3301125, 85r.
STALPAERTS STUK <Ro, N2 of OW, E6>: hupden boenhil ofte stalpaers styck,
ca.1300, RAB-Aanw.1912, l 78v; vC roen lants ende heet den boonhul ofte stalpaers
styck, 1553, RAG-Ro 4, 95r; stalparts styck, id, 96r; den Boenhul ofte stalpaerts stick,
1574, RAG-Ro 5, 99r; den boenhul oft stalpaers stick, 1589, RAG-Ro 6, 91 r.
STAPERREBOS <OW, C5>: ghenaempt den staperrebosch ... tzauzele, 1572, ARARK 45207, 12v.
STAPPERIK <ÜW>: gheheeten stapperic, 1504, ARA-RK 1091 , lOOr; stapperyeit,
id, lOOr.
STAPSTEEN <Ro, L2>: daerment heet de stapsteene, 1479, RAG-Ro 13, 31r; een
ghemet lants bachten boghaerts ste gheheeten den stapsteen, 1553, RAG-Ro 4, 12r;
daer ment heet den stapsteene, id, 45r; gheheeten den stap steen, 1574, RAG-Ro 5,
12r; ten stapsteene, id, 47r; den stapsten, 1589, RAG-Ro 6, l lr.
STEDE <Ro>: eenen styck lans gheheeten de stede groot eenen ghemeet, 1553,
RAG-Ro 4, lr; dat men heet de ste te ronsele (Inden houck), 1574, RAG-Ro 5, 63r;
- , 1589, RAG-Ro 6, 56r.
STEDEKEN <Ro, L2 of N2>: een styck lans gheheeten et stedeken, 1553, RAGRo 4, 78r; een parcheel landts gheheeten tstedeken, 1574, RAG-Ro 5, 83r; gheheten
tstedeken, 1589, RAG-Ro 6, 76r.
STEENBERG <Ro, K3>: iuxta locum qui dicitur steenbergh, 1244, RAG-SB, 0; up
den steenberch, 1456, SAG-330/27, 348r; byden walle up steenberch, 1479, RAG-Ro
13, 5r; steemberch, id, 8v, 31r; steenberch, 1496, SAG-330/40, 300r; - , 1502, SAGVS 117, 19r; steenbeerch, 1505, SAG-301/69, lOr; steenberch, 1510, SAG-VS 117,
40r; steemberch, id, 19v; - , 1528, SAG-301/84, 87r; - , 1532, SAG-330/51, 86r;
uuter hofstede ghenaemt steenberghe, 1541, SAG-GB 3, 2v; steenberch, 1543, SAG330/61, 12r; Steenberg/ie, 1548, ARA-RK 7395, 18v~ steenberch, 1553, RAG-Ro 4,
7r, 14r, 19r, 25r, 35r; - , 1554, SAG-VS 118, 48r, 66r; tStenbeerch west het
Muelestraetken, id, 43r; up Steenberghe ... west het Rystraetken, id, 35r; steenberch,
1559, RAG-AM 624, 114v; - , 1567, RAG-AM 625, 22r; - , 1574, RAG-Ro 5, 6r,
7r, 14r, 19r; - , 1579, SAG-330/96-11, 263r; - , 1589, RAG-Ro 6, 7r, 12r; - , 1592,
RAG-Ro 72 KR+AR, 2v, 3r; steenbeerch, id, 3r; steenberch, 1606, RAG-Zo 398, 35v;
drye p(er)seelen gheleghen up tgroot steenberch, 1610, RAG-Ro 72 KR+AR, 2r;
steenberch, 1611, RAG-Zo 422, 57v, l 16r; drye partyen Lants op groot Steenberch,
1625, RAG-Ro 72 KR+AR, 2v.
Zie ook BERG.
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STEENSTRAAT <OW, A4-B3>: metten noorthende up de steenstraete oft zauseelstraete, 1558, RAG-BG B-2092, 4v; inde steenstraete, id, 4r, 19r; inde prochie van
oostwyncle inde steenstraete, 1567, RAG-AM 625, 27r; zuudt de steenstrate ...
noordt den waterloop, 1572, ARA-RK 45207, 11 v; zuudt de steenstrate ... west de
vlamynstrate, id, 8 1v; de Steenstrate noort daeranne ... west de Vlamynckstrate, 1615,
RAG-U 183/ 11, 3r.
STENEN PAAL <OW, A4>: an den steenen pael bij oostwynkele, 1484, SAG330/36, 471 r; ten steenen pale, 1506, SAG-330/43, l 84r; ten steenin pede, 1508,
SAG-330/43, 330r; in een jeghenoode ghenaempt ter steenen pctle ... tusschen den
waterloop ghenaempt de jabbeke ande noordtzijde ... metten oosthende ande vlamyncstrate die van de steenen pale noordt naer murckele loopt, 1553, SJHB-B 51-11,
60v; den steenen pale, id, 62v; tusschen de kuertewaeghen ende den steenepaele,
1557, RAG-AM 624, 53r; den steenen pael, 1557, RAG-BG B-2094; bij steene paele
... zuyt de strate naer urssele, 1572, ARA-WK 45148, 151 r; bij steenen paele, id,
151 v; ghenaempt den steenen pael, 1572, ARA-RK 45207, 40r.
STENEN PAALKEN <OW, A4>: een partije lants ghenaempt het steenpaelken ...
noort de velthoeckstraete, 1617, SAG-3301134, 52r.
STEV ENKENS STUK <Ro, K2>: west stevinkins stic, 1602, SAG-330/125, 85r.
STICHELSTUK l <OW, 05>: lants gheheeten tstichel stic up leyschoot, 1506, SAG330/43, l 84r.
STTCHELSTUK 2 <OW, B4>: gheheeten het stecchelstick ande zauseeJstraete, 1558,
RAG-BG B-2092, l 3v; ghenaempt tsteckerstick in zauzele ... noordt de veltstrate,
1572, ARA-RK 45207, J08r.
STIJN BOS <ÜW>: Inden Stynbusch , 1579, SAE-1010, 323r; een partie bosch ghenaempt de n stijnbosch, 1609, SAG-330/ 130, l 8r.
STIJNSTRAAT <ÜW>: lancx de stijnstrate, 1579, SAE-1010, 323r.
STOCKAERT <ÜW>: up den *scat haert ... in den stochaert in bogaerts brouc, 1503,
RAG-K/WS 64, 26v, 27v.
STREPE <Ro>: dat men heet den quekene ofte de strepe, 1553, RAG-Ro 4 , 6r; de
strepe, 1557, RAG-BG B-2094; - , 1574, RAG-Ro 5, 56r; de strepe, 1610, RAG-Ro
72, 2r.
Zie ook LANGE STREPE.
STRINGDAMSTRAATJE <OW, D4>: up den witten vivere metter oostzijde neven
strincdamstraetkin, 1504, ARA-RK 1091 , 105r.
STRINGEN <OW, B4>: inde strynghen, 1549, RAG-AM 623, l 33v; in zauseele ".
metten oosthende up de .w ynghen, 1558, RAG-BG B-2092, l 8v; twee sticx ... ghe132

naempt de stringhen, 1566, RAG-AM 625, 9r, 1Or.
Z ie ook WESTSTRINGEN.
STRING(EN) <Ro, M3?>: Leker plecke van lande gheheeten de strillghe, 1479,
RAG-Ro 13, 9v, 51 v; lants gheheeten de strynghen, 1553, RAG-Ro 4, l 4r, 78r; (sekere plecke van lande te ronsele beneden der muelene ende gheheeten) de stringhen ,
1574, RAG-Ro 5, 14r, 83r; iiii ghemeten Landts ... gheheeten de strynghen, 1574,
RAG-Ro 5, 83r; beneden der mue lene ende gheheten de Stringhen, 1589, RAG-Ro 6,
l 3r; paertije lant ghenaempt den strynck in ronsel, 1606 kop.1682, RAG-WK 221,
53r, 64r.
Zie ook WESTSTRING.
STRINGENLAND <Ro, L3>: dat men heet Stringhelant, 1452, SAG-YS 117, 9v;
een stic lants datmen heedt et stryngheland, 1479, RAG-Ro 13, 6r; Strijnghelant,
1525, SAG-YS 117, 24r; (een styck lans datmen heet) et strynghelant, 1553, RAGRo 4 , 8r, 29r; vierhondert viftich roen landts gheheeten het strynghelandt, 1574,
RAG-Ro 5, 8r; het strynghelandt, id, 29r; tstrynghelant, id, 67r; ghenamt strincx
landt, 1589, RAG-Ro 6, 70r.
Zie ook GROOT/KLEIN STRINGENI.AND.
SURRE <Ro>: vC roen landts ". gheheeten tsuere, 1553, RAG-Ro 4, 78r; het surre
ofte de stringhen, 1574, RAG-Ro 5, 83r.
TARWEBILKSKEN <Ro>: 1 g. CL roeden gheheeten de Taerewebilcxken, 1554,
SAG-VS 118, 107r; een stic ." gheheten et tarubulck, 1589, RAG-Ro 6, 51 r.
TARWESTUKSKEN <OW, 04>: inden most ghezeyt het taerwestickxken, 1558,
RAG-BG B-2092, 3v.
TARWESTUKSKEN <Ro>: dat men heet taruwesticxken, 1574, RAG-Ro 5, 81 r.
TEERLING <Ro, M3>: dat men heet den Terlinc, 1452, SAG-VS 117, 9v; beneden
der muelen Inden terlinc, 1479, RAG-Ro 13, l 9r; heet den Terlync, 1525, SAG-VS
117, 24r; inden terlynck, 1553, RAG-Ro 4, 28r; in den terlick, 1574, RAG-Ro 5, 28r;
- , 1589, RAG-Ro 6, 24r; van Lande ghenaempt den teerlynck, 1592, RAG-Ro 72
KR+AR, 3v; - , 1610, RAG-Ro 72 KR+AR, 3r; een stick lants ghenaemt den
Teerlynck, 1625, RAG-Ro 72 KR+AR, 3v.
Zie ook JAN TE( E)RLINCKBOS.
TEYTINS BILK <ÜW>: datmen heet teytins beelc ligghende upt nieuwe leykiin,
1479, RAG-Ro 13, lOr; teytyns belck, 1553, RAG-Ro 4, 15r; twee ghemeten Landts
xxxvii roen gheheeten teytens bulck noort et brackeleyken, 1574, RAG-Ro 5, l5r; teytins bilck, 1589, RAG-Ro 6, l 3r.
TIENDENBILK <ÜW>: ghenaempt den thiendenbilcq ". noordt de langhestrate,
1572, ARA-RK 45207, 9v.
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TRUDEN/TRUl(K)EN <OW, C3>: de truden, 1504, ARA-RK 1091 , l04v ; partye ...
ghenaempt het truyken, 1577, RAG-AM 626, 134r; achter Oostwynckelkercke ghenaempt de Truye, 1615. RAG-U 183/ 11 , 2r.
TRUDEN/TRUIEN EKE <OW, E4-F4>: twee ghemeten lants datmen heet truhen
heeke, 1485, RAG-K/WS 27, 22v; lants ghenaemt truwen heecke noort west
Leyschoot straetkin, 1571, RAG-K/WS 28, 16r; In truwen eecke, 1571, SAE-1010,
l 93r; ghenaemt truwen heecke, 1599, RAG-K/WS 29. 43r; een partije lants ghenaempt de Truyehecke, 1615, RAG-U 183/ 11 , 2v.
Zie ook KLEINE TRUD EN EKE, RODE EKE.
TUSSENSTE VELDEKEN <Ro>: Tysschenste Veldekin, 1525, SAG-VS 11 7, l 9r;
een styck lans in bounsioers gheheeten et tusschenste veldekyn, 1553, RAG-Ro 4, 50r;
een stick landt jn boojours gheheeten het tusschenste veldeken, 1574, RAG-Ro 5, 52r.
URSELHOEK <ÜW>: den Huerselhouc, ca.1460, SJHB-D 4, 105v; ons land datmen
heet den Orselhouc, id, 121 r.
VALCKESTEDE <ÜW>: ghezeyt valckestede ... metten zuudthende up de *diepenbe ic kstraete, 1558, RAG-BG B-2092, 6r.
VANGSKEN <Ro, M3 ?>: int Vangheskin, 1478, SAG-MB 10, l lr; tvanghesken,
1479, RAG-Ro 13, 32r; een beelcxkin gheheeten et vangheskyn, 1553, RAG-Ro 4,
47r; een sticx ken Landts ghenaemt tvangheken, melden noorthende up de wallestraete, 1574, RAG-Ro 5, 49r, 50r; Landts ghenaemdt tvangsken, 1589, RAG-Ro 6, 43r.
VARENBOS(SELKEN) <OW, A4?>: bosch ... ghenaemt tvarenbosch ten steenen
pale, 1506, SAG-330/43, l 84r; busch ... ghenaempt tvarentbusschelken, 1562, SAE1010, 48v.
VELD <ÜW, A6>: ligghende up tvelt, 1376, SAG-330/6, 29v; (in zauseele) bij den
velde, 1558, RAG-BG B-2092, 6v, 7v, l 5v.
Zie ook OOSTWINKELVELD.
VELDBILK <OW, B6>: een stick ghenaemt den veltbilck, 1558, RAG-AM 624, 76r;
ghenaempt den veltbilck ... oost ste jansstrate, 1572, ARA-RK 45207, 8v; *veltbalck,
id, 39r; den veltbilck, 1610, RAG-Ro 72 KR+AR, 22v; een partye Lants ghenaemt
den veltbilck, 1625, RAG-Ro 72 KR+AR, 2v; de Veltbilck, 1617, SAG-3301134, 52r.
VELDEKEN <OW, F2 of B2-C2>: ghenaempt tveldekin, 1572, ARA-RK 45207, 14r.
Zie ook GROOT VELDEKEN, HOGE VELDEKENS, TUSSENSTE VELDEKEN.
VELDHOEKSTRAAT <OW, A4-B3>: noordt de veldhouckstrate, 1572, ARA-RK
45207, 36v; de velthoeckstraete, 1617, SAG-330/134, 52r.
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VENNET <OW, 0 6-E6>: gheheeten den vennaut, 1558, RAG-BG B-2092. 3r; inden
vennaut ... metter zuudtzyde ande diepenbeicstraete, id, Sr.
Zie ook RODE VENNET.
VERBERRENDE <OW?>: ghenaempt tverberrende bij veldekindamme ... oost de
nieustrate, 1572, ARA-RK 45207, l 55r.
VERBERRENDE STEDE <OW>: meuen zuudthende up de langhestraete ende es nu
gheleyt de verberrende stede, 1558, RAG-BG B-2092, 3r.
VERNALLEN MEERS <OW>: in vernallen meersch, 1504, ARA-RK 109 l, 1OOr.
VERRENBROEK <OW>: den verrenbrouck ... metten westhende up de ghendtsche
lieve, 1558, RAG-BG B-2092, 13r.
VERVINCTBILK <Ro>: dat men heet (den) vervinctbulck, 1574, RAG-Ro 5, 59r; - ,
1589, RAG-Ro 6, 53r.
VEYNOTEN: zie VUYNOOT.
VIER GEMETEN <Ro, L2>: Inde vier ghemete, 1479, RAG-Ro 13, 49r.
VIERKANT STUK <OW>: mersche dat men heet tfiercante stic an de oestzijde de
beke, 1349, SJHB-0 .579.
VIJF GEMETEN <Ro, N2>: een stic lants heet de Vijfghemete, 1452, SAG-VS 11 7,
23v; een stic lants te ronsele gheheeten de v ghemete, 1479, RAG-Ro 13, 5 lr; de
Vijfghemete ant Goet van Jan Adorene, 1525, SAG-VS 117, 48r; de vyf ghemeete ...
ande hoostsyde ghelant et ghoet van ronsele, 1553, RAG-Ro 4, 77r; datmen heet de
vyf ghemeten ... zuut tgoet van ronsele, 1574, RAG-Ro 5, 82r; eene paertye Lantin
ronsel ghenaempt de vijf ghemete, 1606 kop.1682, RAG-WK 221, 64r.
VIJVERSTUK <OW>: dat men heet viverstic, 1504, ARA-RK 1091, 1OOv.
VLAMINGSTRAAT <OW, A4>: vlamincstrate, 1280, RAK-HAK 2499, 0 ; super
j abbeca in vlamincstrate, 1285 kop.13e, KAD-Cart.D, 3 lOr; te huckelberghe ... lancx
der Vlaemincstraeten, 1479, RAG-Ro 13, 2v; lanx der Vlamijnck strate, 1553, RAGRo 4, 3r; lanx der vlamijnck strate, 1553, RAG-Ro 4, 3r; de vlamincstrate, 1564,
RAG-AM 624, 208r; vlaminckstrate, 1572, ARA-RK 45198, 41 v; vlamynckstrate, id,
151 v; - , 1572, ARA-RK 45207, 81 v; zuudt de steenstrate west de vlamynstrate, id;
de Vlaminc strate, 1589, RAG-Ro 6, 4r.
VLAMINGS STRAATJE <OW>: lancx den Vlamincx straetkene, 1508, SAG330/43, 330v.
VOLCKAERTS WINKEL <Ro>: seker plecke van bussche gheheeten volcaerts
Wynkel, 1553, RAG-Ro 4, 2r; eenen bosch ghenaempt volcaert wijnckele oost de
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walle straete ... (N) west met de ellef hondcrt Roen, 1573. SAG-VS 1 19 Rek, 62v;
haerlieder bosch gheheeten volckaerts winckele, 1574, RAG-Ro 5, 2r.
VOORSTE HULLESTUK <OW>: tvoorste hillestick, 1579, SAE- 10 10, 323v.
VOORSTE WALLEBILKSKEN <Ro, N3>: te dalem nevens het straeytgcn dat lopt
naer Ronselkercke metten zuythende up de dalem straete groot iiiC xv Roen gena mt
et vorenste wallebilcxken oft Jan smets stedeken, 1589, RAG-Ro 6, l 4r.
VOSSENHOLEN <OW, A6-B6>: iiijC Roen bus tusschen beede de straten ghcnacmt
de vossenholen, 1553, RAG-Ro 4, 43r; by den velde ... jan bauwensstede ghezeyt de
vossenholen ... west ste jansstraete, 1558, RAG-BG B-2092, 15v.
VOSSEYT <Ro, L3>: Ronssele ...daerment heedt de Vosseyt, 1486, SAG-330/37,
210r.
VOSSEYTBOS <Ro, L3>: dat men heet den t vosseyt bosch, 1452, SAG-VS 117, 9v;
Inde vossey bosch, 1525, SAG-VS 1 17, 24r; tl'osseytbosch, id, 2r: tvosseytbosch ende
es vrylactschip, id, 2r; bosch in ronsel ghenaempt de fossey, 1606 kop.1682, RAGWK 22 1, 67r; denfesey bosch in ronsele, 1616, RAG-Zo 423, lOv.
VRANCX DRIES <Ro, M3>: thenden Vran cx dries, 1456, SAG-330/27, 348r; Vranc
dries, id; een plecke van lande gheheeten vrancx driesch, 1479, RAG-Ro 13, l5r, l 9v,
40v; thenden Vrancx driessche. 1496, SAG-330/40, 300r; In Vrancx dryesch, 1501,
SAG-330/42, 102v; vrancx dryes, 1553, RAG-Ro 4, 2 1r; vrancx dryes, id, 36r; vrancx
driesch commcnde metten oosthende up str. dat compt van ronsel kercke naer
*dam me, 1574, RAG-Ro 5, 21 r; vrancx driesch(e), id, 36r, 65r; vrancx drie( s)schen,
id, 36r, 66r; l'rancx driesch, 1589, RAG-Ro 6, l 8r.
VUYNOOT <OW>: twee ghemeten landts noortsyde van diepenbeke straete ... ghenaempt de vuynoot, 1574, RAG-Ro 5, 102r; een ghemet landts ... ende heet ooc de
vuynoot, id ; lants ghenaemt de Veynoten, 1589, RAG-Ro 6, 94r.
WAALPOEL <OW> : de waelpoel ande noortzijde, 1504, ARA-RK 109 1, IOOv.
WAD ENS <OW>: te waedens, 1504, ARA-RK 1091, 103v.
WAEROECX STEE <Ro>: gheheeten twaerroecx ste, 1574, RAG-Ro 5, 56r; gheheten twaeroech ste, 1589, RAG-Ro 6, 50r.
WAEROECX STUK <Ro>: ghehceten waerocx stick, id, 90r.
WALLAERTS PUT <Ro>: een alf bunder lants gheheeten de wu/laerts pit, 1553,
RAG-Ro 4, 95r; een a lf bundere landts gheheeten wallaerts pit ... ande oostsyde N
ghenaemt den smesbulck, 1574, RAG-Ro 5, 99r; wallarts pit, 1589, RAG-Ro 6, 9 1r.
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(te n) WALLE <Ro>: ten Wa/le, ca. 1470, SAG-VS 11 7, 24r; te Walle, id, 28r; ijC roeden busch ten Walle, 1479, RAG-Ro 13, l 5v; een stede te Walle, id, 39v; daer den
wech van diepe nbeke ten Wa//e wacrl duere loopt, 1506, SAG-330/43, l 84r; te Wa//e,
1553, RAG-Ro 4, l 3r, 23r. 30r, 37r, 6 1r; - , 1574, RAG-Ro 5, 23r, 63r.
WALLEBILK <Ro, M3-N3>: den Wa//ebe/c, 1479, RAG-Ro 13, 23r; den walle
bee/ck daer den voetwech overghaet van dale m naer Ronsele kercke, 1553, RAGRo 4, 33r; den wallen buelck, id, 46r; upden wal/ebu/ck daer den voetwech over gaet
naer ronsel kercke, 1574, RAG-Ro 5, 33 r; upden wallebulck mette n zuuthende up
dalem straete, id, 68r.
Zie ook GROTE WALLEBILK, VOORSTE WALLEBILKSKEN.
WALLESTRAAT <Ro, M3>: ande Wal/e straete, 1479, RAG-Ro 13, 1r, 8r, 32r; wallestrate, 1553, RAG-Ro 4, lr, 4r, 48r; wal/e straete, 1573, SAG-VS 119 Rek, 62r;
wa //estraete, 1574, RAG-Ro 5, 14r, 24r ev; ll'al!estrate, id, 14r; walle strate, 1589,
RAG-Ro 6, 2r, 38r.
WATERYORE <OW, ES>: daerment heet de Wate rvoore, 1484, SAG-330/36, 469r;
Inde Wat( er) vore, 1506, SAG-330/43, 184r; een styck lans in leyscoet hacker ende
heet de water vue re, 1553, RAG-Ro 4, 96r; watervuere, id; water vore, id, 97r; watervorre, id, 98r; - , 1574, RAG-Ro 5, 102r; watervurre, id, 101 r, 102r; de Watervuer
streckende met der westsijde lanch Leyschoedt straetgen, 1589, RAG-Ro 6, 92r.
Zie ook KORTE WATERVORE.
WEERBILK <Ro>: ghenaempt den weerbilck, 1572, ARA-RK 45207, 1Ov.
WERVAARD <OW, F2>: een partye ghenaempt den wervaerdt ... metten westhende
upde ghe ntsche lieve, 1568, RAG-AM 625, 48r.
WESTAKKER <OW>: up West acker, 1376, SAG-330/6, 29v.
WESTERSE BILK <Ro>: den westerschen buelc, 1439, SAG-301/35, 62v.
WESTMEERS <ÜW>: 6 g. lands gheheeten de westmeersch, 1515, ARA-WK 8399,
2 lr.
WESTSTRAAT <Ro, M2>: te ronsele ande weststrate ... ende heet baeyaerts stede,
1452, SAG-VS 117, lOv; de weststrate, id, 20v, 23v; te Ronsele by der Weststraten,
id, 20v; te ronseleinde Weeststraete, 1479, RAG-Ro 13, 3v, L2v; te ronsele ande zuut
zyde vander west straten, 1510, SAG-VS 11 7, 26r; de Weststrate, 1542, SAG-330/60,
2 1r; ande west strate, 1553, RAG-Ro 4, 5r, l 2r; *Westraete, 1554, SAG-YS 118, 6 1r;
weststraete, 1574, RAG-Ro 5, l 2r, l 8r, 44r; - , 1589, RAG-Ro 6, 11 r, l 6r ev.
WESTSTRING <Ro>: ghenaempt den westtynck, 1572, ARA-RK 45207, 87v.
WESTSTRINGEN <ÜW>: ghenaempt de weststrynghen, 1572, ARA-RK 45207,
20v.
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WEYTSHOEK <ÜW>: thende/bij weyts houcke, 1486, RAB-J 2661, 21 v/22v; up
schoudenbrouc ... alzoo noortwaert naer weyts houc, id, 25v; weyts houc, 1500, RABJ 2661, 21 v; - , ca.1530, RAB-J 2662, 42v; weyts houck, id, 42r; thenden weyts
houcke, id, 42v, 44r; anden weithouc, 1542 kop.ca.1570, RAB-J 2663, 33v; weitshouc, id, 40r; Weyt houck, ca.1600, RAB-J 2667, 52v, 55r/v, 66r.
WIJDELAND <OW>: dat men heet dwide lant, 1349, SJHB-0.579.
WILOELANO <ÜW>: lands datmen heet twilde land, ca.1460, SJHB-0 4, 106r.
WILDE STUK(KEN) <OW, 84>: in zauseele ... up de westzijde met de wildesticx ...
tgoet van diepenbeke ten zuudthende, 1558, RAG-BG B-2092, 6v; ten westhende
metten wilden sticke, id, l 8r.
WILGE: zie LANGE W!LGE.
WITTEN HARENS STEDE <OW>: een sticxken landt ghenaempt witten /wrens
stede, 1569, RAG-AM 625, 63v, 64v.
WITTE STUKKEN <OW>: twee partijen ... ghenaempt de Witte sticken, 1589, SAE1010, 429r.
WITTE VIJVER <ÜW, 04>: den Witten viver, ca.1460, SJHB-D 4, 103v; den witten
vijvere, 1504, ARA-RK 1091 , J03v; den witten vivere, id, 105r; den Witten vyvere,
1506, SAG-330/43, l 84r; een straetkin dat naer leyscoot loopt ande westzijde ... metten zudtwesthende an een nederinghe van ouden tyden ghenaempt den witten vivere,
1553, SJHB-B 51-11, 61 v; landts ghenaempt den witten vive re ... oost twitteviverstraetkin ... noordt de witte vivergracht, 1572, ARA-RK 45207, I 7r; by den witten vivere, id, 38v.
WITTEVIJVERGRACHT <OW, 04>: den witten vivere gracht, 1504, ARA-RK
1091, 105v; - , 1508, SAG-330/43, 330v; ghenaempt den witten vivere ... noordt de
witte vivergracht, 1572, ARA-RK 45207, l 7r; de witte vivere gracht, id, 38v.
WITIEVIJVERMEERS <OW, 04>: meersch ... ghenaempt den witten vivere, 1572,
ARA-RK 45207, 34v.
WITIEVIJVERSTRAATJE <OW, 03-05>: den witten vivere ... oost twitteviverstraetkin ... noordt de witte vivergracht, 1572, ARA-RK 45207, l 7r.
WOESTIJNE <OW, H 1?>: wostwincle wastina, 1232, RAK-HAK 3223, O; de
woestine, 1504, ARA-RK 1091, 104r; de woestyne, id, 105r; neven doostyne, id,
105v; de hostine, id, 104r; ghenaempt de hostyne, 1572, ARA-RK 45207, 82v.
Zie ook KLEMME WOESTIJNE.
WOESTIJN STRAAT <OW, F2-H2>: de ostijnstrate, 1446, SAG-330/23, 311 r; iiii g.
busch ... ande Wostine strate, 1529, SAE-1009, l 8r; zekere strate ghenaempt de osty138

nestrate, 1542, SAG-330/60, 21 r; een alf ghemet busch ende woestine ligghende Inde
Woestynslr(ate), 1547, SAE-1009, 241r; Woestynstr(ale), 1552, SAE- 1009, 293r;
ande *rahecke brugghe metten oosthende ande Woestijn strate, 1555, SAE-1009,
327r; ande Woestijn st rate, 1562, SAE-1010, 48v; Woestijnslraete, 1566, SAE-1010,
103r; hostynstrate, 1572, ARA-RK 45207, 2 1v; hostynstraete, 1572, ARA-RK
45194, l 3v; hostynestrate, 1572, ARA-RK 45 194 Oml, l 2r; doostynstrate, 1584,
SAE-10 10, 403r; Woostijn str(ate), id; Inde prochye van Oostwynckele ande
Oostijnstr(ate), 1587, SAE- 10 10, 422v; Wostynstrate, 1587, SAG-330/107, 4r, 6r;
hostynstrate, 1589, SAE- 1010, 428v; Ostinstraete, 1619, SAE-1011, 2r;
Oostynstrate, 1620, SAE-1010, 463r.
Zie ook STIJNSTRAAT.

WOUTER 's MUENCX STUK <OW>: daerment heet Wouter smuencx stic, 1484,
SAG-330/36, 469r.
WOUTERS EKE <Ro>: de ellef honden Roen ofte bij wouter heecke, 1573, SAGVS 119 Rek, 62v; den bors ghenaemt de wauters heecke, groot iiC R, 1589, RAGRo 6, 37r.
Zie ook JAN WOUTERS BOSSELKEN.
WULLAERTS PUT: zie WALLAERTS PUT.
YSEBAERTS STEDE <Ro>: een stede te Walle gheheeten ysebaerts stede, 1479,
RAG-Ro 13, 39v; stede te wal Ie gheheeten *ysbroux stede, 1553, RAG-Ro 4, 6 1r; een
stick ghenaempt hijsebaert stede, 1573, SAG-VS 11 9 Rek, 60v.
YSEBAERTS VELD <Ro>: een plecke ghenaempt ysebaerts velt ... ontrent drye ghemeten, 1574, RAG-Ro 5, 24r; een plecke ghenaemdt ysebaerdts veldt, 1589, RAGRo 6, 2lr.
ZAADKEN/ZATEKEN <OW>: tPatteel stick ofte t Zaetkin, ca.1600, RAB-J 2667,
37r; tghemet inde Meersch es ghenaempt t Saetken, id, 45v.)
Zie ook KLEIN ZAADKEN / ZATEKEN.
ZANDPUT(JE) <Ro>: iiiC 1 roen datmen heedt den santpil, 1479, RAG-Ro 13, 35r;
het hooghe stick met den sant put, 1573, SAG-VS 1 19 Rek, 60v; et santpitken, 1589,
RAG-Ro 6, 32r.
ZATE <OW>: up de zaete, 1486, RAB-J 266 1, l4v; een alf ghemet ghenaemt ... up
de zate ... up de leye, ca. 1530, RAB-J 2662, 27r; zate, id, 27v, 32v; - , 1542
kop.ca.1570, RAB-J 2663, 32r, 35r; een half ghemet ghen(aemp)t de sate hoofdende
metten oostende op de leye, id, 31 v; een half buendre landts ... es ghenaempt de Zate,
ca. 1600, RAB-J 2667, 36v; ande Zate, id, 41 v.
ZAUZELE <OW, B5-C5>: in de prochie van Woestwi ncle up dheerscip van sausele,
1459, SAG-301/45-11, 53r; teerscip van ::.auwesele, 1459, RAG-RG, O; daerment heet
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in zauwezele, 1484, SAG-330/36, 469r; daer ment zeeght in zauseele, 1506, SAG330/43, I 84r; saussele, 1508, SAG-330/43, 330r; sausele, id, 330v; zauzele, 1514,
SAG-30 l/73, l 82v; de thiende van sousceele, 1515, ARA-WK 8399, J 9v; zauwezele, 1531, ARA-RK 45206, lülr; sauzele, 1536, RAG-Ro 71, 3r; een ghemet busch jn
sauseele bij oostwincle muelne, 1538, SAE-1009, 129v; zauseele oft zysseele, 1549,
RAG-AM 623, 127r; zysseele ofte zauseele, id, l 25v; sausseele, 15Sl, RAG-AM
623, l 97r; sauseele, 1557, RAG-AM 624, 65r; zauseele, 1558, RAG-BG B-2092, 4v,
6v, l 7r, I 8r; zausele, id, 6v; in sauseele teghenover de kercke, id, 4v; in sauseele bij
den velde, id, 7v; inne de prochie van oostwyncle daerment heet in sauzeele, 1565,
RAG-AM 624, 225v; zauzeele, id; de heerlichede van Zauzeele, 1571, SAG28178/332, !Ov;-, 1572, SAG-28178/332, 14v, 15r; zauzele, 1572, ARA-RK 45189,
58v, 109r; - , 1572, ARA-RK 45207, 9r, 12v, 13r ev; tzausele, id, 12v; bij zauzele
oost ste jansstrate, id, 1Sr; tzauzele ." zuudt de diepenbeeckstrate, id, 22r; in zauzele
... noordt de kerckstrate, id, 109r; tzauzele, 1572 kop.1606, RAG-DFH 228 Kart.38,
4 l v; zauseele, 1575, RAG-AM 626, 79v; Zauseele/sauseele, 1577, SAG-28/53/219,
12v; Int gheweste van *sausteel, 1595, SAG-330/117, 142r; een alf partijken lants in
Oostwynckel ghenaempt Zausele, 1615, RAG-U 183/ 11 , 3r.
ZAUZELEMEERS <ÜW>: de zauwesele merchs, 1459, RAG-RG, O; dlaerment heet
jn zauwezele meersch, 1484, SAG-330/36, 469r.
ZAUZELESTRAAT <ÜW>: metten zuudthende up de sauseelstraete, 1558, RAGBG B-2092, l 7r; metten noorthende up de steenstraete ofte zauseelstraete, id, 4v;
ande zauseelstraete, id, l 3v.
ZAUZELETIENDE <OW>: de thiende van sousceele, 1515, ARA-WK 8399, 19v; de
Zauzeelsche thiende vallende up de heerlichede van Zauzeele, 1571/1572, SAG28178/332, 1Ov/15r; een thiendeken ghenaempt Sauseel Thiende, 1577, SAG28/53/219, 12v.
ZEGGEMEERS <OW>: zegghemeersch ... metten westhende ande ghendtsche lieve,
1553, SJHB-B 51-11, 72r.
ZES GEMETEN <Ro, N2>: landt(s anden berch) ghenaempt de zes ghemeten, 1574,
RAG-Ro 5, 8r, 62r.
ZEVEN GEMETEN <ÜW, B4>: j stic lants dat men heet de vii ghemete, 1378, SAG330/6, 204v; een stic lants gheheeten de seven ghemete, 1459, RAG-RG, O; tgoet van
diepenbeke ten zuudthende commende metten noorthe nde up de zeven ghemeten,
1558, RAG-BG B-2092, 6v.
ZOETE BILK <ÜW>: een stick lants ghenaempt den zoeten biLek ... metten zuuthende up de langhe straete, 1579, RAG-AM 626, 164v.
ZOMPELINGE(N) <ÜW>: een ander Meersschelkin ... ghenaempt de sompe/ynghe,
1578, SAE-10 lO, 277r; de sompelinghen, 1581, SAG-94bis/l 7, 2 l 5r; eenen meersch
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ghenae mpt de zampelyn(ghe) te Rasecke metten westhende ande Wostynstrate n.
tLeyken, 1587, SAG-330/107, 4r, 6r; de Sompelynghen, 1622, SAG-330/136-Il , 61 v.
ZOUTWEG <ÜW>: ki g isent entre Ie ~outewest et Ie moiekin , 1266, ADL-B 1561 ,
36v; ad/versus zoutweghe, 1280, RAK-HAK 2499, O; de jabbeca versus zoutvveghe,
1285, KAD-Cart.D, 310r; usque zoutweghe inter adengh(em), weuswincle et warscote, id.
ZWIJNSPUT <Ro, N2>: swyns pit, 1592, RAG-Ro 72, 2v; jC Roeden Landts ghenaempt den s uynsput, 1610, RAG-Ro 72 KA-AR , 2r; ghenaempt den Swynspit, 1625,
RAG-Ro 72 KR+AR, 2v.
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