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Woord Vooraf 
 

 
Mijn masterscriptie is de neerslag van een microtoponymisch onderzoek over de gemeente 

Evergem. Dat onderzoek begon al in het academiejaar 2009-2010, toen ik onder leiding van 

Prof. Dr. Magda Devos mijn bachelorscriptie schreef over de Evergemse wijknamen. Nadat 

Prof. Devos op 1 oktober 2010 met emeritaat was gegaan, vond ik Prof. Dr. J. Van 

Keymeulen bereid om het promotorschap van mijn masterscriptie op zich te nemen, waarvoor 

ik hem van harte dank. Graag wil ik mijn co-promotor, Prof. Dr. Magda Devos, bedanken, op 

wie ik twee jaar lang onvoorwaardelijk kon rekenen. Met het enthousiasme dat we van haar 

gewoon zijn, bracht ze de passie voor de plaatsnaamkunde op mij over. Ik wil haar graag 

bedanken voor het vele werk dat ze in mijn masterproef heeft geïnvesteerd, van het 

aanbrengen van ideeën over het geven van deskundig advies tot het minutieus 

becommentariëren van elk stukje tekst. Ook de bibliothecaresse van de bibliotheek van 

Nederlandse taalkunde, Valérie Bouckaert, die geduldig al mijn vragen beantwoordde en mij 

altijd met een glimlach onthaalde in de bibliotheek, waar ik ettelijke uren heb doorgebracht, 

wil ik graag bedanken. 

 

Een belangrijk onderdeel van deze studie was het lokaliseren van de plaatsnamen. Hierbij 

kreeg ik te maken met het probleem om een goede grondkaart van Evergem te vinden. Hugo 

Notteboom, Luc Van Durme en Geert Andries ben ik erkentelijk voor hun suggesties om dat 

probleem op te lossen. Dankzij Koen Andries kwam ik ten slotte in het bezit van een 

degelijke grondkaart. Hij „fotoshopte‟ immers de drie kaartbladen van de Evergemse 

Poppkaart aan elkaar, waarvoor ik hem erg dankbaar ben. 

 

Verder wil ik graag mijn vrienden bedanken die me dikwijls een hart onder de riem staken en 

zorgden voor de nodige ontspanningsmomenten. Een welgemeende dankjewel aan mijn 

ouders die mij gedurende mijn opleiding altijd gesteund hebben. Ook mijn broer Ruben en 

mijn grootouders wil ik bedanken voor hun steun en interesse in het onderwerp. Ten slotte een 

dankwoordje voor mijn vriend Bart, die er altijd voor me was en te pas en te onpas een 

verklaring van een plaatsnaam op zijn bord kreeg. 
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0. INLEIDING 

 

0.1. Motivering van het onderwerp 

 

Deze masterscriptie is geschreven in het kader van de reeks Meetjeslandse toponiemen tot 

1600. Het streefdoel van deze reeks, uitgegeven door de Stichting Achiel De Vos, is het 

publiceren van een toponymische beschrijving van elke Meetjeslandse gemeente. De Stichting 

Achiel De Vos is een samenwerkingsverband van taalkundigen, plaatselijke historici en 

heemkundigen, genoemd naar de eminente Meetjeslandse onderzoeker en geschiedschrijver, 

Achiel De Vos. Sinds haar ontstaan in de late jaren ‟80 van de vorige eeuw publiceerde de 

stichting al een vijftiental monografieën, onder meer over Lovendegem, Zomergem, Eeklo, 

Vinderhoute en Landegem. Evergem echter was op toponymisch vlak nog onontgonnen 

terrein. Vorig jaar was ik dan ook heel blij dat ik als onderzoeksgebied voor mijn 

bachelorscriptie mijn woonplaats Evergem kon behandelen. Toen had ik met de wijknamen al 

genoeg stof om een onderzoekstaak te schrijven. Naar aanleiding nu van de masterproef die ik 

als student Master in de Taal- en Letterkunde Nederlands - Latijn dien te schrijven tot het 

behalen van mijn Masterdiploma heb ik ervoor gekozen om die scriptie uit mijn derde 

Bachelorjaar voort te zetten en mijn onderzoek naar de toponymie van mijn gemeente 

Evergem uit te breiden. 

 

Eén van de belangrijkste redenen waarom ik voor een toponymisch scriptie-onderwerp koos, 

is het interdisciplinaire karakter van de (historische) toponymie. Naamkunde in het algemeen 

en toponymie in het bijzonder behoren weliswaar tot de taalkunde, maar een degelijke 

historische verklaring is geen louter taalkundige aangelegenheid. Behalve bij de historische 

taalkunde en de dialectologie dient men hiervoor ook te rade te gaan bij andere 

wetenschappen, zoals de geschiedenis, de historische aardrijkskunde, de archeologie en de 

volkskunde. Het verkennen van deze domeinen heb ik als bijzonder verrijkend ervaren. 

Bovendien was het voor mij een gelukkige omstandigheid dat ik onderzoek kon verrichten 

over mijn eigen gemeente, Evergem, waar ik al heel wat plaatsnamen kende en wist te 

situeren. Het is boeiend om van plaatsnamen die je al sinds je kindertijd geregeld hoort 

noemen en zelf gebruikt, te gaan onderzoeken wat precies aan de oorsprong van de 

naamgeving heeft gelegen. Op die manier kom je veel te weten over de geschiedenis van je 

gemeente. Hierbij was het interessant te ontdekken dat vele nog bestaande namen op een heel 

oude geschiedenis teruggaan en dat anderzijds oude, verdwenen toponiemen in de loop van de 
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20
ste

 eeuw uit de archieven werden opgedolven en een nieuw leven kregen als straatnaam in 

recente Evergemse wijken.  

 

In het vervolg van deze inleiding geef ik eerst een korte omschrijving van microtoponiemen, 

waarna ik een historische en geografische schets geef van mijn onderzoeksgebied. Daarna ga 

ik in op de verschillende onderdelen van mijn werkwijze waarbij ik inzoom op het opstellen 

van mijn glossarium, de indeling, verklaring en lokalisering van de toponiemen. 

 

 

 

0.2. Microtoponymie 

 

Deze plaatsnaamkundige studie is een (bijdrage tot een) toponymische dorpsmonografie van 

Evergem. De plaatsnamen die in zulke monografieën worden bestudeerd, zijn 

microtoponiemen. Daaronder verstaan we namen voor kleine landschappelijke entiteiten, 

bewoond of onbewoond, waarvan de bekendheid niet veel verder reikt dan de lokale 

gemeenschap. Daartegenover staan de macrotoponiemen, die grotere en ruimer bekende 

verschijnselen aanduiden, bijvoorbeeld werelddelen, landen, zeeën, bergketens en grote 

rivieren. Een macrotoponiem is bekend en gebruikelijk in een geografische ruimte die de 

lokale gemeenschap ver overstijgt. Tot de microtoponiemen worden traditioneel de volgende 

categorieën gerekend: wijk- en gehuchtnamen, straatnamen, namen voor boerderijen en 

andere gebouwen (bv. herbergen en molens), terreinnamen (cultuurland en natuurland), 

reliëfnamen, namen voor plaatselijke waterlopen, vijvers en poelen, voor bruggen en andere 

waterovergangen, en ten slotte namen voor allerlei oriëntatiepunten in het landschap. 

De nederzettingsnamen vormen een overgangscategorie tussen macro- en microtoponiemen. 

Stads- en gemeentenamen zijn bovenlokaal verspreid en behoren dus tot de 

macrotoponiemen. Wijken en gehuchten daarentegen worden doorgaans tot de 

microtoponiemen gerekend (Devos 1995: 217 en 227-228) 
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0.3. Historische en geografische schets van Evergem 

 

Het onderzoeksgebied van mijn bachelorscriptie is mijn eigen woonplaats: Evergem. 

Evergem, pilootgemeente van het gelijknamige fusiegeheel, ligt in het zuidoosten van het 

Oost-Vlaamse Meetjesland. De gemeente bestaat uit 9 woonkernen, namelijk Belzele, 

Doornzele, Ertvelde, Evergem, Kerkbrugge-Langerbrugge, Kluizen, Rieme, Sleidinge en 

Wippelgem. 

 

Wat de bodemsoort betreft, behoort Evergem tot zandig Vlaanderen. De gemeente ligt meer 

bepaald in de Vlaamse Vallei, een brede en lage zandige vlakte ten noorden van Gent. 

Rivieren sneden het gebied in en zetten zand af. Hierdoor ontstonden bulten en zandruggen in 

het landschap, waarop de eerste bewoning en de eerste wegen tot stand kwamen (Achiel De 

Vos - werkgroep 1994: 3-4). Vermoedelijk dateert de stichting van de eerste Evergemse 

nederzettingen al van voor de 7
de

 eeuw (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 30). 

 

Evergem viel onder de fiscus Marca, een Merovingisch kroondomein, net als onder andere 

Ekkergem en Wondelgem. Het woord fiscus is ontleend aan het Latijn fiscus „kas van de 

keizer‟ (http://www.etymologie.nl, 26/05/2010). Bij de stichting van de Gentse Sint-

Baafsabdij in de 7
de

 eeuw schonk koning Dagobert I, behalve een grote som geld, ook deze 

fiscus aan de abdij (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 28-30). In de 12
de

 eeuw breidde de 

Sint-Baafsabdij haar macht over Evergem steeds verder uit. Ze begon er aan de ontginning 

van een aantal nog woeste gronden. Het volledige gebruiksrecht over alle woeste gronden 

verkreeg de abdij in 1215, waardoor nu de volledige exploitatie kon starten. In 1282 verwierf 

de abt bovendien alle rechten over het gebied die nog in handen waren van de baljuw van 

Dendermonde en de heren van Gavere. Langzaamaan begon zich nu een heerlijkheid af te 

tekenen met de parochie Evergem als kern, die vanaf de late middeleeuwen het Graafschap 

Evergem genoemd zou worden. De heren van dat graafschap waren nu de abten van de Sint-

Baafsabdij. In de 16
de

 eeuwen namen de bisschoppen van Gent deze functie over. Belangrijk 

om weten is dat Belzele en Doornzele niet tot dat graafschap behoorden. Belzele maakte deel 

uit van de heerlijkheid Vinderhoute, terwijl Doornzele onder de keure Desteldonk viel (Achiel 

De Vos - werkgroep 1994: 44-60). 

 

 

 

http://www.etymologie.nl/
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0.4. Werkwijze 

 

0.4.1. Glossarium en materiaalselectie 

 

Om een gebied toponymisch te beschrijven moeten er natuurlijk eerst toponiemen verzameld 

worden. Gelukkig hoefde ik niet zelf meer de archieven in te duiken op zoek naar attestaties 

van Evergemse toponiemen. Dat monnikenwerk was al verricht door twee eminente vorsers, 

namelijk de Evergemse heemkundige Achiel De Vos en ir. Luc Stockman. Achiel De Vos, 

jarenlang stadsarchivaris in Eeklo, ploos honderden archiefbronnen uit. Hij tekende voor alle 

Meetjeslandse gemeenten alle toponiemen op die voor ca. 1625 vermeld waren en noteerde 

nauwkeurig de bronnen waaruit hij die haalde. Later werd hij bijgestaan door Luc Stockman, 

die het materiaal van Achiel De Vos vergrootte met gegevens uit Brusselse, Brugse en andere 

archiefdepots. Het resultaat was een toponymisch glossarium voor elke Meetjeslandse 

gemeente. Zo werden er voor Evergem meer dan 2500 toponiemen opgetekend. Een klein 

deel daarvan, namelijk de namen voor de Evergemse wijken, bestudeerde ik al in mijn 

bachelorscriptie. Wat overbleef was nog steeds veel te omvangrijk om te worden behandeld in 

mijn masterscriptie. Een selectie was dus noodzakelijk, en daartoe heb ik de hele 

toponymische verzameling onderverdeeld in categorieën naar de aard van het benoemde, 

bijvoorbeeld straatnamen, namen voor landschappelijke complexen, voor gebouwen, 

terreincomponenten, enz. Uit die rubrieken werden er dan een aantal geselecteerd voor mijn 

masterstudie. Die selectie omvat de namen voor straten, pleinen, kruispunten en toegangen, 

voor landschappelijke complexen, heerlijkheden, gebouwen en waters. Niet behandeld zijn de 

toponiemen met betrekking tot de verschillende onderdelen van het cultuur- en het natuurland, 

hoogten en laagten en ten slotte oriëntatiepunten. Uit het exhaustieve glossarium, dat berust in 

het archief van de Stichting Achiel De Vos, heb ik dan alle namen gehaald uit de gekozen 

werkelijkheidsdomeinen en die in een eigen glossarium ondergebracht. Dat glossarium, 

bestaande uit 515 trefwoorden, is als bijlage achter in de scriptie opgenomen (vanaf p. 197). 

 

 

0.4.2. Indeling van de toponiemen 

 

Ik heb ervoor gekozen om, net als in de reeks Meetjeslandse Toponiemen tot 1600, de 

toponiemen niet alfabetisch, maar systematisch in te delen. Eerst deelde ik ze in naar 

werkelijkheidscategorie. Dat is niet altijd even gemakkelijk aangezien vanuit diachroon 
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standpunt de werkelijkheid achter een plaatsnaam kan veranderen. Zo kon bijvoorbeeld de 

naam van een moeras worden overgedragen op een wijk. Ook overerving van namen komt 

vaak voor: een toponiem kan behouden blijven nadat de oorspronkelijke referent tot een 

nieuwe landschappelijke categorie is gaan behoren. Zo kan de naam van een put nadat de put 

verdwenen was, behouden blijven voor een heerlijkheid. Een hulpmiddel bij deze indeling 

was de informatie uit de bronnenexcerpten. Zo mogen we op basis van de attestatie „meersch 

heet triet‟ aannemen dat Riet een meers was op het moment dat het toponiem Riet in de bron 

werd opgetekend. Ook de syntactische constellatie waarin het toponiem voorkomt, kan 

aanwijzingen geven. Als een naam zonder lidwoord voorkomt in een voorzetselconstituent 

met een locatief voorzetsel, dan is het vermoeden gerechtvaardigd dat het om een wijk- of 

gehuchtnaam gaat. Zulke voorzetsels zijn onder meer te (bv. „te Jaghervoerde‟), in (bv. „in de 

hulst‟) en bij (bv. „bij overloepe‟). Ook de uitdrukking „daer ment heet‟ in bijvoorbeeld 

„daerment heet In cattenbrouc‟ is meestal een aanwijzing. Verder doet de Latijnse 

woordcombinatie „in loco qui dicitur‟ (letterlijk: „op de plaats die genoemd wordt‟) sterk het 

vermoeden rijzen dat het om een wijk- of gehuchtnaam gaat, bijvoorbeeld voor de wijk Sabbens 

in „in loco qui dicitur up sabs prope dorenseele‟.  

 

Vervolgens heb ik binnen de meeste werkelijkheidscategorieën de toponiemen verder 

onderverdeeld naar benoemingsmotief. Een benoemingsmotief is een kenmerk van de 

toponymische referent dat de naamgeving inspireerde en dat in het toponiem is meebenoemd. 

Het aantal mogelijke benoemingsmotieven dat aan de grondslag van een toponiem kan liggen, 

is heel groot. Toch zijn er een aantal tendensen waar te nemen: de benoemingsmotieven 

„ligging‟ en „persoon‟ komen in ongeveer elke werkelijkheidsrubriek terug. Soms was het 

benoemingsmotief onduidelijk en dan werd het toponiem geplaatst in de categorie 

„benoemingsmotief onzeker‟. Binnen die onomasiologische categorieën worden de 

toponiemen dan weer in alfabetische volgorde behandeld. 

 

 

0.4.3. Verklaring van de toponiemen 

 

De belangrijkste stap in mijn onderzoek was de verklaring van de toponiemen. Hiervoor heb 

ik de samengestelde plaatsnamen gesplitst in de bestanddelen waaruit ze zijn opgebouwd. 

Voor de verklaring van deze componenten is een aantal bronnen onontbeerlijk. De historische 

woordenboeken vormen naslagwerken bij uitstek voor elke toponymist. Zowel het 
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Oudnederlands Woordenboek (ONW), het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW), 

het Middelnederlands Woordenboek (MNW) als het Woordenboek der Nederlandsche Taal 

(WNT) zijn regelmatig van pas gekomen. Ook het Toponymisch Woordenboek van M. 

Gysseling leverde soms nuttige informatie op. Voor de verklaring van plaatsnamen 

samengesteld met een persoonsnaam heb ik gebruik kunnen maken van het 

familienaamwoordenboek van F. Debrabandere. In de reeks Meetjeslandse toponiemen voor 

1600 zijn al een tiental monografieën verschenen, waarin vaak dezelfde (elementen van) 

toponiemen worden besproken als die in mijn Evergems glossarium. Op deze werken heb ik 

dus ook regelmatig een beroep kunnen doen. Ook heb ik veel informatie gehaald uit heel wat 

naamkundige artikelen, bijvoorbeeld uit het tijdschrift Naamkunde. 

 

De verklaringen die ik op die manier verkreeg, heb ik niet zonder meer voor waar 

aangenomen. Soms bleken ze niet te stroken met de landschappelijke werkelijkheid, zoals die 

beschreven staat in het boek Geschiedenis van Evergem van de werkgroep Achiel De Vos 

(Achiel De Vos - werkgroep 1994). In dat rijk gedocumenteerde werk ben ik dan ook 

voortdurend te rade gegaan om er informatie te zoeken over de aard en de ligging van de 

plaatsen die door de toponiemen worden benoemd. 

Een ander belangrijk hulpmiddel was een manuscript van Achiel De Vos, dat bewaard wordt 

in het archief van de gelijknamige stichting. Dat document bestaat uit een alfabetische 

opsomming van alle door Achiel De Vos verzamelde Evergemse toponiemen, vanaf de 

vroegste bronnen tot de 20
ste

 eeuw, met daarbij vaak informatie over de ligging van de 

benoemde plaatsen en etymologische suggesties. Waar ik informatie uit dat manuscript heb 

gehaald, verwijs ik ernaar met de afkorting Ms AdV. 

 

Een aantal toponiemen, bijvoorbeeld Heffink, heb ik niet kunnen verklaren, meestal omdat ze 

te ondoorzichtig waren (geworden) of omdat hun mogelijke betekenissen niet strookten met 

de landschappelijke en historische realiteit. In zulke gevallen heb ik me soms moeten 

beperken tot hypotheses en speculaties. 

 

 

0.4.4. Lokalisering van de toponiemen 

 

De laatste stap hield de lokalisering in van de toponiemen. Als grondkaart gebruikte ik de 

Poppkaart van Evergem, d.i. een primitieve kadasterkaart uit de eerste helft van de 19
de

 eeuw. 
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Die kaart bestaat uit vele delen, waarvan een kopie berust in de kaartenzaal van de Gentse 

universiteitsbibliotheek. Voor mijn onderzoeksgebied - de gemeente Evergem van voor de 

fusies in de jaren 1970 - bestaat de Poppkaart uit vier afzonderlijke kaardbladen. Een digitale 

versie daarvan op cd werd mij door de UGent-bibliotheek ter beschikking gesteld. Die bladen 

werden dan met behulp van fotoshop door Koen Andries van de Stichting Achiel De Vos aan 

elkaar gelast tot één geheel. Van die digitale grondkaart is dan een afdruk gemaakt op een 

werkbaar formaat. 

 

Soms was de ligging van een toponiem gemakkelijk te bepalen, namelijk wanneer de plaatsen 

vandaag nog bestaan of hun naam hebben overgedragen op een straat. Dan volstond een 

modern stratenplan van Evergem. Meestal was dat echter niet het geval en moest ik een 

beroep doen op andere bronnen. Naast het eerder genoemde manuscript van Achiel De Vos 

bood ook het werk Geschiedenis van Evergem af en toe soelaas. Ook gaven de attestaties in 

het glossarium soms een aanwijzing. Voor de lokalisatie van Kouterhoek bijvoorbeeld was de 

attestatie „in den houc van asschaut Cautere‟ (1539) doorslaggevend. Die attestatie geeft 

immers aan dat de voormalige wijk Kouterhoek in de buurt van de Asschoutkouter, die we wel 

wisten liggen, te situeren is. De Atlas der Buurtwegen van Evergem leverde ook nog een 

aantal extra lokalisaties op. Toch bleek voor veel toponiemen de situering onmogelijk. 

 

Toponiemen die ik precies kon lokaliseren, heb ik met behulp van fotoshop op de kaart 

geplaatst (zie bijlage b) en bovendien staat dan ook telkens in de tekst zelf naast het trefwoord 

die situering vermeld (C5, D2, C3-D4…). Waar ik de plaatsnaam bij benadering wist te 

situeren, heb ik het toponiem niet op de kaart zelf geplaatst, maar heb ik enkel tussen haakjes 

naast het trefwoord het hokje/de hokjes genoteerd waarin dat toponiem gesitueerd moet 

worden. 
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1. VERKLARING VAN DE PLAATSNAAM EVERGEM 

 

Evergem is voor het eerst geattesteerd in 966 als „Evergehem‟. Het is één van de vele 

nederzettingsnamen op oorspronkelijk -ingaheem in de zuidelijke Nederlanden. Al deze 

namen zijn op dezelfde manier opgebouwd en bestaan uit vier delen. Het grondwoord is 

heem, afkomstig van het Germaanse haim „woonplaats‟. Het eerste deel is een persoonsnaam, 

meer bepaald de naam van een Germaans clanhoofd, in dit geval Ever (uit ouder Eber). 

Daaraan werd het collectiefsuffix -inga gevoegd, dat persoonsnamen omvormde tot 

clannamen. De uitgang -a van dit suffix is het buigingsmorfeem van de genitief meervoud. 

Ever-inga-heem, dat in de loop van de eeuwen tot Evergem evolueerde, betekent dus 

„woonplaats van de clan van Ever‟. De naam heeft dus niets te maken met de vroegere 

aanwezigheid van everzwijnen, zoals wordt gesuggereerd door de vlag van Evergem, waarop 

immers zo‟n zwijn afgebeeld staat. Wel is het zo, dat de Germaanse mansnaam Ever aan het 

dier is ontleend (Debrabandere 2003: 445, i.v. Ever). De Germanen geloofden “dat een naam 

de magische kracht bezat om de deugd die hij verwoordde, over te dragen op de naamdrager” 

(Devos 1995: 234). Wie zijn kind Ever noemde, drukte daarmee de wens uit, dat de 

nieuwgeborene zo sterk zou worden als een everzwijn. 

Volgens Gysseling stammen de meeste -ingaheem-namen uit de 7de eeuw (Gysseling 1978: 

13). 
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2. WIJKEN EN GEHUCHTEN 

 

2.1. Kernbestanddelen in wijknamen 

 

DORP (E7) 

 

De basisbetekenis van dorp is „nederzetting‟. Volgens Gysseling (Gysseling 1952-1953: 112) 

lijkt dorp vaak te verwijzen naar een jongere nederzetting, gesticht vanuit een ouder centrum. 

De huidige betekenis „centraal gelegen huizengroep rondom de parochiekerk‟ is veel jonger 

en heeft in de Meetjeslandse dialecten de verdwenen naam Plaatse vervangen (Lovendegem, 

p. 14). 

 

De simplexe vorm Dorp is een plaatsnaam in Evergem. Het Dorp ligt uiteraard heel centraal 

in Evergem, vlak bij de kerk. Vandaag bestaat Dorpsplein als straatnaam.  

 

 

HEEM 

 

Het bestanddeel heem komt van het Germaanse woord haim of „woonplaats‟. Toponiemen die 

hiermee zijn samengesteld, kunnen als eerste element een volksnaam hebben, bijvoorbeeld 

Gottem, een deelgemeente van Deinze, dat „woonplaats van de Germaanse stam van de 

Gauten‟ betekent. Een tweede type is als volgt opgebouwd: persoonsnaam + inga + haim, 

waarbij inga een collectiefsuffix in de genitief meervoud is. Het is overgeleverd in 

plaatsnamen op -gem. Zo is de naam Evergem te reconstrueren als Ever - inga - haim, met 

betekenis „woonplaats van de stam van Ever‟. Andere zulke ingahaim-namen in het 

Meetjesland zijn Zomergem, Landegem, Maldegem, Adegem, Lovendegem en Wondelgem. 

Een laatste type bestaat uit een Germaanse persoonsnaam of een appellatief met heem, 

bijvoorbeeld respectievelijk Volsem (< Folco + heem) en Westrem (< wester + heem) (Devos 

2006: 5-6). 
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HOEK 

 

Hoek komt als bestanddeel heel vaak voor als benaming voor een gehucht of een buurt. 

Meestal ligt een hiermee samengestelde plaatsnaam iets verder van het centrum (Bellem, p. 

20).  

 

 

PLAATS (E7) 

 

Plaats is afgeleid uit het Noord-Franse woord place of plache, dat op zijn beurt stamt uit het 

Latijnse platea, dat „plein‟ betekent. Met plaats wordt dus het centrale plein van een stad of 

gemeente bedoeld (Gysseling 1981: 77). Het Middelnederlands Woordenboek (MNW i.v. 

Plaetse) omschrijft plaats als „een plaats of open ruimte waar men bijeenkomt om over 

verschillende aangelegenheden te spreken, plein, oorspronkelijk gelegen in de nabijheid van 

een of ander gebouw, doch vervolgens in het algemeen in de betekenis van plein.‟ 

 

Met dat kernbestanddeel is de Evergemse plaatsnaam Plaatse gevormd, dat als naam voor het 

dorpscentrum van Evergem nu volledig door de benaming Dorp is verdrongen. In attestaties 

kwamen beide woorden vaak samen voor: „de plaetse ofte durp van Everghem‟ (1621). 

 

 

ZELE 

 

Heel wat Zuid-Nederlandse plaatsnamen bevatten het bestanddeel zele, bijvoorbeeld de 

simplexe nederzettingsnaam Zele en samengestelde namen als Herzele, Oosterzele en 

Bekkerzeel. Zele is etymologisch terug te brengen tot het Germaanse sali, waarop ook het 

Nederlandse woord zaal teruggaat. Oorspronkelijk betekent het „ruime zaal‟. Hieruit zijn dan 

twee toepassingen ontstaan. Ten eerste „grote zaal in een gebouw van een vorstelijk of adellijk 

domein‟ en ten tweede „woning bestaande uit één ruimte‟ (Gysseling 1978: 14-15). 

Gedurende lange tijd namen de meeste toponymisten aan dat het merendeel van de zele-

nederzettingen teruggaat op vooruitgeschoven en alleenstaande veeteelthoeven in het bos 

(Gysseling 1978: 14-15). Recenter onderzoek van Van Loon heeft echter uitgewezen dat tal 

van vroegmiddeleeuwse zele-namen veeleer betrekking hebben op een voornaam, Frankisch 

zaalgebouw. Die toponiemen lijken dus aanzienlijker nederzettingen aan te duiden dan vele 
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heem-namen. Secundair zou zele ook zijn toegepast op „de grote binnenruimte in een 

eenschepige boerenwoning‟ en vervolgens een betekenisdepreciatie hebben gekend waardoor 

het ook bescheidener bouwsels kon gaan aanduiden (Van Loon 2000: 197-201).  

 

 

 

2.2. Benoemingsmotieven voor wijken en gehuchten 

 

a) naar een persoon 

 

BLOKSHOEK (E5) 

 

De voormalige Blokshoek lag in het noorden van Evergem, meer bepaald waar de huidige 

Zwarte Straat en Bezoekstraat samenkomen. 

 

De Blokshoek is genoemd de eigendommen van de familie Pieter Block (Ms AdV). Volgens 

De Brabandere (2003: 136) is de familienaam (De) Block in oorsprong onder meer een 

bijnaam voor een man met een zware, grove, geblokte lichaamsbouw. Het Middelnederlandse 

bloc was ook een benaming voor een toestel waarin de benen van misdadigers gesloten 

werden, waardoor Block ook de beroepsbijnaam van de gerechtsdienaar of de beul was. Block 

komt ook nu nog voor als familienaam in Evergem en omgeving, evenals De Block 

(www.familienaam.be, 25/10/2010). 

 

 

CACKAERTSHOEK  

 

De ligging van de voormalige wijk Cackaertshoek hebben we niet kunnen achterhalen. 

 

Dit toponiem is een samenstelling van de familienaam Cackaert met hoek. De wijk waar een 

persoon met die familienaam gewoond heeft, zal dan naar hem de Cackaertshoek genoemd 

zijn. De familienaam Cackaert komt tegenwoordig niet veel meer voor in Vlaanderen. In de 

provincie Oost-Vlaanderen is hij wel nog het sterkst vertegenwoordigd met elf dragers van die 

naam volgens het rijksregister van 1998 (www.familienaam.be, 13/03/2010). Cackaert is na 

anticipatie van de k ontstaan uit de voornaam Jacquard (Debrabandere 2003: 212). Uit 

http://www.familienaam.be/
http://www.familienaam.be/
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bronnen weten we dat er in Evergem eind 18
de

 eeuw een man leefde met de familienaam 

Cackaert: Jan Baptiste Cackaert was een dienstweigeraar die in 1806 werd opgepakt (Achiel 

De Vos - werkgroep 1994: 421). Dat de wijk naar één van diens voorzaten is genoemd, 

behoort tot de mogelijkheden maar valt voorlopig niet te bewijzen. 

 

 

LODDERSHOEK 

 

De ligging van de voormalige wijk Loddershoek is onbekend. Ook in Maldegem lag er een 

stuk land met de naam Loddershoek. In Lennik (Vlaams-Brabant) is Loddershoek een huidige 

straatnaam (http://maps.google.be, 18/05/10). 

 

Ook deze gehuchtnaam op hoek is genoemd naar een persoon. De familienaam Lodder is in 

1998 voor Oost-Vlaanderen eigenaardig genoeg maar eenmaal geattesteerd, namelijk in Sint-

Niklaas (www.familienaam.be, 13/03/2010). Het woord lodder, Middelnederlands loddere, 

betekent „losbol, schoft, smeerlap‟ (VMNW i.v. Loddere). 

 

 

MUYLAERTSHOEK (H8) 

 

De voormalige wijk Muylaertshoek moet te Langerbrugge bij de Moerlede gelegen hebben. 

 

De wijk Muylaertshoek heeft zijn naam te danken aan een persoon met de familienaam 

Muylaert die daar moet hebben gewoond. Muylaert is een afleiding van het 

Middelnederlandse werkwoord mulen, dat „een muil of snoet zetten, een zuur gezicht trekken, 

morren‟ betekent (Debrabandere 2003: 885). De familienaam Muylaert is nog heel sterk 

vertegenwoordigd in Oost-Vlaanderen (www.familienaam.be, 13/03/2010). 

 

 

SABBENS (IJ4-5) 

 

De voormalige wijk Sabbens lag in het oosten van Evergem, tussen Wippelgem en Doornzele. 

De naam is verdrongen door de huidige benaming Doornzele Hoeksken. 

 

http://maps.google.be/
http://www.familienaam.be/
http://www.familienaam.be/
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De wijk Sabbens is genoemd naar een persoon met deze familienaam die er woonde. Volgens 

De Brabandere (2003: 1071) is de familienaam Sabbens een patroniem in de genitief van 

Abbe, dat een bakernaam (i.e. een naam gevormd in kinder- of stameltaal en gekenmerkt door 

reduplicatie, verkorting en/of verscherping) is, afkomstig van Albert. Als tweede mogelijkheid 

duidt De Brabandere Sabbens aan als patroniem afkomstig van de Latijnse heiligennaam 

Sabinus. Achiel De Vos geeft echter een andere en erg waarschijnlijke verklaring voor de 

plaatsnaam. Aangezien de voormalige wijk Sabbens tot Evergem Sint-Baafs behoorde, 

verklaart hij sabbens als een genitiefvorm van abt, teruggaand op ’s ab(t)ens. Het 

reductieproduct van het verbogen lidwoord des, namelijk ‘s, werd mettertijd als beginklank 

van het toponiem opgevat, en de uitgang -ens vertoont de typisch westelijk -en-epenthese 

zoals in genitieven van persoonsnamen eindigend op -s, nog gebruikelijk in het West-Vlaams, 

bijvoorbeeld Maessens (familienaam Maes), Fonsens (voornaam Fons), Matthijsens (voor- of 

familienaam Matthijs) (Devos en Vandekerckhove 2005: 60).  Ten slotte werd in de 

verbinding ’s abtens de t weggeassimileerd. In die hypothese betekent Sabbens dus „wat van 

de abt is‟ (Ms AdV). 

 

 

WIPPELGEM (HI3-4) 

 

Wippelgem ligt ten noordoosten van huidig Evergem-Centrum, aan de vroegere Schipgracht 

(huidige Burggravenstroom) en de heerweg naar Biervliet.  

 

De naam is opgebouwd uit een Germaanse persoonsnaam, het achtervoegsel ing (waardoor de 

persoonsnaam een clannaam wordt), het suffix a van de genitief meervoud en ten slotte het 

bestanddeel heem, dat van haim komt en „woonplaats‟ betekent. Wippelgem komt dus van 

Wippel-ing-a-heem. Wippel is een Frankische persoonsnaam die waarschijnlijk teruggaat op 

*Wippa, wat een vleivorm is van Wigebert of Wigbald. Daaraan is dan het diminutiefsuffix -l 

gehecht, zodat Wippel ontstond. Wippelgem betekent dus „woonplaats van de lieden van 

Wippel‟ (Tavernier-Vereecken 1968: 555). Wippelgem is pas betrekkelijk laat geattesteerd, nl. 

tussen 1262 en 1279, maar aangezien het een -ingaheem-naam is, moet hij van 

vroegmiddeleeuwse oorsprong zijn. Dit naamtype bleef immers ten laatste tot in de 10
de

 eeuw 

productief (Devos 2006: 5). De nederzetting Wippelgem werd wellicht kort na Evergem 

gesticht. Nu is Wippelgem uitgegroeid tot een dorp binnen de gemeente Evergem. Interessant 
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om weten is dat er ook een Wippelgem bestaan heeft onder Erondegem, een deelgemeente van 

het Oost-Vlaamse Erpe-Mere (Tavernier-Vereecken 1968: 555).  

 

 

ZOETEMOEIE (A5-6) 

 

De voormalige wijk Zoetemoeie was gelegen in het zuidwesten van Evergem op de grens 

tussen Belzele en Lovendegem, meer bepaald aan de Lieve vlak bij de huidige Lievestraat. 

Die plaats wordt de Lievekom genoemd. 

 

Het eerste deel van het toponiem is de vrouwelijke persoonsnaam Soete/Zoete. Voor een 

verklaring van het tweede deel hoeven we niet ver in de tijd terug te gaan: enkele generaties 

terug was moeie nog de gewone benaming voor „tante‟ en was het nog gebruikelijk dat in 

verwantschapsuitdrukkingen de eigennaam van de verwante aan het verwantschapssubstantief 

vooraf ging: „Oom Jan‟ heette toen Jan Oom en „Tante Anne‟ Anne Moeie. Zoetemoeie 

betekent met andere woorden „tante Soete/Zoete‟ (Lovendegem, p. 79). Ook in andere 

gemeenten komen toponiemen voor die op dezelfde manier zijn samengesteld, bijvoorbeeld 

Griete Moeyens Stick („stuk land van tante Griete of Margriet‟) in Adegem en Calleken 

Moeyens Land („land van tante Kalle of Katelijne‟) in Oosteeklo.  

Waarschijnlijk duidde Zoetemoeie in oorsprong een hoeve of een landerij aan die toebehoorde 

aan de „Tante Zoete‟ van de naamgevers. Later ging de naam over op een daar gelegen rabot 

of keersluis in de Lieve, waar die samenvloeit met het riviertje Hoge Kale, en ook op de wijk 

in de buurt van die keersluis. Zulke rabotten werden op rivieren en kanalen aangebracht om 

de waterstand te regelen (Lovendegem, p.78). Het is niet met zekerheid te zeggen of 

Zoetemoeie eerst tot wijknaam is geworden of eerst tot benaming van het bewuste rabot. 

Volgens Albert Andries is de rabotnaam ouder dan de wijknaam. Hij denkt dat de keersluis 

Zoetemoeie even oud is als de ingebruikname van het Lievekanaal zelf in 1269. Als argument 

hiervoor haalt hij aan dat het rabot al vermeld wordt in de vaarreglementen van 1308, wat 

tevens de oudste vermelding is van een rabot op de Lieve buiten de Gentse stadsmuren. In die 

vaarreglementen gaat het onder meer over de bevrachting en over de toelating de Lieve te 

bevaren: een schipper moest 12 schellingen betalen, waarin de kosten voor het onderhoud van 

het rabot Zoetemoeie inbegrepen waren (Andries 1993b: 147).  Het vroegste bewijs van 

bewoning op die plaats is volgens Andries meer dan anderhalve eeuw jonger: in een bron van 

omstreeks 1477 is er sprake van een zekere Gijselbrecht van der Schuere, die zich daar vestigt 
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en er een watermolen bouwt op een beek die uitmondt in de Lieve: „… tot den jaere lxxij 

(1457) ende lxxiij (1458) doe was eene pachtere gheheeten ghyselbrecht vander schuere die 

dede maecken eenen meulene te vinderhaute daermen waetere mede maelen soude naer de 

hollantsche maniere ende meende t‟ sommertijde daermede de lieve te waeteren…‟ (SAG, 

Registre ter grefie vander Ghendtsche Keure, 1477, f_109) (Andries 1993b: 147-148). 

Andries vermoedt dan ook dat de wijk Zoetemoeie jonger is dan het zo genoemde rabot. Die 

visie is niet onaannemelijk, alleen hebben we op grond van ons materiaal goede redenen om 

te denken dat de wijknaam al van voor 1477 dateert. In het excerpt „trabot te Soetin moyen‟ uit 

1408 laat de nabepaling te Soetin moyen veronderstellen dat daarmee op zijn minst naar een 

buurt werd verwezen, eerder dan naar het rabot zelf. Tegenwoordig heet deze wijk Rabot. 

 

 

 

b) naar de ligging t.o.v. een bepaald referentiepunt 

 

BRIELKEN (DE6) 

 

Brielken bestaat nu nog als wijk en straat in het westen van Evergem-Centrum. De plaats is 

vooral bekend als eindhalte van tram 1 vanuit Gent. 

 

Brielken is de diminutiefvorm van briel, dat ook verschijnt onder de gedaanten broel, bruul, 

bruil en breugel/brogel. Volgens Gysseling gaan deze varianten terug op bhroghilos, een 

gereconstrueerd woord uit de Belgische substraattaal. Dat woord zou dan het verkleinwoord 

zijn van bheraghos „omheining‟. Anderen beweren daarentegen dat die varianten al dan niet 

via het Romaans teruggaan op Keltisch brogilos, een verkleinwoord van brogi, dat „veld‟ 

betekent. 

 

Briel lijkt bij zijn vroege verschijning in de middeleeuwse archiefstukken betrekking te 

hebben op domaniale gronden, meer bepaald op omheinde bossen en graslanden behorend tot 

de heerlijke gronden van het domein. Naderhand schijnt het woord te zijn overgegaan op 

laaggelegen graslanden in collectief gebruik. Die evolutie is wellicht te verklaren doordat ook 

de vroegere domaniale graasweiden doorgaans op waterrijke gronden lagen (Oostwinkel en 

Ronsele, p. 55). 
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Het Evergemse Brielken lag bij de Klaverbeke, dus in waterrijk gebied, waar ook veel 

natuurlijke weiden lagen (inl Ms AdV). Deze zullen dan waarschijnlijk die laaggelegen 

graslanden in collectief gebruik geweest zijn. 

 

 

EINDEKEN (E7-8) 

 

Eindeken is een nog bestaande wijk en straat in het zuiden van huidig Evergem-Centrum. 

Oorspronkelijk heette enkel het zuidelijke deel van het huidige Eindeken, namelijk tussen de 

Ommegangstraat en de Waalbrug, Eindeken. Het andere deel droeg vanaf het einde van de 

15
de

 eeuw de naam Korte Munte en vanaf het begin van de 19
de

 eeuw de naam Voorstraat. 

Sinds het begin van de 20
ste

 eeuw ging men Eindeken gaan gebruiken voor de gehele lengte, 

dus van het Dorpsplein tot de Waalbrug (Ms AdV).  

Ook in Wippelgem was er een wijk met het bestanddeel -eindeken in zijn naam, meer bepaald 

Wippelgemeindeken (zie infra: Wippelgemeindeken). Dat laatste microtoponiem bestaat nu 

nog als straatnaam in Wippelgem. 

 

Eindeken, diminutief van einde, wijst uiteraard op een wijk die ergens op het einde van ligt. 

De wijk Eindeken ligt inderdaad aan het zuidelijke uiteinde van Evergem-Centrum. 

 

 

EVERGEMDORP (E7) 

 

Evergemdorp is een alternatieve benaming voor Dorp (zie supra), die binnen ons tijdsbestek 

slechts tweemaal geattesteerd is. 

 

 

HOEKSKEN (IJ4-5) 

 

Zoals uit de oudste attestatie (1575) blijkt, ligt de nog bestaande wijk Hoeksken bij de wijk 

Over-het-water, tussen Doornzele en Wippelgem, meer bepaald waar nu de straat 

Doornzelehoeksken ligt. Het gaat hier dus niet om de huidige wijk en straat Hoeksken in 

Evergem-Centrum. Waarschijnlijk bestond het Evergemse Hoeksken dus nog niet in de 16
de
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eeuw. De huidige wijknaam Hoeksken is pas in de 18
de

 eeuw in gebruik gekomen als nieuwe 

naam voor het vroegere Kerkstraatje/Uilendonk (zie infra: Uilendonk).  

 

Zoals hierboven al aangehaald liggen wijken met de naam hoek meestal op enige afstand van 

het dorpscentrum. Met het Hoeksken is dat inderdaad zo, de wijk ligt iets verder verwijderd 

van het centrum van Doornzele. 

 

 

OOSTEINDE (BC5-6) 

 

De wijk Oosteinde is gelegen in Belzele en vormt een deel van de verbinding tussen Belzele 

en Evergem-Centrum. Ze heeft haar naam overgedragen op de huidige Oosteindestraat. 

 

Oosteinde is een toponiem dat heel vaak voorkomt. Zo zijn er in Nederland heel wat plaatsen 

met die naam (http://maps.google.be, 19/03/2010), maar ook in Vlaanderen is de plaatsnaam 

vrij courant, denken we maar aan de badstad Oostende en Oosteinde in de Meetjeslandse 

gemeente Sint-Laureins. Oosteindeke(n) heten ook wijken in Maldegem, Sijsele en Eeklo (De 

Flou 1914-1938: 877-878). De wijknaam is heel doorzichtig: zoals we op de kaart kunnen 

zien, vormt Oosteinde een oostelijk eindpunt van Belzele, het ligt in de oostelijke uithoek. 

 

 

OVERDAM (C7) 

 

Overdam is een wijk en straat in het zuidoosten van Belzele die nog altijd bestaat. 

 

Overdam is een van de oudste gehuchten van Evergem (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 

39). Tussen 1220 en 1239 vinden we er de eerste attestatie van. Dam kan zowel een 

waterkering dwars door een waterloop (Gysseling 1960: 256) als een dijk, opgeworpen wal 

langs een waterloop of rond een stilstaand water als bescherming tegen overstroming 

aanduiden (Ursel, p. 27). Hier geldt de tweede betekenis. De wijk Overdam is immers gelegen 

in de Kalevallei (de rivier de Kale stroomt er ten zuiden van). Er was dus gevaar voor 

overstromingen. Om de dorpskom te beschermen tegen het water werden er dammen 

opgeworpen (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 39). Overdam moet dus gelegen hebben 

http://maps.google.be/
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“over” zo‟n dam, d.w.z. aan de overzijde ervan, gezien vanuit het perspectief van de 

naamgevers. 

 

 

OVER-HET-WATER (IJ4-6) 

 

De wijk Over-het-water was gelegen tussen Kerkbrugge en Doornzele, dus in het oosten van 

Evergem. 

 

Het Graafschap Evergem was in vier administratieve wijken ingedeeld. Over-het-water 

vormde er één van, met een oppervlakte van 650 ha. De wijk omvatte de grond over de 

Burggravenstroom tot aan de grens met de Keure van Doornzele aan de molen, dat wil zeggen 

inclusief Kerkbrugge, Wippelgem, de hele Beekstraat en Doornzele Hoeksken (Achiel De 

Vos - werkgroep 1994: 58-59).  

 

De naam Over-het-water verwijst naar de ligging van de wijk, namelijk over het water van de 

Burggravenstroom (gezien vanuit Kerkbrugge). 

 

 

OVERWORP (IJ4-5) 

 

De voormalige wijk Overworp was gelegen in de wijk Sabbens, dus in het oosten van 

Evergem, tussen Wippelgem en Doornzele. 

 

De wijknaam Overworp is een afleiding uit de stam van het werkwoord overwerpen. Na 

ablaut van de e ontstond overworp uit overwerp. Overwerpen betekent „over iets heen werpen, 

al werpende met iets bedekken‟ (MNW en WNT i.v. Overwerpen). Overworp kunnen we dan 

verklaren als „plaats die met iets overworpen was‟. Het gaat hier dus waarschijnlijk om een 

plaats die door een waterloop met slib was “overworpen”, met andere woorden een 

aanslibbing. Overworp kunnen we op die manier semantisch vergelijken met aanworp, dat 

„aangeworpen of aangeslibd land‟ betekent (MNW i.v. Aenwerp). 
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WIPPELGEMEINDEKEN (I2) 

 

Wippelgemeindeken was een wijk tussen Wippelgem en Kluizen. Vandaag bestaat nog een 

straat met die naam. 

 

Deze wijk is heel logisch aan zijn naam gekomen: net zoals Eindeken aan het uiteinde van 

Evergem ligt, bevindt Wippelgemeindeken zich in het noordelijk uiteinde van Wippelgem. 

 

 

 

c) naar een kleur 

  

BELZELE (AD3-8) 

 

Het gehucht Belzele is gelegen in het zuidwesten van Evergem en grenst in het noorden aan 

Sleidinge, in het oosten aan huidig Evergem-Centrum, in het zuiden aan de Kale en in het 

westen aan het kanaal de Lieve. Belzele was een Karolingische nederzetting (Achiel De Vos - 

werkgroep 1994: 30-31) en is nu uitgegroeid tot een dorp binnen Evergem met de wijken 

Westbeke, Rabot, Kuitenberg, ‟t Haantjen, Kromvelde en D‟Hulst. Belzele behoorde tot de 

heerlijkheid Vinderhoute (samen met o.a. Vinderhoute, Rabot en Abbensvoorde) en viel niet 

(zoals het grootste deel van Evergem) onder het Sint-Baafsdomein (Achiel De Vos - 

werkgroep 1994: 61). 

 

Over de etymologie van de plaatsnaam Belzele zijn er verschillende speculaties. Over het 

grondwoord bestaat weinig discussie: iedereen is het erover eens dat het om zele „zaalwoning‟ 

gaat (zie supra: Zele). Aangezien Belzele een Karolingische nederzetting was, mogen we 

aannemen dat het hier gaat om de betekenis die Van Loon (supra) geeft van zele: „belangrijk 

zaalgebouw‟. Wat bel betreft, lopen de meningen uiteen. Het boekje Belzeele tot Parochie 

opgericht van Delghust (1926: 5) geeft een aantal hypothesen, waarvan de eerste twee zijn 

overgenomen uit het werk van de Potter en Broeckaert over de geschiedenis van de Oost-

Vlaamse gemeenten (de Potter en Broeckaert 1864-1870: 5). Daarin wordt verwezen naar een 

zekere De Smet, volgens wie Belzele oorspronkelijk „het kasteel of de verblijfplaats van 

Bella‟ betekent. Bella verklaart hij dan als de verkorting van Isabella. Maar volgens ons is 

deze hypothese niet echt aannemelijk aangezien er geen andere zele-nederzettingen bekend 
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zijn die naar een vrouw zijn genoemd, evenmin als heem-nederzettingen trouwens. Dr. 

Buddingh kwam tot de theorie dat het eerste deel van de naam naar een waterplaats zou 

verwijzen. We achten de waarschijnlijkheid van deze theorie niet echt groot aangezien ons 

geen enkele Germaanse of Romaanse waternaam bekend is die op bel gelijkt. Anderen 

(Delghust 1926: 5) beweren dan weer dat de component bel van het Latijnse bellus zou 

komen, wat „mooi‟ betekent. „Een mooie verblijfplaats‟ dus. Delghust (1926: 5) was ervan 

overtuigd dat bel van de Germaanse persoonsnaam Belo of Balo afkomstig is. Volgens hem 

betekent Belzele dan „woonplaats van Belo/Balo‟. Volgende verklaring van Gysseling lijkt 

volgens ons echter aannemelijker: het eerste deel van Belzele komt van het Germaanse woord 

balu, „wit, bleek‟ (Gysseling 1956: 100), zodat de naam „witte woning‟ betekent. Het gehucht 

Belzele zou dan ontstaan zijn rond een witte woning. In een andere hypothese stelt hij dat bel 

ontleend is aan balwa, „slecht‟, dus dan is balwa - sali een „slechte woning‟ (Gysseling 1956: 

100). 

 

 

 

d) naar bomen, bossen en planten 

 

ASSCHOUT (DE4-5) 

 

Asschout is een nog bestaande wijk gelegen in het westen van huidig Evergem-Centrum, in de 

richting van Sleidinge. 

 

De wijknaam is tussen 1262 en 1279 voor het eerst opgetekend als Hashout. De component 

hout stamt af van het Germaanse hultha, dat „bos‟ betekent (Devos 2006: 8). Het eerste 

bestanddeel van de wijknaam is afkomstig uit het Oudnederlandse aska, dat via 

Middelnederlands eske en essche evolueerde tot Nieuwnederlands esch, respectievelijk es 

(ONW i.v. Aska). Het gaat hier uiteraard om de naam van de es, een boomsoort die vroeger 

vaak werd aangeplant op vochtige gronden om de bodem te draineren. Asschout is dus 

genoemd naar een essenbos dat zich daar ooit bevond. 

 

In de 11
de

 - 12
de

 eeuw ontstond te Asschout een belangrijke dorpskouter. Ook stond er de 

enige middeleeuwse molen van de heerlijkheid Evergem en lag er een belangrijk leen van 

Sint-Baafs (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 97).  
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DOORNZELE (KM4-6) 

 

Doornzele is een gehucht, dat nu nog bestaat als parochie, in het oosten van Evergem, ten 

oosten van Wippelgem. 

 

Net zoals Belzele was Doornzele een Karolingische nederzetting (Achiel De Vos - werkgroep 

1994: 30), wat laat veronderstellen dat het grondwoord zele ook hier begrepen moet worden 

als „voornaam zaalgebouw van een adellijk domein‟ eerder dan als benaming voor een 

bescheiden veeboerderij in onontgonnen gebied (zie supra: Zele). De vroegste attestatie 

dateert al van het jaar 966, waarbij Doornzele verschijnt als Thornesele. Doorn wijst uiteraard 

op doornstruiken. Doornzele betekent dus „woning bij doornstruiken‟. 

 

Doornzele behoorde tot de heerlijkheid van Desteldonk. De grenzen van toen verschillen 

grondig met die van de huidige parochie Doornzele. De vroegere wijk begon in het westen 

pas aan de Dries of het dorpsplein. Van daar af liep de grens in noordelijke richting tot aan het 

Molenvaardeken en vervolgens zuidelijk tot aan Rodenhuize (Achiel De Vos - werkgroep 

1994: 66). 

 

 

ELSLO (GH2-8) 

 

De wijk Elslo is gelegen in het oosten van huidig Evergem-Centrum en bestaat vandaag nog 

steeds. 

 

Bij de administratieve indeling van het Graafschap Evergem was Elslo (net als Schoonstraat, 

Meerbeke en Over-het-water) één van de vier belangrijke wijken. Het omvatte een gebied van 

950 ha en bestond uit de oostelijke helft van het dorp vanaf de Kerselaarstraat en het oostelijk 

deel van de Reibroekstraat tot aan de Burggravenstroom (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 

58). 

 

Toponiemen met het bestanddeel lo verwijzen naar beboste plaatsen. Lo stamt immers van het 

Germaanse woord lauha, dat „(open plek in het) bos‟ betekent. Het is verwant met het 

Latijnse lucus, „heilig woud‟ (Devos 2006: 8). In de achtste eeuw heeft het zich ontwikkeld 

tot het Oudnederlandse lo (ONW i.v. Lo). In onze streken betekent lo meer specifiek „een 
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bosje op zandige hoogte‟ (Devos 2006: 8). Het eerste deel van Elslo verwijst naar de bomen 

die in het bedoelde bos groeiden, namelijk elzen. Etymologisch komt els van het 

Oudnederlandse woord elisa. Met andere woorden, Elslo komt van *elisalo en betekent 

„elzenbos‟ (ONW i.v. Elisa). De wijk Elslo moet dus tot stand gekomen zijn op de plaats waar 

een elzenbos was. 

 

 

HULST (BC3) 

 

Hulst is de naam van een wijk in het westen van Evergem, vlak bij Sleidinge en ten noorden 

van Belzele. Vandaag is Hulst een straatnaam, de wijk zelf heet tegenwoordig D’Hulst. Ook 

in Doornzele moet er een plaats bestaan hebben met de naam Hulst, getuige de attestatie uit 

1422: „up de hulst … te doerencele‟. De bekendste plaats met de naam Hulst is uiteraard de 

gemeente Hulst in Zeeuws-Vlaanderen, maar ook bij Gent, Oudenaarde, Perk en Rijkhoven 

treffen we het toponiem aan. 

 

Hulst is gevormd uit Middelnederlands huls (MNW i.v. Huls), de benaming voor de stekelige 

heester die tegenwoordig hulst heet, met het collectiefsuffix -t, uit Germaans -oth / -uth, dat 

de gedachte „veelheid van‟ toevoegt aan het grondwoord (Devos 2006: 8). Een “hulst” is met 

andere woorden een hulstbos. De wijk zal dus genoemd zijn naar zo‟n bos. Opmerkelijk is dat 

de collectiefvorming later in de gewone woordenschat evolueerde tot naam van de 

afzonderlijke plant.  

 

 

KERSELARE (FG2-3) 

 

De nog bestaande wijk Kerselare ligt in het midden van het huidige Evergem, ten noorden van 

het huidige centrum. De Kerselaarstraat is ernaar genoemd. Kerselare is ook een gehucht in 

Edelare, een deelgemeente van Oudenaarde. 

 

Een opvallende kerselaar heeft zijn naam gegeven aan de wijk die er tot stand gekomen is. 

Kerselare is een samenstelling van kers en laar met betekenis „kersenboom‟. 
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MESPELARE (G6) 

 

De wijk Mespelare lag centraal in Evergem, „up de Vennet‟ te Elslo. Daar is nu nog een straat 

die Mispelaarstraat heet. 

 

Mespelare is een dialectische variant van mispelare of mispelaar, d.i. een afleiding van mispel 

met het suffix (l)aar, met betekenis „mispelboom‟, vergelijk appelaar, perelaar, notelaar. De 

mispelboom behoort tot de rozenfamilie en brengt vruchten voort die worden gegeten nadat ze 

half verrot zijn (WNT i.v. Mispel), vandaar de uitdrukking zo rot als een mispel. De 

Evergemse wijk ontleent dus haar naam aan een opvallende mispelboom die daar groeide. 

Een andere nederzetting Mespelare is thans een deelgemeente van Dendermonde.  

 

 

VIER LINDEN (EF4) 

 

Vier Linden is een wijk die nu nog bestaat in het westen van huidig Evergem-Centrum. De 

naam leeft ook nog verder in de Evergemse straatnamen Vierlindenstraatje en Vierlinden. De 

naam van het huidige Evergemse restaurant „De Vier Linden‟ heeft echter niets met de oude 

wijknaam te maken aangezien dat etablissement niet in de wijk Vier Linden ligt, maar op de 

Brugse Steenweg, in het uiterste zuiden van Belzele. 

 

Het benoemingsmotief aan de grondslag van het toponiem is doorzichtig: vier lindebomen 

hebben hun naam gegeven aan de wijk. 

 

 

VURST (DE7-8) 

 

De voormalige wijk Vurst lag in het zuidwesten van Evergem.  

 

Op het einde van de 12
de

 eeuw liet de tweede ondervoogd van het Graafschap Evergem, Raas 

van Gavere, er zijn huis bouwen. Zo was de bouw van het vermoedelijk eerste kasteel van 

Evergem een feit. Toen op het einde van de 13
de

 eeuw de ondervoogden hun jurisdictie over 

onder andere Evergem verkochten aan de abdij Sint-Baafs, werd dat huis als „kasteel van 

Evergem‟ mee verkocht aan de abten (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 51-52). In de 15
de
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eeuw maakten die abten, die ook heren van Evergem waren, er hun buitenverblijf van (Achiel 

De Vos - werkgroep 1994: 110). Vurstjen was vanaf de 16
de

 eeuw het kasteel van de 

bisschoppen van Gent. Het kasteel werd privé-bezit na de Franse Revolutie en in 1948 werd 

het eigendom van de Belgische staat, die er het Rijkstehuis voor Schipperskinderen van 

maakte (nu basisschool Het Molenschip) (Wolfaert 1982: 7 + 37). 

 

Vurst bestaat niet meer als wijknaam, maar is wel bewaard in de tegenwoordige straatnaam 

Vurstjen. Deze diminutiefvorm werd het eerst gebruikt in de 17
de

 eeuw (Ms AdV). De naam 

gaat terug op een afleiding van het Germaanse fursi „gaspeldoorn‟ (ONW i.v. Fursi) met het 

collectiefsuffix -t, dat ook in Hulst voorkomt. Letterlijk betekent de naam dus „bosje van 

gaspeldoorn‟. De oudste attestatie vorsta (1280) vertoont nog niet de Kustwestgermaanse 

spontane palatalisatie van o tot u. Het Evergemse Vurst is etymologisch identiek met de 

nederzettingsnaam Vurste in Zuid-Oost-Vlaanderen, tegenwoordig een deelgemeente van 

Gavere. Beide nederzettingen danken dus hun naam aan een bosje van gaspeldoorn.  

 

 

 

e) naar de terreinsoort 

 

HEIKEN (C5) 

 

Het voormalige Heiken lag in de wijk Schoonstraat, dus in het oosten van Belzele. 

 

Heiken betekent „kleine heide‟. Het gehucht Heiken omvatte kleine stukjes heidegrond. Heide 

wijst op een heel schrale, zanderige bodem. Heiken was oorspronkelijk een heidegebied dat 

tot het begin van de 20
ste

 eeuw nog schaars was bewoond door, volgens Achiel De Vos, 

vooral “wevers en keuterboerkes, armoezaaiers bij uitstek” 

(http://www.cultuurraadevergem.be/pdf/Advies%20verkaveling%20Belzele%20Jun%202009.

pdf, 1/03/2011). Als herinnering aan dat gehucht heeft de Evergemse cultuurraad besloten om 

één van de straatjes van de nieuwe wijk tussen de Belzeelse Kerkweg en de Ralingen Heyken 

te noemen  

 

 

 

http://www.cultuurraadevergem.be/pdf/Advies%20verkaveling%20Belzele%20Jun%202009.pdf
http://www.cultuurraadevergem.be/pdf/Advies%20verkaveling%20Belzele%20Jun%202009.pdf
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KOUTERHOEK (D4-5) 

 

Kouterhoek is een niet meer bestaande wijk in het westen van Evergem, op de hoek van de 

Asschoutkouter. 

 

Kouter is in oorsprong een cultuurlandbenaming, ontleend aan het Latijnse cultura, 

vermoedelijk via het Oudfrans couture. Het betekent „bebouwd land, akker‟ (ONW i.v. 

Koltar).  

 

De geschiedenis van het toponiem kouter is reeds stof geweest tot vele discussies. Aan de 

oorsprong en de betekenis van kouter wijdt Devos (1991: 118-154) twee hoofdstukken in haar 

boek Bouwlandtermen in de Vlaamse dialecten. In verkorte versie is het debat weergegeven in 

de delen Zomergem en Lovendegem van de reeks Meetjeslandse toponiemen tot 1600. Lange 

tijd werd de hypothese van Jan Lindemans, namelijk dat de Keltische volkeren in onze 

gebieden het woord kouter rechtstreeks van de Romeinen overnamen en het op hun beurt aan 

de Germanen doorgaven, voor waar gehouden. Hiertegen rezen heel wat bezwaren en de 

opvatting is vandaag dan ook helemaal verworpen. 

 

Het is zo goed als zeker dat kouter zich pas eeuwen na de landname door de Germanen 

verspreid heeft over de zuidelijke Nederlanden. Wanneer dat precies gebeurde, is niet zeker, 

wellicht is het woord niet overal in dezelfde periode de volkstaal binnengekomen.  

 

De toponymist L. Van Durme denkt dat in Zuid-Oost-Vlaanderen het woord kouter al in de 

7
de

 eeuw gebruikelijk was. Het zou daar geïntroduceerd zijn in het kader van het domaniale 

stelsel, toen de agrarisch nuttige oppervlakte geëxploiteerd werd in zogenaamde domeinen, 

die tweeledig waren: één deel werd rechtstreeks voor rekening van de grondbezitter bewerkt 

door afhankelijke boeren, een ander deel werd door die boeren bewerkt voor hun eigen 

voedselvoorziening. Onder dat stelsel verwees het woord kouter naar het bouwlandcomplex 

waarvan de opbrengst aan de heer toekwam, in de historische literatuur ook wel heerlijke 

reserve genoemd. De historicus Verhulst komt daarentegen voor zijn onderzoeksgebied, de 

omgeving van Gent, tot de bevinding dat kouter er pas eeuwen later zijn intrede deed. De 

opkomst van het woord moet volgens hem gekoppeld worden aan het ontstaan van een nieuw 

soort landbouwcomplex tijdens de grote middeleeuwse ontginningsgolf van de 11
de

 tot het 

begin van de 14
de

 eeuw. Door de aangroei van de bevolking en de opkomst van de steden in 
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de volle middeleeuwen, d.w.z. vanaf ongeveer het jaar 1000, ontstond er nood aan een hogere 

voedselproductie en dus aan een uitbreiding van het beschikbare bouwland. Men ging de 

bestaande vroegmiddeleeuwse akkers met nieuwe ontginningen uitbreiden en waar de 

bodemgesteldheid het mogelijk maakte, samenvoegen tot grote, uitgestrekte blokken of 

kouters, die gemeenschappelijk werden bebouwd volgens een nieuwe techniek, het 

drieslagstelsel. 

 

Het succes van deze nieuwe kouterstructuur verschilde van streek tot streek. Het systeem was 

het succesrijkst in Zuid-Oost-Vlaanderen en aangrenzend West-Brabant, waar de vruchtbare 

leem- en zandleembodems zich uitstekend leenden tot de aanleg van grote, homogene blokken 

bouwland van gelijke vruchtbaarheid en dank zij het reliëf met een goede natuurlijke 

afwatering. Bovendien bestond er daar dank zij het domaniale stelsel al een oude traditie van 

collectieve exploitatie. De kouters die daar in de ontginningstijd werden aangelegd hebben er 

het landschap zijn opmerkelijk open karakter verleend dat tot op vandaag is bewaard. In de 

Noord-Vlaamse zandstreek daarentegen is de kouterstructuur veel minder verspreid. De 

bodem bestond er uit een afwisseling van zandige gronden en zure, moerassige plekken en 

was daarom van nature niet erg geschikt voor de aanleg van de uitgestrekte complexen 

akkerland die het koutersysteem vereiste. Bovendien strookte de collectieve exploitatievorm 

die op de kouters van toepassing was niet met de individualistische mentaliteit van de Noord-

Vlaamse boeren en ontginners. Vandaar dat we in de zandstreken een overwegend gesloten 

landschapstype aantreffen, bestaande uit individuele akkers, qua uitgestrektheid niet te 

vergelijken met de kouters, en omgeven met levend houtgewas.  

 

Het gebied ten westen en ten noorden van Gent ligt in de overgangszone van open naar 

gesloten landschap. We treffen er een gemengd landschapstype aan, waar grote open kouters, 

gelegen op de hoogste en dus goed te draineren gronden, afwisselen met zogenaamde bilken 

of bulken, kleinere omsloten percelen op lagere, natte bodems (Zomergem, p. 74-77 en 

Lovendegem, p. 48-49). Evergem behoort tot dat overgangsgebied. In het glossarium van de 

Evergemse toponiemen uit het archief van de Stichting Achiel De Vos, kunnen we minstens 

tien kouter-toponiemen terugvinden. 

 

De Evergemse wijk Kouterhoek lag aan een iets afgelegen (zie supra: Hoek) kouter, meer 

bepaald de Asschoutkouter, zoals we uit de attestatie kunnen afleiden: „in den houc van 

asschaut Cautere‟ (1539). 
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KROMVELDE (C3-4) 

 

Kromvelde is een nog bestaande wijk en straat in het westen van Evergem, tussen Belzele en 

Sleidinge. 

 

De component veld komt van het Germaanse woord feldu of „woest, nog niet ontgonnen land‟ 

(Gysseling 1954a: 106). Het adjectief krom duidt de vorm aan van dat veld, namelijk niet 

recht, maar gebogen. Dus dat woest, kronkelend gebied tussen de Asschoutkouter en de 

Schoonstraat heeft zijn naam overgedragen op de wijk die er ontstond. Het gebied was rond 

1270 volledig ontgonnen (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 98). 

 

 

VELDHOEK (I4) 

 

Uit de attestaties kunnen we afleiden dat de voormalige wijk Veldhoek in de wijk Over-het-

water lag, dus in het oosten van Evergem. Tegenwoordig ligt er in het uiterste noorden van de 

fusiegemeente Evergem, bij de grens met Oosteeklo, een straat met de naam Veldhoek. Deze 

heeft echter niets met de vroegere wijk te maken. 

 

De component veld is ontleend aan het Germaanse woord feldu dat „woest, nog niet 

ontgonnen land‟ betekent (Gysseling 1954a: 106). In Evergem waren de terreinen die veld 

heetten meestal heidegebieden (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 35). De wijk moet dus vlak 

bij zo‟n veld gelegen hebben. Volgens Achiel De Vos werd de Veldhoek ook Velddonk 

genaamd (Ms AdV). 

 

 

VERLOREN KOST (A7) 

 

De voormalige wijk Verloren Kost ligt bij de plaats waar de Lieve in de Brugse Vaart 

stroomt, aan de grens met Lovendegem. De naam Verloren Kost komt vaak voor in de Zuid-

Nederlandse toponymie. Alleen al in het Meetjesland treffen we het behalve in Evergem ook 

aan in Lembeke, Maldegem, Vinderhoute en Zomergem (Toponymisch archief Stichting 

Achiel De Vos). Het toponymisch woordenboek van De Flou (1914-1938: 287-294) bevat niet 

minder dan 35 attestaties van het toponiem in westelijk Vlaanderen.  
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Verloren Kost geeft een kenmerk van de bodem weer. Men gaf plaatsen die naam als de 

bodem er zo arm is dat het verloren moeite is om er werk in te steken. Je kan er toch de kost 

niet mee verdienen (Lovendegem, p. 78). Oorspronkelijk zal het toponiem een landelijke 

buurt hebben aangeduid met minderwaardige landbouwgrond, waar misschien ook al enkele 

armoedige woningen stonden. Later groeide die plaats uit tot een echte wijk. De naam ervan 

ging naderhand over op een rabot of keersluis in de Lieve. Uiteindelijk is er ook nog een 

herberg met die naam ontstaan, vermoedelijk in het begin van de 18
de

 eeuw (Andries 1993a: 

72).  

 

 

WOESTIJNE (H4 GH5) 

 

De voormalige wijk Woestijne bevond zich in Wippelgem, tussen de huidige 

Drogenbroodstraat en Droogte. 

 

De wijk is genoemd naar een voormalige woestijn, dus naar een wildernis, een met dicht 

struikgewas begroeid land, een dorre vlakte (MNW i.v. Woestine). Volgens Ms AdV behoren 

deze gronden nog altijd tot de schraalste en onvruchtbaarste van heel Evergem. In deze wijk 

bevonden zich dan ook de laatst ontgonnen gronden op Evergems grondgebied. De stede ter 

Woestine vormde het uitbatingscentrum (zie infra) (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 98). 

 

 

ZAND (K3-4) 

 

De voormalige wijk Zand was gelegen in het noordoosten van Evergem. Tot voor kort 

bestond deze wijk nog onder de naam Zandeken, maar in 2008 moest hij verdwijnen voor de 

aanleg van het Kluizendok in de Gentse havenzone. 96 gezinnen moesten hun huizen verlaten, 

13 land- en tuinbouwbedrijven en 11 kmo‟s gingen tegen de vlakte in de straten Hoogstraat, 

Zandeken, Lage Avrijestraat, Hultjen en Het Zand, die de wijk omvatte 

(http://www.hullabaloo.be/verlaten-woningen/zandeken, 17/03/2010). Met het sociaal-

artistieke project „Zand erover!?‟ werden herinneringen opgehaald aan deze wijk 

(http://www.zandeken.be, 17/03/2010). 

  

http://www.hullabaloo.be/verlaten-woningen/zandeken
http://www.zandeken.be/


29 

De naam Zand verwijst naar de aard van de bodem, die daar inderdaad zandig is (Evergem 

behoort tot zandig Vlaanderen). In heel Vlaanderen zijn tal van gehuchten op zandruggen tot 

stand gekomen. Etymologisch komt zand van het Germaanse sanda, dat „zandplaat‟, „zandige 

aanwas‟ of „zandplek‟ betekent (Gysseling 1953-1954: 29 en Gysseling 1960: 1097). 

 

 

 

f) naar moerassen en stilstaand water 

 

DIKSMERE (GH4) 

 

Diksmere is een nog bestaande wijk in het noorden van huidig Evergem-Centrum. 

 

Deze wijknaam is niet samengesteld met dik, dat „dijk‟ betekent. Diksmere komt, zoals we uit 

de oudste attestatie uit 1280 kunnen afleiden, van „de eghsmere‟. In de loop van de tijd is het 

lidwoord opgegaan in de plaatsnaam en ontstond via de eecxmeer, deecxmeere en dixmeere 

het huidige Diksmere. Het eerste bestanddeel egh vinden we ook terug in de plaatsnaam 

Egmond en als benaming voor een Scheldemeers te Zwijnaarde (Achiel De Vos - werkgroep 

1994: 33). In het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW i.v. Ec) vinden we eg terug 

met betekenis „scherpe hoek‟. Het tweede bestanddeel, mere, komt van Oudnederlands 

meriska, een afleiding van Germaans mari, dat „waterplas‟ betekent (ONW i.v. Meriska, 

Mariska). De wijk Diksmere zal dus zijn naam gekregen hebben door zijn ligging op de hoek 

van een meer of moeras. 

 

 

KATTENBROEK (B3) 

 

De voormalige wijk Kattenbroek was gelegen in de uiterste noordwestelijke hoek van Belzele 

(Achiel De Vos - werkgroep 1994: 34). Ook in Lovendegem bestond er een wijk met deze 

naam. Het gaat echter niet om dezelfde wijk. Oostwinkel en Zomergem kennen ook een 

Kattenbroek. 

 

Het tweede bestanddeel van Kattenbroek, namelijk broek, gaat terug op het Germaanse woord 

broka, „moerassig terrein‟ (Gysseling 1953: 183). De oudste attestatie „de cattenbroke‟ 
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(1280) sluit nog nauw aan bij de oorspronkelijke vorm: de spelling -broke vertoont nog niet 

de sluiting van de Germaanse lange oo tot oe. Plaatsnamen met broek verwijzen steeds naar 

vochtige, drassige, alluviale gronden bij beken en rivieren. Door middel van 

afwateringsgreppels werden deze vochtige gronden in repelvormige percelen onderverdeeld 

zodat ze geschikt werden voor beweiding (Vinderhoute, p. 39). 

 

Over het bestanddeel kat, dat veel voorkomt in de microtoponymie, is al veel inkt gevloeid. In 

het artikel “Betekenis en motivering van dierennamen in de microtoponymie” geeft Devos de 

belangrijkste standpunten in het debat weer (Devos 2002: 217-222). Zij wijst erop dat kat 

zowel voorkomt in namen van hoogten als in namen van waters en moerassige laagten. Die 

laatste categorie is goed vertegenwoordigd in het Meetjesland: Kattenbroek komt behalve in 

Evergem ook voor in Lovendegem, Oostwinkel, Ronsele en Zomergem. Kattenschoot is de 

naam van een laaggelegen gebied in Hansbeke, alsook van twee vijvers in Bellem. In Ertvelde 

heet een moeras Kattengaver en in Merendree is er een Kattengracht (Ursel, p. 103). 

Onderzoek toont aan dat kat in laaglandtoponiemen niets te maken heeft met de diernaam, 

maar een sinds lang verdwenen woord voor slijk, drek of modder is. Van dat woord zijn nog 

sporen terug te vinden in de Duitse dialecten. In het woordenboek van Grimm krijgt het 

adjectief kätsch de betekenis „brijachtig, slijmerig, week, smerig‟. In andere Duitse 

dialectwoordenboeken hebben alle betekenissen van het substantief katsch te maken met een 

„vieze, brijachtige, drekkige substantie‟. Door vergelijking van de historische varianten van 

kat in Meetjeslandse toponiemen voor drassig land - naast kat ook kaats, kaars, kets e.d., 

komt Devos tot de conclusie dat het Nederlands een zustervorm van het nog bestaande Duitse 

woord moet hebben gekend, alleen is dat woord niet geattesteerd in de appellatieve 

woordenschat. Het moet dus al heel vroeg, wellicht al in de Vroegmiddelnederlandse periode, 

uit het gewone taalgebruik verdwenen zijn. Vandaar dat het in plaatsnamen 

volksetymologisch gelijkgesteld werd met de diernaam kat.  

 

Hoogtenamen met kat, bijvoorbeeld Kattenberg, kunnen echter wel geïnspireerd zijn op de 

naam van het dier. Het is een eigenschap van de kat om in bepaalde situaties de rug heel erg te 

krommen. Dit beeld lag als metafoor voor een heuvel aan de grondslag van kat-toponiemen 

die hoogtes aanduiden (Devos 2002: 220-221). 

Aangezien het Evergemse Kattenbroek een laagtenaam is, kunnen we het toponiem verklaren 

als „slijkerig moeras‟. 
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KOUWENBROEK (GH5-6 en CD5) 

 

Kouwenbroek is de naam van twee verdwenen wijken in Evergem. De eerste wijk 

Kouwenbroek (zie Kouwenbroek 1 in glossarium) was gelegen ten noordoosten van de 

Evergemse dorpskern, in de wijk Elslo, tussen Kerkbrugge en Wippelgem. De tweede wijk 

Kouwenbroek (zie Kouwenbroek 2 in glossarium) lag ten noordwesten van de Evergemse 

dorpskern, in het noorden van Belzele, tussen de Schoonstraat, de Asschoutkouter en 

Kromvelde (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 34 + 98). 

 

Al in 1189 duikt de eerste attestatie van Kouwenbroek op als Coude broch. Het eerste deel is 

dus het adjectief koud, dat volgens Gysseling in toponiemen verwijst naar plaatsen die als 

koud werden aangevoeld (Gysseling 1969: 172). Zo verklaart hij het toponiem Koudekerke als 

„kerk waarin het vaak koud was‟. Ook Lindemans (Lindemans 1952: 143-144) neemt aan dat 

in veel toponiemen het bestanddeel koud in zijn huidige betekenis „onverwarmd, fris‟ 

voorkomt, waarbij hij o.a. de voorbeelden Koudenberg, Koudebeek en Koudebron geeft. Hij 

betwijfelt echter of dat ook het geval is bij koud-toponiemen die verwijzen naar gebouwen en 

bomen, zoals Koudenklooster (Sint-Gillis-bij-Brussel). Voor die toponiemen acht hij de 

Oudenederlandse secundaire betekenis van koud, namelijk „verlaten, niet meer in gebruik, 

dood‟ waarschijnlijker (ONW i.v. Kalt). Het WNT (i.v. Koud) geeft nog een betekenis van 

koud, die betrekking heeft op de bodem, namelijk een „zware en vochtige bodem, die 

daardoor moeilijk door de zon te verwarmen is‟. Als we weten dat broek „moerassig terrein‟ 

betekent (zie supra: Kattenbroek) dan is dat natuurlijk ook een aannemelijke verklaring. 

Kouwenbroek kunnen we met andere woorden op twee manieren verklaren: „moeras waar het 

koud was‟ of „moeras met een zware, vochtige bodem‟.  

 

Over het westelijk gelegen Kouwenbroek weten we dat het een rijk alluviaal meersgebied was 

langs de oevers van de Klaverbeke (en tussen de cultuurgronden van de Asschoutkouter en de 

Dralingakker). Dit meersgebied bleef tot ver in de 19
de

 eeuw grotendeels intact, hoewel de 

beste stukken grond reeds in cultuurland waren omgezet. Maar tot voor kort waren de meeste 

nog drassige, zure weiden van geringe waarde (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 34). 
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MEERHEM (HI2) 

 

De voormalige wijk Meerhem lag in het noorden van Wippelgem. Daar ligt nu een 

gelijknamige straat. Behalve een vroegere wijknaam in Evergem is Meerhem ook nog een 

straatnaam in Gent en in Oudenaarde (http://maps.google.be, 19/03/2010). 

 

De oudste attestatie van Meerhem is relatief recent: pas in 1597 treffen we de vorm voor het 

eerst aan als Meerem. De wijk is ontstaan aan de oude Schipgracht-Burggravenstroom (Achiel 

De Vos - werkgroep 1994: 34). Het bestanddeel meer komt van het Germaanse woord mari, 

dat „meer, waterplas‟ betekent (Gysseling 1960: 677). Gysseling meende dat hem in het 

Gentse toponiem Meerhem komt van ham < hamma  „bocht in een waterloop‟ en vandaar ook 

„land gelegen in zo‟n bocht‟ (Gysseling 1978: 18). Waarschijnlijk is de wijk tot stand 

gekomen op de plaats waar oorspronkelijk een meer aan een kronkeling van de 

Burggravenstroom lag. Volgens Achiel De Vos echter duidt het bestanddeel -hem in Meerhem 

een nederzetting aan (zie supra: Heem). Voor meer geeft hij twee mogelijkheden: „moeras‟ 

(zie verklaring hierboven) en „grens‟ (ONW i.v. Meri). Meerhem verklaart hij dan als 

„woonplaats nabij het moeras of de grens‟. Aan de hand van deze verklaring zou Meerhem 

een Frankische nederzetting moeten zijn, maar De Vos merkt op dat we - wegens het late 

opduiken van de naam (1597) - mogelijk slechts met een migratienaam te maken hebben (cfr. 

Meerhem onder Gent) (De Vos 1952a: 38).  

 

 

REIBROEK (F4-5) 

 

Reibroek is een nog bestaande wijk in het midden van Evergem. De Reibroekstraat is ernaar 

genoemd. De plaatsnaam Reibroek komt ook voor in onder andere Hansbeke, Lotenhulle, 

Petegem-Deinze, Oedelem, Avelgem en Sint-Omaars (De Flou 1914-1938: 383). 

 

Rei gaat terug op het Middelnederlandse woord reye, dat een typisch Vlaams woord is voor 

„gracht, waterloop, kanaal‟ (MNW i.v. Reye). In Brugge kan je een rondvaart maken op de 

grachten van de stad, nog altijd de Brugse Reien genoemd. Misschien ligt een gracht die een 

moeras doorkruiste aan de basis van de naamgeving van de wijk Reibroek. Een andere 

betekenis van rei lijkt ons echter aannemelijker, namelijk een „greppel of afwateringssloot op 

het land‟ (WNT i.v. Rei
II
). Deze greppels dienen om de bodem te draineren en dus agrarisch 

http://maps.google.be/
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nuttig te maken. Reibroek kunnen we dan verklaren als „moeras (zie supra: Kattenbroek) dat 

bedolven was met reien of afwateringsgreppels‟. 

 

 

SPEIBROEK (BC2-3) 

 

De niet meer bestaande wijk Speibroek was gelegen op de grens tussen Evergem en Sleidinge 

(Achiel De Vos - werkgroep 1994: 60), meer bepaald ten westen van Kromvelde. Speibroek 

was een gehucht binnen de grotere wijk Hulst en liep tot ongeveer de Meistraat (Sleidinge). 

Ook in Wondelgem komt de wijk Speibroek voor (De Brabandere 2003: 1150). 

 

Speibroek was een laatschap, i.e. een heerlijkheid met beperkte rechtsmacht, zoals we uit de 

attestaties kunnen afleiden. „de tiende van speybrouc‟ (1457) onthult dat er in het laatschap 

een tiendenschuur gestaan moet hebben, waarin een tiende van de veldopbrengst, die door de 

gebruiker aan de grondbezitter afgestaan moest worden, werd opgeslagen. Die tiendenschuur 

heette Westschuur (verslag cultuurraad Evergem van 14 december 2009 over „Straatnamen 

voor de nieuwe verkaveling aan de Linde te Sleidinge‟ 

http://www.cultuurraadevergem.be/pdf/2009__Sleidinge_-Linde%20Dec%202009.pdf). De in 

Evergem en omstreken vaak voorkomende familienaam Van Speybroeck dankt haar naam aan 

dit laatschap (www.familienaam.be, 28/03/2011). 

 

Volgens Gysseling (Gysseling 1983: 42) betekent spei „modderig‟. De wijk zou dan tot stand 

gekomen zijn op de plaats waar vroeger een „modderig moeras‟ was. Het WNT (i.v. Spui) 

haalt nog een andere betekenis aan. Hierbij gaat spei terug op het Middelnederlandse woord 

speye, dat „sluis‟ betekent. In onze bronnen is geen sprake van een sluis in of nabij Speibroek, 

maar als er één geweest is, moet deze op het Sleins Vaardeken gestaan hebben. De eerste 

hypothese achten we de meest aannemelijke. 

 

 

VINGHERSPLAS (E6) 

 

De voormalige wijk Vinghersplas was gelegen bij het Brielken, dus ten noordwesten van 

Evergemdorp. 

http://www.cultuurraadevergem.be/pdf/2009__Sleidinge_-Linde%20Dec%202009.pdf
http://www.familienaam.be/
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De wijk heeft zijn naam ontleend aan een poel (plas) die daar lag. Die poel is genoemd naar 

een persoon met de naam Vingher(s) die er in de buurt woonde. Volgens het rijksregister van 

1998 zijn er in België geen dragers meer van deze familienaam (www.familienaam.be, 

28/03/2011). Zoals we uit de attestatie „Venus plas‟ (1601) kunnen afleiden, is Vinghersplas 

tegen het einde van de 16
de

 eeuw volksetymologisch vervormd tot Venusplas (Achiel De Vos 

- werkgroep 1994: 34). 

 

 

ZOMPEL (E3) 

 

De vroegere wijk Zompel lag in het westen van Evergem, bij de wijken Hulleken en 

Meerbeke. 

 

Zompel komt van het Germaanse woord sumpala, de diminutiefvorm van sumpa „moeras‟ 

(VMNW i.v. Sompel). De wijk is dus genoemd naar een moeras. 

 

 

 

g) naar een reliëfkenmerk 

 

HUL(LEKEN) (D3) 

 

Hulleken is een nog bestaande wijk in het westen van Evergem. Hij ligt vlak voor Sleidinge. 

 

Hul komt van het Germaanse woord hulja, „heuvel‟. Het is verwant met het West-Vlaamse hil 

en het Engelse hill (Gysseling 1981: 76), die er door ontronding van de beklemtoonde klinker 

uit ontstonden. Deze reliëfaanduiding komt vaak voor in de Vlaamse toponymie, bijvoorbeeld 

in de gemeenten Stalhille en Lotenhulle. Terwijl de andere reliëfbenaming, berg, op alle 

mogelijke bodemverheffingen kan slaan, heeft hul vooral betrekking op kleine, maar in het 

landschap duidelijk zichtbare bulten en heuveltjes (Lembeke, p. 53). De diminutiefuitgang -

ken wijst erop dat het een klein heuveltje geweest moet zijn. 

 

Al omstreeks 1250 wordt er in Evergem een persoon vermeld met de naam sigeri de hulle, 

wat erop lijkt te wijzen dat Hulle toen al een bewoonde plaats was. De wijk heeft haar naam 

http://www.familienaam.be/
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gegeven aan de herberg Het Hulleken, waarvan in 1627 voor het eerst sprake is. Dus hier is 

het omgekeerde gebeurd als bij de wijk Haantje, die zijn naam gekregen heeft van een herberg 

(zie infra: Haantje). Al vroeg is voor de wijk Hul(leken) ook de naam Sleidingerhulle in 

gebruik (zie infra: Sleidingerhulle). 

 

 

KUITENBERG (AB3-4) 

 

Kuitenberg is een nog bestaande wijk in het noordwesten van Belzele. Het kanaaltje de Lieve 

verdeelt het gehucht in twee delen, zodat het ene deel op het grondgebied van Lovendegem 

ligt en het andere op het grondgebied van Belzele. De huidige Kuitenbergstraat is ernaar 

genoemd. 

 

Het grondwoord van het toponiem, berg, duidt op de relatief hoge ligging van het benoemde. 

Ook in een vlakke streek als het Meetjesland kon elke bodemverheffing, hoe gering ook, berg 

worden genoemd (Lindemans 1943: 2). De betekenis van het eerste deel is minder duidelijk. 

De historische woordenboeken reiken ons daarvoor op het eerste gezicht geen bruikbare 

verklaringen aan. Het MNW verklaart kuit als „soort inlands bier‟ (i.v. Coyte), „lichaamsdeel‟ 

(i.v. Cute) en „kuit van vis, viszaad‟ (i.v. Cute). Toch stelt Achiel De Vos op basis van kuit 

„lichaamsdeel‟ de hypothese op dat Kuitenberg „kuitvormig - dus licht - hellende berg‟ 

betekent (Ms AdV). De Kuitenberg is vandaag inderdaad geen kuitenbijter, maar of we deze 

hypothese voor waar mogen aannemen, is nog zeer de vraag. Volgens Andries betekent kuit in 

de toponymie echter „natuurlijke of kunstmatig aangelegde kuil‟ (Lovendegem, p. 16). Hij 

zegt echter niet op welke bron(nen) hij die bewering baseert. Als we Andries‟ hypothese 

nader bekijken, lijkt het samen voorkomen van twee tegengestelde componenten (berg en 

kuilen) op het eerste gezicht contradictorisch. Toch zijn er op die manier verschillende 

verklaringen voor het toponiem valabel: een ophoging te midden van een aantal kuiten 

(kuilen) of een berg in de nabije buurt van enkele kuilen. Die ophoging kan misschien het 

resultaat zijn van enkele gegraven kuilen, met het oog op de aanleg van de Lieve. Aangezien 

we echter niet veel weten over de manier waarop men vroeger te werk ging bij het delven van 

een kanaal is deze theorie niet sluitend. Toch werken chronologische gegevens de hypothese 

in de hand: de Lieve kwam tot stand tussen 1251 en 1269, terwijl de eerste attestatie van 

Kuitenberg opduikt in 1357 (Lovendegem, p. 16).  
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LANGEBERG 

 

De ligging van de Evergemse wijk Langeberg is ons onbekend. 

 

De wijk is genoemd naar een verhoging in het landschap, die nogal langwerpig was. 

 

 

PAPENDONK (HI6-8) 

 

Papendonk is een niet meer bestaande wijk gelegen in de wijk Over-het-water, op de grens 

tussen Doornzele en Evergem Sint-Baafs. 

 

Heel veel toponiemen zijn samengesteld met het woord donk. Over de etymologie van het 

woord bestaat geen eensgezindheid. In het gemeentenamenwoordenboek (Debrabandere, 

Devos e.a. 2010: 66-67) wordt deze problematiek behandeld. Op basis van de aanname dat 

donk oorspronkelijk een groeve aanduidde waarin voedergewassen werden geconserveerd, en 

dat die groeve werd afgedekt met een laag aarde en/of mest die boven het maaiveld uitstak, 

schetst Van Osta de mogelijkheid van twee schijnbaar tegengestelde betekenissen van donk. 

Donk betekent ten eerste „laagte‟, bepaaldelijk „onderaardse ruimte‟ en ten tweede „hoogte‟, 

bepaaldelijk in een moeras‟. Er zou dan etymologisch een verband zijn met het 

Middelhoogduitse woord tunge „bemesting‟, waarbij de wortel dan *dhengh- „bedekken‟ is. 

Gysseling houdt echter aan de tweede betekenis vast: volgens hem betekent donk „zandige 

opduiking in moerassig terrein‟, later heeft hij het over „een heuvel zonder meer‟. Hij 

reconstrueert donk hierbij als *dhu-n-gh, met *dheugh- en varianten, die „zwellen‟ betekenen, 

als wortel. Deze betekenis blijkt in de Vlaamse, en zeker Meetjeslandse, toponymie de juiste 

te zijn: donk-toponiemen duiden bij ons altijd hoogten aan, nooit moerassen.  

In de Kempen en elders daarentegen verwijzen donk-namen naar een andere werkelijkheid: 

daar blijken donk-toponiemen geen hoogten, maar laaggelegen vochtige gronden te benoemen 

(Debrabandere, Devos e.a. 2010: 66-67). 

 

Het eerste deel, papen, is het meervoud van paap, dat „geestelijke, priester‟ betekent. Papen-

toponiemen duiden meestal plaatsen aan die eigendom zijn van de „parochiepape‟, d.i. de 

pastoor, of van andere geestelijken of geestelijke instanties, met name abdijen (De Vos 1952a: 

40). Dat laatste geldt voor het Evergemse Papendonk, dat immers eigendom was van de 
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Gentse Sint-Baafsabdij. Papendonk kunnen we dus verklaren als een „hoger gelegen plek in 

een moerassige omgeving, die eigendom was van de „papen‟ van de Gentse Sint-Baafsabdij‟. 

 

 

ROOTMAARDONK (CD3) 

 

De voormalige wijk Rootmaardonk was gelegen in het noordwesten van Evergem aan het 

Sleins Vaardeken. Het is een grenstoponiem met Sleidinge (De Vos 1974: 266-267). De 

huidige Rommeldonkstraat dankt haar naam aan de vroegere wijk. 

 

Het eerste deel van dit toponiem, Rootmaar, is een Germaanse persoonsnaam en komt 

waarschijnlijk van hrôth + mar. Deze twee delen vinden we terug in geattesteerde Germaanse 

persoonsnamen. Het eerste onder meer in Roderik, Roland e.d., het tweede in bijvoorbeeld 

Ingmar. Rootmaardonk heeft dus zijn naam gekregen van een hoger gelegen plek in 

moerassig terrein (zie supra: Papendonk) die genoemd is naar een zekere Rootmaar, die er 

gewoond moet hebben. 

Opvallend is dat ongeveer een eeuw na de eerste attestatie (1445: „up root maerdonc‟) van het 

toponiem al een etymologische vervorming tot Rommeldonk is opgetreden (1574: „daerment 

heedt ten Rommelsdonck‟), wat dan ook de huidige straatnaam Rommeldonkstraat verklaart. 

 

 

SCHIPDONK (HM7-8) 

  

Volgens Achiel De Vos lag de wijk Schipdonk bij de Moervaart (huidige kanaal Gent-

Terneuzen) (Ms AdV). 

 

Het bestanddeel schip komt van het Germaanse woord skipa (Gysseling 1960: 898) en 

betekent vanouds „schip, vaartuig‟. Misschien grensde de voormalige wijk Schipdonk aan de 

Schipgracht (huidige Burggravenstroom) en heeft het aan die waterloop het eerste deel van de 

naam ontleend. Of moeten we ons de donk voorstellen als een droge plek aan een bevaarbare 

waterloop – eventueel de Schipgracht of Moervaart – waar kleine vaartuigen konden 

aanleggen? Die laatste verklaring geven Mattheeuws en Devos voor het toponiem Schipdonk 

in de gemeente Zomergem (Zomergem, p. 21-22). 
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SLEIDINGERHULLE (D3) 

 

Sleidingerhulle is een alternatieve naam voor de wijk Hul(leken) (zie supra: Hulleken). Het 

eerste deel verwijst naar de ligging van de plaats op de grens met Sleidinge. De wijknaam 

Hulle is rond 1250 geattesteerd, terwijl een bron uit 1293 spreekt van „toete sleidinghen 

hulle‟. De vorm met preciserende voorbepaling is dus weinig jonger dan het simplex Hulle. 

 

 

STUIVENBERG (E7) 

 

De voormalige wijk Stuivenberg zal waarschijnlijk ergens in de wijk Schoonstraat gelegen 

hebben, in de buurt van de kerk, zoals uit de attestaties blijkt. De fusiegemeente Evergem kent 

nu een Stuivenbergstraat, maar deze ligt in de deelgemeente Ertvelde. 

 

Het bestanddeel berg komt van berga. In vlak land kan elke verhevenheid de naam berg 

krijgen (Gysseling 1978: 16). De eerste component van het toponiem, stuiven, is het 

werkwoord stuiven. Dit veel voorkomende toponiem betekent dus „berg waar de aarde 

opstuift‟. Het zal dus een zandige hoogte zijn, waar bij winderig weer het zand opstoof.  

 

 

TERDONK (L5) 

 

Terdonk lag eertijds op het grondgebied van Evergem (Doornzele), Kluizen en Sint-Kruis-

Winkel. In 1927 werd deze wijk bij Gent aangehecht (Ms AdV). Het gehucht verdween door 

de uitbreiding van het Kanaal en de industrie. Tegenwoordig is er nog een veer over het 

kanaal Gent-Terneuzen. Het Gentse Terdonkplein en de Terdonkkaai herinneren aan de 

vroegere wijk. 

 

Deze wijk heette oorspronkelijk Donk. Zoals al eerder besproken wijst donk op een „zandige 

opduiking in moerassig terrein‟ (zie supra: Papendonk). Ter is de samentrekking van het 

plaatsaanduidende voorzetsel tot en het bepaald lidwoord de met datiefverbuiging. Terdonk 

betekent dus letterlijk „bij de Donk‟ of „op de hoogte‟. Deze plaats zal uitgestoken hebben 

boven de laaggelegen, zompige meersen van de Durme. 
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UILENDONK (E6) 

 

De voormalige wijk Uilendonk lag in de buurt van het huidige Evergemse kerkhof, tussen de 

wijken Hoeksken en Brielken. Dat is af te leiden uit de vroegere uitdrukking „hij ligt op 

Heulendonk‟ voor iemand die overleden is en op het kerkhof van Evergem begraven ligt. De 

attestatie 'an kerckstraetken daert heet hole(n) do(n)ch' (1463-1501) staaft mogelijk die 

veronderstelling. Waarschijnlijk zal het huidige Hoeksken, dat van de Evergemse kerk naar 

het Evergemse kerkhof leidt, vroeger Kerkstraatje geheten hebben. 

 

Uilendonk kunnen we splitsen in uilen en donk. Het eerste bestanddeel van het toponiem is de 

diernaam uil. De wijk Uilendonk heeft dus zijn naam te danken aan een hoogte (zie supra: 

Papendonk) waar veel uilen voorkwamen. Donk-toponiemen komen wel vaker voor met 

vogelnamen, bijvoorbeeld Haviksdonk (Noord-Brabant), Arendonk (uit arend + donk, 

Noorderkempen), Kraaiendonk (Noord-Brabant), Spreeuwendonk (Noord-Brabant) en 

Mussendonk (Noord-Brabant).  

 

 

 

h) naar een straat 

 

SCHOONSTRAAT (CE4-7) 

 

De nu nog bestaande wijk en straat Schoonstraat ligt in het oosten van Belzele. 

Oorspronkelijk was Schoonstraat de naam van de straat die Evergem vanaf de dorpskerk 

verbond met Belzele (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 38). Schoonstraat is trouwens de 

oudst vermelde straat (1280: „in sconestrate‟) van Evergem (Achiel De Vos - werkgroep 

1994: 38). De naam ging in de 14
de

 eeuw over op één van de vier wijken (naast Meerbeke, 

Elslo en Over-het-water) waarin het Graafschap Evergem administratief was ingedeeld. De 

wijk Schoonstraat behelsde toen een gebied van ongeveer 400 ha en omvatte de westelijke 

helft van het Dorpsplein, Vierlinden, en alles ten westen daarvan tot de grens met Belzele te 

Westbeke-Koolstraat (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 58). 

 

Het adjectief schoon betekent „mooi‟. Straat komt van het Latijn strata „geplaveide weg‟, dat 

een verkorting is van via strata (Philippa e.a. 2009: 298). Schoonstraat was met andere 
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woorden een „mooie weg‟, een straat met al vanouds een goed berijdbaar wegdek, in 

tegenstelling tot andere onverharde wegen die er minder effen en droog bij lagen (zoals de 

Kwadeweg). 

 

 

 

i) naar waterlopen, waterovergangen en dijken 

 

ABBINSVOORDE 

 

Abbinsvoorde is de historische vorm van de huidige wijknaam Appensvoorde. Deze wijk 

bevindt zich vandaag op het grondgebied van Lovendegem. Ze strekt zich uit aan beide 

kanten van de huidige Appensvoordestraat, een weg die deel uitmaakt van een oude, 

belangrijke handelsverbinding tussen Gent en Brugge (Lovendegem, p. 11). Uit onze bronnen 

blijkt echter dat de oorspronkelijke wijk minstens ten dele op het grondgebied van Evergem 

lag: „in p(ar)ochia de heverghem … in loco qui dicitur abbinsvoorde‟ (1278), maar volgens 

Achiel De Vos heeft de klerk zich hier vergist bij de situering (Ms AdV). 

 

In het deel Lovendegem van de reeks Meetjeslandse toponiemen tot 1600 verklaart Geert 

Andries de wijknaam Appensvoorde. Het eerste deel van het toponiem is een persoonsnaam, 

namelijk Abbi(j)n of Appi(j)n, dat stamt uit de Latijnse naam Abbinus. De Franse 

persoonsnaam Aubin is hiervan afgeleid. De component voorde komt uit het Germaanse 

furdu, dat „doorwaadbare plaats in een rivier of beek betekent‟ (Gysseling 1978: 16). Bij 

uitbreiding slaat het woord op een kunstmatig aangelegde overgangsplaats door een laag en 

drassig gebied (Lovendegem, p. 11-12). Volgens Achiel De Vos (1988: 119) is het inderdaad 

niet uitgesloten dat de wijk zijn naam ontleend heeft aan een voord of doorgang in de Lieve. 

Maar volgens Andries (Lovendegem, p. 11-12) is het weinig waarschijnlijk dat Appensvoorde 

een ondiepe, doorwaadbare plaats in deze waterloop heeft aangeduid, aangezien daar geen 

topografische bewijzen van zijn. Wel kon Andries op reliëf- en bodemkaarten zien dat grote 

delen van Appensvoorde deel uitmaken van de laaggelegen en drassige uitlopers van het 

gebied ten noorden van de Kale. Daar lagen voor de afwatering waarschijnlijk wel een aantal 

beken of sloten, zodat Appensvoorde dan zou kunnen duiden op een doorgang in een van die 

beken. Toch is Andries hier niet van overtuigd aangezien er in bronnen niets over een beek of 

sloot terug te vinden is. Daarom houdt hij rekening met de mogelijkheid van een ruimere 
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betekenis van voorde, waardoor Appensvoorde/Abbinsvoorde dan de naam zou geweest zijn 

van een aangelegde aarden dam ergens in het laaggelegen gebied ten noorden van de Kale 

(Lovendegem, p. 11-12). 

 

 

BELEVOORDE (I2-3) 

 

Waarschijnlijk lag Belevoorde in het noorden van Wippelgem en heet het gehucht nu 

Hageland (Ms AdV). 

 

De component voorde is hierboven al verklaard als „doorwaadbare plaats in een beek of 

rivier‟ (zie supra: Abbinsvoorde). Het eerste deel, beele, vinden we verklaard door Achiel De 

Vos in een aantekening bij het glossarium: „Naar de vrouwennaam Isabella (van de) Voorde‟. 

Tot op vandaag, aldus Achiel De Vos, wordt de familienaam Van de Voorde in de volksmond 

verkort tot Voorde. Met andere woorden: Beele, dat nu nog voorkomt als familienaam, is een 

metroniem of moedersnaam, afgeleid van de vrouwennaam Isabele (De Brabandere 2003: 

102). Belevoorde is dus genoemd naar een doorwaadbare plaats in een beek (waarschijnlijk de 

Burggravenstroom), waarbij een zekere Isabele woonde. 

 

 

DAM (DF8) 

 

De voormalige wijk Dam was gelegen ten noorden van de rivier de Kale. Dankzij andere 

attestaties kunnen we de ligging van de wijk Dam preciseren: de Visserij ligt „tusschen den 

Damme teverghem ende der langher brugghen‟ (1370). Dat laat vermoeden dat Dam ten 

zuiden van Evergemdorp lag.  

 

Dam- toponiemen komen vaak voor in de toponymie. Dam komt van het Germaanse woord 

damma, dat „waterkering dwars door een waterloop‟ betekent (Gysseling 1960: 256) of „dijk, 

opgeworpen wal langs een waterloop of rond een stilstaand water als bescherming tegen 

overstroming’ (Ursel, p. 27). Als afgeleide betekenis geeft het Middelnederlands 

Woordenboek (i.v. Dam) „verhoogd voetpad langs het water‟. Voor de Evergemse wijk Dam 

nemen we Gysselings tweede betekenis aan: Dam is genoemd naar een dam langs de Kale die 
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er werd opgericht om de Evergemse dorpskom te beschermen tegen overstromingen ervan 

(Achiel De Vos - werkgroep 1994: 39). 

 

 

JAGERVOORDE 

 

De ligging van de voormalige wijk Jagervoorde is onbekend.  

 

Het toponiem Jagervoorde bestaat uit de persoonsnaam Jager en de component voorde (zie 

supra: Abbinsvoorde). De nu nog bestaande familienaam (De) Jager is in oorsprong een 

beroepsbijnaam voor een jager (De Brabandere 2003: 650). De wijk Jagervoorde is dus 

genoemd naar een voorde waaraan een persoon met de bij- of achternaam Jager woonde. 

 

 

KALVOORDE (BC8) 

 

Kalvoorde lag in het zuidwesten van Evergem, te Belzele. In het zuiden grenst de wijk aan de 

Kale en in het westen aan de Westbekedam (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 68). 

 

Een attestatie geeft aan dat Kalvoorde een heerlijkheid was. Kalvoorde vormde meer bepaald 

een geënclaveerde heerlijkheid en was dus een soort eilandje binnen Evergem met een eigen 

heer en een eigen rechtspositie. Kalvoorde was een leen van het leenhof van Sint-Baafs. Die 

heerlijkheid was niet groot (amper 1,75 ha) en omvatte uitsluitend meersen. Kalvoorde werd 

ook de Rootput genoemd (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 67) (zie infra: Rootput). 

 

Op basis van de ligging van de wijk Kalvoorde, namelijk aan het riviertje de Kale, is het 

toponiem gemakkelijk te verklaren. De naam Kalvoorde verwijst naar een voorde (zie supra: 

Abbinsvoorde) in de Kale.  
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KERKBRUGGE (H6) 

 

Kerkbrugge is een nog bestaand gehucht ten oosten van huidig Evergem-Centrum, dat nu 

samen met Langerbrugge één woonkern vormt binnen Evergem. De Kerkbruggestraat dankt 

haar naam aan het gehucht. 

 

Het gehucht Kerkbrugge heeft zijn naam gekregen van de Kerkbrug, een brug die over de 

Schipgracht (d.i. de huidige Burggravenstroom) werd gebouwd om Evergem-Geetschuur met 

Doornzele te verbinden. De brug werd Kerkbrug genoemd omdat ze door de Doornzelenaars 

werd gebruikt op hun weg naar de kerk van Evergemdorp (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 

37-38). 

 

 

KERKVOORD 

 

De ligging van de voormalige wijk Kerkvoord is onbekend. 

 

Uit de bronnenexcerpten „de kercvorde‟ (ca.1280) en „ant kercvoert‟ (1390-1400) valt niet met 

zekerheid af te leiden dat Kerkvoord in de 13
de

 -14
de

 eeuw een wijknaam was, maar in die 

richting wijst wel het feit dat er al in 1223 sprake is van een inwoner van Evergem met de naam 

Boudewijn van Kerkvoorde: ‘Balduinum de Kerkforde‟. Het valt ook op dat de huidige 

familienaam (Van) Ker(c)kvoorde geconcentreerd zit in het Meetjesland, en dat de meeste 

dragers van die naam in Evergem wonen (www.familienaam.be, 21/05/2010). De naam moet 

oorspronkelijk een voorde hebben aangeduid die niet ver van de kerk van Evergem lag of die 

zich bevond langs een weg waarlangs men naar Evergem ter kerke ging.  

 

 

KLAVERBEKE (G5-6) 

 

De voormalige wijk Klaverbeke was centraal gelegen in Evergem, waar de huidige wijk 

Droogte ligt. De Klaverbeekstraat is ernaar genoemd. 

 

De wijk Klaverbeke is genoemd naar een natuurlijk waterloopje dat ontspringt in de buurt van 

Kromvelde. Het loopt verder in oostelijke richting en mondt uit in de Schipgracht (nu 

http://www.familienaam.be/
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Burggravenstroom) op de grens van de parochies Wippelgem en Kerkbrugge. De middenloop 

van dit riviertje werd Klaverbeke genoemd terwijl het aan de oorsprong uitsluitend Eendeplas 

of Eendepoel werd genoemd (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 33). De huidige 

Eendenplasstraat, die vlak bij de Klaverbeekstraat ligt, is hiervan het bewijs. Klaverbeke is 

ook de naam van een waterloop tussen Ingelmunster en Hulste (De Flou 1914-1938: 801). 

 

Het toponiem is een samenstelling van beke, uit Germaans baki „beek‟ en de gewasnaam 

klaver. Klaver is reeds in de middeleeuwen, maar vooral sinds de 17
de

 eeuw, een belangrijk 

groenvoeder (Oostwinkel en Ronsele, p. 73). Klaverbeke kunnen we dus verklaren als „beek 

die stroomt in de nabijheid van klaver‟. 

 

Het Evergemse Klaverbeke was een heerlijkheid vanaf de 14
de

 eeuw, het was een leen van het 

leenhof van Sint-Baafs (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 69). 

 

 

 

LANGEBEKE (FG2) 

 

De voormalige wijk Langebeke was gelegen in het noorden van Evergem, waar nu Goeiingen 

en de Kerselarestraat liggen (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 98). 

 

Langebeke is een samenkoppeling van het adjectief lang en het grondwoord beek. De „lange 

beek‟ waarop de naam zinspeelt, was een natuurlijk waterloopje dat de grens vormde in het 

noorden met Sleidinge en Kluizen. Later kreeg het westelijke deel van deze beek de namen 

Lede en Zeepvaart, tegenwoordig heet dat deel Sleins of Sleidings Vaardeken. Het oostelijke 

deel kreeg de namen Molenvaardeke (naar de abdijmolen van Ename te Kluizen) en 

Kloostervaardeke (naar de abdij van Doornzele) (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 32).  

 

 

LANGERBRUGGE (GH8) 

 

Langerbrugge is een nog bestaand gehucht ten zuidoosten van huidig Evergem-Centrum, dat 

samen met Kerkbrugge één woonkern vormt binnen Evergem. Langerbrugge is nu vooral 
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bekend wegens zijn veerdienst over het kanaal Gent-Terneuzen. Door Langerbrugge loopt de 

huidige Langerbrugsestraat. 

 

De eerste attestatie van de gehuchtnaam stamt uit 1235 en is in het Latijn: „de longo ponte‟. 

Het gehucht dankt zijn naam aan zijn ligging aan de Lange Brug, een brug over de oude 

Moerlede (latere Sassevaart, huidig Kanaal Gent-Terneuzen) (De Vos 1952a: 56). Deze 

aanvankelijk houten brug was heel cruciaal voor de verbinding met Gent en was ook een 

belangrijke losplaats (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 188). De Lange Brug behoorde tot 

Evergem Sint-Baafs en er werd tol geheven (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 59). Het 

gehucht dat rond deze brug ontstond werd Langerbrugge genoemd. 

 

 

MEERBEKE (CF1-4) 

 

Meerbeke is een nog bestaande wijk en straat in het noordwesten van Evergem. 

 

Het toponiem is een samenstelling van beek en meer, dat van het Germaanse woord mari 

„meer, waterplas, moerassige plaats‟ komt (Gysseling 1960: 677) of „grens‟ (ONW i.v. Meri) 

betekent. Meerbeke kan dan een grensbeek aanduiden, die de scheiding vormde tussen 

Evergem en Sleidinge. De wijk die rond die grensbeek ontstond, erfde zijn naam van de 

waterloop. Een andere mogelijkheid is dat de wijk zijn naam dankt aan een beek die aan een 

meer of plas gelegen was. Op deze manier vinden we ook de naam van de Oost-Vlaamse 

deelgemeente van Ninove, Meerbeke, verklaard in het Gemeentenamenwoordenboek 

(Debrabandere, Devos e.a. 2010: 161). 

 

Net als Schoonstraat, Elslo en Over-het-water was Meerbeke een wijk bij de administratieve 

indeling van het Graafschap Evergem. Het was toen ongeveer 550 ha groot en de Meerbeke-

akker, tot de Kerselaarstraat, Asschout, Hulleken en een deel van Kromvelde en Hulst 

behoorden ertoe (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 58). 

 

 

NAGELVOORD 

 

De ligging van de voormalige wijk Nagelvoord is onbekend. 
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Nagelvoord is samengesteld met de persoonsnaam Nagel en het vaak voorkomende 

bestanddeel voord (zie supra: Abbinsvoorde). De familienaam Nagel is een beroepsbijnaam 

van de nagelsmid of een obscene toespeling op de penis (De Brabandere 2003: 888-889). De 

beroemdste naamdrager is Petrus Naghel, die de eerste Middelnederlandse vertaling van de 

Bijbel, de Hernse Bijbel, maakte (http://kartuizer.herne.be/fb111mwpf1113rdoc1sfbb2.aspx, 

16/04/2010). Een voorde waaraan een zekere Nagel woonde, heeft dus haar naam gegeven 

aan de wijk die er ontstaan is. 

 

 

OUDE VOORD (KL4) 

 

De Atlas der Buurtwegen en de attestaties geven de ligging aan van de voormalige wijk Oude 

Voord: in het oosten van Evergem, meer bepaald in het noorden van Doornzele. 

 

Een oude, reeds lang bestaande voorde door het Molen- of Kloostervaardeken ligt aan de 

basis van de naamgeving van de latere wijk Oude Voord. Bij die voorde lag de visserij van de 

abdij van Doornzele (Ms AdV). 

 

 

OVERLOOP (IJ4-7) 

 

De voormalige wijk Overloop lag in het oosten van Evergem, ongeveer halfweg tussen 

Langerbrugge en Doornzele (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 108). 

 

Overloop moet al vroeg een gehuchtnaam zijn geweest, want al in het begin van de 13
de

 eeuw 

is er sprake van ene „elewid de ov(er)lop‟ (1220-1239). Deze Elewijt is dus genoemd naar het 

gehucht waar hij vandaan kwam of waar hij woonde. Overloop is een deverbatief substantief uit 

het werkwoord overlopen, dat „overstromen‟ betekent (VMNW en MNW i.v. Overloop). Het 

toponiem duidt dus een gebied aan dat geregeld onder water kwam te staan. Dat klopt met de 

ligging van het gehucht, dat zich immers bevindt op de laagst gelegen gronden van de hele 

gemeente (amper vijf meter boven het zeeniveau), aan de rand van het meersgebied van de 

Kale. Deze meersen liepen tot in de 19
de

 eeuw nog geregeld onder op deze plaats (Achiel De 

Vos - werkgroep 1994: 108).  

 

http://kartuizer.herne.be/fb111mwpf1113rdoc1sfbb2.aspx
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In het gehucht was er ook een grote boerderij, het Goed ten Overlope, die wegens haar niet al te 

gunstige ligging goed beschermd moest worden tegen het water. Hiertoe werden een omwalling 

en een uitgebreid afwateringssysteem gebouwd (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 108) (zie 

infra: Goed ten Overlope). 

 

 

RABOT (AB6-7) 

 

De nog bestaande wijk Rabot is gelegen in Belzele, in de uiterst zuidwestelijke hoek van 

Evergem. 

 

De wijk dankt haar naam aan de rabot de Zoetemoeie en Verloren Kost die op de Lieve lagen 

(zie supra). 

 

 

SCHIPGRACHT (GH6-7) 

 

De voormalige wijk Schipgracht lag ten oosten van Evergemdorp, vermoedelijk tussen Elslo 

en de waterloop Burggravenstroom (vroegere Schipgracht). 

 

Schipgracht is in de eerste plaats de naam van een waterloop (zie infra: Burggravenstroom en 

Schipgracht). Uit de bronnenexcerpten valt af te leiden dat de waterloopnaam overgegaan is 

op een gehucht of toch op een buurt die waarschijnlijk door de waterloop werd bespoeld. 

Daarvan getuigt de oudste attestatie „locum qui dicitir scipgracht‟ (1240) en wellicht ook de 

vermelding „In de scipgracht‟ uit 1319. De bedoelde „locus‟ was mogelijk het gebied tussen de 

wijk Elslo en de Schipgracht.  

 

Schipgracht is een doorzichtige samenstelling van de substantieven schip en gracht. Het 

bestanddeel gracht komt van het Germaanse woord grafti, bij het werkwoord graban, 

„graven‟ (Gysseling 1960: 419) en betekent „gegraven waterloop‟. Het eerste deel van het 

toponiem, schip, komt van het Germaanse woord skipa (Gysseling 1960: 898) en duidt het 

vaartuig schip aan. Schipgracht betekent dus „gracht waarop schepen kunnen varen‟. 
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TERDONKBRUGGE (L5) 

 

De niet meer bestaande wijk Terdonkbrugge was gelegen in het uiterste noordoosten van 

Evergem, in Doornzele. 

 

In de wijk Terdonk (zie supra: Terdonk) was er een brug geslagen over de oude Durme of 

Moerlede (later opgenomen in de bedding van de Sassevaart en nog later in het kanaal Gent-

Terneuzen) (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 32). Deze idyllische plaats aan het kanaal 

verdween door de uitbreiding van het kanaal Gent-Terneuzen (Wolfaert 1982: 72). De wijk 

die rond deze brug in Terdonk gegroeid is, kreeg de naam Terdonkbrugge. Tegenwoordig is 

er geen brug meer, maar een veerdienst. 

 

 

VONDEL 

 

De ligging van de verdwenen wijk Vondel is ons onbekend. 

 

Het Middelnederlandse woord vondel/vonder betekent „smal, los bruggetje over een sloot of 

gracht‟(MNW i.v. Vonder). De wijk is dus genoemd naar zo een voetgangersbruggetje. 

 

 

WAAL (H8) 

 

De voormalige wijk Waal lag in het zuiden van Evergem, waar de Kale en de 

Burggravenstroom samenvloeien, in de buurt van Langerbrugge. De huidige straat Waalken te 

Wippelgem heeft niets met de wijk te maken. 

 

Het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT i.v. Waal) geeft „peilloze diepte van water, 

kolk‟ als oorspronkelijke betekenis van waal. Het komt van het werkwoord walen, dat 

„draaien‟ betekent. Tot in de 17
de

 eeuw is deze betekenis in woordenboeken terug te vinden. 

De secundaire betekenis van waal is „verbreding van de rivierbedding‟ (Achiel De Vos - 

werkgroep 1994: 35), wat ons de zinvolste verklaring lijkt aangezien de Kale hier verbreedde. 

Deze plaats was zeer gevaarlijk voor voorbijgangers: bij hoog water verdronken er in de 18
de

 

eeuw nog veel reizigers die op weg waren naar Gent (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 35)! 
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WAALBRUGGE (E8) 

 

Waalbrugge is een niet meer bestaande wijk in het zuiden van Evergem, aan de Kale, ten 

zuiden van de wijken Vurst en Eindeken. De wijk lag binnen Evergem Sint-Baafs. 

 

Waalbrugge is genoemd naar de brug die er lag bij de verbreding (zie supra: Waal) van de 

rivier de Kale. Volgens de Potter en Broeckaert (1864-1870: 18) was die brug vóór 1770 van 

hout en werd er pas daarna een stenen brug gebouwd. Maar volgens de attestaties in onze 

bronnen dateert die stenen brug al van vroeger: „an de steenen brugghe met tween boghen 

gheheeten de Waelbrugghe‟ (1542). De Waalbrug werd veel gebruikt aangezien ze de enige 

directe verbinding met Gent vormde. Juist door die strategische ligging kende ze een woelige 

geschiedenis van vernielingen door Fransen en Hollanders (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 

187). Aan de Waalbrug werd „de tol van Evergem‟ geheven (Achiel De Vos - werkgroep 

1994: 59) en er was ook een soort los- en aanlegplaats, waar dikwijls kareelstenen voor 

herstellingen aan de kerk en het kasteel werden gelost (De Vos 1952a: 56). 

 

 

WESTBEKE (BC7-8) 

 

Westbeke is een nog bestaande wijk en straat in het zuidwesten van Evergem, bij het vroegere 

veer over de Kale, dat later vervangen werd door de Westbekebrug (Achiel De Vos - 

werkgroep 1994: 109). Het is nu vooral industrieterrein. De Westbekesluis over de Ringvaart 

is naar de wijk genoemd. 

 

De wijknaam is heel doorzichtig: de wijk is genoemd naar een beek, de Kale, die door het 

uiterste (zuid)westen van Evergem stroomde. Het landboek van 1601 geeft aan dat er in 

Westbeke maar twee hoeven stonden (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 110). Uit bronnen 

weten we dat er te Westbeke tol werd geheven (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 59). 

 

 

WESTVOORDE 

 

De voormalige wijk Westvoorde was een grensgehucht dat zich ten dele op het grondgebied 

van Evergem en ten dele op het grondgebied van Sleidinge bevond.  
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In het tweede kwart van de 13
de

 eeuw duikt de wijknaam op in de attestatie „seg(er) de 

westforde‟. Deze Seger is dus genoemd naar de plaats waar hij vandaan kwam of woonde. 

Een voorde (zie supra: Abbinsvoorde) door het Sleidings Vaardeken in het westen (vanuit het 

standpunt van de naamgevers) heeft haar naam gegeven aan de wijk die er tot stand gekomen 

is. Ook nu nog leeft de wijknaam voort: in Sleidinge is de Westvoordekermis een jaarlijkse 

traditie. Ook het bier Sleinse Westvoorde draagt de naam van de vroegere wijk. 

 

 

 

j) naar weiland 

 

OOSTMEERS / OOSTER(SE)MEERS (KL6-7) 

 

Uit de Atlas der Buurtwegen kunnen we de ligging achterhalen van deze voormalige wijk: 

Oostmeers / Ooster(se)meers lag in het uiterste oosten van Evergem, meer bepaald in het 

zuiden van Doornzele. 

 

Het grondwoord in dit toponiem is meers, zoals in Diksmere (zie supra). Oorspronkelijk werd 

meers gebruikt als benaming voor aangeslibde grond langs beken en rivieren, maar al vroeg 

duidde het ook vochtig grasland op alluviale grond aan. In de zomer werden meersen 

gemaaid, terwijl men er na de hooioogst vee op liet grazen van het opschietende nagras. Deze 

beweidingsvorm bleef in onze streken tot lang na de middeleeuwen toonaangevend. Net als de 

“broeken” waren die meersen in de vroege middeleeuwen eigendom van de 

boerengemeenschap van een gehucht of dorp. Vanaf de grote ontginningen raakten veel 

meersen verkaveld en vielen ze in privé-handen, waardoor heel wat meers-namen zijn 

samengesteld met de naam van hun voormalige eigenaar, pachter of gebruiker (Zomergem, p. 

77-78).  

 

Het eerste bestanddeel van het toponiem Oostmeers, namelijk oost, wijst op de ligging van de 

meers, gezien vanuit het standpunt van de naamgevers. De wijk Oostmeers/Ooster(se)meers is 

dus genoemd naar oostelijk gelegen meersen (t.o.v. Evergemdorp). Oostmeers is ook een 

plaatsnaam in onder andere Brugge en Oedelem (Beernem) (http://maps.google.be, 

16/04/2010).  

 

http://maps.google.be/
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UITVANG (F6) 

 

De voormalige wijk Uitvang was gelegen ten noordoosten van Evergemdorp, ten noorden van 

het huidige gemeentehuis van Evergem (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 95). 

 

Uitvang is al vroeg geattesteerd, namelijk als „in loco qui dicitur huut vanc‟ in 1259. De wijk 

Uitvang heeft zijn naam te danken aan percelen die door individuele ontginners op het veld, de 

gemene broeken of andere gemeenschapsgronden werden ingepalmd en afgesloten met de 

bedoeling er cultuurgrond van te maken (Zomergem, p. 79). Tavernier-Vereecken omschrijft 

uitvang als „stuk land dat uit een ander land is „gevangen‟ of genomen‟; aanvankelijk was dat 

andere land hoogstwaarschijnlijk het onbebouwde, gemeenschappelijke land‟ (Tavernier-

Vereecken 1968: 524). De Evergemse Uitvang was oorspronkelijk het woeste stuk grond tussen 

het huidige begin van de Reibroekstraat en de Droogte, dat dus pas later ontgonnen zou worden 

(Achiel De Vos - werkgroep 1994: 39). 

 

 

VELDEKEN (D4) 

 

Veldeken is een wijk ten westen van huidig Evergem-Centrum. Het toponiem bestaat vandaag 

nog steeds, het is zowel wijk- als straatnaam. 

 

Veldeken komt heel vaak voor in de Vlaamse toponymie, het is de diminutiefvorm van veld, 

„woest, nog niet ontgonnen land‟ (Gysseling 1954a: 106). Een klein veld ligt dus aan de basis 

van de wijknaam Veldeken. 

 

 

 

k) naar woningen en andere gebouwen 

 

GEETSCHURE (HI6-7) 

 

De voormalige wijk Geetschure was gelegen in het oosten van Evergem. De wijk bestreek het 

territorium van de huidige wijken Kerkbrugge en Langerbrugge (Achiel De Vos - werkgroep 

1994: 31). 
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Geetschure is samengesteld uit geet en schure. Schure, in het AN schuur, komt van het 

Germaanse woord skurjon, „schuur‟ (Gysseling 1960: 390). Volgens het Middelnederlands 

Woordenboek (i.v. Schure) is een schuur een „los opgeslagen, meestal houten gebouwtje, ter 

berging van graan, hooi, brandstoffen, gereedschappen enz.‟, maar in ons toponiem lijkt het 

woord eerder te verwijzen naar een soort van stal. Dat leiden we af uit het eerste deel, geet, de 

westelijke vorm van geit, uit het Germaans gait, „geit‟ (Gysseling 1960: 390). Het gehucht 

Geetschure is dus genoemd naar een geitenstal die er in de 12
de

 eeuw (eerste attestatie: 

„Getscure‟ 1157-1191) gebouwd moet zijn bij Langerbrugge, buiten het alluviale gebied van 

de Durme-Kale. Deze geitenstal heeft al vroeg zijn naam overgedragen op het hele gehucht 

(Achiel De Vos - werkgroep 1994: 31). Het gehucht Geetschure was één van de oudste 

ontginningen in Evergem (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 107). 

 

Geetschure kent een lange geschiedenis van plunderingen en verwoestingen: het Goed te 

Geetschuur werd rond 1452-1453 volledig verwoest door troepen van Filips de Goede. 

Vermoedelijk werd het opnieuw geplunderd rond 1487, want na dat jaar zouden de landerijen 

van deze hoeve vijf jaar braak liggen (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 48-49) (zie infra: 

Goed te Geetschure). 

 

 

HAANTJE (B2-3) 

 

De wijk Haantje is gelegen bij de Lieve in het uiterste noordwesten van Evergem, waar 

Lovendegem, Sleidinge en Belzele aan elkaar grenzen. Het toponiem bestaat nog steeds, het is 

naast gehuchtnaam ook straatnaam. 

 

De wijk is genoemd naar de herberg Het Haantje (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 285), die 

aan de oude verbindingsweg van Gent naar Brugge (= Eeklose Gentweg) lag (Lovendegem, p. 

38). (Het) Haantje was en is een heel populaire herbergnaam, die overgegaan is op heel wat 

gehuchten, bijvoorbeeld de kustgemeente De Haan, genoemd naar een wijk Den Hane op 

Klemskerks en Vlissegems grondgebied, waar zich een herberg met die naam bevond; bij de 

fusies van de jaren 1970 koos men voor De Haan als naam van het fusiegeheel dat de 

oorspronkelijke gemeenten Klemskerke, Vlissegem en Wenduine omvat. Een ander voorbeeld 

is het huidige Doomkerke, een parochie in de gemeente Ruiselede, die vandaag in de 
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volksmond nog steeds ’t Haantje wordt genoemd. Verder meldt De Flou Den Haen onder 

andere ook nog als plaats te Diksmuide en te Zonnebeke (1914-1938: 203-204). 

 

Er zijn verschillende verklaringen mogelijk van hoe de herberg aan zijn naam is gekomen. 

Misschien stond er een haan op het uithangbord van de herberg. De haan staat symbool voor 

fierheid, strijdlust en waakzaamheid (WNT i.v. Haan). Een andere verklaring is te vinden in 

de thans verouderde betekenis van haan, namelijk „het beweegbare stuk in een tapkraan‟. 

Herbergen die De Haan of Het Haantje heten kunnen dus genoemd zijn naar dit typische 

attribuut van de tapkast. Opvallend is ook dat het Engelse woord voor haan, namelijk cock, 

eveneens als benaming voor dat tapkraanonderdeel wordt gebruikt (WNT i.v. Haan). Dankzij 

de ligging van de herberg aan de Lieve kreeg Het Haantje veel voorbijtrekkende handelaars 

en schippers over de vloer (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 285). 

 

 

KLUIZE(N) (J1-2) 

 

Het gehucht Kluizen is gelegen in het noorden van Evergem. Nu is het een deelgemeente van 

Evergem. 

 

In het begin van de 12
de

 eeuw schonken de graven van Vlaanderen een woest stuk grond 

(huidig Kluizen) aan de abdij van Ename. Daar werd een nederzetting gesticht met de naam 

Langebeke als verblijfplaats voor de monniken. Pas tegen het einde van de 13
de

 eeuw komt de 

naam Kluizen officieel in gebruik (Wolfaert 1982: 2). Kluizen gaat via het Middelnederlandse 

cluse terug op het Latijnse woord clusa. Een kluis is het „afgezonderde en eenzame verblijf 

van een kluizenaar of monnik‟ (MNW i.v. Cluse). Kluizen is dus genoemd naar de 

persoonlijke verblijfplaatsen van de monniken op dat grondgebied. 

 

 

RODENHUIZE (LM6) 

 

Rodenhuize lag in het noordoosten van Evergem, bij de samenloop van de oude 

parochiegrenzen van Evergem, Sint-Kruis-Winkel en Mendonk. Eigenlijk lag het op het 

grondgebied van Mendonk (Ms AdV). Het Rodenhuizedok en de Rodenhuizekaai herinneren 

aan de vroegere wijk. 
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Rodenhuize was oorspronkelijk een fort, dat zijn naam dankt aan het feit dat het in rode steen 

was opgetrokken. Het fort was heel strategisch gelegen, aan de samenvloeiing van de Sasse- 

en Moervaart en de drie parochiegrenzen (Ms AdV). 

 

Op het einde van de 17
de

 eeuw werd het fort gesloopt, maar tijdens de Spaanse 

Successieoorlog van de 18
de

 eeuw herrees het. In 1751 verdween het fort opnieuw. De wijk 

die er rond ontstaan was, werd omstreeks 1940 bij Gent gevoegd, maar verloor zijn 

oorspronkelijke karakter door de oprukkende industrie. Tegenwoordig staat er de 

elektriciteitscentrale van Electrabel (www.wikipedia.be, 29/03/2011). 

 

 

ZEVENKOTE (CD4) 

 

Zevenkote ligt in het westen van Evergem, vlak bij Sleidinge. De Zevenkotestraat is ernaar 

genoemd. 

 

Zevenkote is al vrij vroeg geattesteerd: rond 1223 vinden we er de eerste melding van terug 

als nabepaling bij de naam van een persoon die er gewoond moet hebben: „Seg(er)e de vii 

coten‟. Het tweede deel van het toponiem, kote, is de verbogen vorm van het substatief kot dat 

„klein en/of armoedig huisje‟ of „kleine boerderij‟ betekent (ONW en WNT, beide i.v. Kot). 

Voor het eerste deel zijn twee verklaringen denkbaar. Het kan gaan om het telwoord zeven, en 

dan heeft de wijk Zevenkote dus zijn naam te danken aan zeven kleine, armoedige huisjes of 

boerderijtjes die er vroeger stonden. In haar licentiaatverhandeling over de toponymie van 

Sleidinge acht Lieve De Vos (1974: 347) een andere theorie echter waarschijnlijker. Zij 

herkent in het eerste deel het substantief zeve, de lokale variant van zeef, dat hier wijst op een 

„ijzeren of houten zeef of plankwerk met gaten doorboord, dienende om het water van een 

beek of een kanaal door te laten, zonder dat er bladeren en andere vuilnis doorheen kunnen 

lopen‟ (De Flou 1914-1938: 429-430). Of volgens Tavernier (1968: 499): „een soort verlaat, 

waarin gaten waren aangebracht om het drijvend vuilnis bij de overgang van een water in een 

ander tegen te houden‟. Daarbij bouwde men dan een „wachthuisje‟ of zevekot. De Vos is dus 

geneigd Zevekote te verklaren als „plaats waar een zevekot heeft gestaan‟, maar merkt op dat 

het woord ook een migratienaam zou kunnen zijn. Op de vraag van welke andere plaats 

Zevekote dan naar Evergem gemigreerd zou zijn, gaat Lieve De Vos evenwel niet in. Ook 

Carnoy (1939-1940: 656) gelooft niet dat Zeve(n)kote naar zeven bouwsels verwijst. Het 

http://www.wikipedia.be/
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toponiem komt zo courant voor dat er, aldus Carnoy, onmogelijk op al die plaatsen ooit zeven 

„koten‟ gestaan kunnen hebben. En bovendien, zo stelt hij, als zeven een telwoord is, hoe 

komt het dan dat er geen kote-toponiemen met een ander voorbepalend telwoord gevonden 

worden, zoals Zeskote of Achtkote?  

Toch achten wij het zeer aannemelijk dat het Evergemse toponiem wel degelijk naar zeven - 

of een zevental - „koten‟ verwijst. Dat lijkt te worden bevestigd door de oudste attestatie 

„Seg(er)e de vii coten‟ (ca. 1223), waarbij immers zeven als het Romeinse cijfer VII staat 

geschreven. Carnoys bezwaren zijn niet echt doorslaggevend als we bedenken dat zeven een 

magisch telwoord is, dat ook wordt gebruikt om een zekere hoeveelheid van iets benaderend 

weer te geven. Er hoeven op plaatsen met de naam Zeve(n)kote dus niet exact zeven 

gebouwtjes gestaan hebben, maar een zeker aantal in de orde van zeven.  

 

 

 

l) naar een heerlijkheid 

 

GAVERSE (AD3-8) 

 

Het voormalige Gaverse lag in het zuidwesten van Evergem (Belzele). 

 

Hierboven (zie supra: Belzele) is al gezegd dat Belzele onder de heerlijkheid van Vinderhoute 

viel. De oudste bezitters van deze heerlijkheid waren de heren van Gavere. Zij hadden de taak 

de Schelde te verdedigen tegen de invallen van de Noormannen en woonden daarom in een 

burcht die door de graaf was gebouwd. Hierdoor werd Belzele gedurende het hele ancien 

régime het Gaverse genoemd (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 62). 

 

 

 

m) benoemingsmotief onzeker 

 

AKELING(EN) (JK5-6) 

 

Deze vroegere wijk kunnen we situeren in het oosten van Evergem, op de grens tussen de 

wijken Over-het-water en Doornzele (Ms AdV). 
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Akelingen was een agrarisch gehucht dat doorkruist werd door een dicht net van landwegen. 

De naam Akelingen ging al snel over op een stuk land (inl Ms AdV). 

 

Het toponiem is samengesteld met het suffix -ing(e) of -ling. In het eerste geval kan het dan 

collectiefsuffix zijn, zoals we het ook vinden in de Vlaamse woorden kelderinge „geheel van 

kelders‟, huizinge „geheel van bewoonde gebouwen op een boerenerf‟ of stallinge „geheel van 

stallen op een boerenerf‟. Tegenwoordig spreekt men in West-Vlaanderen in verband met 

hofsteden nog van huizinge, stallinge en koteralie (= „geheel van “koten”, waaronder men 

schuren en bergruimten verstaat‟). Met dat collectiefsuffix worden ook de Germaanse 

nederzettingsnamen gevormd, zoals Sleidinge en Elverdinge. Deze hebben meestal een 

persoonsnaam als eerste deel, maar in het werk van Tavernier-Vereecken is er geen naam Akel 

te vinden. In het tweede geval hebben we te maken met een personificerend suffix -ling, zoals 

in de woorden gunsteling, banneling en leerling. 

 

Voor de betekenis van het grondwoord akel, waarmee ook het adjectief akelig is 

samengesteld, vinden we soelaas in het MNW (i.v. Akel): het Middelnederlandse akel 

betekent „leed, onrecht, schade‟ en is in het Engels geëvolueerd naar ache. Een akeling is dus 

een persoon die anderen leed berokkent. Die benaming kan dan overdgedragen zijn op een 

landerij van slechte kwaliteit, die moeilijk te bewerken was, bijvoorbeeld doordat de grond er 

zwaar en modderig was, of doordat er veel onkruid opschoot, kortom land dat de bewerker 

ervan veel moeite of ellende bezorgde. 

 

 

DRALINGEN (D6) 

 

(D)ralingen is een nog bestaande wijk in Belzele, ten zuidwesten van huidig Evergem-

Centrum.  

 

Dralingen moet al vroeg een gehuchtnaam zijn geweest: in de 13
de

 eeuw is er sprake van ene 

„w(illelmus) de dralinghe(n)‟ (1280). Deze Willem is dus genoemd naar het gehucht waar hij 

vandaan kwam of waar hij woonde. 

Ook hier is voor de verklaring van -(l)ing(e) hetzelfde probleem aan de orde als in Akelingen 

(zie supra). Achiel De Vos denkt dat het een oude Germaanse nederzettingsnaam is op -ingen, 

zoals Sleidinge, Elverdinge, Vlamertinge, Huizingen e.d. De hoge ligging van het gehucht is 
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volgens hem een argument om te veronderstellen dat daar al heel vroeg land ontgonnen werd, 

waarrond zich bewoning ontwikkelde (Ms AdV). Als die veronderstelling klopt, moet het eerste 

deel van het toponiem een (Germaanse) persoonsnaam zijn, want nederzettingsnamen op -

inge(n) zijn in de regel gevormd met de naam van een Germaans clanhoofd. Het element -inge 

is een collectiefsuffix waarmee persoonsnamen werden omgevormd tot clannamen. Het 

probleem is echter dat er geen persoonsnaam van de vorm dral gevonden is. Noch in het werk 

van Tavernier-Vereecken (1968), noch in het familienamenwoordenboek van Debrabandere 

(2003) is er een naam te vinden die ook maar enigszins op dral gelijkt. Ook als we zouden 

uitgaan van het personificerend suffix -ling is er zelfs nog geen hypothese mogelijk voor de 

betekenis en de woordsoort van het grondwoord, aangezien er in de hele Nederlandse 

historische woordenschat geen woord bekend is van de vorm dral of ral dat een 

landschappelijke interpretatie kan krijgen. Het laatste woord over dit toponiem is dus nog lang 

niet gezegd. 

 

 

HEFFINK (GH1-2) 

 

Heffink is een nog bestaande wijk in Wippelgem, die zich ook ten dele over Sleidinge 

uitstrekt.  

 

Lieve De Vos wees er in haar licentiaatverhandeling over de toponymie van Sleidinge (1974: 

116-117) al op dat de naam van dit grensgehucht met Sleidinge niet te verklaren is, ze noemt het 

toponiem “duister”. Blijkbaar was de naam al heel vroeg ondoorzichtig, getuige de 

Middelnederlandse spellingvariatie (h)eyfinc, [hoghen] (h)eyfin, heyfijn. De oorspronkelijke 

klinker in de eerste lettergreep was, te oordelen naar de grafie ey, een diftong. Pas vanaf de 16
de

 

eeuw vinden we de eerste lettergreep gespeld zoals vandaag, met een enkel klinkerteken dus: den 

hooghen heffinck (1619). 

Het element hey in de oude attestaties lijkt een oude vorm van het woord heide, maar het is 

hoogst twijfelachtig of dat woord in het toponiem schuilt. In de veronderstelling dat het 

toponiem ontleed moet worden als hei-fink is er geen verklaring denkbaar voor het tweede 

deel. Een achtervoegsel -fink of -fijn is immers onbekend in het Nederlands. Voorlopig 

kunnen we ons dus enkel aansluiten bij wat Lieve De Vos in 1974 schreef: Heffink is een 

duister toponiem. 
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WIJNENDALE (KL4-5) 

 

De attestatie uit 1422 wijst er misschien op dat de voormalige wijk Wijnendale bij of in 

Doornzele lag. 

 

De verklaring van Wijnendale is niet helemaal zeker. Volgens Gysseling (1960: 1075-1076) 

gaat het toponiem terug op het Germaans Winin dala, waarbij Winin de verbogen vorm is van 

de Germaanse persoonsnaam Wini en dala „dal, vallei‟ betekent. Wijnendale kunnen we dus 

verklaren als „dal van Wini‟. Het toponiem komt ook voor in de West-Vlaamse gemeente 

Torhout. 
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3. STRATEN, PLEINEN, KRUISPUNTEN EN TOEGANGEN 

 

3.1. Kernbestanddelen in namen van straten, pleinen, kruispunten en toegangen 

 

DAM 

 

Dam- toponiemen komen vaak voor in de toponymie. Dam komt van het Germaanse woord 

damma, dat „afdamming, waterkering dwars door een waterloop’ betekent (Gysseling 1960: 

256) of „dijk, opgeworpen wal langs een waterloop of rond een stilstaand water als 

bescherming tegen overstroming’ (Ursel, p. 27). Als afgeleide betekenis geeft het 

Middelnederlands Woordenboek (i.v. Dam) „verhoogd voetpad langs het water’. 

 

 

DREEF 

 

Dreef komt van het werkwoord drijven. Een dreef was oorspronkelijk een weg waarover vee 

naar graasplaatsen werd gedreven. Al snel werd het woord ruimer toepasbaar: vrij brede, 

onverharde landwegen, meestal aan beide kanten met bomen afgezet, kregen de benaming 

dreef. In veel gevallen was een dreef een toegangsweg tot een kasteel of belangrijke boerderij 

(Zomergem, p. 41). 

 

 

DRIES 

 

Aanvankelijk werd gedacht dat het woord dries etymologisch teruggaat op het telwoord drie. 

Terreinen zouden dries zijn genoemd omdat ze driehoekig van vorm waren, aan een 

driesprong van wegen lagen of een “slag” vormden in het zogenaamde drieslagstelsel (Aalter, 

p.8-9). Naderhand is echter komen vast te staan dat dries niets met drie te maken heeft. 

Volgens Gysseling komt het woord van het Indo-Europese woord treuisk, dat „iets wat 

opgeteerd of uitgeput is‟, betekent (Gysseling 1975a: 263-264).  

 

Dries werd in de loop van de geschiedenis gebruikt om uiteenlopende verschijnselen te 

benoemen. De naam werd toegepast op een openbaar plein in een dorp of gehucht, maar ook 
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op akker- en weilanden, privé of collectief. Deze verscheidenheid aan gebruikswijzen heeft 

aanleiding gegeven tot heel wat naamkundige studies en artikelen. In 1998 vatte L. Van 

Durme de evolutie van dries als volgt samen. 

 

Buiten het vaste bouwlandareaal of het infield hadden de dorpsbewoners in de vroege 

middeleeuwen ook een zogenaamd outfield, een gebied dat niet voortdurend vruchtbaar 

gehouden werd, namelijk woeste grond, heide, bos met opgaande bomen, hakhout en 

struikgewas. Ook de driesen behoorden daartoe. Hierop werd ook aan akkerbouw gedaan, 

maar niet permanent. Wanneer de grond was uitgeput na een aantal jaren van intensieve teelt, 

kwam de dries een lange tijd braak te liggen om op krachten te komen. Er begon gras op te 

schieten, waardoor de dries in die tussenperiode dienst kon doen als gemeenschappelijke 

weide.  

 

Dries kon ook slaan op een dorps- en gehuchtplein, wat te verklaren is vanuit de 

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

zich in dorpen en gehuchten de bewoning concentreerde. Die pleintjes waren een soort 

miniatuurversie van de driesen en omvatten graasland, houtgewas en wellicht af en toe ook 

een stukje akkerland. De omwonenden hadden er weiderecht en houwrecht (Van Durme 1998 

en Zomergem p. 71-72). 

 

In Evergem treffen we vier dries-toponiemen aan, namelijk in de gehuchten Belzele, 

Doornzele, Overdam en Vurst. Deze driesen waren meestal rechtstreeks in het bezit van de 

heer: voor de dries van Doornzele was dat de baljuw van de Oudburg, namens de Graaf van 

Vlaanderen, Belzeledries was in het bezit van de heer van Vinderhoute en de Vurstdries was 

eerst eigendom van de abt van Sint-Baafs, later van de bisschop van Gent (De Vos 1952b: 

54). De dorpsbewoners bezaten er enkele rechten op, zoals het vrijgeweide en het recht op 

uitplant (Ms AdV). De drie belangrijkste Evergemse driesen (te Doornzele, Belzele en Vurst) 

zijn driehoekig, alledrie zijn ze ontstaan bij het samenlopen van drie straten (De Vos 1952b: 

55). 
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GAT 

 

In westelijk Vlaanderen is gat de gangbare benaming voor een toegang tot een akker, weide of 

boerderij, al dan niet door een omheining of over een sloot. De Evergemse gat-toponiemen 

benoemen de toegangen tot meersen, bilken en akkercomplexen. In de huidige Meetjeslandse 

dialecten komt het woord nog geregeld voor, bijvoorbeeld in mennegat, de plaats waar de 

boer met een gespan van op de openbare weg zijn land of weide op kan rijden (Lembeke, p. 

22). 

 

 

KRUISSTRAAT 

 

In het Middelnederlands betekende Kruisstraat „kruispunt‟, zoals nu nog in het West-Vlaams 

(Vinderhoute, p. 13). 

 

 

STRAAT 

 

Straat gaat terug op het Latijnse woord strata „geplaveide weg‟, waardoor het waarschijnlijk 

is dat de oudste straat-toponiemen verwijzen naar verharde wegen uit de Romeinse tijd. Al in 

het Middelnederlands was de betekenis verruimd naar „allerlei al dan niet verharde wegen‟ 

(Zomergem, p. 41). 

 

 

WEEGSCHEDE / WEEGSE 

 
Weegschede komt van het Middelnederlandse wegeschede (MNW i.v. Wegescheide), een 

samenstelling van de verbogen vorm van weg met het zelfstandig naamwoord schede, dat afgeleid 

is uit de stam van scheden, de westelijke variant van scheiden. Een “weegschede” is dus een 

plaats waar wegen scheiden, in de praktijk een kruispunt. Door syncope van de intervocalische -d- 

evolueerde het grondwoord schede tot schee, vandaar de geattesteerde vorm weegschee, bv. „aen 

de vier weegschee‟ (ca.1480). Verdoffing van het onbeklemtoonde tweede deel in de samenstelling 

weegschee leidde tot de vorm weegsche en vervolgens tot weegse. Er bestond in de Evergemse 

toponymie een plaatsnaam Weegschede / Weegse (zie infra: Vierweegschede). 
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WEG 

 

Weg gaat terug op het Germaanse wega. Het semantische bereik van het woord is heel groot: 

zowel smalle, brede, verharde, onverharde, door- en doodlopende wegen worden ermee 

aangeduid (Zomergem, p. 41). 

 

 

 

3.2. Benoemingsmotieven voor straten en pleinen 

 

a) naar de bezitter of aangelande 

 

BLOKSSTRAAT - BLOKSHOEKSTRAAT (E5) 

 

De namen Bloksstraat en Blokshoekstraat duiden beide de straat aan in het noorden van 

huidig Evergem-Centrum, die naar de wijk Blokshoek liep. 

 

Zowel de Bloksstraat als de Blokshoek zijn genoemd naar een voormalige bewoner, die (De) 

Block heette met zijn bij- of zijn familienaam. In de 16
de

 eeuw werd de straat ook 

Blokshoekstraat genoemd, naar de wijk Blokshoek (zie supra: Blokshoek). Vandaag bestaat 

de straatnaam nog in de verbasterde vorm Bezoekstraat.  

 

 

BOUTSSTRAATJE (C6) 

 

Het voormalige Boutsstraatje was een landstraatje in Belzele, aan de Koolstraat (Ms AdV). 

Toen men nieuwe straatnamen moest zoeken voor de Belzeelse verkaveling tussen de 

Belzeelse Kerkweg en de Ralingen, heeft het Evergemse gemeentebestuur beslist om dit oude 

verdwenen toponiem een tweede leven te geven. Boutstraat werd in 2009 een nieuwe 

Evergemse straatnaam (http://www.cultuurraadevergem.be/pdf/Advies%20verkaveling%20 

Belzele%20Jun%202009.pdf, 1/03/2011). 

 

Bij het Boutstraatje woonde vroeger een zekere heer Bout. Bout, Boud is een verkorte vorm 

van Boudewijn, waaruit ook de familienaam Boudt, Baudts is afgeleid (met tal van varianten) 

http://www.cultuurraadevergem.be/pdf/Advies%20verkaveling%20Belzele%20Jun%202009.pdf
http://www.cultuurraadevergem.be/pdf/Advies%20verkaveling%20Belzele%20Jun%202009.pdf
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(De Brabandere 2003: 166). Bout kan zowel de voor- als de familienaam van de persoon in 

kwestie zijn geweest. 

 

 

BRAEMSSTRAATJE (E5-F4) 

 

Braemsstraatje is de voormalige naam van het Vierlindenstraatje, dat ten noorden van 

Evergemdorp ligt. 

 

De hypothese dat het straatje zijn naam dankt aan braamstruiken die langs de kant van de weg 

groeiden, is weinig waarschijnlijk. In de Evergemse toponymie komt immers ook de 

plaatsnaam Braemsbilksken voor. Hierbij kan het eerste deel niet afkomstig zijn van de 

plantnaam braam, aangezien het toponiem dan als Braambilksken geattesteerd had moeten 

zijn. Het is veel aannemelijker om hier te opteren voor Braems als familienaam (naar de 

braamstruik, De Brabandere 2003: 175-176) of Braam (verkorte vorm van het bijbelse 

Abraham, De Brabandere 2003: 175-176) als voornaam. Het excerpt „in braems straetken‟ uit 

1574 en het feit dat de familienaam Braems nu nog relatief veel voorkomt in Evergem en 

omgeving (www.familienaam.be, 24/10/2010), bevestigen deze hypothese.  

 

 

BRUGGHEMANSSTRAATJE (A3-7) 

 

Het voormalige Brugghemansstraatje lag in het westen van Evergem, aan de Lieve. Het liep 

deels op het grondgebied van Lovendegem. 

 

Het Brugghemansstraatje leidde naar de Brugghemansstede of het Brugghemansgewad, dat 

door de Lieve liep. Al deze toponiemen verwijzen naar één of meer leden van de familie 

Bruggheman die er woonde. De familienaam Bruggheman is een afleiding van Van Brugge, 

een herkomstnaam naar de stad Brugge, of van Van der Brugghe(n), een woonplaatsnaam 

voor iemand die aan een brug woonde en/of een beroepsbijnaam voor de brugwachter (De 

Brabandere 2003: 195). Deze familienaam komt veel voor in Evergem (www.familienaam.be, 

4/10/2010). 

 

 

http://www.familienaam.be/
http://www.familienaam.be/
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‟s BURGGRAVENSTRAATJE (KL4-5) 

 

Het „s Burggravenstraatje is een straatje te Doornzele dat toebehoorde aan de Burggraaf van 

Gent. Het straatje valt dus niet samen met de huidige Burggravenlaan te Langerbrugge. 

 

 

EECMANSSTRAATJE (G3-5) 

 

Het voormalige Eecmansstraatje was waarschijnlijk centraal gelegen in Evergem. 

 

In Ms AdV veronderstelt Achiel de Vos dat de benaming Eecmansstraatje het resultaat is van 

een fout bij het overschrijven door de kopiisten. Volgens hem stond er vermoedelijk 

oorspronkelijk heecmeerstraatje, een variant van Diksmeerstraatje, met hypercorrecte h- en 

gerekte klinker in de eerste lettergreep. Eeckmans is echter ook een familienaam, waardoor 

het niet uit te sluiten valt dat het Eecmansstraatje genoemd is naar een persoon met Eecman(s) 

als familienaam. Volgens De Brabandere (2003: 447) is deze familienaam een afleiding van 

Van der Eycke(n), Van der Eeke, wat dan op zijn beurt weer genoemd is naar de plaatsnaam 

ter Eeke, (ter) Eik, ten Eeke: „aan de eik‟. 

 

 

FIERAERTSSTRAATJE (C7) 

 

Het voormalige Fieraertsstraatje mogen we vermoedelijk situeren in de wijk Overdam, waar 

ook de Fieraertsbilk gelegen was. 

 

Een persoon met de familienaam Fieraert heeft zijn naam gegeven aan de straat. De 

Brabandere (2003: 458) verklaart Feeraert als een patroniem, meer bepaald als een variant 

van Frérard. 

 

 

‟s GRAVENSTRAAT  

 

De voormalige „s Gravenstraat lag op de noordgrens van Evergem, vlak bij het Ambacht 

Assenede. 
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’s Graven is een genitiefconstructie en komt van des graven. Het betekent dus „van de graaf‟ 

of „van de Grave‟. De ‟s Gravenstraat was dus ofwel eigendom van de Graaf, ofwel had de 

familie De Grave er zijn landerijen. 

 

 

‟s GROTENSTRAATJE / GROOTSTRAATJE 

 

De ligging van dit straatje hebben we niet kunnen achterhalen. 

 

Ook ‟s Grotenstraatje is een genitiefconstructie en betekent „straatje van De Groote‟. De 

familie De Groote was dus eigenaar van ‟s Grotenstraatje of bezat eigendom erlangs. De 

Groote is een vaak voorkomende familienaam in Vlaanderen (www.familienaam.be, 

25/10/10). 

 

 

COCXSTRAATJE 

 

De ligging van het Cocxstraatje is onbekend. 

 

Het Cocxstraatje is genoemd naar iemand met de familienaam De Cock. Deze familienaam 

was oorspronkelijk de beroepsnaam van de kok of van de beul, die in het Middelnederlands 

coc of scarpcoc („scherprechter‟) werd genoemd. Het kan echter ook de vertaling zijn van het 

Franse Le Cocq, „de Haan‟ (De Brabandere 2003: 696). 

De oudste attestatie van het toponiem Kokerstraat (zie infra) is „cockstraetken‟, dus de kans 

bestaat dat we hier met hetzelfde toponiem te maken hebben. 

 

 

COLINSSTRAAT (C6) 

 

De Colinsstraat, die nog steeds bestaat onder de volksetymologische naam Koolstraat, loopt 

door het oosten van Belzele naar de Ralingen. 

 

De straat is genoemd naar een bewoner of een aangelande die Colin heette, d.i. een vleivorm 

met diminutiefsuffix van Cool, zelf een verkorting van Nikolaas. In de straatnaam evolueerde 

http://www.familienaam.be/
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Colin over Colen en Cole naar Cool. Associatie met kool als benaming voor het veldgewas of 

voor de brandstof leidde tot de huidige spelling Kool-. 

 

 

‟s KUIPERSSTRAATJE (HI6-7) 

 

Het ‟s Kuipersstraatje lag in het oosten van Evergem, in het gehucht Geetschure. 

 

Het ‟s Kuipersstraatje is het „straatje van De Kuiper/De Cupere‟. Het is dus genoemd naar een 

bewoner ervan of een eigenaar met bezittingen erlangs met de familienaam De Cupere (De 

Kuiper). Deze nog steeds vaak voorkomende familienaam was oorspronkelijk de 

beroepsnaam van iemand die het vervaardigen van kuipen, tonnen enz. als ambacht uitoefent 

(WNT i.v. Kuiper). 

 

 

MAESWEG (K5) 

 

De Maesweg ligt in Doornzele en verbindt er de Dries met de Lochtingstraat. Het straatje 

bestaat nog en heet tegenwoordig Verbindingstraat. 

 

De straat is genoemd naar een zekere familie Maes die er woonde of bezittingen had. Maes is 

de korte vorm van de apostel- en heiligennaam Thomas, dat Aramees is voor „tweeling‟ (De 

Brabandere 2003: 797). Deze familienaam is nog heel sterk vertegenwoordigd in heel 

Vlaanderen (www.familienaam.be, 19/04/2011). 

 

 

PAPENSTRAATJE 

 

We kunnen het Papenstraatje niet meer situeren. 

 

Plaatsnamen met papen wijzen er meestal op dat de plaats eigendom is van de parochiepape 

of pastoor, of van andere geestelijken of geestelijke instanties zoals abdijen. Aangezien de 

Gentse Sint-Baafsabdij een belangrijke rol speelt in de geschiedenis van Evergem, mogen we 

aannemen dat het Papenstraatje eigendom was van de Sint-Baafsabdij. Het is mogelijk dat het 

http://www.familienaam.be/
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straatje naar de andere Evergemse Papen-toponiemen liep, zoals Papenbilk, Papenbilksken, 

Papendonk (zie supra) of Papenstede. 

 

 

‟s TOLLENEERSSTEGE (E7) 

 

‟s Tolleneersstege lag in het zuidoosten van Evergemdorp. Het is een alternatieve benaming 

voor Stege, Stegestraat of Bachtenstege (zie infra). 

 

De benaming ’s Tolleneersstege is slechts eenmaal (1445) geattesteerd. De familienaam 

Tollenaar, oorspronkelijk de beroepsnaam van de tollenaar of belastinginner (De Brabandere 

2003: 1215) ligt aan de basis van die naamgeving. 

 

 

 

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

 

AKKERSTRAATJE (CD6) 

 

Het Akkerstraatje is gelegen in het oosten van Belzele en heet nu Belzeelse Kerkweg. 

 

Akkerstraat(je), samengesteld uit akker en straat(je), is een veel voorkomende straatnaam in 

Vlaanderen. Zulke namen verwijzen zowel naar wegen die naar een akker of een 

akkercomplex toe liepen als naar onverharde landwegen door de velden. In ons geval is dat 

laatste van toepassing: het straatje liep door de Dralingakker naar de kerk van Evergem. 

 

 

ASSCHOUTSTRAATJE (DE4) 

 

Het Asschoutstraatje is gelegen ten noorden van het dorp van Evergem. 

 

Het straatje lag op de Asschoutkouter, de belangrijke dorpskouter, die ontstaan is in de 11
de

 - 

12
de

 eeuw.  
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BELEVOORDESTRAATJE (I3-4) 

 

Het voormalige Belevoordestraatje lag in of liep naar de wijk Belevoorde, waarschijnlijk 

gelegen in het noorden van Wippelgem. 

 

Blijkens jongere attestaties werd de naam in de 17
de

 eeuw vervangen door Hageland; in de 

Atlas der Buurtwegen heet dit straatje Noordsherelandstraatje (Ms AdV).  

 

 

BELZELEDRIES (B5) 

 

Belzeledries was een driehoekig dorpsplein dat ontstaan is tussen de huidige straten 

Kuitenbergstraat, Belzeelsestraat en Oosteindestraat. Die dries is thans volledig volgebouwd. 

De Belzeledries wordt in de bronnen ook kortweg Dries genoemd. 

 

 

BELZELEKERKWEG (CE6 E7) 

 

De Belzelekerkweg ligt in het oosten van Belzele. Belzelekerkweg is een jongere naam voor 

wat oorspronkelijk Akkerstraatje heette (zie supra). De straatnaam bestaat nu nog onder de 

vorm Belzeelse Kerkweg, maar enkel voor het westelijke deel van de oorspronkelijke 

Belzelekerkweg.  

 

Het toponiem is voor het eerst geattesteerd in 1589 als „den kerckweg‟. Deze straat vormde 

vroeger de verbinding tussen de wijk Belzele en de kerk van Evergem, vandaar de naam 

Belzelekerkweg. In 1900 werd in Belzele een houten kerk gebouwd en drie jaar later kreeg 

Belzele zijn eigen stenen kerk (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 703). Hierdoor verloor de 

Belzelekerkweg zijn oorspronkelijke bestemming.  
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BELZELESTRAAT (AB5) 

 

De Belzelestraat (huidige Belzeelsestraat) is de hoofdstraat in Belzele (vandaar de naam) en 

ligt in het verlengde van de Oosteindestraat. De Belzelestraat verbindt het dorp van Belzele 

met het Rabot.  

 

 

BOEKELSDREVE (GH7 H8) 

 

De voormalige Boekelsdreve lag in Langerbrugge. Ze liep van het kasteel Ten Boekel naar de 

Elslostraat.  

 

De toenmalige eigenaars van het kasteel, de heren van Sint-Denijs-Boekel, bestemden een 14 

voet brede strook grond tussen de wal en de weg naar de kerk (Elslostraat) voor de aanleg van 

een dreef, die ze de Boekels Dreef noemden. In 1744 verkochten ze het Goed door aan baron 

Zinzerling, na wie het in handen kwam van Jan Theodoor Jozef de Bay. Daarom heette de 

Boekelsdreef vanaf 1789 de Bay’s Dreef (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 106). 

 

 

BOORDEKENSSTRAATJE (DE7) 

 

Het voormalige Boordekensstraatje lag in het uiterste oosten van Belzele en liep van de wijk 

Vurst naar het complex De Boordekens (zie infra).  

 

 

DAMBROEKSTRAATJE (C6-7) 

 

Het voormalige Dambroekstraatje liep naar het landschappelijk complex Dambroek (zie infra: 

Dambroek) en lag dus in het zuidoosten van Belzele, nabij de Koolstraat. Vandaag draagt het 

de naam Steenovenstraat (Ms AdV). Bij de aanleg van de nieuwe verkaveling in Belzele ter 

hoogte van de Oosteindestraat, heeft de cultuurraad voorgesteld om één van de straatjes ter 

herinnering aan het voormalige Dambroekstraatje en het complex Dambroek, Dambroek te 

noemen. Dat voorstel werd goedgekeurd 
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(http://www.cultuurraadevergem.be/pdf/www%20Advies%20verkaveling%20Belzele%20Jan

%202009.pdf, 1/03/2011).  

 

 

DIKSMERESTRAAT (G3-5) 

 

De Diksmerestraat is een straat door het gehucht Diksmere (zie wijknaam Diksmere en 

Diksmere 1 in het glossarium) en ligt dus in het noorden van Evergem. Deze straat heet nu 

gewoon Diksmere.  

 

 

DIKSMEERSTRAATJE (D6) 

 

Het voormalige Diksmeerstraatje was gelegen in het oosten van Belzele. Het was een 

verbindingsstraatje tussen de Ralingen en de Schoonstraat en heet nu waarschijnlijk 

Kermisstraatje (of Lijkstraatje). 

 

Dit Diksmeerstraatje heeft niets te maken met het gehucht Diksmere. Diksmere bestond 

immers ook als veldnaam in Belzele (zie Diksmere 2 in het glossarium). Het Diksmeerstraatje 

liep dus langs dat veld. 

 

 

DOORNSTRAAT (B5-7) 

 

De Doornstraat is een nog bestaande straat in het zuiden van Belzele. Hij maakte deel uit van 

de Groene Gentweg, de oudste weg door Evergem. 

 

Misschien is de straat genoemd naar de vele doornstruiken die er stonden. Het is echter 

waarschijnlijker dat het een straat was die naar of door de Doorn op de Belzeelse Durmakker 

liep (zie Doorn 2 in het glossarium).  

 

 

 

 

http://www.cultuurraadevergem.be/pdf/www%20Advies%20verkaveling%20Belzele%20Jan%202009.pdf
http://www.cultuurraadevergem.be/pdf/www%20Advies%20verkaveling%20Belzele%20Jan%202009.pdf
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DOORNZELEDRIES (KL4-5) 

 

De Doornzeledries heeft zijn vroegere karakter, uitzicht en naam behouden. Het is de 

langwerpige grasvlakte waarrond het dorp ontstaan is. 

 

 

DOORNZELESTRAAT (HI6-IJ5) 

 

De Doornzelestraat (huidige Doornzeelsestraat) ligt in het oosten van Evergem en verbindt 

Kerkbrugge met Doornzele. 

 

 

DRALINGSTRAAT(JE) (D6) 

 

Het Dralingstraatje is gelegen in het oosten van Belzele en vormt de verbinding tussen de 

Ralingen (Dralingen) en de Schoonstraat. Tegenwoordig heet het straatje Draailingstraatje, 

een volksetymologische verbastering, die voor het eerst opduikt in een bron van 1648, 

geciteerd in Ms AdV: „de draylincstrate‟. 

 

 

DURMAKKERSTRAATJE (CD7-C8) 

 

Het Durmakkerstraatje ligt in het oosten van Belzele, in de wijk Schoonstraat. Het loopt van 

het gehucht Vurst naar het landerijencomplex Durmakker (Durmakker 1 in glossarium). 

Tegenwoordig heet het Durmakker. 

 

 

DURMSTRAATJE (AB7) 

 

Waarschijnlijk komt het Durmstraatje overeen met de huidige Durmestraat in het zuiden van 

Belzele. Het straatje liep dan naar de Belzeelse Durme, een rijk meersgebied aan de Kale 

(vroegere Durme). 
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ELSDAMSTRAAT (B3-4) 

 

De voormalige Elsdamstraat lag in het noorden van Belzele. 

 

De Elsdamstraat is de straat naar de Elsdam (zie infra: Elsdam). Waarschijnlijk is het een 

secundaire benaming voor de (Grote) Moerstraat, die immers aan de Elsdam lag en net als de 

Elsdamstraat naar het Haantje loopt („de helsdam straete tot bij het haentken‟ 1601). 

 

 

ELSLOSTRAAT (FH6) 

 

De Elslostraat is gelegen ten noordoosten van Evergemdorp. De straat bestaat nu onder de 

verkorte vorm Elslo. 

 

De Elslostraat vormde de verbinding tussen de gehuchten Elslo en Kerkbrugge, waardoor hij 

soms ook Kerkbrugstraat werd genoemd.  

 

 

ELSLOSTRAATJE (F6-7) 

 

De voormalige benaming Elslostraatje werd gebruikt voor het straatje dat het gehucht Elslo 

verbond met de Vennet. In de Atlas der Buurtwegen staat het aangeduid als het Lang Straatje 

(Ms AdV). 

 

 

ETTINGSTRAATJE (D6) 

 

Het voormalige Ettingstraatje was gelegen in de Ralingen, dus in het oosten van Belzele. 

 

Ettingstraatje betekent „straatje door of naar de Etting (zie glossarium Ettinge 1 of 2)‟. Etting 

komt van het werkwoord etten, „beweiden, laten afgrazen‟. Dat werkwoord verhoudt zich tot 

eten zoals drenken tot drinken en zetten tot zitten. Etting betekent dus „weiland, weide waarop 

men het vee “ette” of weidde‟. Daartegenover heb je dan een meers of broek, die zowel tot het 
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hooien als beweiden diende. Rond de 17
de

 eeuw verdween het woord etting en kwam weide 

definitief in de plaats (WNT i.v. Etten) (Lovendegem, p. 46 en Zomergem, p. 72). 

 

 

EVERGEMSTRAATJE (E7-8) 

 

Het voormalige Evergemstraatje lag in het zuiden van Evergem, meer bepaald ten noorden 

van de Doornbilk. Deze Doornbilk moet worden gesitueerd ten noorden van de Kale achter 

het Kasteel van Evergem (Vurstje).  

 

Het is niet helemaal duidelijk waarom de straat Evergemstraatje werd genoemd. 

Vermoedelijk is die naamgeving tot stand gekomen doordat het straatje vlak bij het kasteel 

van Evergem lag of omdat het van Gent naar Evergem liep. 

 

 

GAVERDREVE - GAVERSTRAATJE (K4) 

 

Gaverstraatje is de oudere benaming voor de Gaverdreve. Deze straat lag in het oosten van 

Evergem. Hij leidde langs het complex de Gaver in de wijk Overloop (zie Gaver 2 in het 

glossarium). Aangezien de Gaver achter het klooster van Doornzele lag, kreeg de Gaverdreve 

later de naam Kloosterdreve. 

 

 

GAVERSESTRAAT 

 

Waarschijnlijk lag de voormalige Gaversestraat in Belzele of leidde deze straat naar Belzele. 

Gedurende het hele ancien regime werd Belzele immers ook Gaverse genoemd. 

 

 

GEETSCHURESTRAAT (HI6-IJ5) 

 

De voormalige Geetschurestraat lag in het oosten van Evergem. Hij liep langs de wijk 

Geetschure naar Doornzele en heet thans Doornzeelsestraat. 
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GENTSE TRAGEL (HI8-JM7-M6) 

 

De Gentse Tragel loopt in het oosten van Evergem. Het is de trekweg van de Sassevaart. De 

Sassevaart werd gegraven tussen 1547 en 1549 en werd opgenomen in de bedding van het 

kanaal Gent-Terneuzen tussen 1824 en 1827. De Gentse Tragel liep langs de Sassevaart vanaf 

Langerbrugge over Rodenhuize tot Terdonk. Aan het Gentse Rodenhuizedok bestaat nu nog 

Oudetragel en Zuidtragel. 

 

Tragel komt uit Latijn tragula (WNT i.v. Tragel) en betekent „jaagpad‟. Het adjectief Gents 

doelt op de richting van het jaagpad, namelijk richting Gent.  

 

 

GENTWEG 1 (H8 I6-8 J5-6 ) 

 

Gentweg komt in de Evergemse toponymie tweemaal voor. Gentweg 1 lag in het oosten van 

Evergem. Het was een voetweg (dus de kortste verbinding) van Doornzele naar 

Langerbrugge, en zo naar Gent (vandaar Gentweg). Volgens Ms AdV kwam deze weg uit op 

de Gentse Heerweg, de zeer oude straat langs de Burggravenstroom, die tegenwoordig 

Wippelgemdorp, Drogenbroodstraat, Kerkbruggestraat en Burggravenlaan heet. Gentweg 1 

liep ongeveer parellel met de oude Durme-vallei (Durme = latere Sassevaart = huidig kanaal 

Gent-Terneuzen). De weg liep op de meerskant, “het hoge land” aan de rand van de meersen. 

Vandaar dat er naast Gentweg ook de benaming Groene Weg voorkwam voor deze straat. 

Enkele malen komt voor deze Groene Weg/Gentweg 1 de combinatie Groene Gentweg voor, 

naar analogie met de Groene Gentweg in Belzele, maar dat was niet de gebruikelijke 

benaming (Ms AdV).  

Tegenwoordig loopt de straat niet meer door van Doornzele naar Langerbrugge. Enkel het 

uiterst oostelijke (huidige Gentweg te Langerbrugge) en uiterst westelijke (huidige Groenweg 

te Doornzele) deel ervan bestaan nu nog. De verbinding ertussen is weggevallen door de 

aanleg van het industrieterrein. Maar dat de verbinding er wel degelijk geweest is, blijkt heel 

duidelijk uit de Atlas der Buurtwegen. 

Behalve de benaming Groene Weg, kwamen ook de benamingen Heerstraatje en Oude Straat 

voor voor deze Gentweg 1 (zie infra). 
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GENTWEG 2 (D3-4 E4-8) 

Er liep nog een tweede Gentweg op Evergems grondgebied, namelijk ten westen van het 

centrum. Gentweg 2 was de benaming voor een deel van de rijksweg tussen Gent en 

Watervliet. De Kwadeweg maakte deel uit van die Gentweg 2 (Ms AdV).  

 

 

HAVAARDSSTRAAT (GH7-8) 

 

De voormalige Havaardstraat lag in Langerbrugge. 

 

De straat is genoemd naar zijn ligging, namelijk in, naar of bij de Havert (zie infra), een 

heerlijkheid nabij het kasteel ten Boekel te Langerbrugge. 

 

 

HEERMEERSSTRAATJE (BC6) 

 

Het voormalige Heermeersstraatje was een straatje naar de Heermeers, een meersgebied te 

Belzele dat begon aan de Koolstraat, doorliep naar de Steenovenstraat en Westbeke en zo 

uitliep tot aan de Kale. De precieze ligging van het Heermeersstraatje vonden we in de Atlas 

der Buurtwegen. 

 

 

HEK(STRAAT) (E6-7) 

 

De nog steeds bestaande Hekstraat is gelegen vlak bij het Evergemse Brielken. 

 

De Hekstraat is genoemd naar het hek dat de Evergemse dorpskom afsloot van de weiden op 

de meersen en op het Brielken (Ms AdV). 

 

 

HULSTERSE WEG 

 

De voormalige Hulsterse Weg liep van de Hulst, een wijk in het westen van Evergem (vlak bij 

Sleidinge en ten noorden van Belzele) over de Asschoutkouter naar Evergemdorp. 
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KAREELSTRAATJE (C6-7) 

 

Het voormalige Kareelstraatje was gelegen in het zuiden van Belzele. Het is de oudere 

benaming voor de Dambroekstraat, huidige Steenovenstraat. 

 

Volgens het Woordenboek der Nederlandse Taal is een kareel „een vierkante baksteen, 

tichelsteen; soms meer bepaald voor een vloertegel of plavuis‟ (WNT i.v. Kareel). Het woord 

kareel komt van het Franse carel, quarel, dat teruggaat op het Latijnse woord quadrum 

„vierkante steen‟ (Zomergem, p. 111). Het Kareelstraatje liep waarschijnlijk naar het complex 

Kareel (zie infra bij Landschappelijke complexen). De andere kareel-toponiemen in Evergem 

die genoemd zijn naar hun ligging bij het landschappelijk complex Kareel zijn Kareelbilk, 

Kareelbilksken en Kareelken. Ook in andere gemeenten tref je ze aan, bijvoorbeeld 

Kareeloven te Lovendegem, Ursel en Vinderhoute, Kareelput te Zomergem. Kareelstraten 

vinden we behalve in Evergem ook nog in o.a. Gent, Aalst, Grimbergen en Beersel 

(http://maps.google.be/, 21/12/2010). 

 

 

KASTEELDURMDREVE (DE7-8) 

 

De voormalige Kasteeldurmdreve lag in het zuiden van Evergem en leidde naar het kasteel 

Het Vurstjen, het oudste kasteel van Evergem. Dat kasteel lag aan de vroegere Durme 

(huidige Kale). 

 

 

KERKSTRAAT(JE) (E7) 

 

Het Kerkstraatje lag in het midden van Evergemdorp. De benaming Kerkstraatje sloeg op alle 

straten die naar de kerk liepen, waardoor het eerste deel van het huidige Hoeksken, 

Kapellestraat, Eindeken, Schepenhuisstraat en Spoorwegstraat tot het einde van de 18
de

 eeuw 

Kerkstraatje heetten (Ms AdV i.v. Kerkstraatje). Het is niet duidelijk op welke van die 

“Kerkstraatjes” de verschillende attestaties van de namen Kerkstraatje en Kerkstraat in ons 

glossarium betrekking hadden. In het noorden van Sleidinge is er nog een Kerkstraat, maar in 

Evergem-Centrum niet meer. 

 

http://maps.google.be/
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KLAVERBEKESTRAAT (F5-6 G4-5 H4) 

 

De Klaverbekestraat heet nu Droogte en verbindt Wippelgem met Evergemdorp. De huidige 

Evergemse Klaverbeekstraat is een straatje dat parallel loopt met de Droogte. 

 

De Klaverbekestraat liep door de heerlijkheid Klaverbeke, vandaar de naam. 

 

 

KLOOSTERDREVE (K4) 

 

De Kloosterdreve lag in het noordoosten van Evergem. Het was de voormalige dreef naar de 

vroegere abdij van Doornzele. Kloosterdreve is een jongere benaming voor het Gaverstraatje 

(zie supra). 

 

 

COLPAERTSDREEFKEN (HI6-7) 

 

Het Colpaertsdreefken lag waarschijnlijk in het oosten van Evergem, tussen Kerkbrugge en 

Geetschure. 

 

Het Colpaertsdreefken is de dreef die naar de Colpaertsakker, -bilk en/of -put leidde. Deze 

plaatsnamen zijn gevormd met de vaak voorkomende familienaam Colpaert, een -aard 

afleiding van het Oudfranse werkwoord colper „slaan‟, waardoor Colpaert de bijnaam was 

voor een vechtersbaas (De Brabandere 2003: 264). 

 

 

KOUTERSTRAATJE (1: D4 en 2: FG7 en 3: CD6) 

 

Het Evergemse toponiem Kouterstraatje kwam voor op drie plaatsen: op, bij of naar de 

Asschoutkouter (zie Kouterstraatje 1 in glossarium), op het Kouterke te Elslo (nu nog 

bestaande Kouterstraat, zie Kouterstraatje 2 in glossarium) en op de Belzele-kouter (zie 

Kouterstraatje 3 in glossarium). 
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KOUWENBROEKDREEFKEN / (-STRAATJE) (C5) 

 

Het voormalige Koudenbroekdreefken, dat ook Kouwenbroekstraatje werd genoemd, lag ten 

noordwesten van de Evergemse dorpskern. Het was een dreef van Kromvelde naar het 

meersgebied/de wijk Kouwenbroek(en) (zie Kouwenbroeken 2 in glossarium). Dat 

meersgebied lag in het noorden van Belzele, tussen de Schoonstraat, de Asschoutkouter en 

Kromvelde.  

 

 

KOUWENBROEKSTRAATJE (GH5-6) 

 

Een tweede Kouwenbroekstraatje liep naar de andere wijk/meersgebied te Evergem met de 

naam Kouwenbroek(en)/Koudenbroek(en) (zie Kouwenbroek 1 in glossarium), meer bepaald 

ten noordoosten van de Evergemse dorpskern, in de wijk Elslo, tussen Kerkbrugge en 

Wippelgem. 

 

 

KRIEKERSTRAAT (C3-4) 

 

De Evergemse Kriekerstraat was een oudere benaming voor de voormalige Kneukstraat (zie 

infra) en lag dus in het noorden van Belzele. 

 

De Kriekerstraat liep waarschijnlijk naar de Kriekersbilk, een bilk genoemd naar een persoon 

met de familienaam Crieck. Crieck is meestal afkomstig uit het Middelnederlandse krieke 

„kers, pruim‟. Het was dan de beroepsbijnaam voor de kersenteler of -handelaar of voor de 

fruithandelaar in het algemeen (De Brabandere 2003: 706). 

 

 

KROMVELDSTRAAT (D4-5) 

 

De Kromveldstraat lag in het uiterste noordoosten van Belzele en heet nu Kromveldstraatje. 

 

De Kromveldstraat liep door of naar de wijk Kromvelde. 
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KRUISWEG (F6-7) 

 

Waarschijnlijk lag de voormalige Kruisweg in Evergemdorp. Hij leidde dan naar de 

Kruisstraat (zie Kruisstraat 1 in glossarium). Een attestatie uit 1421 „den nederen ende den 

hoeghen Vutfanc gheleghen ten cruusweghe uut commende‟ bevestigt deze stelling: de wijk 

Uitvang lag immers ten noorden van het gemeentehuis in de huidige Fortune De Kokerlaan, 

wat vlak bij de Kruisstraat is. 

 

 

KWADEPLASSTRAAT (D3) 

 

Kwadeplasstraat was de benaming voor het noordelijk deel van de Kwadeweg, de straat van 

Evergemdorp richting Sleidinge.  

 

De Kwadeplasstraat is genoemd naar zijn ligging aan de Kwadeplas, een poel in de buurt van 

de huidige straten Meerbeke en Veldeke.  

 

 

LANGERBRUGGESTRAAT (F7-8 G8) 

 

De Langerbruggestraat heet nu Langerbrugsestraat en vormt de lange weg die Evergemdorp 

verbindt met Langerbrugge. De straat heette van de 15
de

 tot de 17
de

 eeuw ook Vennetstraatje. 

 

 

LENTSTRAATJE (AD3-8) 

 

Volgens Ms AdV lag het Lentstraatje ergens te Belzele. 

 

Het Lentstraatje is genoemd naar lindebomen die er stonden. Lend/lent is een 

Middelnederlandse vorm van linde (MNW i.v. Lende
III

). 
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LOCHTINGWEG/-STRAATJE (KL5) 

 

De Lochtingstraat is een nog bestaande straat in Doornzele, parallel met Doornzeledries. 

 

Het straatje werd waarschijnlijk zo genoemd omdat de lochtingen of „moestuinen‟ van het 

dorp er op uitkwamen. Lochting is een samenstelling van look (destijds een benaming voor 

knoflook, bieslook, prei, uien en sjalotten) en tuin (in de oorsprokelijke betekenis 

„omheining‟, later „omheinde ruimte‟) (Lovendegem, p. 56). Lochting is nog altijd bekend als 

dialectwoord voor moestuin. 

 

 

MEERBEKESTRAAT (EF3) 

 

De hoofdstraat in de wijk Meerbeke heette vroeger Meerbekestraat. Vandaag heet die straat 

kortweg Meerbeke. 

 

 

MEERSSTRAATJE (1: K6 en 2: AD7-8) 

 

De benaming Meersstraatje kwam te Evergem tweemaal voor. Het Meersstraatje leidde 

tweemaal naar een meersgebied: het ene Meersstraatje leidde naar de meersen te Doornzele 

(zie Meersstraatje 1 in glossarium), het andere naar de Gaverse Meers te Belzele (zie 

Meersstraatje 2 in glossarium). Het laatste werd later ook Ackermansgat, Motemeersstraatje, 

Groot en Klein Meersgatstraatje genoemd. 

 

 

MEIERIGGELEDESTRAAT (K6) 

 

De Meieriggeledestraat heet nu Kooistraat en is gelegen in het zuiden van Doornzele. De 

Meieriggeledestraat liep langs de Meierigge Lede (zie infra). 
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MEINTJENSDREVE (I6-7) 

 

De voormalige Meintjensdreve lag ten zuiden van Doornzele in de wijk Overloop. De dreef 

begon aan de Groene Weg (huidige Groenweg) en liep naar Meintjens Goed (zie infra: Goed 

ten Overlope). 

 

 

MOERSTRAAT (B3-5) 

 

De Moerstraat is gelegen in het noordwesten van Belzele op de grens met Lovendegem. De 

Moerstraat vormde een deel van de Oude Eeklose Gentweg. Tegenwoordig bestaat deze straat 

uit de Grote en Kleine Moerstraat. De Moerstraat liep door het Belzeelse moergebied, vandaar 

de naam.  

 

Moer komt van het Germaanse mora en betekent oorspronkelijk „moeras‟. In de Vlaamse 

toponymie komt deze betekenis echter nauwelijks voor (Lovendegem, p. 28) waardoor we 

eerder de betekenis „turfontginningsterrein‟ aannemen (Gysseling 1960: 701). Moergronden 

hadden moerassige, drassige bodems. In de middeleeuwen waren de Gentse poorters in het 

bezit van heel wat moeren, waar ze turf lieten steken. Deze turf werd dan via de 

moerwaterlopen naar de stad gebracht, waar ze gebruikt werd als brandstof. Later werden de 

moeren drooggelegd, en zo ontstonden goede landbouwgronden (wat nog duidelijk te zien is 

als je door de Grote Moerstraat wandelt) (Ms AdV, inleiding).  

 

 

MOLENSTRAATJE (C6) 

 

Het Molenstraatje is gelegen in Belzele. Het begint aan de Ralingen en komt via de molen van 

Belzele en het Heermeersstraatje uit op de Groene Gentweg richting het Rabot. Vandaag 

bestaat de straat nog gedeeltelijk onder de naam Molenhoek. 

 

Aangezien het straatje langs de molen van Belzele liep, kreeg het de naam Molenstraatje.  
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MOLENWEG (1: C6) 

 

Er kwam op twee plaatsen in Evergem een Molenweg voor. De eerste liep in Belzele, de 

tweede was de weg naar de Asschoutmolen en lag dus op de Asschoutkouter ten westen van 

het huidige centrum van Evergem.  

 

 

OOSTERMEERSSTRAATJE (KL6) 

 

Het vroegere Oostermeersstraatje leidde naar Oostermeers, een wijk in het zuidoostelijk 

uiteinde van Doornzele. Het straatje begon aan de huidige Wulgestraat en is nu gedeeltelijk 

verdwenen in de bedding van het rechtgetrokken kanaal Gent-Terneuzen (Ms AdV en Atlas 

der Buurtwegen). 

 

 

OOSTSTRAAT (I3-4) 

 

De Ooststraat is een vroegere straat in het oosten van Wippelgem. 

 

 

OUDEBOGAARDSTRAATJE (B6) 

 

Het Oudebogaardstraatje ligt te Belzele en verbindt het Verdegemstraatje met het Rabot 

(Atlas der Buurtwegen). Tegenwoordig is de naam verdwenen, maar er loopt nog altijd een 

aardeweg. 

 

De straat dankt haar naam aan het feit dat ze bij of naar het akkercomplex Oude Bogaard (zie 

Oude Bogaard 2 in glossarium) liep. 

 

 

OUDEMEERSDREEFKEN  

 

Het Oudemeersdreefken was een dreef in of naar de Oude Meers (zie Oude Meers in 

glossarium), waarvan de ligging onbekend is. 



83 

OVERDAMSTRAAT(JE) (C7) 

 

Het Overdamstraatje ligt in het zuidoosten van Belzele en loopt meer bepaald naar of door de 

wijk Overdam. De straat heet nu Overdam en loopt eerst parallel met de huidige Nieuwe Kale, 

waarna het noordwaarts tot aan Ralingen verdergaat. 

 

 

OVERLOOPSTRAATJE (IJ4-7) 

 

Het voormalige Overloopstraatje was een straatje naar of in Overloop, een wijk in het oosten 

van Evergem, ongeveer halfweg tussen Langerbrugge en Doornzele. 

 

 

PAARTSTRAATJE (KL5-6) 

 

Het vroegere Paartstraatje lag in het noordoosten van Evergem. Het was een straatje dat naar 

het Paartstuk (zie Paartstuk in glossarium) liep, een uitgestrekte meers aansluitend bij de 

meersen aan de Durme (nu opgenomen in het kanaal Gent-Terneuzen) te Doornzele. 

 

 

PACHTGOEDSTRAATJE  

 

De ligging van het Pachtgoedstraatje hebben we niet kunnen achterhalen. 

 

Het Pachtgoedstraatje is genoemd naar een pachtgoed, d.i. een pachthoeve (MNW i.v. 

Pachtgoet), waar het naartoe liep. 

 

 

REIBROEKSTRAAT (F3-6) 

 

De nog bestaande Reibroekstraat ligt in het noorden van huidig Evergem-Centrum. De straat 

dankt zijn naam aan zijn ligging bij de Reibroeken.  
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REIBROEKSTRAATJE (F4-5) 

 

Het Reibroekstraatje ligt eveneens in het noorden van huidig Evergem-Centrum. Het is een 

zijstraat van de Reibroekstraat (Atlas der Buurtwegen), maar is meer dan een eeuw vroeger 

geattesteerd. Na 1634 komt de naam echter al niet meer voor. De naam werd verdrongen door 

de (niet meer bestaande) naam Vossestraatje (Ms AdV). De straat bestaat nog steeds als 

onverhard wegeltje. 

 

 

ROSTIJNEDREEFKEN/-STRAATJE (GH4-6) 

 

Het voormalige Rostijnedreefken liep naar of in de wijk Rostijne/Woestijne (zie supra) te 

Wippelgem, tussen de huidige Burggravenstroom, Moleneinde en Droogte. Ter wostine 

evolueerde door westelijke wegval van w- voor een velaire klinker naar ostine (met 

hypercorrecte h- ook hostine gespeld). Een herinterpretatie van de woordgrens in de 

datiefverbinding ter ostine leidde tot de vorm rostine (rostijne). 

 

 

SABBENSSTRAATJE (I4-J5) 

 

Het Sabbensstraatje is een straatje in het oosten van Evergem, tussen Wippelgem en 

Doornzele. Het heet tegenwoordig Doornzele Hoeksken. Het Sabbensstraatje loopt in de wijk 

Sabbens. 

 

 

SINT-CHRISTOFFELSSTRAATJE (GH8) 

 

Het voormalige Sint-Christoffelsstraatje lag in het zuiden van Langerbrugge. 

 

Sint-Christoffel is de parochieheilige van Evergemdorp, de kerk heet dan ook Sint-

Christoffelkerk. Sint-Christoffel is de patroonheilige van de reizigers. Nog steeds wordt er elk 

jaar te Evergem een autowijding gehouden. 
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STEENSTRAATJE (C6-7) 

 

Steenstraatje is een eenmalig geattesteerde naam voor de weg in het zuiden van Belzele die in 

de bronnen ook Dambroekstraatje en Kareelstraatje wordt genoemd, en tegenwoordig 

Steenovenstraat heet. Het straatje liep naar of door het complex Kareel. Waarschijnlijk is het 

bepalende bestanddeel in de oudere naam Kareelstraatje omstreeks 1500 vervangen door het 

synoniem Steen-, maar erg succesvol is de naam Steenstraatje blijkbaar niet geweest. Het 

oorspronkelijke Kareelstraatje bleef ook na 1500 in gebruik (zie infra bij landschappelijke 

complexen: Kareel).  

 

 

STEERTDREVE (D6) 

 

De voormalige Steertdreve lag in de Belzeelse wijk Dralingen. 

 

De Steertdreve was de dreef naar de stukken land met de naam Steert (zie Steert in 

glossarium). 

 

 

STEGE - STEGESTRAAT - BACHTENSTEGE (E7) 

 

Alle drie deze namen hebben betrekking op één en dezelfde Evergemse straat, die tot op 

vandaag bestaat onder de naam Achterstege. De straat ligt in het verlengde van de huidige 

Kapellestraat en komt uit op het Eindeken. 

 

In 15
de

-eeuwse documenten wordt de straat kortweg stege genoemd, d.i. de dialectische vorm 

van het nog bekende woord steeg. In het Middelnederlands verstond men daar net zoals 

tegenwoordig een smal straatje onder, maar het MNW tekent daarbij aan: “volstrekt niet 

uitsluitend of zelfs voornamelijk in eene stad” (MNW i.v. Stege).  

Aan het einde van de 16
de

 eeuw is er sprake van Bachtenstege: „bij den durpe daerment 

naempt bachten stege‟ (1598). Daarbij is bachten een oude, nu nog in West-Vlaanderen 

gebruikelijke variant van het bijwoord (en voorzetsel) achter. Etymologisch is het 

samengetrokken uit de combinatie van het voorvoegsel be-, het grondwoord acht, dat ook in 
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achter zit, en de oude datiefuitgang -en. Op analoge wijze ontstonden o.m. de Nederlandse 

bijwoorden binnen (< be-in-en) en buiten (< be-uit-en). Het bestanddeel bachten wijst op de 

ligging van de steeg, namelijk bachten of achter het dorp. Toen het dialectische bachten in 

onbruik geraakte in het Evergemse dialect, werd het vervangen door de ruimer verspreide 

variant achter, vandaar de tegenwoordige naam Achterstege. 

In 1601 duikt voor het eerst de benaming Stegestraat op, een samenstelling van stege en 

straat. Uit Ms AdV blijkt dat deze naam tot aan het einde van de 18
de

 eeuw is blijven 

voortleven.  

 

 

TRAPPAERTSSTRAATJE (F7-8 G8) 

 

Trappaertsstraatje is een andere naam voor het Vennetstraatje, ook Langerbruggestraat 

genoemd, dat naar de Trappaertsstede in het oosten van Evergem liep. Vandaag heet dat 

straatje Langerbrugsestraat. 

 

Straatje en stede zijn genoemd naar een familie Trappaert, die de hoeve in eigendom had. De 

familienaam is verwant met Van (der) Trappe(n), dat gebaseerd is op een plaatsnaam, 

namelijk een „plaats met trappen‟ (De Brabandere 2003: 1221). 

 

 

UILENDONKSTRAATJE (E6-7) 

 

Het Uilendonkstraatje ligt in het westen van huidig Evergem-Centrum en heet nu Hoeksken. 

Het straatje liep naar de wijk Uilendonk. 

 

 

VARENBILKSTRAATJE (I6-7) 

 

Het Varenbilkstraatje ligt in het zuidoosten van Evergem, vlak bij de Doornzeelsestraat. 

Waarschijnlijk is het de huidige Varenbergstraat. 

 

Het Varenbilkstraatje liep naar of langs het Varenbilkske. 
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VENNESTRAATJE (AD6-8) 

 

Het voormalige Vennestraatje lag in het westen van Evergem. Het liep door de Vennet van 

Belzele (Ms AdV) (zie Vennet 3 in glossarium).  

 

 

VENNETSTRAATJE (F7-8 G8) 

 

Vennetstraatje is een andere en wellicht oudere naam voor de Langerbruggestraat (zie supra). 

De straat liep van Evergemdorp over de Vennet in Elslo (zie Vennet 1 in glossarium) naar 

Langerbrugge. Venhoute is nu nog de naam van een zijstraat van de Langerbrugsestraat. 

 

 

VIERLINDENSTRAAT (E4-5) 

 

De Vierlindenstraat ligt in het noorden van huidig Evergem-Centrum en bestaat nu nog onder 

de naam Vierlinden. 

 

De Vierlindenstraat liep van de Reibroeken naar de wijk Vierlinden. 

 

 

VISSENSTRAAT(JE) (F7-8) 

 

Het voormalige Vissenstraatje lag ten zuidoosten van Evergemdorp. Het Vissenstraatje liep 

naar de Visserij (zie Visserij 1 in glossarium), die gelegen was tussen de wijken Dam en 

Langerbrugge.  

 

 

VURSTSTRAATJE (E7) 

 

Het Vurststraatje ligt in het uiterste oosten van Belzele en heet nu Vurstjen. Het is een straatje 

in de wijk Vurst naar het kasteel Vurstjen. 
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WESTSTRAAT 

 

De nog bestaande Weststraat ligt in het zuidwesten van Sleidinge. De bepaling west dankt het 

toponiem aan de westelijke ligging van de straat. 

 

 

WIPPELGEMSTRAAT (I2-3 H3-6) 

 

De voormalige Wippelgemstraat was de lange straat langs Wippelgem. De straat heet nu 

Drogenbroodstraat, Wippelgem-Dorp en Wippelgem-Eindeken. 

 

 

 

c) naar de vorm of de grootte  

 

BREDESTRAAT (KL5) 

 

De Bredestraat lag in het noordoosten van Evergem en heet nu Doornzele Dries. 

 

De Bredestraat is al vroeg (1391) geattesteerd. Toen hij werd aangelegd, moet deze straat 

opvallend breed zijn geweest in vergelijking met andere wegen in de buurt. Naar moderne 

maatstaven zijn vele „bredestraten‟ op het Vlaamse platteland echter eerder aan de smalle kant 

(Lovendegem, p. 13). 

 

 

GROTESTRAAT (F3-6) 

 

De Grotestraat heet nu Reibroekstraat en is gelegen in het noorden van huidig Evergem-

Centrum. 

 

De straat kreeg het adjectief groot mee wegens zijn omvang. 
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KLEINE REIBROEKSTRAAT (F4-5) 

 

Kleine Reibroekstraat is een andere benaming voor het Reibroekstraatje (zie supra). 

 

Het adjectief klein wil het contrast tonen tussen deze straat en zijn grotere broer de Grotestraat 

of Reibroekstraat. 

 

 

KLEINSTRAATJE (HI6-7) 

 

Het vroegere Kleinstraatje moet hebben gelegen in de wijk Geetschure, zoals we uit de eerste 

attestatie kunnen afleiden (ca. 1500). 

 

Dankzij zijn eigenschap „smal‟ of „kort‟ zal de straat aan zijn benaming Kleinstraatje 

gekomen zijn. 

 

 

KROMMEWEG (BC6) 

 

Uit de excerpten kunnen we afleiden dat de Krommeweg op de Kouter lag. De Atlas der 

Buurtwegen geeft de precieze ligging van de straat aan, de Krommeweg lag namelijk op de 

plaats waar nu het noordelijke deel van de Steenovenstraat ligt. Zo weten we dat in de 

excerpten de Belzelekouter (=Belzeelakker) bedoeld is. 

 

Waarschijnlijk kreeg het straatje het adjectief krom bij zich omdat het één of meer 

opmerkelijke bochten had. 

 

 

LANGESTRAAT (H3-8) 

 

De Langestraat is een lange straat in het oosten van huidig Evergem-Centrum. Waarschijnlijk 

is de straat van Langerbrugge naar Wippelgem bedoeld, die ook Gentse Heerweg werd 

genoemd. 
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NAUWESTRAATJE  

 

De ligging van het Nauwestraatje, dat maar één keer vermeld wordt, is onbekend. 

 

 

 

d) naar het reliëf 

 

HOGESTRAAT (AB4-B5) 

 

De voormalige Hogestraat liep van de Kuitenberg naar Belzele (Ms AdV) en heet nu 

Kuitenbergstraat. 

 

Het adjectief hoog wijst op de hogere ligging van de straat ten opzichte van de laaggelegen 

Kattenbroeken en de Moerstraat (Ms AdV). 

 

 

HOOG VENNESTRAATJE (deel van F7-8 G8) 

 

Het Hoog Vennestraatje liep in het westen van Evergem en vormde het hogere deel van het 

Vennetstraatje, dat van Evergemdorp over de Vennet (zie Vennet 1 in glossarium en infra 

Landschappelijke complexen: Vennet) naar Langerbrugge leidde (Ms AdV). Vandaag heet het 

Vennetstraatje Langerbrugsestraat. 

 

 

NEDERESTRAAT (C7) 

 

De Nederestraat lag in het oosten van Belzele, het was meer bepaald het verlengde van de 

straat die nu Koolstraat heet (Ms AdV). 

 

De Nederestraat was lager gelegen ten opzichte van de omgeving, vandaar het adjectief neer, 

neder in het toponiem. 
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NEERVENNESTRAATJE (deel van F7-8 G8) 

 

Het voormalige Neervennestraatje vormde het laaggelegen (ne(d)er) deel van het vroegere 

Vennetstraatje, dat vandaag Langerbrugsestraat heet. 

 

 

 

e) naar de functie of bestemming 

 

DRIES (1: B5 en 2: DE7 en 3: C7) 

 

Het toponiem Dries was ten eerste een kortere benaming voor de Belzeledries (zie supra). Ten 

tweede wordt met Dries de Vurstdries bedoeld. De Vurstdries is de dries in de wijk Vurst en 

is als enige van de drie belangrijkste Evergemse driesen niet uitgegroeid tot dorpsplein, het is 

als het ware blijven steken in zijn evolutie. Het grafelijk kasteel het Vurstjen is hierrond 

ontstaan. Bovendien kwamen de wegen van de akkercomplexen Durmakker en Boordekens er 

samen. In 1798 werd de Vurstdries als nationaal domein verkocht en tijdens de Franse 

bezetting deed het dienst als speelplein. Toch werd het ook in die periode nog dries genoemd. 

De naam verdwijnt pas in 1850, wanneer de dries bebouwd werd (De Vos 1952b: 56).  

Dries wijst ten derde op de Overdamdries, gelegen in de wijk Overdam. 

 

 

HEERSTRAATJE (H8 I6-8 J5-6 ) 

 

Het voormalige Heerstraatje was de heerweg van Langerbrugge naar Doornzele. Voor het 

Heerstraatje kwamen ook de benamingen Gentweg (1), Groene Weg en Oude Straat voor. 

 

In het element heer zijn twee etymologisch verschillende woorden samengevallen. Het ene 

heer komt van het Germaanse harja, „heer, leger‟, waardoor heir- of heerstraat oorspronkelijk 

„heir- of legerbaan‟ betekende en dus wegen aanduidde waarlangs troepen zich verplaatsten 

(Lovendegem, p. 30). Zo‟n legerbaan verbond ver van elkaar afgelegen plaatsen, ten dienste 

van legers op “heervaart”, maar ook ten dienste van reizigers, pelgrims en handelaars. De 

heerstraten waren in de middeleeuwen de wegen van het interprovinciaal verkeer. Het tweede 

heer is dan het tegenwoordige substantief in de betekenis 'heerser, machthebber', waardoor 
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heerweg in die optiek strikt genomen 'straat, toebehorend aan een (feodale) heer' betekent. Al in 

de middeleeuwen echter paste men het woord toe op elke openbare weg van meer dan lokale 

betekenis. Zulke heerwegen waren doorgaans met stenen verhard (Zomergem, p. 51-52).  

 

 

HEILIGE-GEESTSTRAATJE (E7) 

 

Het voormalige Heilige-Geeststraatje lag in Evergemdorp, vlak bij het dorpsplein en de kerk. 

 

Vermoedelijk is het Heilige-Geeststraatje genoemd naar de Heilige Geesttafel of armentafel, 

een middeleeuwse instelling belast met de armenzorg. De instelling werd zo genoemd omdat 

levensmiddelen voor de armen werden uitgedeeld op tafels achter in de kerk. Het Heilige-

Geeststraatje behoorde waarschijnlijk toe aan de Heilige Geesttafel. 

Een andere hypothese over de benoeming van de straat is dat er misschien jaarlijks een 

processie door het straatje ging (wat goed mogelijk is wegens de ligging vlak bij de kerk), 

vandaar ook de latere straatnaam Sacramentstraatje. Zo ging te Evergem bijvoorbeeld de 

Sint-Kristoffelommegang rond op tweede Pinksterdag (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 

131). 

 

 

SCHE(D)ELWEG (DE7-8) 

 

De Schedelweg moet in het oosten van Belzele gelegen hebben, bij de wijk Vurst. 

 

In 1361 treffen we de eerste attestatie van het toponiem aan: „up den scheedelweg‟. Het 

element schedel heeft niets te maken met het tegenwoordige substantief schedel. Het is echter 

een substantivische afleiding van het werkwoord scheeden, d.i. de westelijke vorm van 

scheiden. Als deverbatief substantief verwachten we normaal scheede, zoals in het oude 

woord weegscheede voor „kruispunt‟ (= plaats waar wegen “scheiden”). Er zijn echter nog 

samenstellingen te vinden met scheede/scheide met zo‟n onoorspronkelijke eind-l. Het MNW 

vermeldt SCHEIDELMEET voor „een weide die een bepaalde grens vormt‟. Het voorbeeld 

komt weliswaar uit een Hollandse bron, maar het verschijnsel kan zich ook in de Vlaamse 

dialecten hebben voorgedaan. Trouwens, eenzelfde paragogische -l vinden we in het eerste 

deel van Vlaamse woorden, zoals endelklok (= letterlijk „eindeklok‟, de doodsklok, die 
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iemands overlijden kond doet) en endeldeur „deur aan het einde van een kerk‟ (WNT). Het 

bekendste voorbeeld is natuurlijk het algemeen gebruikelijke endeldarm. 

De Schedelweg zal dus ergens een of andere scheiding of grens gemarkeerd hebben. 

 

 

 

f) naar de afzoming of begroeiing 

 

GROENE GENTWEG (B2-8) 

 

De voormalige Groene Gentweg liep in het westen van Belzele en was een deel van de 

Eeklose Gentweg. De weg liep van het Haantje langs de Grote Moerstraat naar Belzele-dorp 

en zo verder naar het veer van de Kale. Vanuit Eeklo volgde hij op Waarschoots grondgebied 

gedeeltelijk de Lieve. Voorbij Belzele liep hij via Kolegem naar de Palingshuizen in Gent 

(Achiel De Vos - werkgroep 1994: 38). 

 

Deze oudste weg door Evergem was tevens de belangrijkste weg die Evergem in 

noordzuidrichting dwarste. De weg liep naar Gent (vandaar Gentweg). Het toponiem Gentweg 

kreeg het adjectief groen bij zich aangezien de weg voor een groot deel met gras was 

begroeid. De benaming Groene Gentweg bestaat niet meer, tegenwoordig heten de delen 

ervan in Belzele Westbeke, Doornstraat, Grote en Kleine Moerstraat (Ms AdV). 

 

 

GROENE WEG (H8 I6-8 J5-6 ) 

 

De Groene Weg liep in het oosten van Evergem. Het was een andere benaming voor de 

Gentweg 1 (zie supra), die ook Heerstraatje (zie supra) en Oude Straat (zie infra) werd 

genoemd. 

 

Aangezien de weg op de meerskant of “het hoge land” aan de rand van de meersen van de 

oude Durme-vallei liep, kreeg het toponiem de bepaling groen (Ms AdV). 
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OLMENDREVE (H7-8) 

 

De Olmendreve ligt in Langerbrugge en heet nu Grovermansdreef.  

 

De dreef was afgeboord met talrijke olmen. 

 

 

 

g) naar de vroegere toestand of relatieve ouderdom 

 

OUDE KERKWEG (E7) 

 

De voormalige Oude Kerkweg lag in het dorp van Evergem. Het was een straat die vroeger 

naar de kerk leidde. 

 

 

OUDE STRAAT (H8 I6-8 J5-6 ) 

 

De voormalige Oude Straat lag in het oosten van Evergem en is een andere benaming voor 

Gentweg 1 (die ook Heerstraatje en Groene Weg werd genoemd), die Doornzele met 

Langerbrugge verbond. De weg liep „up sabbins‟ (1499), dus door de wijk Sabbens (tussen 

Wippelgem en Doornzele) en op de kouter te Langerbrugge. Al in 1494 („een stic datmen heet 

up de haude strate‟) treffen we het eerste bewijs aan dat de straatnaam overging op een stuk 

land ten noorden van de Oude Straat. 

 

Waarschijnlijk kreeg het toponiem de bepaling oud omdat er op dat moment al een nieuwere 

weg tussen Doornzele en Langerbrugge/Kerkbrugge in gebruik was, namelijk de nu nog 

bestaande Doornzeelsestraat. 
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h) benoemingsmotief onzeker 

 

BOTERSTRAATJE (HI6-7) 

 

Het Boterstraatje lag in de wijk Geetschure, dus in het oosten van Evergem. 

 

Boter heeft in de toponymie meestal betrekking op de bodemgesteldheid of bodemsoort en 

kan zowel positief als negatief geïnterpreteerd worden. Boter kan wijzen op rijk, vruchtbaar 

land, kostbaar als boter, maar ook op zware, moeilijk te bewerken grond, zo vet als boter. 

Aangezien we hier met een straatnaam te maken hebben, is de eerste interpretatie 

onwaarschijnlijk. Het element boter kan niet op de aard van het wegdek slaan, want 

vruchtbaarheid kan daarvan geen kenmerk zijn. De tweede betekenis „zwaar en vet‟, kan wél 

in verband worden gebracht met het wegdek. Het zou dan om een slijkerig straatje gegaan 

hebben (Zomergem i.v. Boterpot, p. 108). 

Een andere hypothese ten slotte is dat er mogelijk langs dit straatje boter vervoerd werd naar 

de markt. 

 

 

GOUDEN STRAATJE (KL4-5) 

 

Het voormalige Gouden Straatje lag aan Doornzele Dries. 

 

De betekenis van het bestanddeel gouden is niet duidelijk. 

 

 

KNEUKSTRAAT (C3-4) 

 

De Kneukstraat was gelegen in het noorden van Belzele en liep van Kromvelde naar de Hulst. 

Het is een jongere benaming voor de Kriekerstraat (zie supra). 

 

Kneuk is een westelijke, gepalataliseerde variant van knook (vergelijk knokel - kneukel), dat 

oorspronkelijk o.m. „gewricht‟ betekende en in het Middelnederlands ook onder de gedaante 

knok verschijnt (MNW i.v. cnoke en halscnocke). Het woord werd metaforisch overgedragen 

van een gewricht, d.i. een punt waar beenderen samenkomen, op een plaats waar wegen 
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samenkomen, m.a.w. een kruispunt, of op een scherpe bocht in een weg. Die laatste 

betekenissen zijn veelvuldig geattesteerd in de toponymie, maar dan voornamelijk in de vorm 

knok(ke) (Gysseling 1983: 52, Ursel i.v. Knokt p. 79). Als we het bestanddeel kneuk in ons 

toponiem semantisch gelijk mogen stellen met het veel vaker voorkomende „kruispunt‟-woord 

knok, dan is de Kneukstraat mogelijk zo genoemd omdat ze uitliep op een kruispunt. Mogelijk 

was dat dan de kruising met de huidige Hulst en Linde. Ofwel vertoonde de straat een 

scherpe, hoekvormige bocht.  

 

 

KOKERSTRAATJE (HI3) 

 

Het Kokerstraatje bestaat nu nog en ligt vlak bij Wippelgem-Dorp. 

 

De oudste attestatie van het toponiem is „het cockstraetken‟ (1601), maar nadien heeft de 

bepaling steeds de gedaante koker. Vermoedelijk liep het straatje naar het stuk land de 

Kokerije (zie Kokerije in glossarium). De mogelijkheid bestaat echter ook dat we hier te 

maken hebben met een jongere vorm van het toponiem Cocxstraatje (zie supra) en de naam 

dus teruggaat op een persoon De Cock. 

 

 

KORTE MUNTE (E7) 

 

De Korte Munte is gelegen in het zuiden van huidig Evergem-Centrum en heet nu Eindeken.  

 

Munte is afgeleid van de Latijnse accusatief van mons, namelijk montem, en betekent „berg‟. 

Met het adjectief kort erbij zou het „kleine berg‟ kunnen betekenen. We kunnen echter niet 

met zekerheid zeggen dat er op die plaats een bodemverheffing was. In de monografie van 

Lovendegem (p. 37) wordt gesteld dat namen als Korte en Lange Munte uit Gent uitgeweken 

plaatsnamen kunnen zijn. Het Gentse toponiem Munte (nu Lange en Korte Munte) dankt haar 

naam aan het feit dat daar de eerste munt gevestigd was (Gysseling 1954b: 63). 
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KWADEWEG (D4 E4-7) 

 

De straat bestaat nog altijd en maakt deel uit van de verbinding tussen Evergem en Sleidinge. 

Ze loopt van de Asschoutkouter en de Hul tot de Evergemse dorpskern. 

 

Het adjectief kwaad betekent „slecht‟ (MNW i.v. quaet: “slecht, gezegd van al wat niet deugt”) 

en kan in de toponymie op allerlei slechte eigenschappen van het terrein zinspelen, o.m. 

'schraal, onvruchtbaar', 'vuil, vol onkruid' en 'zwaar, slijkerig‟ (Ursel, i.v. Kwade Bilk(sken), p. 

101). Dat laatste geldt wellicht voor ons toponiem: het wegdek van de Kwadeweg zal tijdens 

het natte seizoen zo modderig zijn geweest dat je er met paard en kar vast kon lopen. Evenmin 

uitgesloten is dat men de weg kwaad noemde vanwege zijn kronkelige traject (Achiel De Vos - 

werkgroep 1994: 38). Het vergt heel wat kunde om een gespan door zo‟n bochtige weg te 

loodsen. 

 

 

ZANDWEG 

 

Over de ligging van de voormalige Zandweg zijn we niet zeker. 

 

De component zand kan wijzen op de bodemsoort, namelijk zand. De Zandweg kan echter 

ook de straat naar de wijk Zand geweest zijn. 

 

 

 

3.3. Kruispunten 

 

ALAERTSEINDE (E3) 

 

Het voormalige Alaertseinde lag in de wijk Meerbeke. Het was waarschijnlijk de benaming 

voor de nog bestaande driesprong op de plaats waar de huidige straat Groentjen uitkomt op de 

huidige straat Meerbeke (Ms AdV). 

 

Het toponiem bestaat uit een persoonsnaam, namelijk de familienaam Allaert en het 

bestanddeel einde. Dat laatste wijst op de ligging van het kruispunt, namelijk aan het uiteinde 
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van iets. Alaertseinde lag aan het uiteinde van een straat die pas in de 19
de

 eeuw benoemd 

werd met de huidige benaming Groentjen. De familienaam Allaert is een patroniem. Het is 

gebaseerd op de Germaanse voornaam adal-hard „adel-sterk‟ (De Brabandere 2003: 52). 

 

 

DRIEWEEGSCHEDE (G5) 

 

De Evergemse Drieweegschede is te situeren in de wijk Klaverbeke, die tegenwoordig 

Droogte heet. 

 

Het toponiem is samengesteld uit Weegschede en het telwoord drie. Een “drieweegschede” is 

een driesprong van wegen. In de huidige wijk Droogte zien we nog een driesprong op de 

plaats waar de huidige straat Diksmere uitkomt op de huidige straat Droogte. 

 

 

GROTE WEEGSCHEDE / -WEEGSE 

 

De ligging van dit voormalige kruispunt hebben we niet kunnen achterhalen. 

 

De bepaling groot geeft aan dat deze viersprong relatief groot was. 

 

 

HOGE (VIER)WEEGSCHEDE 

 

Ook van de Hoge (Vier)weegschede is de ligging ons onbekend. 

 

Het adjectief hoog wijst erop dat deze viersprong van wegen relatief hoog lag. 

 

 

KRUISSTRAAT (1: EF7 en 2: F3) 

 

Kruisstraat is de naam van twee kruispunten in Evergem. Het eerste lag centraal in 

Evergemdorp, waar de straten Achterstege, Kapellestraat en Langerbrugsestraat samen 

komen. De attestatie „de meerebekestraete oost de cruus straete loopende naer kesselaere‟ uit 
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1601 geeft de ligging aan van de tweede Kruisstraat: waar de huidige straat Meerbeke uitkomt 

op de Reibroekstraat. 

 

 

OOSTWEEGSCHEDE (I3) 

 

Oostweegschede is een andere, specifiekere naam voor de Vierweegschede te Wippelgem (zie 

infra). Ook nu nog zien we daar een viersprong, namelijk van de huidige straten Hageland, 

Waalken en Beekstraat. De bepaling oost dankt het toponiem aan zijn ligging ten oosten van 

Wippelgem-Dorp. 

 

 

VIERWEEGSCHEDE (3: I3) 

 

Drie kruispunten in Evergem heten Vierweegschede. Het eerste is gelegen in de wijk Hulst, 

het tweede in de voormalige wijk Schoonstraat en het derde in Wippelgem. Dat laatste 

kruispunt wordt ook Oostweegschede genoemd of kortweg Weegschede / Weegse (zie infra: 

Oostweegschede). 

 

Vierweegse betekent „scheiding van vier wegen‟, dus „viersprong‟. 

 

 

WESTWEEGSCHEDE (H3) 

 

De Westweegse was een wegscheiding in het westen van Wippelgem (Ms AdV). Misschien 

was het de kruising van de huidige Kramershoek-Droogte-Moleneinde-Kokerstraatje. 
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3.4. Toegangen  

 

ELSHEKKEN (KM4-6) 

 

Het eenmalig geattesteerde toponiem Elshekken is niet precies te lokaliseren. Op zijn 

handgeschreven fiche met het bronnenexcerpt noteerde Achiel De Vos “Doornzele”.  

 

Hekken is de gebruikelijke Vlaamse vorm van het woord hek. Bebouwde percelen werden met 

een hek afgesloten om ze tegen loslopend vee te beschermen (Vinderhoute, p. 22). De 

bepaling els wijst op de nabijheid van elzenbomen. 

 

 

HELFTWINNINGGAT (D4) 

 

Het Helftwinninggat lag aan de Asschoutkouter. 

 

Het Helftwinninggat was de toegang tot het stuk land met de naam Helftwinning (zie 

Helftwinninge in glossarium). Dat perceel is genoemd naar het pachtsysteem waarbij de 

eigenaar en de huurder elk de helft van de bebouwingskosten en van de opbrengst krijgen 

(Lovendegem, p. 71). 

 

 

IMPELGAT (D4) 

 

Ook het voormalige Impelgat lag aan de Asschoutkouter. 

 

Het Impelgat was de toegang tot het landschappelijk complex de Impelingen (zie infra), dat 

deel uitmaakte van de Asschoutkouter. 

 

 

CALANGEGAT (1: C3-4 en 2: D4) 

 

Het Calangegat was het gat of de toegang tot een van de twee Evergemse Calangebilken. De 

eerste Calangebilk lag in het noorden van Belzele. Het excerpt uit 1463-1500 „jn de krieker 
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strate heet den calaengen beelc‟ maakt immers duidelijk dat de bilk in de Kriekerstraat lag. 

Kriekerstraat is een andere benaming voor Kneukstraat. Deze straat lag in het noorden van 

Belzele (zie supra). De tweede Calangebilk lag bij de Asschoutmolen („de calaende belc ande 

muele tascoute‟, ca.1490). 

 

Calange is een term uit de middeleeuwse rechtspraak en betekent „eis, aanspraak‟ en ook 

„onrechtmatige eis of inbezitneming‟. Daaruit ontwikkelde zich de toepassing „twist, ruzie‟ 

(Zomergem, p. 128). De Calangebilk werd wellicht ooit door iemand ten onrechte opgeëist of 

in bezit genomen, waardoor de bilk de inzet van een juridisch geschil werd. 

 

 

KLOPHEKKEN 

 

Klophekken is tweemaal geattesteerd in Evergem. Van het eerste Klophekken (zie 

Klophekken 1 in glossarium) is de ligging onbekend. Van het tweede Klophekken (zie 

Klophekken 2 in glossarium) weten we dat het “aan de dries” lag, maar welke dries dat was, is 

niet duidelijk.  

 

Klophekken is een variant van klaphekken, een nog gebruikelijke benaming voor een klap- of 

slaghek, een hek dat vanzelf dichtklapt (WNT i.v. klaphek).  

 

 

KOUTERGAT (C6) 

 

Het Koutergat gaf toegang tot de Westakker en lag dus te Belzele. 

 

 

MEERSGAT (AD8) 

 

Het voormalige Meersgat lag in het zuiden van Belzele, ten noorden van de Kale. 

 

Het Meersgat was het gat of de toegang tot de Gaverse Meers (zie Gaverse Meers in 

glossarium), het meersencomplex in de Gaverse (Belzele). 
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VALHEK (C7) 

 

Het Valhek bevond zich in de wijk Overdam, dus in het zuidoosten van Belzele. 

 

Een valhek is een hek dat neergelaten kan worden om een toegang af te sluiten. In dit geval 

betreft het de toegang tot de Westakker (Ms AdV). 
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4. LANDSCHAPPELIJKE COMPLEXEN INGEDEELD VOLGENS 

BENOEMINGSMOTIEF 

 

a) naar de eigenaar, pachter of gebruiker 

 

(BIJ) BLOKS (E5) 

 

Het complex (Bij) Bloks lag ten noorden van Evergemdorp. 

 

Block is een familienaam (zie supra). 

 

 

 

b) naar de vorm 

 

BOORDEKEN(S) (D7) 

 

Het landschappelijk complex Boordekens lag in het uiterste oosten van Belzele, tussen de 

Dralingakker en de Durmakker. De huidige straat Boordekens herinnert nog aan het vroegere 

complex. 

 

Het complex dankt zijn naam aan het feit dat het een boord van gronden vormde tussen de 

Dralingakker en de Durmakker. Het is opmerkelijk dat de meervoudsvorm Boordekens maar 

vanaf het einde van de 15
de

 eeuw opduikt. 

 

 

 

c) naar de (voormalige) begroeiing 

 

BIEST (F7) 

 

Het complex Biest lag in het oosten van Evergemdorp, ten oosten van de Evergemse kerk, ten 

zuiden van Elslo en ten noorden van de Kale. 
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Biest bestaat uit de plantennaam bies en het collectiefsuffix -t, en betekent dus „plaats waar veel 

biezen groeien‟. Biezen zijn planten die in vochtige gronden of in water groeien (WNT i.v. 

Bies). 

 

 

BIESTELINGE 

 

Het complex Biestelinge is niet te lokaliseren, mogelijk lag het in de buurt van de Biest. 

 

Het toponiem Biestelinge is slechts eenmaal geattesteerd (1494). Letterlijk betekent 

Biestelinge „veelheid van met bies begroeide plekken‟, wat in de praktijk neerkomt op een 

biezenveld.  

 

 

BIESTGAVER 

 

De naam is waarschijnlijk samengesteld met het toponiem Biest, in dat geval moeten we de 

Biestgaver op of in de buurt van de Biest situeren. We kunnen echter niet uitsluiten dat het 

eerste deel bestaat uit de plantennaam bies, waaraan een -t werd toegevoegd onder invloed 

van de toponymische vorm biest. Dan verwijst de naam naar een stuk gaverland begroeid met 

biezen, dat zich mogelijk op één van de Evergemse Gaver-complexen bevond (zie infra: 

Gaver). 

 

 

BIESTJE 

 

De ligging van het Biestje is niet duidelijk. Waarschijnlijk was het een deel van de Biest. 

 

Biestje is de diminutiefvorm van Biest. 
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BIEZEN (1: BC4 en 2: E6-7) 

 

Het toponiem Biezen kwam tweemaal voor in Evergem. Het eerste complex Biezen (zie 

Biezen 1 in glossarium) lag waarschijnlijk ten noorden van het centrum van Belzele, waar de 

huidige Biezenstraat aan zijn vroeger bestaan herinnert. De tweede Biezen (zie Biezen 2 in 

glossarium) lag op de Kerkakker, dus ongeveer tussen het huidige Brielken, Hoeksken, 

Spoorwegstraat en Hekstraat. 

 

De naam wijst erop dat beide complexen zich bevonden op een waterzieke bodem, waar veel 

biezen opschoten. 

 

 

ELST 

 

De Elst is een niet meer te situeren landschappelijk complex. 

 

Elst bestaat uit de boomnaam els met het collectiefsuffix -t en betekent dus „plaats waar elzen 

groeien‟. De Evergemse Elst was dus oorspronkelijk een elzenbos. Blijkens onze bronnen was 

dat bos al in de 15
de

 eeuw gerooid, want er is al in 1439 sprake van een bunder “lands” 

gelegen “up dhelst”.  

 

 

RIET/RIEN (BL2-3) 

 

Riet, later vervormd tot Rien, lag in het noorden van Evergem bij de Langebeke (tegenwoordig 

heet het westelijk deel ervan Sleidingsvaardeken, het oostelijk deel Molenvaardeke). 

 

De naam verwijst naar het riet dat kennelijk welig tierde op dit laaggelegen complex aan de 

Langebeke.  

Vanaf 1562 duikt het toponiem herhaaldelijk op onder de vorm rien. Deze variant kan niet 

klankwettig worden verklaard uit de meervoudsvorm rieten, want een -t- tussen klinkers valt 

niet weg in het plaatselijke dialect. Die dialecten kennen wel verzachting van de 

intervocalische occlusieven p, t en k. Zo klinkt puipe („pijp‟) als puibe, katte als kadde en beke 

als beGe. Als deze klankregel, die moeilijk te dateren is, al werkzaam was in de 16
de

 eeuw, 
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werd rieten toen al als rieden uitgesproken. Gesteld dat het etymologische verband tussen de 

fonetische vorm rieden en het enkelvoudige riet ondoorzichtig was geworden, dan kon de 

stemhebbend geworden occlusief in rieden ten prooi vallen aan de intervocalische syncope 

van -d-, die erg courant in de (Oost-)Vlaamse dialecten, bv. laaën („laden‟), vreeë („wrede), 

bruuën („broden‟). 

 

 

 

d) naar de omheining of het natuurlijke of aangeplante gewas errond 

 

LANGEWILGE (FG7) 

 

Het complex Langewilge lag ten noorden van het Vennetstraatje (huidige Langerbrugsestraat). 

In het Ms AdV krijgen we nog een preciezere lokalisering: tussen de Waalbrug en 

Langerbrugge. 

 

Langewilge was een meersgebied dat aan één of meer zijden omzoomd was door lange wilgen. 

 

 

 

e) naar de bodemgesteldheid of bodemsoort 

 

BROEKELING(EN) (HI7) 

 

Jongere attestaties geven aan dat de Broekelingen ten westen van het Heerstraatje lag (Ms 

AdV). Het landschappelijk complex lag dus in het oosten van Evergem, tussen Langerbrugge 

en Doornzele, ten westen van de huidige Groenweg/Gentweg. 

 

Broekeling is een verkleinwoord van broek, dat teruggaat op het Germaanse woord broka, 

„moerassig terrein’ (Gysseling 1960: 190). Het diminutiefsuffix was oorspronkelijk -lin, 

zoals nog te zien in de oudst geattesteerde vorm: „dbrouckelin‟ (1419). Later werd dit blijkbaar 

analogisch aangepast aan het bekende achtervoegsel -ling. 
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GAVER (1: L5 en 2: K4 en 3: AD8) 

 

Er bestonden drie meersgebieden in Evergem met de naam Gaver. Het eerste (zie Gaver 1 in 

glossarium) lag in het noorden van Doornzele, achter de kerk en het klooster, in de wijk 

Terdonk. Het kreeg ook de naam Oostgaver. Het tweede meersgebied (zie Gaver 2 in 

glossarium) lag op de grens met Kluizen en werd ook Westgaver genoemd. Westgaver 

groeide later uit tot een heerlijkheid. De Oost- en Westgaver vormden samen één groot 

meersgebied aan het huidige Molenvaardeken. Het derde meersgebied ten slotte (zie Gaver 3 

in glossarium) lag te Belzele aan de Kale. 

 

Gaver komt volgens Gysseling (1975b: 3) uit de Belgische substraattaal. Het is een woord 

voor „moeras‟ dat veel voorkomt in de Oost- en West-Vlaamse toponymie. De betekenis 

verschilt dus niet veel van die van broek: zowel gaver- als broek-namen bevinden zich zonder 

uitzondering op lage, drassige bodems. Toch moet er een onderscheid gemaakt worden. 

Misschien hadden de broeken nog enig economisch nut, terwijl de gavers te moerassig en 

ontoegankelijk waren om er ook maar enig economisch voordeel uit te halen? 

 

Het is opvallend dat gavers vaak op grenzen tussen parochies liggen. De Evergemse Oost- en 

Westgaver liggen op de grens met Kluizen. Ook in Zomergem en Lovendegem was dat vaak 

het geval. Hierbij volgt een verklaring voor dat verschijnsel: de gavers lagen vaak tussen de 

cultuurgronden rond de (vroeg)middeleeuwse nederzettingen, waar een woest niemandsland 

was. Toen waren er nog geen administratieve grenzen en niemand maakte zich zorgen om die 

ontoegankelijke wildernissen waar niemand woonde. De noodzaak van een precieze 

begrenzing drong zich pas op toen de dorpen die stukken woestenij in landbouwgrond gingen 

omzetten en er zich zo twisten tussen de parochies voordeden. Die grenzen legde men vaak 

dwars door de nog resterende stukken woestenij, waar zich niet zelden de slechtste, zompigste 

bodems bevonden. Daartoe moeten ook de "gavers" hebben behoord die we vandaag aantreffen 

in de buurt van gemeentegrenzen, die immers tot vóór de fusies grotendeels overeenstemden met 

(laat)middeleeuwse parochiegrenzen (Zomergem, p. 73 en Lovendegem, p. 46-47). 

 

 

HEET (H8) 

 

Heet lag ten oosten van Evergemdorp, meer bepaald naast de kerk van Langerbrugge. 
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Heet betekent „schrale, droge weide‟ (VMNW i.v. Heet). Het is verwant met het woord heide, 

maar dat woord is oorspronkelijk Brabants en verspreidde zich maar in onze contreien tijdens 

de Brabantse taalexpansie op het einde van de middeleeuwen. Dus tot dan was in Vlaanderen 

heet gangbaar. Toen heide zijn intrede deed, verdween heet niet. In de toponymie bleven de 

twee vormen nog lange tijd naast elkaar bestaan. Er was dan wellicht ook een 

betekenisnuance: heet wees eerder op de droge plekken van het veld, terwijl heide meer de 

algemene betekenis van „veld‟ had (Zomergem, p. 74). 

 

 

KAREEL (B7) 

 

Kareel lag in het zuidoosten van Belzele. 

 

Het gebied kreeg de naam kareel (zie supra: Kareelstraatje) omdat daar klei werd uitgegraven 

om kareelstenen te bakken of omdat er in die buurt een steen- of kareeloven stond waar die 

klei tot stenen werd verbakken. Dat er toen een steenoven stond, is niet bewezen, maar elk 

dorp had zulke ovens. 

 

 

SCHOOR (GH1-2) 

 

Attestaties geven aan dat Schoor in de Heffink lag, dus in het noorden van Evergem. Schorre 

is vandaag een straatnaam in Sleidinge, maar heeft niets te maken met het hier behandelde 

toponiem Schoor. 

 

Schoor, Middelnederlands schore, is etymologisch hetzelfde als het nog bestaande AN-woord 

schor(re) en duidt aangeslibd land aan, dat door de zee of door een waterloop is afgezet 

(MNW i.v. Schore
III

; EWN i.v. Schor 2). Dat slib was afkomstig uit de Langebeke. 
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VENNET (1: FG7 en 2: KL4-6 en 3: AD3-8) 

 

Vennet is de benaming voor drie landschappelijke complexen op Evergems grondgebied: te 

Elslo (zie Vennet 1 in glossarium), te Doornzele (zie Vennet 2 in glossarium) en te Belzele 

(zie Vennet 3 in glossarium). 

 

Vennet bestaat uit ven, „waterig stuk land; moerassige weide‟ (MNW i.v. Venne) met 

collectiefsuffix -(e)t, met andere woorden Vennet betekent „verzameling van vennen‟. 

Vennet is sinds het midden van de 16
de

 eeuw volksetymologisch vervormd tot venhout. Deze 

evolutie is gemakkelijk te verklaren als we rekening houden met de Evergemse uitspraak van 

de tweeklank ou. Ou wordt in het dialect als e uitgesproken, zo klinkt hout in Evergem als ‘et’ 

(Ms AdV). 

 

 

 

f) naar een reliëfkenmerk 

 

BERGELKEN/BERGELING (IJ6-7) 

 

Bergelken/Bergeling lag waarschijnlijk in het oosten van Evergem, tussen Langerbrugge en 

Doornzele. Daar is tegenwoordig een straat met de naam Bergeling. 

 

Het Bergelken/de Bergeling was een buurt, genoemd naar een verhoging in het landschap. 

Bergelken/bergeling is immers de diminutiefvorm van berg, en betekent dus „bergje‟.  

 

 

BOUTSHUL 

 

De precieze ligging van de Boutshul is niet duidelijk. Uit de excerpten weten we wel dat de 

Boutshul op één van de drie meersgebieden met de naam Durme(n) lag en dat de Boutshul ten 

noorden van de Kale lag.  

 

Het complex is genoemd naar een hul of heuvel, waarbij een persoon met de naam Bout(s) 

woonde. Bout, Boud is een verkorte vorm van Boudewijn, waaruit ook de familienaam Boudt, 
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Baudts is afgeleid (met tal van varianten) (De Brabandere 2003: 166). Bout kan zowel de 

voor- als de familienaam van de persoon in kwestie zijn geweest. 

 

 

GEEST (CD8) 

 

De voormalige Geest lag in het zuidoosten van Belzele, meer bepaald ten zuiden van het 

Vurstje en liep door tot Westbeke. 

 

Geest komt van het Germaanse woord gaistu en betekent volgens Gysseling „hogere 

zandstrook in of langs zee- of rivierkleigebied‟ (Gysseling 1960: 390). De Evergemse Geest 

boordde de Kalemeersen af en vormde de scheiding tussen de Durmakker en de Durme-

Kalevallei. In tegenstelling tot wat Gysseling in zijn definitie vermeldt, bestond de strook niet 

uit zand. Hij was juist zeer moerassig. De aangrenzende percelen van de Durmakker waren 

echter wel zandgronden (Ms AdV).  

 

 

HEUVEL (KM4-6) 

 

Heuvel lag in het noordoosten van Evergem, meer bepaald in Doornzele. 

 

Heuvel komt van het Germaanse woord hubila (Gysseling 1960: 493). Het is een kleine 

bodemverheffing in het landschap. De omgeving rond die heuvel werd later Heuvel genoemd.  

 

 

HONDSCHOOT (I7) 

 

Hondschoot lag in het oosten van Evergem, in de wijk Over-het-water, ten zuiden van het 

vroegere Heerstraatje (Ms AdV). 

 

Het toponiem bestaat uit hond en schoot. Volgens Gysseling (1960: 1031) komt schoot van 

het Germaanse skauta, dat „beboste hoek zandgrond uitspringend in moerassig terrein‟ 

betekent. Schoot is dan een afleiding van het werkwoord schieten in de betekenis „zich snel 
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voortbewegen, vooruitspringen‟. Schoot is dus net zoals donk van oorsprong een hoogtenaam 

(Zomergem, p. 107). 

 

Volgens Ms AdV wijst de component hond erop dat er veel (wilde) honden bij/op die schoot 

liepen. Dat is echter betwistbaar. Helsen (1961: 17-25) geeft in zijn bespreking van hond in 

toponiemen de verschillende interpretaties van het bestanddeel weer. Lindemans meent dat 

hond een benaming is voor „gemeenschappelijk weiland‟ of „slecht, drassig weiland‟ (Helsen 

1961: 17-18). Carnoy ziet een verband met het oudnederfrankisch hun „bruin‟ (Helsen 1961: 

18). Prims zegt dan weer dat hont een polderse landmaat voor moerland is, maar dan bestaat 

het toponiem uit een telwoord en hont (Helsen 1961: 18-19), wat dus voor het Evergemse 

toponiem niet van toepassing is. Sacre beweert dat hond(s)-toponiemen betrekking hebben op 

plaatsen met een grensligging en neemt dus de betekenis „grens, scheiding‟ aan voor hond 

(Helsen 1961: 19). Helsen zelf deelt de mening van Van Dijck en anderen, namelijk dat er een 

verband is tussen hond(s)-toponiemen en de indeling van Germaanse vrijlieden in 

honderdmanschappen en de ermee samenhangende rechtsgebruiken. Of er met een 

honderdmanschap nu een bond van 100 krijgers, een gemeenschap van 100 hoeven of 100 

families wordt bedoeld, is niet duidelijk. In elk geval stond er aan het hoofd van zo‟n 

honderdmanschap een honderdman, een frankische rechtsambtenaar dus die in het Nederlands 

vroeger hond/hon werd genoemd (Helsen 1961: 19-20). Hondschoot zou dan verwijzen naar 

een schoot waarover het gezag van een frankische rechtsambtenaar of honderdman gold. 

Helsen (1961: 28) merkt ten slotte op dat hond(s)-toponiemen vaak verwijzen naar 

grensplaatsen. Het Evergemse Hondschoot lag inderdaad op de grens met Desteldonk. 

 

 

HOGE AARD (L5-6) 

 

De Hoge Aard lag in het oosten van Evergem, meer bepaald in Doornzele aan de Durme. Het 

complex is nu verdwenen door de uitbreiding van het Kanaal Gent-Terneuzen. 

 

De Hoge Aard was een hoger gelegen deel van het meersgebied met de naam Aard (zie Aard 

1 in glossarium en infra: Aard). 
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INDONKEN (KL4-5) 

 

Indonken lag ergens in de Gaver, vermoedelijk die in Doornzele (zie Gaver 1 in glossarium).  

 

Indonken was een gebied bij een donk (zie supra: Papendonk), waarschijnlijk de donk waarnaar 

ook de Doornzeelse wijk Terdonk is genoemd. 

 

 

MUINKSBERG (D6) 

 

Waarschijnlijk lag Muinksberg in Belzele, meer bepaald in de Ralingen (aangezien 

Muinksstede daar ook lag). 

 

Muinksberg betekent letterlijk „berg van De Muynck‟. Berg komt van het Germaans berga. In 

onze streken kon iedere bodemverheffing, hoe gering ook, al berg genoemd worden. De 

familienaam De Muynck is nog altijd goed vertegenwoordigd in Evergem 

(www.familienaam.be, 9/11/2010). De Muynck komt van het Middelnederlandse woord 

monic, moninc, mun(i)c „monnik, kloosterling‟ (De Brabandere 2003: 882). 

 

 

NEDERE BUNT 

 

Over de ligging van de Nedere Bunt bestaat geen zekerheid. 

 

Bunt is een afleiding uit het Germaanse woord bon „riet‟, met het collectiefsuffix -t, dat 

plantennamen omvormde tot plaatsnamen. Een bunt of bent was dus een moerassige plaats 

waar veel riet groeide (Lembeke, p. 52). De Nedere Bunt was dus een laaggelegen veld 

begroeid met riet of rietachtige grassoorten.  

 

 

NEDERE EEKHOUT (AD2-8) 

 

De Nedere Eekhout was het lager gelegen deel van de Belzeelse Eekhout (zie infra: Eekhout). 

http://www.familienaam.be/
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SCHERPSCHOOT (IJ5-7) 

 

Het complex Scherpschoot was gelegen in het oosten van Evergem, in de wijk Over-het-water, 

bij de Oude Straat (de weg van Doornzele naar Langerbrugge) (Ms AdV). 

 

Scherpschoot is genoemd naar een schoot (zie supra: Hondschoot) die er nogal scherp, puntig 

moet hebben uitgezien. 

 

 

SCHOOT (KM4-6) 

 

Het complex Schoot lag in het noordoosten van Evergem, meer bepaald in Doornzele (Ms 

AdV). 

 

Het complex is genoemd naar een schoot (zie supra: Hondschoot). 

 

 

 

g) naar de grootte 

 

BUNDERS (JL7-L6) 

 

De Bunders lagen in het oosten van Evergem aan het huidige kanaal Gent-Terneuzen (vroegere 

Durme). 

 

Akkerlanden werden vroeger vaak genoemd naar hun grootte. Bunder is een oude landmaat. 

Eén bunder kwam overeen met 900 vierkante roeden. Eén vierkante roede is 14,8559857 

vierkante meter. De metrieke waarde van het bunder is dus (14,8559857 x 900=) 13 369, 371 

vierkante meter,  dus 1 hectare , 33 are, 69 centiare (WVD I, 1: 92).  

Het complex Bunders bestond waarschijnlijk uit grote percelen waarvan de omvang voor de 

waarnemers het bunder benaderde. 
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GROTE GAVER (KM4-6) 

 

De Grote Gaver lag te Doornzele. 

 

De Grote Gaver maakte deel uit van de Oostgaver (ook kortweg Gaver genoemd). Het was de 

benaming voor een groter geheel binnen die Oostgaver. 

 

 

 

h) naar de ligging 

 

(TER) BREKEN (KM4-6) 

 

(Ter) Breken moet ergens in Doornzele gelegen hebben. 

 

Volgens Achiel De Vos is het mogelijk dat (Ter) Breken een verschrijving is van (Ter) Beken, 

dus „bij de beek‟ (Ms AdV). Mogelijk wordt het Molenvaardeken bedoeld. 

 

 

BUCHT (H7) 

 

Bucht hoorde bij het Goed te Geetschuur, en lag dus in het oosten van Evergem. 

 

Bucht is een variant van bocht en verwijst hier naar „een met houtwerk omheinde ruimte, een 

perk, waarin dieren worden bijeengehouden‟ (WNT i.v. Bocht
II
). Etymologisch is het 

waarschijnlijk hetzelfde woord als bocht „kromming‟, dat met een -t-suffix afgeleid is uit de 

stam van het werkwoord buigen. Het woord zou in eerste instantie zijn toegepast op een 

kromme omheining en vervolgens op de ruimte daarbinnen (EWN i.v. bocht 1).  
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DAMBROEK (C8) 

 

Dambroek lag in het zuidoosten van Belzele, vlak bij de Kale. Het is tegenwoordig de naam 

van één van de straatjes in de nieuwe Belzeelse verkaveling tussen de Oosteindestraat en de 

Molenhoek. 

 

Dambroek betekent „broek, dus moerassig terrein, bij een dam‟. Langs de Kale was er een 

dam opgericht om de dorpelingen te beschermen tegen overstromingen. Naar deze dam is ook 

de wijk Dam genoemd. 

 

 

DURME(N) (1: KL7 en 2: FG8 en 3: AB7-8) 

 

Durme(n) komt als naam voor een meersgebied op drie verschillende plaatsen in Evergem 

voor, telkens aan de oude rivier de Durme. Het eerste meersgebied (zie Durme(n) 1 in 

glossarium) lag in Doornzele, meer bepaald ten westen van de vroegere Durme (huidig 

Kanaal Gent-Terneuzen). Het tweede Durme(n) was gelegen in het voormalige Evergem Sint-

Baafs, meer bepaald ten noorden van de Durme (huidige Kale) tussen het Vurstjen en 

Langerbrugge. Het derde gelijknamige meersgebied ten slotte lag in het zuiden van Belzele, 

meer bepaald ten noorden van de Durme (huidige Nieuwe Kale). De huidige Durmestraat 

herinnert er nog aan. 

 

Het Evergemse toponiem Durme is de oorspronkelijke benaming voor de rivier de Kale en de 

Moerlede - Sassevaart op Evergems gebied, die vroeger de middenloop van de Durme 

uitmaakten. De riviernaam werd naderhand ook als soortnaam gebruikt met als betekenis 

„meersland langs de rivier de Durme‟ (Ms AdV). In de 14
de

 eeuw verdween Durme als 

riviernaam in officiële documenten. Het toponiem bleef wel bestaan als wijknaam 

(bijvoorbeeld Durmen in Zomergem) en als soortnaam (Vinderhoute, p. 42). 

 

De Durme is vandaag een bijrivier van de Schelde. De oorspronkelijke Durme werd gevormd 

door een net van natuurlijke waterloopjes. Enerzijds was er de Poeke(beek), vanaf de 15
de

 

eeuw Neerkale genoemd, die ontspringt in de buurt van Tielt. Anderzijds was er de Durme, 

vanaf de 15
de

 eeuw (Hoog)Kale genoemd, die haar oorsprong heeft in de streek van Aalter. 

Deze laatste rivier werd bijna volledig opgenomen in de latere Brugse Vaart (gegraven in 



116 

1613). Beide waterloopjes vloeiden samen te Vinderhoute, waarna de rivier dan verder liep 

over Evergem, Mendonk, Moerbeke en Waasmunster om dan bij Hamme uit te monden in de 

Schelde. In de 14
de

 - 15
de

 eeuw werd de bovenloop van de Durme afgesneden van de rest en 

vormde dan samen met de Poeke een nieuwe hydrografische eenheid, met de naam Kale. 

Deze naam zette zich door op de middenloop tot aan Langerbrugge. De naam Durme bleef 

enkel bestaan op de benedenloop. Durme en Kale zijn met andere woorden enkel identisch 

tussen Aalter en Langerbrugge. 

 

Op Evergems grondgebied onderscheidt men twee delen van de Durme. Ten eerste het 

gedeelte van het Rabot tot Langerbrugge, dat nagenoeg volledig intact bewaard is en nu 

bekend is onder de naam Kale. Een deel van de bedding valt nu in de Ringvaart. Dit rivierdeel 

Rabot-Langerbrugge vormde de grens tussen Evergem en Vinderhoute, Mariakerke, 

Wondelgem. De oorspronkelijke naam was Durme, in 1215 was al sprake van „inter scaldam 

et dormam‟. In 1412 duikt de eerste aanwijzing op voor de naamsverandering naar Kale: „de 

caelne zal hij scouwen‟. Ten tweede onderscheidt men op Evergems grondgebied de Durme 

van Langerbrugge tot Rodenhuize, die al in 1547 werd opgenomen in de bedding van de 

Sassevaart (latere kanaal Gent-Terneuzen). Dit deel vormde de grens tussen Evergem en 

Oostakker, Desteldonk, Mendonk. Ook van dit riviergedeelte was de oorspronkelijk naam 

Durme. In 1306 treffen we de attestatie „in den gheer an de dorm ten overloepe‟ aan. De 

Durme is op dit gebied al vroeg opgenomen in een complex van moerwaterlopen dat Gent 

verbond met zijn uitbatingen te Wachtebeke, Moerbeke, Hulst, Aksel, Assenede, Zelzate en 

Terneuzen. De naam Durme werd dan ook verdrongen door Moervaart (De Vos 1958: 1-16). 

 

De betekenis van het woord durme is nog niet opgehelderd. 

 

 

OOSTGAVER(S) (L5) 

 

Het complex De Oostgaver(s) lag in het noordoosten van Evergem, meer bepaald in het 

noorden van Doornzele, achter de kerk en het klooster, in de wijk Terdonk. Het werd ook 

aangeduid met de simplexe benaming Gaver (zie supra: Gaver). Samen met de Westgaver 

vormde het één groot meersgebied aan het huidige Molenvaardeken. 
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Het toponiem dankt zijn bepaling oost aan het feit dat het het oostelijke deel vormt van het 

meersgebied. 

 

 

OOSTER(SE)SCHOOT (KM4-6) 

 

De Oosterseschoot lag in het oosten van Doornzele en vormde het oostelijke deel van de 

Schoot (Ms AdV) (voor Schoot zie supra: Hondschoot en Schoot). 

 

 

TROOST (BL2-3) 

 

Troost lag mogelijk bij het complex Riet, dus in het noorden van Evergem. 

 

Troost is een samentrekking van ter en roost. Troost betekent dus „bij de roost‟. Roost bestaat 

uit het Middelnederlandse woord roos „riet‟ en het collectiefsuffix -t. Roost betekent dus 

„plaats waar veel riet groeit‟ (VMNW i.v. Roost). In Evergem was er een gebied met de naam 

Riet (zie supra), dus misschien lag Troost daar dan in de buurt.  

 

 

TUSSEN BEIDE DE LEDEN (G8) 

 

Uit de attestaties in het glossarium kunnen we afleiden dat Tussen Beide de Leden in het 

zuiden van Evergem in het meersgebied de Langewilge lag. 

 

Een lede is een „gegraven waterloop‟ (VMNW i.v. Lede
II
). Het gebied Tussen Beide de Leden 

lag mogelijk tussen de gegraven waterlopen de Burggravenstroom en de Ringvaart. 

 

 

 

 

 

 

 



118 

i) naar een gebouw 

 

BOUTSSCHURE (D4) 

 

Boutsschure lag ten westen van huidig Evergem-Centrum, op de Asschoutkouter.  

 

Het complex is genoemd naar een schuur, toebehorend aan een zekere Bout (zie supra: 

Boutshul). In onze bronnen is de naam al overgegaan op landerijen in de Asschoutkouter.  

 

 

RUTSENBURG (BD2-3) 

 

Het meersgebied Rutsenburg lag deels op Sleidings, deels op Evergems grondgebied, 

namelijk in het uiterste noordwesten van Evergem bij de vroegere Zeepvaart (huidig Sleidings 

Vaardeken). 

 

In haar scriptie over de toponymie van Sleidinge geeft Lieve De Vos (1974: 270-271) de 

analyse van Gysseling weer voor het Gentse toponiem Ritsenborg. Volgens hem komt het 

eerste deel, nl. rits/ruts, uit het Germaanse hrîdisk, bij het Germaanse hrîdan „koorts‟, waarbij 

ook het Middelnederlandse rîden „beven‟ en het Nederlandse rillen (uit ridlan). Daaraan is er 

dan volgens Gysseling een tweede suffix toegevoegd, nl. ritsig „koortsig‟. Hrîdiskan burg 

betekent dan „bevende burg‟. Gysseling geeft aan dat de grond rond die Gentse Ritsenborg zo 

drassig was dat een aldaar gebouwde burg, die natuurlijk in die tijd van hout was, inderdaad 

wankel geweest moet zijn. 

Het Middelnederlandse borch, burg kan ten eerste „vlek, stad‟ betekenen en ten tweede 

„burcht, slot, kasteel‟ (MNW i.v. Borch). We nemen de tweede betekenis aan, hoewel Lieve 

De Vos (1974: 271) vreemd genoeg geen enkele aanwijzing kan vinden dat er op die plaats in 

Evergem of Sleidinge een burcht heeft gestaan. De hypothese van Gysseling zou nochtans 

perfect toegepast kunnen worden: het Evergemse Rutsenburg lag langs de Langebeek, dus op 

moerassige, drassige grond (De Vos 1974: 271). 
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WESTSCHURE (B2-3) 

 

Westschure lag in het laatschap Speibroek, dus op de grens tussen Evergem en Sleidinge, ten 

westen van Kromvelde. 

 

Schure, de oude en nog dialectische vorm van schuur, komt van het Germaanse woord 

skurjon, „schuur‟ (Gysseling 1960: 390). Het landerijencomplex Westschure is genoemd naar 

een schuur die helemaal in het westen van Evergem lag. 

 

 

 

j) naar de vroegere toestand of naar de wijze van ontginning  

 

BOSSELINGE 

 

De Bosselinge is niet meer te lokaliseren. 

 

Bosselinge is samengesteld met het collectiefsuffix -ing(e) en betekent letterlijk „veelheid aan 

beboste plekken‟. Het toponiem verwijst dus naar een terrein met beboste plekken.  

 

 

EEKHOUT (AD2-8) 

 

Eekhout lag in Belzele. 

 

Hout was het oude Middelnederlandse woord voor „bos‟. Eekhout betekent dus „bos van 

eiken‟. Al in de 15
de

 eeuw was het bos minstens gedeeltelijk gerooid want dan duidt het 

toponiem al een buurt aan: „ter plaetsen daerment noumt up heechout‟ (1456). 

 

 

GEUTE (E6) 

 

De Geute lag ten noorden van Evergemdorp, tussen de huidige Bezoek- en Hofbilkstraat. 
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Geute treffen we nu nog aan als dialectwoord voor goot. Een geute is „een gegraven geul in de 

grond, een greppel‟ (WNT i.v. Goot). Het complex was nat en moerassig, waardoor er een 

geute gegraven werd. De Eendenpoel of Klaverbeke liep erdoor (Ms AdV). 

 

 

HOKLAAR (J4-5) 

 

Het voormalige Hoklaar lag in de wijk Over-het-water, tussen Kerkbrugge en Doornzele, 

even ten westen van de Doornzeelse molen. 

 

Hoklaar is een oud toponiem, het duikt al op in de 12
de

 eeuw. De component laar betekent 

„open plek in een bos‟ (WNT i.v. Laar). Over de betekenis van hok in dit toponiem is geen 

eenduidigheid. Volgens Gysseling gaat het terug op het Germaanse woord hoc 

„everzwijn‟(Ms AdV). Dan zou Hoklaar „open plek in het bos waar veel evers liepen‟ 

betekenen.  

 

 

LO (KM4-6) 

 

Het voormalige Lo lag te Doornzele. 

 

Lo stamt van het Germaanse woord lauha dat „bosje op hogere zandgrond‟ betekent 

(Gysseling 1978: 18).  

 

 

 

k) naar vroegere kuilen of putten 

 

PUT 

 

Waarschijnlijk lag het landschappelijk complex Put ten noorden van Sleidinge, waar de 

straatnaam Putten aan zijn bestaan herinnert. 
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Put stamt af van het Germaanse woord putja (Gysseling 1960: 812). Put is overgegaan op het 

gebied rond een put. 

 

 

 

l) naar de juridische status 

 

GEMENE KOUWENBROEK (H5-6) 

 

De Gemene Kouwenbroek lag ten noordoosten van Evergemdorp, vlak bij Kerkbrugge. 

 

Gemeen betekent „gemeenschappelijk, openbaar‟ (VMNW i.v. Ghemene
IV

). De Gemene 

Kouwenbroek maakte deel uit van het grotere meerscomplex Kouwenbroek (zie 

Kouwenbroek 1 in glossarium) en vormde een gemeenschappelijke graas- of hooiweide 

(Lovendegem, p. 66). 

 

 

 

m) naar water 

 

EENDENPOEL / EENDENPLAS (DG5) 

 

De Eendenpoel, ook Eendenplas genaamd, was oorspronkelijk het gedeelte van de 

Klaverbeek aan zijn oorsprong. Later werd de hele Klaverbeek ermee aangeduid en strekte het 

zich dus uit over het noorden van Belzele en het noorden van huidig Evergem-Centrum. 

Vandaag herinnert De Eendenplasstraat in het noordoosten van Evergem-Centrum aan de 

voormalige poel. 

 

In de dialecten benoemen poel en plas dezelfde entiteiten, het zijn allebei vijvernamen. De 

Eendenpoel of Eendenplas was dus een vijver waarin eenden zwommen.  
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KREKE 

 

De ligging van de voormalige Kreke is onduidelijk. 

 

Het Middelnederlandse woord kreke (tegenwoordig kreek) betekent „kreek, inham, ondiep 

water‟ (MNW i.v. Creke). Het gebied rond die kreek kreeg later de naam Kreke. 

 

 

OUDE VIJVER 

 

De ligging van de Oude Vijver is niet meer bekend. 

 

Het complex Oude Vijver is genoemd naar een „oude vijver‟. Het woord vijver is ontleend aan 

het Oudfranse vivier, dat op het Latijnse vivarium teruggaat. Daarin herkennen we het 

werkwoord vivere, dat 'leven' betekent (Ursel, p. 139-140). Een vijver is dus letterlijk een 

„plaats waar vis levend bewaard wordt‟. Bij uitbreiding betekent het „stilstaand water, poel, 

plas, meertje‟ (MNW i.v. Vivere).  

 

Het bepalende bestanddeel oude kan op twee manieren verklaard worden. Ofwel was de 

vijver al gedempt of drooggevallen toen de naam ontstond en moet oude dus begrepen worden 

als „voormalig‟. Ofwel werd de vijver oud genoemd in tegenstelling tot recenter aangelegde 

vijvers in dezelfde omgeving. 

 

 

SLAAKT (HI6-7 en HI2-4) 

 

Slaakt (zie Slaakt 1 in glossarium) was de benaming voor twee landschappelijke complexen. 

Het eerste lag in het oosten van Evergem, meer bepaald in het gehucht Geetschure. Het 

tweede lag in het noorden van Evergem, meer bepaald in Wippelgem. Beide Slaakten zijn 

laaggelegen, zompige meersgebieden (Ms AdV). 

 

Slaakt bestaat uit slaak en het oude collectiefsuffix -t. Slaak is een oude benaming voor 

stilstaand water. Het nu nog bestaande West-Vlaamse adjectief slak 'slap, los, niet gespannen' is 

ermee verwant. Dat adjectief betekende in het Middelnederlands 'traag'. Een slaak was dus een 
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"traag" water, zonder felle stroming dus, met andere woorden, een stilstaand water. Letterlijk 

betekent slaakt 'plaats waar veel water staat'. Beide Evergemse Slaakten waren ooit erg drassige 

gebieden, die 's winters geheel of gedeeltelijk blank stonden (Zomergem, p. 37). 

 

 

WAALKEN (BC2-4) 

 

Het voormalige Waalken lag in het noorden van Belzele, in de wijk Hulst. Waalken vinden we 

in Evergem nog terug als straatnaam in Wippelgem, maar deze herinnert aan een later 

complex Waalken dat in die buurt ontstaan is. 

 

Waalken is de diminutiefvorm van waal, afkomstig van het Germaanse woord waela. 

Het WNT geeft „peilloze diepte van water, kolk’ als oorspronkelijke betekenis van waal. 

Het komt van het werkwoord walen, dat „draaien’ betekent. Tot in de 17
de

 eeuw is deze 

betekenis in woordenboeken terug te vinden (WNT i.v. Waal
I
). Het complex Waalken lag 

vlak bij het Sleidings Vaardeken. Een draaikolk of stroomversnelling in die waterloop zal 

aanleiding gegeven hebben tot de naam Waalken. 

 

 

 

n) andere benoemingsmotieven 

 

GOEDINGEN (F1-3) 

 

Goedingen lag in het noorden van Evergem. Het toponiem is bewaard in de huidige 

straatnaam Goeiingen te Wippelgem. De vorm van die straatnaam sluit aan bij de dialectische 

uitspraak van goedingen, namelijk met -d-syncope en hiaatvullende -j-. 

 

De plaatsnaam Goedingen bestaat uit het zelfstandig naamwoord goed „bezit‟, bepaaldelijk 

„onroerend bezit‟ (Van Dale i.v. Goed), het collectiefsuffix -ing(e) (zoals ook in Biestelinge 

en Bosselinge) en de meervoudsuitgang -n. Goedingen is met andere woorden een oud 

dialectisch synoniem van goederen. 
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Met deze Goedingen werd het Goed ter Langerbeken bedoeld, dat toebehoorde aan de Sint-

Baafsabdij (Ms AdV).  

 

 

 

o) benoemingsmotief onzeker 

 

AARD (1: L5-6 en 2: EG2) 

 

Aard was de naam van twee Evergemse complexen. Het eerste complex lag in het 

noordoosten van Evergem, langs de vroegere Durme te Doornzele. Het is nu echter volledig 

opgenomen in de bedding van het kanaal Gent-Terneuzen (Ms AdV). Het tweede complex lag 

in het noorden van Evergem, aan de Langebeke (huidig Sleidings Vaardeken), grotendeels op 

het grondgebied van Sleidinge (Ms AdV). 

 

Volgens Gysseling (1978: 21-22) duidde aard oorspronkelijk een gemene weide aan. In die 

betekenis vinden we het woord nog terug in de Kempen en misschien ook in de toponiemen 

Zwijnaarde en Eksaarde. In Oost-Vlaanderen is het echter al vroeg aanlegplaats gaan 

betekenen (zoals bijvoorbeeld in Oudenaarde) en vooral te Gent waren dergelijke aarden 

bijzonder talrijk (Gysseling 1978: 21-22). In principe zijn beide betekenissen mogelijk voor 

de Evergemse Aard, aangezien het meersgebied aan een rivier lag. De eerste betekenis lijkt 

ons echter de meest aannemelijke aangezien er geen indicaties zijn dat er ook een aanlegplaats 

voor schepen of scheepjes was. 

 

 

IMPELINGEN (D4) 

 

Het voormalige Impelingen lag op de Asschoutkouter. 

 

De verklaring van dit toponiem ligt niet voor de hand. Aan de hand van de component -ingen 

zouden we kunnen aannemen dat we hier te maken hebben met een oude Germaanse 

nederzettingsnaam. Dan zou impel echter een Germaanse persoonsnaam moeten zijn, want 

nederzettingsnamen op -ingen zijn normaal gevormd met de naam van een Germaans 

clanhoofd. In het familienaamwoordenboek van De Brabandere staat de familienaam Impel, 
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maar die is niet afgeleid van een persoonsnaam maar van een plaatsnaam, nl. Impel in het 

Vlaams-Brabantse dorp Eppegem (De Brabandere 2003: 643). Voor dat Eppegemse toponiem 

hebben we echter nergens een verklaring kunnen vinden. Net zoals de wijknaam Ralingen, 

waarin evenmin een Germaanse persoonsnaam te ontdekken viel, blijft Impelingen tot nader 

order een mysterie.  

 

 

KORTE MAARK (GH5-6) 

 

Korte Maark lag in de wijk Kouwenbroek, tussen Kerkbrugge en Wippelgem. 

 

Over het bestanddeel Ma(a)rk bestaat geen eensgezindheid. Het MNW (i.v. Marke) geeft aan 

dat mark uit het Middelnederlandse marke stamt, met „grens‟ als oorspronkelijke betekenis. 

Op gezag van Mansion (1935: 106) en Tavernier-Vereecken (1968: 455) nemen we aan dat 

zich hieruit de toepassing „grenswaterloop‟ ontwikkelde. 

Gysseling neemt echter een andere betekenis aan van mark bij zijn verklaring van het West-

Vlaamse toponiem Kortemark, namelijk afkomstig van Marko, een Germaanse waternaam, 

dus de naam van een beek (Gysseling 1960: 573). Bij zijn uitleg over het West-Vlaamse 

toponiem Marke lezen we dat hij mark interpreteert als afkomstig van het Germaanse 

hydroniem Marko „de moerassige‟ (Gysseling 1960: 664). 

Een veel vroegere verklaring van mark vinden we in het glossarium van Stallaert, namelijk 

„mark, grens, palen‟ en „gemeenschappelijke grond en eigendom van een gemeente, 

gemeentegoed, bossen, heiden, weiden‟ (Stallaert 1891: 190). 

Voor het grondwoord in het Evergemse toponiem Korte Ma(a)rk lijken ons twee hypothesen 

valabel. Ten eerste kan mark een watertje aangeduid hebben dat op een grens liep. De 

bepaling kort is hierbij echter moeilijk te verklaren. Was het dan een korte waterloop? Ten 

tweede kan mark aangeven dat er op die plaats ooit een grenspaal gestaan moet hebben. Ook 

hier is een interpretatie voor kort moeilijk. 

 

 

MALE (D4) 

 

Het voormalige Male lag in het westen van Evergem op de Asschoutkouter. 
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Male komt wellicht zoals de gelijkluidende West-Vlaamse plaatsnaam (Male onder Sint-Kruis 

bij Brugge) uit Germaans malho, wat „zak‟ betekende. In de microtoponymie duidt het woord 

een zakvormige laagte in het landschap aan (Gysseling 1960: 654). Middelnederlands male 

betekent daarnaast ook „grenspaal, grenssteen‟ (MNW i.v. Mael
I
) maar aangezien ons 

toponiem niet aan een grens lag, is deze hypothese onwaarschijnlijk. 

 

 

REEDONK (C6-7) 

 

Reedonk was gelegen in de Belzeelse wijk Overdam, op de Westakker. 

 

Reedonk bestaat uit ree en donk (zie supra: Papendonk). Het bestanddeel ree kan verwijzen 

naar het dier ree. In onze streken leefden er vroeger immers verschillende hertachtigen in het 

wild, wat we bijvoorbeeld kunnen zien aan het West-Vlaamse toponiem Hertsberge, dat 

verklaard wordt als samenstelling van de diernaam hert en het bestanddeel berg 

(Debrabandere, Devos e.a. 2010: 107). Het toponiem Reedonk betekent dan „verhoging waar 

wel eens reeën voorkwamen‟. Volgens Luyssaert (Landegem, p. 25) echter betekent ree in het 

Evergemse toponiem Reedonk „afwateringsgreppel‟. Als we deze betekenis aannemen, 

betekent Reedonk „verhoging bij een afwateringsgreppel‟. 

 

 

REEVOORD (KM4-6) 

 

Reevoord moet ergens te Doornzele gelegen hebben. Dat geeft de attestatie „up de kuere 

gheheeten den Reevoert‟ (1600) aan, aangezien Doornzele in de volksmond ook wel de Keure 

werd genoemd.  

 

De component voord(e) komt uit het Germaanse furdu, dat „doorwaadbare plaats in een rivier 

of beek betekent’(Gysseling 1960: 1024). Bij uitbreiding is het een kunstmatig aangelegde 

overgangsplaats door een laag en drassig gebied (Lovendegem, p. 11-12). Net zoals bij 

Reedonk kan de component ree op twee manieren verklaard worden. We kunnen de diernaam 

ree aannemen, dan was de Reevoord een voorde waar soms reeën te zien waren. Luyssaert 

neemt hier echter opnieuw de betekenis „afwateringsgreppel‟ aan voor ree (Landegem, p. 25). 

Reevoord betekent dan „afwateringsgreppel bij een voorde‟.  
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WULFSVENNET 

 

De kans is groot dat het Wulfsvennet een deel was van een van de drie Evergemse „Venetten‟, 

en dat het dus te Elslo, Doornzele of Belzele lag (zie supra: Vennet). Over welk Vennet het 

precies gaat is niet duidelijk. 

 

Het toponiem Wulfsvennet bestaat uit Wulf in de genitief en vennet (zie supra: Vennet). Over 

het bestanddeel wulf zijn verschillende hypothesen. Wulf kan ten eerste op de dierennaam wolf 

slaan. Wolvenhorden kwamen in onze gebieden geregeld voor en verdwenen pas rond 1800. 

In deze veronderstelling betekent Wulfsvennet „vennet waar wolven rondlopen‟. Maar volgens 

Helsen (1961: 2) is met het bestanddeel wolf/wulf in toponiemen enkel een dierennaam 

bedoeld als er tussen het dier en de plaats een min of meer vast verband bestaat. Zo meent hij 

dat het niet klopt dat bijvoorbeeld Wolfakker - omdat er toevallig eens een wolf zou zijn 

gezien - is samengesteld met de dierennaam. Wolf in Wolfskuil of Wolfsput daarentegen wijst 

volgens hem wel op het dier aangezien er vroeger putten werden gegraven om wolven te 

vangen. Aangezien er geen direct verband bestaat tussen wolven en een vennet zouden we dus 

volgens Helsen niet mogen aannemen dat het dier wolf hier bedoeld is.  

(De) Wolf/wulf kan ten tweede verklaard worden als familienaam (Devos 2002: 214-217). Het 

was oorspronkelijk een bijnaam die werd gegeven aan iemand met wolventrekjes. Zonder 

lidwoord kan het ook een patroniem zijn, namelijk de Germaanse voornaam Wolf (De 

Brabandere 2003: 1335). In dat opzicht was het Wulfsvennet een complex dat toebehoorde 

aan een persoon met de familienaam (De) Wulf. Helsen (1961: 10) wijst er ten slotte op dat 

wolf-toponiemen vaak grensplaatsen aanduiden. Aangezien we echter de precieze ligging van 

het Evergemse Wulfsvennet niet kennen, kunnen we deze hypothese voor Evergem niet 

bevestigen. 
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5. HOEVEN EN ANDERE GEBOUWEN 

 

5.1. Kernbestanddelen in hoevenamen 

 

De kernbestanddelen van de Evergemse hoevenamen zijn goed, hof, hofstede en stede. 

 

GOED 

 

Goed als hoevenaam wijst meestal op een landbouwbedrijf van aanzienlijke omvang. In enge 

zin duidt het alleen de hoevegebouwen aan, maar vaak werd het opgevat als het ruimere 

geheel van gebouwen, erf en bijhorende landerijen. Bovendien kan goed ook slaan op de 

gronden die iemand in zijn bezit heeft, zonder dat daar noodzakelijk gebouwen op staan. 

 

De goed-toponiemen zijn in Evergem sterk vertegenwoordigd. De meeste bestaan uit het 

grondwoord goed, het plaatsbepalend voorzetsel te en een nederzettingsnaam. Ze slaan 

allemaal op de goed-betekenis in ruime zin. Vaak waren die hoeven belangrijke 

ontginningscentra die aan de basis lagen van nederzettingen (Lovendegem, p. 32; Zomergem, 

p. 55). 

 

 

HOF 

 

Hof komt van het Germaanse hofa „boerderij‟ (Gysseling 1960: 501). Dat was de 

oorspronkelijke betekenis. In de domaniale tijd (9
de

 - 11
de

/12
de

 eeuw) kreeg hof een 

specifiekere betekenis. In deze periode werd de landbouwactiviteit georganiseerd vanuit grote 

productie-eenheden of domeinen, die bestonden uit een grote centrale hoeve met daarrond een 

aantal kleine boerderijtjes van onvrije of halfvrije boeren. Zo‟n centrale domeinhoeve kreeg 

de naam hof, een woord dat verbonden werd met de gedachte „groot, belangrijk‟. Voor de 

woningen van de horigen werden benamingen als hofstede en stede gebruikt (Lovendegem, p. 

32-33; Zomergem, p. 55). 

 

Voor 1600 is het enige hof-toponiem in Evergem Hof ter Beke. 
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HOFSTEDE EN STEDE 

 

Als boerderijnamen hebben stede en hofstede over het algemeen betrekking op bescheidener 

bedrijven dan goed en hof. Stede komt van het Germaanse woord stadi (ook voorloper van 

stad) en betekent etymologisch gewoon „plaats, plek‟ en werd in de oudere taal in het 

bijzonder gebruikt voor de plaats waar iemand woont. Zo komt het dat naast allerhande 

boerderijen - van middelgroot tot keuterbedrijf - ook gewone huizen met bijhorende grond, in 

of buiten het dorp of gehucht, stede genoemd kunnen worden.  

 

De samenstelling hofstede duidde in de domaniale tijd het perceel aan met de daarop staande 

woning, bestemd voor de onvrije of halfvrije boer die op een „hof‟ of centrale domeinhoeve 

tot karweien verplicht was. Toen dat domaniale systeem en de horigheid verdween, verruimde 

hofstede gestaag zijn betekenis en werd het toegepast op elk landbouwbedrijf dat niet als „hof‟ 

bestempeld werd. Het betekenisverschil tussen hofstede en hof ging later verloren. 

 

Maar het valt op dat stede en hofstede lang niet altijd betrekking hebben op boerenwoonsten. 

Vaak duiden ze percelen land aan, dikwijls op plaatsen waar geen vroegere bewoning aan te 

wijzen valt. Toch mogen we aannemen dat plaatsen die een naam met stede dragen, 

oorspronkelijk wel bewoond waren en dat de persoonsnaam waarmee dergelijke toponiemen 

meestal zijn samengesteld, naar een vroegere bewoner of eigenaar verwijst. Dat er van die 

bewoning dikwijls geen enkel spoor meer te bekennen valt, hoeft niet te verwonderen als we 

bedenken dat de kleine boeren vroeger in povere huisjes woonden, bestaande uit een houten 

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

kwam het spoedig tot verval, zodat er na korte tijd aan niets nog te merken was dat daar ooit een 

huis had gestaan. Bovendien gebeurde het vroeger vaak dat kleine lieden die elders gingen 

wonen, hun huisje gewoon afbraken om het op een nieuwe plek weer op te bouwen.  

Uit een vergelijking van de land- en renteboeken van vóór en na de godsdiensttroebelen 

(einde 16
de

, begin 17
de

 eeuw) blijkt dat tijdens die bewogen periode uit de geschiedenis in het 

Meetjesland tal van hoeven en huizen verwoest of verlaten werden. Vele daarvan werden nooit 

heropgebouwd.  

 

In Evergem blijkt uit sommige excerpten duidelijk dat het om een hoeve gaat, bijvoorbeeld bij 

de Brugghemansstede („een ander behuusde stede ... ghenaemt brugghemans stede streckende 
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neffens der lieve‟, 1531) of dat het om een perceel gaat waar vroeger een gebouw heeft gestaan, 

bijvoorbeeld bij de (Arend) Dobbeleersstede („een stic lands gheheeten sdobbeleers stede‟, 

1563). Soms is dat echter niet duidelijk en dan nemen we de plaatsnaam op in dit hoofdstuk. 

Wanneer echter uit de attestaties duidelijk blijkt dat het om een stuk land gaat, dan wordt het 

toponiem onder de terreinnamen behandeld. Deze zijn echter niet opgenomen binnen het 

bestek van deze masterproef (Zomergem, p. 56; Ursel, p. 43-44). 

 

 

 

5.2. Benoemingsmotieven voor hoeven 

 

a) naar de eigenaar, pachter of gebruiker 

 

AREND ‟S CLERCXSTEDE 

 

Uit een excerpt leren we dat de Arend ‟s Clercxstede vlak bij een lede of gegraven waterloop 

lag. Er zijn dus veel mogelijkheden voor de ligging (aan de Lieve, Sassevaart…). De precieze 

ligging is ons onbekend. 

 

Arend ’s Clercxstede is de stede van Arend (de) Clerck. Arend was een veel voorkomende 

voornaam. De familienaam (de) Clerck komt uit het Latijnse clericus „geestelijke, die de 

lagere wijdingen ontvangen heeft‟. Aangezien in de middeleeuwen de geestelijkheid de enige 

geletterde stand was, kreeg klerk de betekenis „geleerde, dichter, schoolmeester, student, 

geletterde, geheimschrijver, griffier, schepenklerk, secretaris‟ (De Brabandere 2003: 252). 

(de) Clerck is een familienaam die heel frequent voorkomt in Vlaanderen 

(www.familienaam.be, 11/10/2010). 

 

 

BOEKELSGOED (H8) 

 

Het Boekelsgoed ligt te Langerbrugge. Het bestaat nog steeds en heet tegenwoordig Goed ten 

Boekel. 

 

http://www.familienaam.be/


131 

Het Boekelsgoed was oorspronkelijk een leen van Sint-Baafs en bestond uit een opperhof of 

kasteel, bewoond als zomerverblijf, en een nederhof, verpacht als boerderij. De Gentse 

schepen Boidin van der Spiegele was in 1280 de oudste ons bekende bezitter. Vervolgens 

kwam het in handen van de familie Borluut, heren van Sint-Denijs-Boekel, die hun naam 

gaven aan het Goed (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 106).  

 

 

BOLLAERTSSTEDE (JK5-6) 

 

De voormalige Bollaertsstede lag waarschijnlijk in Doornzele, ten zuiden van het vroegere 

Heerstraatje. 

 

De Bollaertsstede was een stede waarvan de familie Bollaert de eigenaar of bewoner was. De 

familienaam heeft verschillende betekenissen. Het was de beroepsnaam van de gerechtsbode, 

gerechtsdienaar of beul. Verder was het ook nog de bijnaam voor een windbuil, een 

opschepper, een afleiding van Van der Bolle of een patroniem afkomstig van de voornaam 

Boudewijn (De Brabandere 2003: 148). De familienaam komt nog frequent voor in Oost- en 

West-Vlaanderen en een deel van Antwerpen (www.familienaam.be, 15/03/2011). 

 

 

BRUGGHEMANSSTEDE (A3-6) 

 

De voormalige Brugghemansstede lag in het westen van Evergem, vlak bij de Lieve. 

 

De familie Bruggheman was de eigenaar van de Brugghemansstede aan de Lieve. De 

familienaam Bruggheman is een afleiding van Van Brugge, een herkomstnaam naar de stad 

Brugge, of van Van der Brugghe(n), een woonplaatsnaam voor iemand die aan een brug 

woonde en/of een beroepsbijnaam voor de brugwachter (De Brabandere 2003: 195). De 

familienaam Brugg(h)eman komt in Evergem hoogfrequent voor (www.familienaam.be, 

15/03/2011). 
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DAVIDSSTEDE (KL5) 

 

De Davidsstede lag in het noordoosten van Evergem, meer bepaald ten zuiden van 

Doornzeledries. 

 

De familie David of een man met als voornaam David was de eigenaar of pachter van de 

Davidsstede. David is een patroniem, afgeleid van de bijbelse voornaam David „lieveling‟ (De 

Brabandere 2003: 306). De familienaam is heel courant in Oost- en West-Vlaanderen 

(www.familienaam.be, 15/03/2011).  

 

Uit het excerpt van 1434 kunnen we afleiden waaruit het neerhof bestond: „nederhof behuust 

met eenen stalhuuse, een duufhuus, een steenin porte‟. 

 

 

GOED TER WOESTIJNE (H5) 

 

Het Goed ter Woestijne lag in het noorden van Evergem, in Wippelgem tussen de huidige 

Burggravenstroom, Droogte en Moleneinde. 

 

Het Goed was eigendom van de familie Van der Wostinen/Woestijne (Achiel De Vos - 

werkgroep 1994: 104). Deze familienaam is afgeleid van de verspreide plaatsnaam Woestijn 

„woest land‟ (De Brabandere 2003: 1335). De familienaam Van de Woestijne komt nog heel 

frequent voor in Evergem (www.familienaam.be, 15/03/2011). 

 

 

(JAN) ‟S GRAVENSTEDE (G6) 

 

‟s Gravenstede lag ten noordoosten van Evergemdorp, in de wijk Elslo, ter hoogte van 

Kerkbrugge. 

 

’s Gravenstede is niet genoemd naar een graaf, maar naar een voormalige bezitter die (De) 

Grave heette met zijn familienaam. Daarvan getuigt het citaat „an jan scraven stede telsloe‟ uit 

1445. De familienaam (De) Grave was oorspronkelijk de beroepsnaam van de voorzitter van 

de schepenbank of een bijnaam die op een dienstverband met de graaf kon wijzen (De 

http://www.familienaam.be/
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Brabandere 2003: 533). De familienaam Degraeve kent een heel hoge frequentie in West-

Vlaanderen en westelijk Oost-Vlaanderen (www.familienaam.be, 15/03/2011). 

 

 

GRIJPSSTEDE (EF3) 

 

Vermoedelijk lag de Grijpsstede bij het Grijpsveld (zie Grijpsveld in glossarium), dat in het 

noorden van Evergem, meer bepaald in Meerbeke, lag. 

 

De Grijpsstede was eigendom van de familie Grijp. De familienaam Grijp is een patroniem 

van de oude Germaanse voornaam Grip(p)o, die wellicht een bakervorm van Grimbert is. Het 

kan ook een bijnaam naar de vogelnaam grijp „griffioen‟ zijn (De Brabandere 2003: 546). 

Grijp is een typisch Meetjelandse familienaam (www.familienaam.be, 21/11/2010). 

 

 

GROOTHEERSSTEDE (IJ4-5) 

 

De Grootheersstede lag in de wijk Sabbens, in het oosten van Evergem, tussen Wippelgem en 

Doornzele. 

 

Grootheersstede betekent „stede van grootvader‟. De benaming grootheer voor „grootvader‟ 

was, net als grootvrouw voor „grootmoeder‟ in het Middelnederlands beperkt tot de Vlaamse 

gewesten (MNW i.v. Groothere). 

 

 

GROOTVROUWENSTEDE 

 

Er kwam op twee plaatsen in Evergem een Grootvrouwenstede voor. De ligging is ons echter 

niet bekend. 

 

Grootvrouw betekent „grootmoeder‟, grootvrouwenstede is dus „stede van grootmoeder‟ 

(MNW i.v. Grotevrouwe). 

 

 

http://www.familienaam.be/
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HAECXSTEDE 

 

De ligging van de Haecxstede is onbekend. 

 

De Haecxstede was de stede van de familie (De) Haeck. De familienaam (De) Haeck is een 

(beroeps)bijnaam van de visser naar de metalen of houten haak, ook vishaak. Eventueel kan 

het ook een bijnaam zijn naar de hoekige eigenschap ervan (De Brabandere 2003: 557). 

Tegenwoordig komt de familienaam De Haeck maar één keer voor in Evergem, Haeck komt 

er wel relatief frequent voor en is vaak voorkomend in oostelijk Oost-Vlaanderen en 

Antwerpen (www.familienaam.be, 21/11/2010). 

 

 

HOORINCXSTEDE 

 

De ligging van de Hoorincxstede is ons onbekend. 

 

De familie Hoorinc was eigenaar of pachter van deze Evergemse stede. De familienaam 

Horinc / Hoorink is een variant van de familienaam (Van) Hoorik (met epentethische -n-). De 

familienaam is afgeleid van de plaatsnaam Horik „hoek‟ (De Brabandere 2003: 625). 

 

 

JAN HEBBERECHTSSTEDE 

 

Over de ligging van de Jan Hebberechtsstede hebben we geen gegevens. 

 

De familie van Jan Hebberecht was de eigenaar of pachter van de hoeve. De familienaam 

Hebberecht komt van de Germaanse voornaam hari-berht „leger-schitterend‟ (De Brabandere 

2003: 595). De familienaam Hebberecht komt frequent voor in het Meetjesland en haalt zijn 

hoogste frequentie in Evergem (www.familienaam.be, 15/03/2011). 

 

 

COPPEN DRIEGENSSTEDE (KM4-6) 

 

De Coppen Driegensstede lag waarschijnlijk te Doornzele. 

http://www.familienaam.be/
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Bronnen wijzen aan dat er reeds in 1494 een zekere Jacop Drieghe in Doornzele woonde (Ms 

AdV). De familienaam Drieg(h)e heeft twee betekenissen. Het kan afgeleid zijn van het 

Middelnederlandse werkwoord dri(e)gen „hechten, rijgen‟, waardoor driege dan de 

beroepsnaam van de kleermaker of naaister was. Driege kan echter ook van het werkwoord 

driegen „bedriegen‟ komen. Dan was driege de bijnaam voor een bedrieger (De Brabandere 

2003: 402). Heel wat Gentenaars dragen tegenwoordig de familienaam Drieghe. In Evergem 

komt de familienaam nog een tiental keer voor (www.familienaam.be, 21/11/2010). 

 

 

RUFELAERTSGOED / RUFELHOVE 

 

Over de ligging van het Rufelaertsgoed, ook Rufelhove genoemd, weten we voorlopig niets. 

 

De hoeve was eigendom van Jan Rufelaert. De familienaam Rufelaert is waarschijnlijk een 

afleiding van Roef, Roelof (De Brabandere 2003: 1060). Deze Germaanse jongensnaam 

bestaat uit *hrōđ- „roem‟ en *wulf- „wolf‟ (WNT i.v. Roel). De hoeve kwam ook voor onder 

de naam Rufelhove, waarin Rufel de verkorting is van Rufelaere. 

 

 

TRAPPAERTSSTEDE (H8) 

 

De Trappaertsstede lag in het oosten van Evergem, te Langerbrugge. 

 

De stede is genoemd naar een familie Trappaert, die de hoeve in eigendom had. De 

familienaam is verwant met Van (der) Trappe(n), dat gebaseerd is op een plaatsnaam, 

namelijk een „plaats met trappen‟ (De Brabandere 2003: 1221). De familienaam is volledig 

verdwenen (www.familienaam.be, 15/03/2011). 

 

 

‟S WALSENSTEDE 

 

Waar ‟s Walsenstede gelegen heeft, weten we niet. 

 

http://www.familienaam.be/
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De stede was eigendom van de familie (De) Walssch(e). De Walsche is een typisch 

Evergemse familienaam. Ook nu nog komt hij daar het meeste voor (www.familienaam.be, 

21/11/2010). De familienaam is afgeleid van de volksnaam De Waalse „de Waal, Fransman‟ 

(De Brabandere 2003: 1298). 

 

 

 

b) naar de ligging  

 

GOED TE ASSCHOUT (DE4-5) 

 

Het Goed lag in de wijk Asschout, in het westen van Evergem. 

 

De hoeve lag, in tegenstelling tot de meeste andere hier vermelde hoeven, niet aan de basis 

van een belangrijke vroege ontginning uit de ontginningsgolf van de 11
de

 tot de 13
de

 eeuw. De 

dorpskouter op de Asschout ontstond immers al in de 11
de

-12
de

 eeuw. Het Goed heeft echter 

wel gezorgd voor de (waarschijnlijk laat 13
de

 eeuwse) ontginning van de slechtste, laatst in 

cultuur gebrachte gronden van de Asschoutkouter (Ms AdV).  

 

 

GOED TER BEKEN (H7) 

 

Het Goed ter Beken lag in het oosten van Evergem, te Langerbrugge aan de 

Burggravenstroom. Het is aan deze stroom dat het goed zijn naam te danken heeft. 

 

Het goed was oorspronkelijk een „huis van plaisancie‟, een buitengoed van rijke Gentse 

poortersfamilies. Uit pachtcontracten vernemen we dat het goed in hoofdzaak een 

landbouwuitbating was, waarvan enkel het omwalde buitenverblijf niet verpacht werd. Het 

goed omvatte ook een duiventoren, waarin de pachters de duiven moesten verzorgen in ruil 

voor de helft van de opbrengst (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 106-107). Via een 

kooppolitiek tussen 1549 en 1583 werd de oppervlakte van het goed verdubbeld. In 1584 

werd het echter verwoest door Calvinistische en Spaanse troepen in de strijd om Gent. Een 

hele tijd bleef het Goed ter Beken er vervallen bij liggen. In 1612 werd het heropgebouwd 

(Achiel De Vos - werkgroep 1994: 229).  

http://www.familienaam.be/
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GOED TEN BROEKE (GH1) 

 

Het Goed ten Broeke is gelegen in het noorden van Evergem, meer bepaald in de Heffink te 

Wippelgem. Het kasteel bestaat nog steeds. 

 

De plaatsbepaling ten Broeke maakt duidelijk dat het goed bij een broek lag. Broek gaat terug 

op het Germaanse woord broka, „moeras’ (Gysseling 1960: 190). 

 

De eerste attestatie van het goed dateert van het midden van de 14
de

 eeuw. Het Goed ten 

Broeke speelde een belangrijke rol bij de ontginningen in het noorden van Evergem. Het is 

opgericht in het begin van de 13
de

 eeuw (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 102). De Gentse 

patriciërsfamilie Borluut bleef tot het einde van de 16
de

 eeuw de eigenaar van het goed, dat uit 

een opperhof en twee neerhoven bestond. In een pachtovereenkomst kunnen we lezen dat het 

goed 28 à 29 bunder land te Evergem en 20 bunder meers en bos te Sleidinge omvatte. De 

familie Borluut was wegens de zware renten genoodzaakt om een deel van het goed te 

verkopen, waardoor het in 1571 definitief in tweeën werd gesplitst (Achiel De Vos - 

werkgroep 1994: 217). 

 

 

GOED TE ELSLO (FH6-7) 

 

Het Goed te Elslo ligt in de wijk Elslo, ten noordoosten van Evergemdorp. Mogelijk is het 

goed te vereenzelvigen met het Goed ter Woestine dat ook te Elslo lag (Ms AdV). 

 

Oorspronkelijk was het goed een leen van Sint-Baafs. In 1371 deed Roegier van der Woestine 

aangifte van het bezit (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 106). De hoofdopbrengst van het 

goed werd niet door de akkers geleverd, maar door de vele fruit- en andere bomen die er 

werden gekweekt. Het goed te Elslo was bekend om zijn boomgaard, die rond 1554 maar 

liefst 68 hazelaars, appel-, peren-, pruimen-, kersen- en moerbeibomen telde. Bovendien 

waren er heel veel bomen die voor een voorraad hout zorgden (Achiel De Vos - werkgroep 

1994: 225). 
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GOED TE GEETSCHURE (HI6-7) 

 

Het Goed te Geetschure bevond zich in het oosten van Evergem, voornamelijk tussen de 

huidige Doornzeelsestraat te Kerkbrugge en de Gentweg te Langerbrugge. 

 

Oorspronkelijk heette het goed gewoon Geetschure, naar een geitenstal die er in de 12
de

 eeuw 

gebouwd moet zijn. Toen Geetschure overging op de wijk (zie supra: Geetschure), werd het 

goed met de omschrijving Goed te Geetschure benoemd. Geetschuur was een van de oudste 

ontginningen in Evergem. Het was eigendom van het Sint-Annahospitaal, dat nauw 

verbonden was met de Sint-Baafsabdij. In 1452 werd het goed verwoest in de strijd tussen 

Filips de Goede en Gent. De wederopbouw zou veel tijd in beslag nemen (Achiel De Vos - 

werkgroep 1994: 107-108). In 1584 werd Geetschuur door een volgende ramp geteisterd: het 

woonhuis en de duiventoren werden door Engelse huurtroepen platgebrand. De pachters 

moesten het op eigen kosten weer opbouwen, maar hadden daar het geld niet voor, waardoor 

het goed een vol jaar verlaten bleef liggen. Tegen het einde van de 16
de

 eeuw ging het het 

goed wel weer voor de wind (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 231). 

 

 

GOED TER HEEGSMERE (GH4) 

 

Het Goed ter Heegsmere lag in het noorden van Evergem in de wijk Diksmere, die 

oorspronkelijk de eghsmere werd genoemd (zie supra: Diksmere). De begin-h in de 

hoevenaam is dus hypercorrect. 

 

 

GOED TEN HULLE (H3-4) 

 

Het Goed ligt ten noorden van het Goed ter Woestijne en ten zuiden van de weg Wippelgem-

Goeiingen, met andere woorden in de hoek tussen de tegenwoordige Droogte en Kramershoek 

(Achiel De Vos - werkgroep 1994: 103). Andere benamingen voor het goed zijn Kasteel van 

Crombrugghe (begin 20
ste

 eeuw) en de huidige benamingen Domein ten Bosch en Kasteel van 

Wippelgem. 
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Het goed was het buitenverblijf van enkele rijke Gentenaars (zoals de Gentse patriciër Sander 

Cante (rond 1375) en Ghelloet den Amman (rond 1400)). Aan dat buitenverblijf, dat niet 

verpacht werd, was er een landbouwbedrijf gekoppeld. Het optrekje zelf bestond uit een 

woning, een wal met grachten, een oude boomgaard en een paardenstal (Achiel De Vos - 

werkgroep 1994: 103). De gemeente Evergem heeft het kasteeldomein in 2008 opgekocht en 

sedert vorig jaar vinden er de burgerlijke huwelijken plaats. 

  

 

GOED TE KERSELARE (FG2-3) 

 

Het Goed te Kerselare lag in het noorden van Evergem, in de wijk Kerselare. 

 

 

GOED TE KLAVERBEKE (FG5-6) 

 

Het Goed te Klaverbeke was gelegen in de Evergemse wijk en heerlijkheid Klaverbeke, ten 

noordoosten van Evergemdorp (huidige wijk Droogte). 

 

 

GOED TE LANGERBEKE (G1-2) 

 

Het Goed te Langerbeke lag in het noorden van Evergem, vlak bij de huidige Kerselaarstraat 

en grotendeels ten noorden van het Sleidings Vaardeken (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 

101). De oorspronkelijke naam van het Sleidings Vaardeken is Langebeek, vandaar dus de 

naam van het Goed. 

 

Het uitgestrekte goed was eigendom van de Sint-Baafsabdij. Vlak na 1451 werd het gesplitst 

in een westelijke en oostelijke uitbating (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 101).   

 

 

GOED TEN OUDENVOORDE (L4) 

 

Het Goed ten Oudenvoorde lag in de wijk Oude Voord (zie supra), ten noorden van 

Doornzele, die haar naam dankt aan een oude voorde of „doorwaadbare plaats‟ door het 
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oostelijke deel van de oorspronkelijke Langebeek (huidige Molenvaardeke). Het was een 

„huis van plaisance‟ met een bijhorende boerderij (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 103). 

 

  

GOED TEN OVERLOPE (IJ4-7) 

 

Het Goed ten Overlope lag in de wijk Overloop, in het oosten van Evergem, tussen 

Langerbrugge en Doornzele. 

 

Het Goed lag op de laagst gelegen gronden van de hele gemeente en kreeg vaak te maken met 

overstromingen van de Kale (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 108). Bij de taken van de 

pachters hoorden dan ook graafwerken voor de afwatering. Rond het midden van de 16
de

 

eeuw geraakte het Goed in verval. In 1582 kwam het in handen van Lievin Meynkins die het 

volledig heropbouwde. Later werd het dan ook naar hem Meintjens Goed genoemd (Achiel 

De Vos - werkgroep 1994: 234). 

 

 

GOED TEN OVERWORPE (IJ4-5) 

 

Het Goed ten Overworpe lag in de wijk Overworp, in het oosten van Evergem, tussen 

Wippelgem en Doornzele. 

 

 

GOED TE SPEI(S)BROEK (B2-3) 

 

Het Goed te Spei(s)broek lag in het laatschap Speibroek, dus ten westen van Kromvelde, op 

de grens tussen Evergem en Sleidinge. 

 

 

GOED TEN VIER LINDEN (E4-5) 

 

Het Goed ten Vier Linden lag in de wijk Vier Linden (in het westen van Evergem-Centrum), 

vandaar zijn naam. 
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GOED TER VURST (E7-8) 

 

Het Goed ter Vurst lag in de wijk Vurst, in het zuiden van Evergem. 

 

Het was een hoeve die verbonden was aan het kasteelgoed van de Vurst, dat het 

oorspronkelijke verblijf van de heren van Gavere was. Waarschijnlijk werd de hoeve samen 

met het kasteel in de loop van de 12
de

 eeuw gebouwd. Toen de heren van Gavere in 1280 hun 

voogdijrechten afstonden aan de Sint-Baafsabdij, viel het goed nog niet direct in handen van 

de abdij. Dat gebeurde pas in 1395. De abten maakten er toen hun buitenverblijf van (Achiel 

De Vos - werkgroep 1994: 110). 

 

 

GOED TER WEDEN (E5-6) 

 

Het Goed ter Weden lag in de Blokshoek, dus ten noorden van Evergemdorp, ten zuiden van 

het kruispunt van de huidige Vierlinden en Bezoekstraat (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 

105). 

 

Het Goed was eigendom van het Sint-Annahospitaal (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 105). 

Het is genoemd naar zijn ligging bij een „wede‟ of „weide‟, mogelijk de plaats die in het 

glossarium onder het lemma Wede staat. 

 

 

HOF TER BEKE 

 

Het Hof ter Beke lag aan een beek. De precieze ligging is onbekend. 

 

Hof ter Beke is slechts eenmaal geattesteerd. 

 

 

KORTE MUNTE (E7) 

 

De stede Korte Munte lag in het zuiden van Evergemdorp en is genoemd naar zijn ligging in 

de straat Korte Munte (zie supra Korte Munte). 
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WALSTEDE 

 

De ligging van de Walstede is onbekend. 

 

De Walstede was een stede bij of op een wal. Volgens Gysseling (1960: 1038) komt wal van 

het Germaanse woord walla. In de Vlaamse dialecten heeft wal twee verschillende 

betekenissen: het kan ten eerste een ringgracht aanduiden, bijvoorbeeld rond een kasteel of een 

grote hoeve. Ten tweede kan het verwijzen naar een ophoping van aarde, een kunstmatig 

heuveltje waarop een gebouw staat. De tweede toepassing kon zich gemakkelijk uit de eerste 

ontwikkelen aangezien beide benoemde verschijnselen met elkaar verbonden zijn in de 

werkelijkheid: wie een gracht delft en de uitgegraven aarde op een hoop gooit, doet een heuvel 

ontstaan (Zomergem, p. 25).  

 

 

 

c) naar de (vroegere) functie 

 

OUDE SCHOLE (J5) 

 

De hoeve Oude Schole lag ten westen van Doornzeledries, ten noorden van het Heerstraatje 

en bij de molen van Doornzele. 

 

De hoeve is genoemd naar zijn vroegere functie: het moet ooit een school geweest zijn. 

 

 

OUDE SCHURE 

 

De Oude Schure lag „up den keercwech‟. Welke Kerkweg hier precies bedoeld wordt is niet 

duidelijk (Belzeelse Kerkweg of Oude Kerkweg?). 

 

Op de plaats waar deze hoeve stond, bevond zich oorspronkelijk wellicht alleen een schuur. 
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d) naar de juridische status 

 

LEEN (H5) 

 

Leen (zie glossarium Leen 3) lag in het noorden van Evergem, ten zuiden van de 

Klaverbeekstraat (huidige Droogte) en ten noorden van de Kouwenbroeken. Het is een andere 

benaming voor het Goed ter Woestijne (zie supra) (Ms AdV). 

 

Leen is een voormalige rechtsterm. Volgens het WNT (i.v. Leen) is het een „lichamelijke, 

later ook onlichamelijke onroerende zaak, die door een leenheer aan een leenman tot gebruik 

wordt afgestaan‟. Het Goed ter Woestijne was door de Sint-Baafsabdij in leen gegeven (Ms 

AdV). 

 

 

 

e) naar de ouderdom 

 

NIEUWE STEDE (C7) 

 

De Nieuwe Stede lag in het zuidoosten van Belzele, in de wijk Overdam. 

 

De voorbepaling nieuw wijst erop dat de stede op het moment van de naamgeving recent 

gebouwd was. 

 

 

OUDE STEDE 

 

De ligging van de Oude Stede is onbekend. 

 

Het adjectief oud wijst erop dat de stede ooit verlaten werd (bijvoorbeeld na verwoesting, 

Landegem, p. 33) of dat de stede relatief oud was in vergelijking met een nieuwere stede in de 

buurt. 
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5.3. Molens 

 

De Evergemse molens zijn genoemd naar hun ligging.  

Enkel de heer had het recht om molens op te richten. Ze betekenden voor hem dan ook een 

grote bron van inkomsten en waren een belangrijk controle- en machtsinstrument, want een 

landbouwer mocht nergens anders zijn graan laten malen. Tot na 1500 was er in Evergem 

maar één molen per heer: de Asschoutmolen voor Evergem Sint-Baafs, de Belzelemolen voor 

de wijk Belzele van Vinderhoute-Merendree en de Doornzelemolen voor het gelijknamige 

deel van Desteldonk. Pas in de 16
de

 eeuw zouden er nieuwe molens komen, omdat voor de 

Kerkbrugse en Wippelgemse landbouwers het transport van ongeveer 8 kilometer naar 

Asschout te veel tijdverlies betekende (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 112-113). 

 

 

ASSCHOUTMOLEN (DE4) 

 

De Asschoutmolen lag in het westen van Evergem, op de oostzijde van de Asschoutkouter, 

ten oosten van de rijksweg Gent-Watervliet (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 113). 

 

Wanneer deze molen precies gebouwd is, is niet bekend. Wel wordt in 1312 al een pachter 

vermeld. Aanvankelijk was deze molen de enige voor heel Evergem Sint-Baafs. Hij was 

eigendom van de Sint-Baafsabdij, later van het bisdom Gent (Ms AdV). Tijdens de 

godsdiensttroebelen in 1584 werd de Asschoutmolen platgebrand. Daarna kwam er een 

nieuwe molen op dezelfde plaats en met dezelfde naam die tot het einde van het ancien 

régime in gebruik bleef (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 113). In september 1800 waaide 

de molen omver, maar ook daarna werd het toponiem Asschoutmolen als plaatsbepaling 

gebruikt (Ms AdV). 

 

 

BELZELEMOLEN (C6) 

 

De Belzelemolen lag op de Belzeelse Akker, in de driehoek gevormd door de huidige straat 

Molenhoek. 
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De bouw van de molen dateert ten laatste van het begin van de 15
de

 eeuw (Achiel De Vos - 

werkgroep 1994: 114). De Belzelemolen was eigendom van de heer van Vinderhoute, hij lag 

immers in de dubbelheerlijkheid Belzele-Vinderhoute. In de loop van de 19
de

 eeuw verdween 

de molen (Ms AdV). 

 

 

DOORNZELEMOLEN (J4-5) 

 

De Doornzelemolen lag aan de westelijke toegangsweg van Doornzeledries op een wal, vlak 

voor de grens met Evergem Sint-Baafs (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 114). De molen 

werd ook Kloostermolen genoemd. 

 

De Doornzelemolen was aanvankelijk een houten, later stenen windmolen. Hij behoorde toe 

aan de abdij van Doornzele, waardoor het voor de hand ligt dat hij vlak na de stichting van de 

abdij (1234) werd gebouwd. De eerste vermelding dateert echter pas van 1390-1400. De 

molen werd een eerste keer verwoest tijdens de slag bij Gavere in de periode van de Gentse 

oorlog (1453), waarna hij helemaal heropgebouwd werd. Hij werd een tweede keer verwoest 

op het einde van de 15
de

 eeuw door platbranding tijdens de troebelen tussen de Vlaamse 

steden en Maximiliaan van Oostenrijk. Ook hierna werd hij helemaal opnieuw gebouwd 

(Achiel De Vos - werkgroep 1994: 114-115). De romp van de molen bestaat nog altijd. 

 

 

GEETSCHUREMOLEN (HI6-7) 

 

De Geetschuremolen lag op een wal (zie ook het toponiem Geetschuremolenwal in het 

glossarium, dat als reliëfnaam niet behandeld is binnen het bestek van deze masterproef) in de 

wijk Geetschure, dus in het huidige Kerkbrugge-Langerbrugge. 

 

Aangezien deze molen te Geetschure nooit vermeld wordt in pachtbrieven van het Goed te 

Geetschuur, mogen we aannemen dat het zeker geen graanwindmolen was voor algemeen 

gebruik. Het moet eerder een kleinere stamp- of rosmolen geweest zijn die niet onderworpen 

was aan heerlijke rechten (Ms AdV). Na 1431 wordt de molen zelf niet meer vermeld, er is 

dan alleen nog sprake van de molenwal. Vermoedelijk is de molen dus kort na dat jaar 

verdwenen.  
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KERKBRUGGEMOLEN (H6) 

 

De Kerkbruggemolen lag in Kerkbrugge. 

 

Aangezien de inwoners van Kerkbrugge, Wippelgem, Langerbrugge en Geetschure de afstand 

tot de Asschoutmolen te groot vonden, richtten ze in 1552 een verzoek tot de bisschop van 

Sint-Baafs voor de bouw van een tweede molen binnen het Graafschap Evergem. Ze 

suggereerden om de nieuwe molen op de wal van de vroegere oliemolen in Kerkbrugge te 

bouwen. Zo geschiedde, en in 1553 mocht Jan van Hecke er een molen bouwen en die 

gedurende 12 jaar uitbaten. Hierna volgden verschillende andere pachters tot de molen in 

1926 gesloopt werd (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 269 + Ms AdV). 

 

 

KLOOSTERMOLEN (J4-5) 

 

Kloostermolen is een andere benaming voor de Doornzelemolen (zie supra). 

 

De molen kreeg deze naam omdat hij eigendom was van het klooster van Doornzele. 

 

 

OLIEMOLEN (C6) 

 

De voormalige Oliemolen lag te Belzele op een wal (zie ook het toponiem Oliemolenwal in 

het glossarium, dat als reliëfnaam niet behandeld is binnen het bestek van deze masterproef). 

Oliemolen is een alternatieve benaming voor de Belzelemolen (zie supra). 

 

Een oliemolen is een „molen, door wind of stoom gedreven, waarin de olie uit lijn- en 

raapzaad wordt geperst‟ (WNT i.v. Oliemolen). 
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5.4. Benoemingsmotieven voor herbergen 

 

a) naar het uithangbord 

 

DRIE KONINGEN (E6-7) 

 

Drie Koningen lag op de hoek van het dorpsplein van Evergem, vlak bij het kerkhof (Achiel 

De Vos - werkgroep 1994: 115 en 279). 

 

Deze herberg ging tijdens de godsdiensttwisten van de jaren ‟80 van de 16
de

 eeuw in vlammen 

op, maar in 1601 was hij weer opgebouwd. De Drie Koningen werd rond 1850 opgedoekt 

(Achiel De Vos - werkgroep 1994: 279-280). 

 

Drie Koningen was vanaf de middeleeuwen een heel populaire herbergnaam in de 

Nederlanden en in Duitsland. Volgens Kerckhaert (1980: 65) waren er alleen al in Oost-

Vlaanderen een vijftigtal herbergen met die naam. Op het uithangbord waren de drie koningen 

afgebeeld. Binnen de christelijke traditie zijn de drie koningen de drie wijzen, namelijk 

Melchior, Caspar en Balthasar, die vanuit het oosten op aanwijzing van de kerstster naar de 

stal van Bethlehem reisden om er de pasgeboren Jezus Christus te vereren en geschenken te 

brengen. Ze zijn het symbool geworden van pelgrims en reizigers, dus van hen die in een 

herberg een onderkomen zoeken voor de nacht. Vandaar dat veel herbergen met die naam aan 

drukke verkeersknooppunten lagen (Zomergem, p. 62). 

 

 

ENGEL (H6) 

 

Herberg De Engel lag in Kerkbrugge langs de Burgravenstroom en de weg Ertvelde-

Langerbrugge-Gent, op het kruispunt met de Doornzeelsestraat (Achiel De Vos - werkgroep 

1994: 283). 

 

De Engel is een heel geliefde herbergnaam. Kerckhaert (1980: 78) meldt er al een vijftigtal 

voor Oost-Vlaanderen alleen. Herbergen met deze naam konden een engel op hun 

uithangbord hebben. Dat was dan de engel Gabriël die Tobias vergezelde op zijn tocht en zo 

de beschermer van de reizigers werd (Zomergem, p. 62). Van de Woestijne geeft voor de 
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herbergnaam Engel in Eeklo een andere verklaring. Volgens hem gaat die naam terug op een 

woord engel dat afgeleid is van het Latijnse angelus „haak, kromming‟ en moet het hier 

worden opgevat in dezelfde betekenis als Engels angle, namelijk „hoek‟. De herberg zou dan 

genoemd zijn naar zijn ligging op de hoek van twee straten (Eeklo, p. 63). Die uitleg is echter 

problematisch omdat er in de Nederlandse historische woordenschat noch in de dialecten een 

woordvorm engel is overgeleverd in de door Van de Woestijne veronderstelde betekenis. 

  

 

GULDEN LEEUW (E7) 

 

De Gulden Leeuw lag op het Evergemse dorpsplein (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 115). 

 

Deze herberg had op zijn uithangbord een gouden leeuw staan. De leeuw is de koning van het 

dierenrijk en geldt als symbool voor macht, strijdvaardigheid, kracht en vroeger ook adellijke 

dapperheid (Ursel, p. 50). 

 

 

HERT (E7) 

 

Herberg Het Hert lag op het Evergemse dorpsplein, aan het begin van de Achterstege (Achiel 

De Vos - werkgroep 1994: 115-116 en 283). 

 

Herbergen met de naam Het Hert hadden een uithangbord met de afbeelding van een hert 

erop. Volgens Kerckhaert (1983: 121) had de legende van Sint-Hubertus en het hert in de 

middeleeuwen een diepe indruk op de mensen nagelaten. De legende vertelt hoe Hubertus op 

Goede Vrijdag uit jagen ging. Zijn honden zaten een hert achterna, tot dat hert zich plots naar 

Hubertus omdraaide en op hem toetrad met een kruis tussen zijn gewei. Een stem droeg hem 

op naar Lambertus, bisschop van Maastricht, te gaan 

(http://www.heiligen.net/heiligen/11/03/11-03-0727-hubertus.php, 26/02/2011).  

 

 

HOLLANDSE TUIN (GH7-8) 

 

De Hollandse Tuin was een stede in de onmiddellijke buurt van Langerbrugge (Ms AdV). 

http://www.heiligen.net/heiligen/11/03/11-03-0727-hubertus.php
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Hollandse Tuin is een benaming die stamt uit het begin van de 15
de

 eeuw. De Hollandse graaf 

Willem VI belegerde tijdens de kerstdagen van 1405 het slot Hagestein aan de Lek. Hij 

verschanste zich hierbij achter een hoge haag of „tuin‟ van wilgentakken (MNW i.v. Tuun 

„heg, omheining, haag‟). De graaf dwong de vijand tot overgave en om zijn overwinning te 

vieren, liet hij een zegel ontwerpen waarop een tuin of omheining van gevlochten 

wilgentakken was afgebeeld. Binnen die tuin stond de klimmende Hollandse Leeuw. Deze 

afbeelding werd Hollandse Tuin genoemd. De munten die ervan werden geslagen, noemde 

men tuinkens. De Hollandse Tuinen werden niet alleen afgebeeld op munten, maar ook op 

uithangborden van tabakzaken, scheepstimmerwerven en herbergen 

http://www.stadskrant.mediarotterdam.nl/onderdeel.php?id=1267&editieID=105, 

22/02/2011). De Evergemse stede Hollandse Tuin had dus waarschijnlijk zo een uithangbord. 

 

 

MANDE (I3) 

 

De Mande was een herberg in Wippelgemdorp (Ms AdV), meer bepaald op de smalle strook 

tussen de Burggravenstroom en de weg Ertvelde-Gent (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 

284). 

 

Waarschijnlijk was de herbergier van De Mande tevens mandenmaker en stond er een mand 

afgebeeld op het uithangbord van zijn herberg. In vroegere tijden was er aan de woon- en 

werkplaats van zowat alle ambachtslui ook een herberg verbonden. 

 

 

OUDE ZWANE (B5) 

 

De Oude Zwane was een hofstede en dorpsherberg op de Dries te Belzele (Ms AdV). 

 

Oude Zwane is de jongere benaming voor de oude Belzeelse herberg De Zwane (zie infra en 

Zwane 3 in glossarium). 

 

 

 

 

http://www.stadskrant.mediarotterdam.nl/onderdeel.php?id=1267&editieID=105
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SCHAAK (1: KL4-5 en E7) 

 

Het Schaak kwam in Evergem voor als naam voor twee herbergen. De eerste (zie Schaak 1 in 

glossarium) lag op Doornzeledries en is van alle Evergemse herbergen het vroegst 

geattesteerd, namelijk in 1444. De tweede herberg met die naam lag op het Evergemse 

dorpsplein, aan de huidige Ommegangsstraat (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 115-116 en 

281). 

 

De benaming schaak verwijst naar het schaakbord dat op het uithangbord stond. Schaak komt 

van het Perzische woord sjah „koning‟. Het schaakbord werd uit het oosten naar onze 

gebieden meegebracht door kruisvaarders. Het schaakspel was in de middeleeuwen heel 

geliefd, maar werd minder frequent gespeeld toen het dambord opkwam (Zomergem, p. 63). 

 

 

VALKE (E6-7) 

 

Herberg de Valke was gelegen ten noordwesten van Evergemdorp, meer bepaald in het 

huidige Hoeksken (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 115). 

 

De Valk(e) is een vaak voorkomende herbergnaam. Op het uithangbord stond een valk 

afgebeeld. 

 

 

ZWANE (1: E7-8 en 2: H8 en 3: B5) 

 

De Zwane was de naam van drie Evergemse herbergen. De eerste (zie Zwane 1 in glossarium) 

lag in het zuiden van Evergemdorp, in de wijk Eindeken. De tweede (zie Zwane 2 in 

glossarium) lag langs de Burggravenstroom in Langerbrugge, dus ten oosten van huidig 

Evergem-Centrum. De derde (zie Zwane 3 in glossarium) lag in het westen van Evergem, op 

de Belzeledries en duidde waarschijnlijk dezelfde herberg aan als De Oude Zwaan (Achiel De 

Vos - werkgroep 1994: 115-116). 

 

In bijna alle Vlaamse gemeenten was/is er een herberg met de naam De Zwane. Het was 

vroeger de meest voorkomende naam voor drankgelegenheden in Vlaanderen, die dan een 
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zwaan op hun uithangbord hadden afgebeeld. De naam werd zo vaak gekozen omdat de 

zwaan een grote symboolwaarde heeft. Volgens Rutgeers (1934: 17) stond de zwaan als 

sierlijke zwemvogel symbool voor leven en vruchtbaarheid. Bovendien speelt de zwaan een 

belangrijke rol in heel wat volksboeken, legenden en vertellingen. Volgens Billiet (1973: 43) 

kan de hoge frequentie van herbergen met de naam De Zwane verklaard worden door een 

aspect van de middeleeuwse realiteit, namelijk dat veel hoeders van burchtzwanen tegelijk 

ook herbergier waren (Zomergem, p. 64). Andries geeft in zijn monografie over de toponymie 

van Lovendegem nog een andere mogelijkheid. Een aantal naamkundigen wijzen erop dat 

zwaan tot herbergnaam is geëvolueerd doordat zwanen vaak op waterputten en poelen in de 

nabijheid van brouwerijen huisden (Lovendegem, p. 39)  

 

 

 

b) naar de ligging 

 

TEN HULLE (D3) 

 

De herberg Ten Hulle, later Het Hulleken geheten, lag op de weg van Sleidinge naar 

Evergemdorp, in de wijk Hulleken (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 115) en dankt dus zijn 

naam aan zijn ligging. 

 

 

 

c) naar de (vroegere) functie 

 

APPETIJT (D3) 

 

De hofstede met de naam Appetijt lag in het noordwesten van Evergem, op het Hulleken, op 

de weg van Sleidinge naar Evergemdorp (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 115) . 

 

Appetijt heeft als algemene betekenis „begeerte, lust, zin‟. Meer specifiek betekent het de „trek 

of lust om te eten‟ (WNT i.v. Appetijt). Waarschijnlijk werd er in de hoeve dus ook eten 

geserveerd. 
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SINT-JORIS 1 (B5) 

 

De herberg Sint-Joris lag op de Belzeledries (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 116). 

 

Sint-Joris was een heel oude herberg te Belzele (De Vos 1951: 37). De herbergnaam kwam in 

Oost-Vlaanderen een 25-tal keer voor (Kerckhaert 1980: 252). De naam wijst erop dat de 

Sint-Jorisgilde, schuttersgilde met de stalen voetboog, in deze herberg haar lokaal had (Eeklo, 

p. 63). De legende waarin Sint-Joris de draak doodt op voorwaarde dat de inwoners zich lieten 

dopen (http://www.sintjorisgildenieuwmoer.be/Sint%20Joris%201.htm, 26/02/2011) was heel 

bekend bij ons. Sint-Joris was de patroon van de krijgslieden, boogschutters, wapenmakers en 

paardenfokkers (Ursel, p. 52). Hij is bovendien de beschermheilige van het naburige 

Sleidinge. 

 

 

 

5.5. Andere gebouwen  

 

BOLWERK (IJ4-5) 

 

Het Bolwerk lag in het oosten van Evergem, in de wijk Sabbens, dus tussen Wippelgem en 

Doornzele. 

 

Het WNT (i.v. Bolwerk) kadert de term bolwerk in de vestingbouw. Het is een „uitspringend, 

gewoonlijk vijfhoekig gedeelte van een fortificatiefront, bestaande uit twee naar buiten 

gerichte zijden of facen, die onder een tophoek of saillant samenkomen, en uit twee flanken, 

die elk een face met de naastliggende gordijn of courtine of de aarden wal verbinden. In de 

krijgskunde thans door bastion verdrongen‟. Een bolwerk was dus een versterkt punt, 

gewoonlijk aan een kruispunt van wegen (Ms AdV). Op basis van de Flou (1914: 297), die 

Bollewerkvijver vermeldt (Wingene en Ruiselede), kan een Bolwerk ook een houten schot in 

een waterloop zijn (Landegem, p. 107). 

Bolwerk is afgeleid van bol „stam, tronk, schacht van een boom‟ en betekent oorspronkelijk 

„houten schotwerk van palen of planken, palissadering‟.  

 

 

http://www.sintjorisgildenieuwmoer.be/Sint%20Joris%201.htm
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BROUWERIJ (GH8) 

 

De Brouwerij lag te Langerbrugge. 

 

In de Brouwerij werd er niet alleen drank geschonken maar ook bier gebrouwen. 

 

 

BURCHT/BURG (E6-7) 

 

De Burcht lag achter de dorpskerk van Evergem (Ms AdV). 

 

De Burcht was oorspronkelijk de versterkte woonplaats van de heren van Evergem binnen de 

heerlijkheid „Huis van der Burcht‟. Rond het midden van de 13
de

 eeuw was deze heerlijkheid 

in handen van Avezoete en Robert van Evergem, ondervoogden van de Sint-Baafsabdij, als 

leen van de heren van Dendermonde. Na nog een aantal overnames werd de heerlijkheid in 

het begin van de 14
de

 eeuw een leen van Sint-Baafs. Later werd het „Huis van der Brucht‟ 

opgenomen in het Graafschap Evergem (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 56 en Ms AdV). 

 

 

EVERGEMKASTEEL (E7-8) 

 

Evergemkasteel, ook kortweg Kasteel genoemd, lag in het Vurstje (zie supra: Vurst voor 

uitleg over het kasteel). 

 

 

KASTEEL (E7-8) 

 

Kasteel is de simplexe benaming voor het Evergemkasteel (zie supra). 

 

 

OUDE SMISSE (E7-8) 

 

De Oude Smisse lag ten zuiden van het Evergemse dorpsplein, op het Eindeken. 
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Smisse, Middelnederlandse voorloper van AN smidse, is tot op vandaag de gebruikelijke vorm 

in de Vlaamse dialecten. De standaardtalige vorm, met epenthetische -d-, ontstond onder 

invloed van het woord smid. Het voorbepalende adjectief oud kan erop wijzen dat de bedoelde 

smidse ouder was dan één of meer andere smidsen in Evergem. Een andere mogelijkheid is 

dat oud hier begrepen moet worden als „voormalig‟, in dat geval was het gebouw geen smidse 

meer toen het zijn naam kreeg. 

 

 

PIETER ‟S PAUWSSTEDE 

 

De ligging van de Pieter ‟s Pauwsstede is onbekend. 

 

Uit een attestatie vernemen we dat de Pieter ‟s Pauwsstede een Evergemse bakkerij was die 

eigendom was van Pieter ‟s Pauw. De familienaam De Pauw kent nu nog altijd een heel hoge 

frequentie in Evergem (www.familienaam.be, 27/02/2011). De familienaam is oorspronkelijk 

de bijnaam voor een trots persoon, naar de eigenschap van de pauw (De Brabandere 2003: 

949). 

 

 

PRIESTERAGE (1: E7-8 en 2: F6 en 3: E7-8) 

 

De Priesterage kwam op drie plaatsen voor in Evergem. De eerste (zie Priesterage 1 in 

glossarium) lag in de wijk Vurst, bij het Kasteel van Evergem. De tweede (zie Priesterage 2 in 

glossarium) lag in de wijk Elslo (de dorpskom) vlak bij het kerkhof. De derde lag aan het 

Eindeken, waar de pastorij zich nu bevindt (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 321 en Ms 

AdV). 

 

Priesterage is de oude benaming voor de pastorie (Vinderhoute, p. 17). De eerste Evergemse 

pastorie in het Vurstje ging ten onder tijdens de godsdiensttroebelen van het laatste kwart van 

de 16
de

 eeuw. Pas in 1615 beslisten de parochiebesturen van Evergem tot de aankoop van een 

hofstede die als nieuwe pastorie kon dienen. Deze tweede priesterage lag vlak bij het kerkhof. 

Dat bleek echter een miskoop te zijn en al in 1625 verkocht men die pastorie opnieuw. Met 

deze opbrengst en de opbrengst van de verkoop van de oude pastorie in het Vurstje kocht men 

dan een nieuwe pastorie aan het Eindeken. Deze pastoorswoning omvatte ook een kleine 

http://www.familienaam.be/
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brouwerij, een duivekeet, een wagenhuis, een schuurtje en een stenen waterput. Het witte 

woonhuis bevatte onder meer een keuken, een kelder en een bibliotheek. Op het einde van de 

18
de

 eeuw werd de pastorie volledig herbouwd (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 320-321 en 

Ms AdV). 

 

 

RODENHUIZE (zie supra wijknamen) 

 

 

SINT-ADRIAAN (GH8) 

 

Sint-Adriaan was de naam van een huis en stede te Langerbrugge. 

 

Adrianus was ten tijde van keizer Galerius een heidens officier en hoofd van de 

gevangenisbewakingsdienst. Hij kreeg de opdracht de christenen te vervolgen, maar werd zelf 

bekeerd. Hij stierf de marteldood (http://www.heiligen.net/heiligen/09/08/09-08-0303-

adrianus.php, 28/02/2011). 

 

 

SINT-JORIS 2 (GH8) 

 

Sint-Joris was een huis te Langerbrugge. 

 

Te oordelen naar de citaten in het glossarium werd in het bewuste huis geen herberg 

gehouden. Misschien was dat voorheen wel het geval geweest, en erfde het huis zijn naam van 

de voormalige herberg. Voor het benoemingsmotief, zie supra: Sint-Joris 1.  

 

 

SMISSE (GH8) 

 

De Smisse lag te Langerbrugge. 

 

Hier was vroeger een smidse (zie supra: Oude Smisse voor verklaring smisse). 

 

http://www.heiligen.net/heiligen/09/08/09-08-0303-adrianus.php
http://www.heiligen.net/heiligen/09/08/09-08-0303-adrianus.php
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TIENDESCHURE (BC5) 

 

De Tiendeschure lag in Belzele, aan de Belzeelsestraat-Oosteindestraat. Tegenwoordig 

herinnert de recent gekozen straatnaam Tiendeschuur voor een straatje binnen de nieuwe 

Belzeelse verkaveling aan dat oude toponiem en de historische werkelijkheid waarnaar het 

verwees 

(http://www.cultuurraadevergem.be/pdf/www%20Advies%20verkaveling%20Belzele%20Jan

%202009.pdf., 1/03/2011). 

 

Een tiendenschuur is een „schuur waarin de opbrengst van de tienden werd opgeborgen‟. De 

kerkelijke tienden waren een tiende van de graan- of vlasoogst of een tiende van biggen en 

lammeren. Ze dienden tot het levensonderhoud van de pastoor, voor de armenzorg en het 

instandhouden van het kerkgebouw. De evenredige verdeling van de opbrengst tussen de 

“cure” of het pastoorsambt, de Heilig Geesttafel en de kerkfabriek gold vaak enkel op papier. 

In de realiteit maakten de adel en de abdijen zich al snel meester van de kerkelijke tienden, 

zodat er slechts heel weinig overschoot voor de genoemde instellingen. Alleen de pastoor kon 

er meestal wel nog van genieten (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 118). In Belzele bezat de 

heer van Vinderhoute de meeste tienden, hij was immers de bezitter van de heerlijkheid 

Belzele-Vinderhoute. In Belzele stonden de tiendenschuren gegroepeerd langs de 

Oosteindestraat. De naam Tiendeschure ging later over op een stuk land (Ms AdV). 

 

 

VISHUIS (H6) 

 

Vishuis is de naam van een huis te Kerkbrugge. 

 

Mogelijk werd hier vroeger vis verkocht (Ms AdV). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cultuurraadevergem.be/pdf/www%20Advies%20verkaveling%20Belzele%20Jan%202009.pdf
http://www.cultuurraadevergem.be/pdf/www%20Advies%20verkaveling%20Belzele%20Jan%202009.pdf
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6. HEERLIJKHEDEN 

 

BUIZER (L5) 

 

De heerlijkheid de Buizer strekte zich uit over het grondgebied van Evergem, Desteldonk en 

Sint-Kruis-Winkel. Het gedeelte van de heerlijkheid dat te Evergem lag, bevond zich in 

Doornzele, in de wijk Terdonk. 

 

De heerlijkheid de Buizer was een leen van het grafelijk leenhof van de Oudburg en had op 

Evergems grondgebied slechts één achterleen. De Buizer was een belangrijke heerlijkheid, die 

haar foncier in Sint-Kruis-Winkel had. Het foncier was het gedeelte van een heerlijkheid dat 

bewoond en ontgonnen werd door de heer zelf. Het foncier was oorspronkelijk dus de centrale 

vroonhoeve waarrond een heerlijkheid ontstond (http://nl.wikipedia.org/wiki/Foncier, 

5/03/2011).  

Er werden in de Buizer naast heerlijke renten ook graan-, vlas- en hooitienden geïnd die 

werden opgeslagen in de tiendeschuur nabij Rodenhuize. 

 

De heerlijkheid dankt haar naam aan haar oorspronkelijke eigenaar, de familie De Busere te 

Bassevelde (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 74 en Ms AdV). De familienaam was ten 

eerste de oorspronkelijke benaming voor een persoon die in de middeleeuwen het buizerschap 

uitoefende. De bu(y)ser moest bij het afbakenen, omrijden of inrijden van woeste grond bij 

schenking of verkoop op de vier hoeken op de hoorn (buse) blazen. Er moet in het 

Middelnederlands een substantief buse „hoorn‟ en een werkwoord busen „(de hoorn) blazen‟ 

bestaan hebben. Deze zijn in geen enkel historisch woordenboek geattesteerd, maar buse zal 

een variant zijn geweest van het wél geattesteerde busine „bazuin, klaroen‟, dat ontleend is 

aan Oudfrans buisine, uit Latijn bucina „herdershoorn, signaalhoorn‟. In de huidige 

standaardtaal leeft dit busine voort als bazuin (EWN i.v. bazuin). 

Ten tweede betekende bu(y)ser „drinker, slemper‟ (De Brabandere 2003: 209).  

 

 

BURGGRAVIJ (H3-8 I1-3 en L5) 

 

De Burggravij lag in Evergem aan de oevers van de Burggravenstroom van Langerbrugge tot 

de Kluizenmolen en bevatte ook twee kleine enclaves, namelijk te Wippelgem (ten oosten van 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Foncier
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de weg die parallel loopt met de Burggravenstroom) en te Doornzele (aan de zuidzijde van de 

Doornzeledries, nabij Terdonk) (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 67 en Ms AdV). 

 

De Burggravij was een heerlijkheid waarover de Burggraaf van Gent het zeggenschap had. 

Hij mocht onder andere tol heffen op de Burggravenstroom, had het recht de schippers drie 

dagen per jaar op te roepen om de waterloop te onderhouden en kon struikgewas en putten die 

de scheepvaart belemmerden, laten verwijderen door de aangelanden (Achiel De Vos - 

werkgroep 1994: 67). 

 

 

EVERGEM SINT-BAAFS (DI1-7) 

 

De heerlijkheid Evergem Sint-Baafs omvatte de wijken Over-het-water, Elslo, Schoonstraat 

en Meerbeke (Ms AdV). 

 

De Gentse Sint-Baafsabdij speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van Evergem. Het 

leenhof Sint-Baafs bezat bovendien veel lenen te Evergem (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 

75). 

 

 

EVERSTEIN (DE3) 

 

De heerlijkheid Everstein had een kleine enclave in het noorden van Evergem, op het 

Hulleken, die men ook het Laatschap van Sleidingerhulle noemde (Achiel De Vos - 

werkgroep 1994: 69). 

 

De heerlijkheid had haar zetel te Wondelgem, tussen het Houtje en de oude Speibroekdries, 

het huidige industrieterrein Shell en UCB. Daar herinnert nu de Eversteinlaan aan die oude 

heerlijkheid. Everstein was een leen van het leenhof van Sint-Baafs (Achiel De Vos - 

werkgroep 1994: 69).  

 

Volgens De Vos en De Potter bestaat de naam Everstein uit de naam van de oorspronkelijke 

bezitter, namelijk de familie Evere, die een ever in haar wapenschild zou hebben gehad en in 

de 13
de

 eeuw haar naam naar Onredene zou hebben veranderd (Achiel De Vos - werkgroep 
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1994: 69). Het tweede deel gaat terug op het Germaans stain „steen, kasteel‟ (VMNW i.v. 

Stein). Everstein zou dan „kasteel van de familie Evere betekenen‟.  

 

 

HAVAARD/HAVERT (GH8) 

 

De heerlijkheid Havert lag te Langerbrugge, vlak bij het kasteel Ten Boekel. 

 

De Havert was een geënclaveerde heerlijkheid. Deze hing af van het leenhof van Sint-Baafs, 

maar was eigenlijk een achterleen van het Goed ter Woestine te Wippelgem (Achiel De Vos - 

werkgroep 1994: 73). 

 

Havert, later tot Havaard vervormd, is een afleiding van haver met collectiefsuffix -t. Haver 

is een graangewas dat nu vooral als voer voor paarden wordt gebruikt. Vroeger moet het 

echter ook een rol hebben gespeeld bij de voeding van de boerenbevolking (Lovendegem p. 

55). 

 

 

HUIS VAN DER BURCHT (E6-7) 

 

De heerlijkheid Huis van der Burcht lag achter de kerk van Evergem (Ms AdV). 

 

De heerlijkheid is genoemd naar de burcht die er lag (zie supra: Burcht/Burg). 

 

 

JACOBSDAMME - COPPENSDAMME (HI1-2) 

 

De benamingen Jacobsdamme en Coppensdamme kwamen naast elkaar voor. Coppensdamme 

lag in het noorden van Wippelgem. 

 

Coppensdamme was een geënclaveerde heerlijkheid. Het was een leen van het leenhof van 

Sint-Baafs. 
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Coppensdamme/Jacobsdamme betekent „dam van Jacob‟. Aangezien de heerlijkheid was 

ingesloten door twee waterlopen, meer bepaald de huidige Burggravenstroom en het huidige 

Sleidings Vaardeken lijkt de tweede verklaring van het bestanddeel dam, zoals gegeven bij de 

wijknaam Dam (zie supra) het meest aannemelijk: een dijk zou het gebied kunnen 

beschermen tegen overstromingen. 

 

 

KEURE VAN DESTELDONK (KM4-6) 

 

De Keure van Desteldonk was een heerlijkheid die op Evergems grondgebied de wijk 

Doornzele omvatte. De Evergemnaars gebruikten de benaming Keure om Doornzele aan te 

duiden (Ms AdV). 

 

Een keure is een gebied waarbinnen een keur (i.e. een wet door een landsheer aan een 

bepaalde plaats opgelegd) geldt (MNW i.v. Core). Onder de vorm van een keure gaf gravin 

Margaretha een wettelijk statuut aan de pas ontgonnen gebieden van Desteldonk en Sleidinge. 

Die Keure van Desteldonk omvatte Doornzele, de wijk Hijfte in Lochristi en Oostakker en 

kleinere stukken in Lovendegem en Waarschoot (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 66). 

 

 

ROOTPUTTE (BC8) 

 

Rootputte is een andere naam voor de geënclaveerde heerlijkheid Kalvoorde, gelegen in 

Belzele, ten noorden van de Kale, ten oosten van de Westbekedam en ten zuiden van de 

openbare weg (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 67-68). 

 

De heerlijkheid dankt haar naam aan de rootputten en -grachten die daar talrijk aanwezig 

waren. Een rootput is een waterput waarin men vlas root of „bevochtigt zodat de bastvezels 

van het hout loskomen‟ (Landegem, p. 107 en WNT i.v. Roten). In de nieuwe Belzeelse wijk 

tussen de Schoonstraat en de Belzeelse Kerkweg heeft men ter herinnering aan die rootputten 

een straatje Rootweg genoemd. 

 

 

 



161 

SCHOUTHEETDOM (DI1-7) 

 

Het Schoutheetdom lag verspreid over de vier wijken Over-het-water, Elslo, Schoonstraat en 

Meerbeke (Ms AdV). 

 

Het Schoutheetdom was een deelheerlijkheid van Evergem Sint-Baafs. Schoutheet is 

samengesteld met schout „schuld‟ en het nomen agentis van de stam van heten „aanspreken‟. 

Schoutheet betekent dus letterlijk „hij die iemand om zijn schuld aanspreekt‟. Een schoutheet 

(later schout) is oorspronkelijk een bestuurder of opzichter van de bezittingen van een 

bijzonder persoon of een stichting. Als tweede betekenis geeft het MNW (i.v. Schoutete) 

„vertegenwoordiger van het landsheerlijke gezag, bepaaldelijk van graaf en bisschop, op het 

platteland en in de steden; oorspronkelijk niet uitsluitend een rechterlijk ambtenaar, maar het 

hoofd van het dorpsbestuur, dus ook bekleed met gezag in armen- en waterschapszaken‟. 

Oorspronkelijk waren de Evergemse schouten gewoon uitvoerders van de bevelen en dus 

ondergeschikten van de (onder)voogden (zie infra: Voogdij). Maar toen die voogden 

wegvielen, eigenden ze zich meer rechten toe (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 54). 

 

 

VOOGDIJ (I3) 

 

Voogdij was een deelheerlijkheid van het Graafschap Evergem te Wippelgem. 

 

In de toponymie is voogdij een „gebied waarover een gezag wordt uitgeoefend‟ (WNT i.v. 

Voogdij). De voogden van de Sint-Baafsabdij regelden de vele bezittingen van de abdij, 

waaronder ook veel eigendommen te Evergem. Ze stonden in voor de materiële belangen van 

de abdij, die in de 10
de

 eeuw nog te zwak was. Voogdijregelingen legden de bevoegdheden 

van die voogden en ondervoogden vast. Reeds in de 11
de

 eeuw was het voogdijschap over de 

abdij in handen van de familie van Dendermonde. Er zijn hiervan sporen terug te vinden tot in 

de late middeleeuwen (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 50-54). 
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7. WATER (BEKEN EN VAARTEN, PLASSEN EN MOERASSEN, DIJKEN EN 

WATEROVERGANGEN [= BRUGGEN, DOORWAADBARE PLAATSEN]) 

 

7.1. Kernbestanddelen in waternamen 

 

BEEK 

 

Beek komt het Germaanse baki. In onze streek is beek de gewone benaming voor een smalle, 

natuurlijke waterloop (Ursel, p. 39). 

 

 

BRUG 

 

Het bestanddeel brug komt van het Germaanse woord brugjo (Gysseling 1960: 195). 

 

 

DAM 

 

Dam- toponiemen komen vaak voor in de toponymie. Dam komt van het Germaanse woord 

damma, dat „afdamming, waterkering dwars door een waterloop’ betekent (Gysseling 1960: 

256) of „dijk, opgeworpen wal langs een waterloop of rond een stilstaand water als 

bescherming tegen overstroming’ (Ursel, p. 27). Als afgeleide betekenis geeft het 

Middelnederlands Woordenboek (i.v. Dam) „verhoogd voetpad langs het water’. 

 

 

GRACHT 

 

Gracht komt van het Germaanse woord grafti, bij het werkwoord graban „graven‟ (Gysseling 

1960: 419). Een gracht is een gedolven afwateringssloot. Graft evolueerde naar gracht (zoals 

luft evolueerde naar lucht en kraft naar kracht) (Ursel, p. 39). 
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LEDE 

 

In het Middelnederlands bestonden er twee woorden lede. Het ene was een afleiding van het 

werkwoord leiden, het andere was afkomstig van het werkwoord liden „gaan‟. Later vielen 

beide samen en duidden een geleide of „gegraven of vergraven waterloop‟ aan (Lovendegem, 

p. 76). 

 

 

PLAS 

 

Plas is een inheems woord dat al vanouds „waterplas‟ betekent (Zomergem, p. 141). 

 

 

PUT 

 

Het bestanddeel put komt uit het Latijnse puteus. Put kan verschillende zaken in de 

werkelijkheid aanduiden: natuurlijke en kunstmatige vijvers, gegraven of geboorde putten 

voor drinkwater voor mens en dier of voor het vergaren van bluswater, kuilen en groeven 

waar zand, mergel, leem, turf… worden bovengehaald. Bovendien kan elke inzinking in het 

landschap, al dan niet met water gevuld, put genoemd worden (Ursel, p. 139). Wanneer de 

putten verdwenen ging de naam over op de percelen errond, zoals onder andere ook is 

gebeurd bij de Evergemse Bornput/Borreput (Ms AdV inl). 

 

 

STROOM 

 

Stroom is afgeleid van het werkwoord stromen. Stroom is de algemene benaming voor een 

natuurlijk of gegraven stromend watertje (Lovendegem, p. 76). 
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VAART 

 

Vaart is een afleiding van het werkwoord varen „over water gaan, per schip vervoeren‟. Vaart 

betekent dus „bevaarbaar kanaal of gekanaliseerde waterloop‟ (Lovendegem, p. 77; Eeklo, p. 

118). 

 

 

VIJVER 

 

Met vijver worden grotere stilstaande wateren aangeduid. Vijver stamt af van het Oudfranse 

vivier, dat op zijn beurt is afgeleid van het Latijnse vivarium (waarin we vivere „leven‟ 

herkennen). Oorspronkelijk was vijver de benaming voor een waterplas waarin vissen levend 

gehouden werden. Later verruimde de betekenis tot „visvijver‟ en „(grote) waterplas‟ (Ursel, 

p. 139-140).  

 

 

 

7.2. Beken, grachten, kanalen en afwateringssloten 

 

BEEKGRACHT (D8) 

 

De Beekgracht lag in het zuidoosten van Belzele, aan de Kale en bij de Durmakker. 

 

De Beekgracht was een gracht of afwateringssloot die naar een beek liep. De beek die hier 

bedoeld is, is de oude Durme/Kale. De naam breidde zich later uit op de hele meers- en 

landstreek rond die sloot (notities Achiel De Vos bij glossarium). 

 

 

BEEMDGRACHT (KL7) 

 

Volgens Ms AdV lag de Beemdgracht in de Doornzeelse Durmemeersen. 

 

Beemd betekende in de middeleeuwen vooral grasland, hetzij wei- of hooiland, vaak aan of bij 

het water gelegen (WNT i.v. Beemd). Een beemdgracht is dan een gracht die te midden van 
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grasland lag. Achiel De Vos merkt echter op dat beemd een typisch Brabants woord is dat in 

onze gebieden nooit voorkomt en houdt daarom rekening met een vernieuwing, ingevoerd 

door kopiisten (Ms AdV).  

 

 

‟s BURGGRAVENSTROOM (H3-8 I1-3) 

 

De Burggravenstroom bestaat nog steeds en loopt op Evergems grondgebied van 

Langerbrugge naar de Kluizen-molen. Hij verbond het burggrafelijke slot te Ertvelde met de 

verblijfplaats van de burggraaf in Gent („fossatum nostrum inter Gandavum et Artevelde quod 

dicitur *scimpgracht‟ (1251)) en vormde de grens tussen de wijken Elslo en Over-het-water. 

 

De Burggravenstroom, oorspronkelijk Schipgracht genoemd, werd waarschijnlijk al voor de 

Lieve gegraven, vermoedelijk al in de 12
de

 eeuw. Op het einde van de 15
de

 eeuw verdween de 

naam Schipgracht en kwam Burggravenstroom in zwang. Die naam herinnert eraan dat de 

burggraaf de rechten op de waterloop bezat. Hij had het recht om tol te heffen op alle 

doorgaande schepen en op de verhandelde waren: gedorst en ongedorst graan, stro, grote en 

kleine fasselen (i.e. bundels brandhout 

http://www.zwinstreek.eu/zs/images/publicaties/rdp/rdp199201p023-024.pdf, 31/03/2011), 

latten, kareelstenen. Hij gaf bovendien de visserij in leen en riep de schippers op om drie 

dagen per jaar de waterloop te komen onderhouden (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 36 en 

Ms AdV).  

 

 

DONKGRACHT (C6-7) 

 

De Donkgracht lag in de Belzeelse Heermeers, dus ergens tussen de huidige Koolstraat en 

Steenovenstraat. 

 

Donkgracht betekent „gracht bij een donk of zandige opduiking in moerassig terrein‟.  

 

 

 

 

http://www.zwinstreek.eu/zs/images/publicaties/rdp/rdp199201p023-024.pdf
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DONKLEDE (I1-2 J2-4 KL4 L5) 

 

Donklede is de vroegere benaming voor het Kloostervaardeken, tegenwoordig 

Molenvaardeken geheten. De Donklede was een lede of gegraven waterloop naar de 

Doornzeelse wijk Terdonk, vandaar de benaming. 

 

 

DURME (AI8-IM7)  

 

Op Evergems grondgebied loopt de rivier de Durme van het Rabot tot Rodenhuize (zie supra 

landschappelijke complexen: Durme(n)). 

 

 

DURMGRACHT (KL7) 

 

Volgens Ms AdV lag de Durmgracht in het Doornzeelse meersgebied Durme. 

 

 

ERTVELDSVAARDEKEN (H3-8 I1-3) 

 

Ertveldsvaardeken is een andere benaming voor de Burggravenstroom. 

 

In Kluizen heeft de waterloop een vertakking die ten noorden van Kluizen doorloopt naar 

Ertvelde en daar ook eindigt, vandaar de benaming Ertveldsvaardeken. 

 

 

GENTSE LIEVE (A3-7 B2-3) 

 

De Lieve komt een aantal keren met het adjectief Gentse voor aangezien het kanaal gegraven 

werd door Gentenaars en de bedding, de oevers en de bermen Gents rechtsgebied waren 

(Achiel De Vos - werkgroep 1994: 37) (zie infra: Lieve). 
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GENTSE VAART (HI8 IM7 M5-6 L5) 

 

De slechts eenmaal geattesteerde benaming Gentse Vaart kwam naast Gentse Moervaart en 

Nieuwe Vaart voor als oudere benaming voor de Sassevaart, die in 1547 ontstond door 

uitdieping en verbinding van bestaande waterlopen. Pas in het midden van de 17
de

 eeuw duikt 

Sassevaart op. Later werd de vaart tot Terneuzen doorgetrokken en ontstond zo het Kanaal 

Gent-Terneuzen (Ms AdV). 

 

 

GIJZELSGRACHT (IJ4-7) 

 

De Gijzelsgracht was gelegen in de wijk Overloop, dus tussen Langerbrugge en Doornzele, in 

de vallei van de Moervaart-Durme (Ms AdV). 

 

Gijzelsgracht was oorspronkelijk de naam van een gracht waarbij de familie Gijsel(s), Gijzels 

woonde. Deze familienaam kan ten eerste de korte vorm van de Germaanse voornaam 

Gijzelbrecht zijn en ten tweede kan het een afleiding van het Middelnederlandse gisel 

„gijzelaar‟ zijn (De Brabandere 2003: 554). De naam van de gracht is later overgegaan op het 

aangrenzend meersland (Ms AdV). 

 

 

‟s GRAVENGRACHT (H3-8 I1-3) 

 

Misschien is de ‟s Gravengracht te vereenzelvigen met de Burggravenstroom. 

 

’s Gravengracht betekent „gracht van de graaf‟, meer bepaald van de Graaf van Vlaanderen 

(Ms AdV). 

 

 

KALE(NE) (AG8) 

 

De rivier de Kale loopt op Evergems grondgebied van het Rabot tot Langerbrugge (Ms AdV) 

en valt dus samen met het westelijke deel van de oorspronkelijke Durme (zie supra: 

Durme(n)). 
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Volgens Gysseling (1978: 3) stamt de waternaam Kale van een Pregermaans woord (a)kal 

„helder, schitterend‟. Het riviertje zou dan genoemd zijn naar zijn zuiver, helder water. Jan 

Luyssaert (Vinderhoute, p. 43-44) betwijfelt die oorsprong echter. Volgens hem is het 

onwaarschijnlijk dat de prehistorische naam Durme vervangen zou zijn door een andere 

prehistorische naam, die nergens in middeleeuwse bronnen geattesteerd is. Luyssaert denkt 

eerder dat aan de waternaam Kale(ne) een vorm ka(a)nle ten grondslag ligt die zich op twee 

manieren heeft ontwikkeld: aan de ene kant kanle > kandl > kaandel (met d-epenthese), aan 

de andere kant kanle > kalene (door metathese) en kalle (door assimilatie). De grondvorm zou 

dan afkomstig zijn van het Latijnse canalis, canella, waardoor kalene „gegraven waterloop, 

kanaal‟ betekent (Vinderhoute, p. 43-44). 

 

 

KLAVERBEKE (zie supra bij wijken) (CD5-E6) 

 

CLERCXGRACHT (LM6) 

 

Uit een attestatie vernemen we dat ten westen van de Clercxgracht de Clercxbilk ligt. Die bilk 

lag vlak bij Rodenhuize (in het oosten van Doornzele), dus ook de Clerxgracht kunnen we 

daar situeren. 

 

De Clercxgracht duidde oorspronkelijk een gracht aan waarbij een familie de Clerck woonde 

(zie supra: Arend ‟s Clercxstede). 

 

 

KLOOSTERLEDE(KEN) (I1-2 J2-4 KL4 L5) 

 

Kloosterledeken is een andere benaming voor het Kloostervaardeken, dat nu Molenvaardeken 

heet. Het is de benaming voor het oostelijke deel van de vroegere Langebeke, die de hele 

noordergrens vormde met Sleidinge en Kluizen. 

 

De waterloop dankt zijn naam aan het feit dat hij langs de abdij van Doornzele loopt. 
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KLOOSTERVAARDEKEN (I1-2 J2-4 KL4 L5) 

 

Het Kloostervaardeken werd ook Kloosterledeken en Vaardeken genoemd en heet nu 

Molenvaardeken (zie supra: Kloosterledeken). 

 

 

CURS‟ GRACHT 

 

De ligging van de Curs‟ Gracht is niet duidelijk. 

 

De gracht lag aan de woning van een zekere familie Kur(t)s. Deze familienaam is een bijnaam 

afgeleid van het Duitse kurz „kort‟ (De Brabandere 2003: 711). 

 

 

LEE/LEIKEN (BC2 CD3 EF2 FI1) 

 

Lee/Leiken/Lede is een alternatieve benaming voor de Zeepvaart of het Sleidings Vaardeken 

(zoals de stroom nu heet), dat het westelijke deel van de vroegere Langebeke uitmaakte 

(Achiel De Vos - werkgroep 1994: 32). Leiken is een samentrekking van leedekin, het 

verkleinwoord van lede. 

 

 

LIEVE (A3-7 B2-3) 

 

Op Evergems grondgebied loopt de Lieve van het Rabot naar het Haantje. De Lieve vormt de 

westgrens met Lovendegem (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 36). 

 

De Lieve kent een heel rijke geschiedenis. In de 12
de

 eeuw was Gent de grootste industriestad 

van het Graafschap Vlaanderen. In de 13
de

 eeuw bezat de stad wel al twee verbindingen met 

de zee (namelijk de Schelde en de Schipgracht-Moervaart-Westerschelde), maar de behoefte 

aan een vrije, rechtstreekse, veilige en economisch voordelige verbinding groeide. Er werd 

beslist om een kanaal uit te graven van Gent naar Aardenburg (later verlegd naar Damme): de 

Lieve. Al in 1228 worden de graafwerken gestart. In 1269 is de Lieve afgewerkt en klaar voor 
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de scheepvaart (Andries e.a. 2008: 9-13). Gent had het volledige eigendomsrecht op het 

kanaal (Andries e.a. 2008: 21).  

 

Het is nog altijd niet duidelijk of de Lieve werkelijk een volledig nieuw gegraven kanaaltje 

was, dan wel of stukken bestaande natuurlijke waterlopen met elkaar werden verbonden. In 

elk geval lagen er op het Evergemse deel enkele alluviale meersen. Bovendien wijst het oude 

toponiem Beke (voor een plaats aan de Lieve tussen Waarschoot en Zomergem) duidelijk in 

de richting van een primitieve waterloop (Achiel De Vos - werkgroep 1994: 36-37). 

 

Behalve ter bevordering van de economie was de Lieve ook van militair-strategisch belang. 

Zo diende het kanaal tijdens de godsdiensttroebelen aan het eind van de 16
de

 eeuw als streng 

bewaakte militaire verdedigingslinie. Toen de Lieve in handen was gekomen van Spanje, 

fungeerde ze als verdedigingslijn tegen invallen van vrijbuiters uit het calvinistische Noorden 

(Andries e.a. 2008: 55). 

 

De Lieve bevaren was een heel karwei voor een schipper: bij elke brug moest de mast worden 

neergelaten en de zeilen gestreken en ook de 9 rabotten voorbijgaan was geen lachertje 

(Andries e.a. 2008: 60). In de 16
de

 eeuw is de Lieve over haar hoogtepunt heen. De interesse 

nam verder af door het graven van de Sassevaart en de Brugse Vaart. Het kanaal werd 

verwaarloosd tot er uiteindelijk geen scheepvaart meer mogelijk was (Andries e.a. 2008: 23). 

 

Het toponiem Lieve zou, net als Leie, teruggaan op een voor-Germaans woord leiwia, een 

afleiding van het Indo-Europese lei „slijmerig, glibberig, glad‟ (Lovendegem, p. 75). 

 

 

MEIERIGGE LEDE (K4-7) 

 

De Meierigge Lede was de lede die de heerlijkheid van Doornzele afscheidde van die van 

Evergem.  

 

Doornzele beschikte over een meier, „een bestuurlijk ambtenaar, vertegenwoordiger van het 

landsheerlijk gezag‟ (VMNW i.v. Meyer). In Ms AdV wordt gesuggereerd dat de uitgang -

igge het westelijke suffix -ege is, met vocaalverkorting ook -igge en -egge, dat vrouwelijke 

persoonsnamen afleidt van handelingswerkwoorden en van mannelijke substantieven, zoals in 
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de nog gebruikelijke West-Vlaamse woorden naai-ege „naaister‟, kuisege „schoonmaakster‟, 

babbelege „babbelaarster‟, herbergierege „herbergierster‟, alsook in AN dievegge (Devos en 

Vandekerckhove 2005: 74 en De Bo 1892 i.v. -ege, -ige, -igge, -inge). Een meierigge zou dan 

een vrouwelijke meier zijn, ofwel de echtgenote van een meier. Meierigge Lede betekent dan 

„waterloop van de meierin‟.  

 

 

MOERLEDE (AI8-IM7) 

 

Moerlede, Moervaart en Moerwater duiden op Evergems grondgebied het deel aan van de 

Durme-Kale tussen Langerbrugge en Rodenhuize. Dat deel werd in 1547 opgenomen in de 

bedding van de Sassevaart, en later in het kanaal Gent-Terneuzen. 

 

De toponiemen danken hun bestanddeel moer aan het feit dat de vaart naar de moeren te 

Wachtebeke, Moerbeke, Zelzate, Hulst, Axel en Terneuzen liep (Achiel De Vos - werkgroep 

1994: 32 en Ms AdV). 

 

 

MOERVAART (AI8-IM7) 

 

Moervaart is een alternatieve benaming voor de Moerlede (zie supra). 

 

 

MOERWATER (AI8-IM7) 

 

Moerwater is een alternatieve benaming voor de Moerlede (zie supra). 

 

 

MOLENGRACHT (A3-4 B3) 

 

De Molengracht lag bij de Lieve, in de wijk Kuitenberg. 

 

De gracht is ontstaan door het uitgraven van aarde voor de wal waarop de Kuitenbergmolen 

zou komen. Deze molen was klaar in 1591. In 1948 werd de molen verwoest door een storm 
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(Achiel De Vos - werkgroep 1994: 272). Op de plaats van de molen zien we nu een gebouw 

met een schilderij erop aangebracht van de vroegere Kuitenbergmolen. 

 

 

NIEUWE VAART (HI8 IM7 M5-6 L5) 

 

Nieuwe Vaart is een oudere benaming voor de Sassevaart, net als Gentse Vaart en Gentse 

Moervaart (zie supra: Gentse Vaart). 

 

De vaart kreeg de bepaling nieuw aangezien hij het resultaat was van de uitdieping en 

verbinding van oudere waterloopjes, en er zo dus een „nieuwe vaart‟ ontstond. 

 

 

OVERLOOPLEDEKEN 

 

Het Overloopledeken was een kleine lede naar de wijk Overloop. 

 

 

PUITSGRACHT (1: D6) 

 

Puitsgracht komt in het glossarium tweemaal voor. Er bestonden dus twee Puitsgrachten te 

Evergem. De eerste (zie Puitsgracht 1 in glossarium) kunnen we lokaliseren in het westen van 

Evergem, in de wijk Schoonstraat op de Ralingenakker. Van de tweede (zie Puitsgracht 2 in 

glossarium) is de ligging onbekend. 

 

Volgens Ms AdV hebben we hier niet te maken met een gracht waarbij een familie De Puydt 

woonde, maar met een gracht waarbij of waarin vaak kikkers zaten. Puit komt nu nog voor als 

dialectische benaming voor „kikker‟. Achiel De Vos verkiest deze hypothese wegens de 

nabijheid van de Paddenpoel. Later ging de benaming over op de partijen land rond die 

gracht. 
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REIKEN (C6) 

 

Het Reiken kunnen we situeren op de Belzeelse Westakker. 

 

Reiken is de diminutiefvorm van rei. Rei gaat terug op het Middelnederlandse woord reye, dat 

een typisch Vlaams woord is voor „waterloop, gracht, kanaal‟ (MNW i.v. Reye). Reiken ging 

later over op een stuk land. 

 

 

ROOTGRACHT (D7) 

 

De Rootgracht lag op de Belzeelse Durmakker. 

 

Een rootgracht is een gracht waarin men vlas root (zie supra: Rootputte). De heerlijkheid 

Rootputte en de huidige nieuwe straat Rootweg herinneren aan zo een rootgracht. 

 

 

SCHIPGRACHT (H3-8 I1-3) 

 

Schipgracht is de oudere benaming voor de Burggravenstroom (zie supra). De gracht werd 

bevaren door schepen, die goederen naar Gent voerden. De naam is overgegaan op een 

gehucht (zie supra bij wijknamen: Schipgracht). 

 

 

STROOMKEN (CD5-E6) 

 

Stroomken is een jongere benaming voor de Eendenplas of Eendenpoel, oorspronkelijk het 

gedeelte van de Klaverbeke aan zijn oorsprong, later gebruikt voor de hele lengte ervan. De 

waterloop ontsprong in de buurt van Kromvelde, liep verder in oostelijke richting en mondde 

uit in de oude Schipgracht (huidige Burggravenstroom). Volgens Ms AdV gebruiken de 

Evergemnaars in hun dialect stroomken om alle stromend water aan te duiden (Achiel De Vos 

- werkgroep 1994: 33 en Ms AdV).  
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VAARDEKEN (I1-2 J2-4 KL4 L5) 

 

Vaardeken is een andere benaming voor het Kloosterledeken of Kloostervaardeken, 

tegenwoordig Molenvaardeken, ten noorden van Doornzele en Wippelgem. 

 

 

VALCXGRACHT 

 

De Valcxgracht mondde uit in de vroegere Durme, latere Sassevaart. De precieze ligging van 

de gracht is echter niet bekend. 

 

De Valckxgracht was een afwateringssloot waarbij een zekere familie Valcx, De Valck(e) 

woonde. Deze familienaam was oorspronkelijk ofwel een beroepsbijnaam van de valkenier, 

ofwel een patroniem, afgeleid van de Germaanse voornaam Falco „valk‟ (De Brabandere 

2003: 1240). 

 

 

WALGRACHT 

 

Het toponiem Walgracht kwam tweemaal voor in Evergem, maar de ligging moeten we 

schuldig blijven. 

 

Een walgracht was waarschijnlijk oorspronkelijk een gracht die ontstaan was door het 

uitgraven van aarde om een kunstmatige hoogte of wal op te werpen. Later ging de benaming 

over op de aangrenzende percelen. 

 

 

WATERGANG 

 

Over de ligging van de Watergang bestaat geen zekerheid. 

 

Watergang is de algemene benaming voor een gegraven waterloop, „waar het water door 

gaat‟. Al heel snel ging de naam over op de percelen langs die watergang (Ms AdV). 
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WATERLAT (1: FH6-7 en 2: D4) 

 

Waterlat komt in de Evergemse toponymie tweemaal voor. De eerste Waterlat (zie Waterlat 1 

in glossarium) lag in de wijk Elslo, de tweede (zie Waterlat 2 in glossarium) kunnen we op 

basis van zijn ligging bij de Grote Doorn (zie Grote Doorn in glossarium) lokaliseren op de 

Asschoutkouter. 

 

Het woord waterlat is een afleiding van het verdwenen werkwoord waterlaten „water 

afvoeren, lozen‟. Een waterlat is een afwateringssloot die uitkomt op een sluisje (MNW i.v. 

Waterlaet). Ook in zijn algemene betekenis „waterloop‟ komt waterlat voor (WNT i.v.  

Waterlaat en Ursel, p. 141). 

 

De naam ging al snel over op een stuk land. 

 

 

ZEEPT/ZEPE 

 

De Zeept lag aan één van de drie Evergemse Vennetten, dus te Belzele, Elslo of Doornzele. 

 

Zepe en zeept zijn afleidingen van de stam van zepen, een variant van zijpen, waarop het 

frequentatieve (Vlaams) zijpelen, (AN) sijpelen teruggaat. De variant zeept is gevormd met 

het suffix -t, dat oorspronkelijk een collectiviteitsgedachte toevoegde aan het grondwoord, 

maar naderhand evolueerde tot een vrij betekenisloos locatiefsuffix. Zepe/zeept betekent in 

het Meetjesland „kleine waterlozing waar het water als het ware wegsijpelt, geultje, 

afwateringskanaaltje‟ (Merendree, p. 39 i.v. Zeepken).  

Het toponiem blijkt al bij de vroegste vermeldingen (15
de

 eeuw) van de waterloop over te zijn 

gegaan op de omliggende landerijen, getuige attestaties als ‘jn de seept‟, 1445, ‘tvennet daert 

heet de sepe‟, ca.1480.  

 

 

ZEEPVAART (BC2 CD3 EF2 FI1) 

 

Zeepvaart is een alternatieve benaming voor de Lee/Lede/Leiken, dus voor het huidige 

Sleidings Vaardeken (Ms AdV). 
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De vaart is genoemd naar een zeept of uitwateringssloot ofwel was het zelf een 

afleidingskanaal. 

 

 

 

7.3. Vijvers, poelen, plassen en moerassen 

 

KWADEPLAS (DE3) 

 

De Kwadeplas lag in de buurt van de huidige straten Meerbeke en Veldeke. De voormalige 

Kwadeplasstraat is ernaar genoemd. 

 

De bepaling kwaad duidt altijd op een slechte hoedanigheid. Zo is “kwade grond” ofwel 

onvruchtbare ofwel moeilijk te bewerken grond. In toepassing op een vijver moet kwaad 

waarschijnlijk worden opgevat als „gevaarlijk, hinderlijk‟ (Lembeke, p. 57). 

 

 

LANGEPLAS (E3) 

 

De Langeplas lag in het noordwesten van Evergem. Oorspronkelijk was het de naam van een 

poel met een langgerekte vorm, maar al heel snel ging de naam over op de straat die er langs 

liep en het Hulleken verbindt met Meerbeke. Tegenwoordig heet de straat Meerbeke (Ms 

AdV). 

 

 

MERE 

 

Mere lag in één van de Vennet-complexen, maar we weten niet in welke van de drie. 

 

Mere komt van het Germaanse woord mari „meer, plas‟ (Gysseling 1960: 688). Deze 

moerasnaam ging over op stukken grond. 
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MOORTEL (AD2-8) 

 

In het glossarium staan er twee toponiemen Moortel, maar vermoedelijk horen ze thuis onder 

één lemma. De ligging van het moeras Moortel is niet duidelijk. Bij het glossarium maakte 

Achiel De Vos de aantekening dat Moortel in Belzele gelegen zou hebben. 

 

Moortel is door dissimilatie uit het Middelnederlandse moorter ontstaan, dat van het Latijnse 

woord mortarium „metselspecie‟ is afgeleid. In de huidige dialecten betekent moortel nog 

altijd „metselspecie‟, maar in de Vlaamse landbouwterminologie komt moortel voor als 

benaming voor slijk, drab en modder. Hierdoor kon het woord dan ook in de toponymie 

terechtkomen als slijk- en moerasbenaming (Ursel, p. 91). 

 

 

MOORTELPUT (D4) 

 

Het moeras Moortelput lag in de wijk Asschout, bij de Hulsterse Weg. 

 

Een Moortelput was een modderige, moerassige plas. 

 

  

PLAS (1: C7) 

 

Plas komt tweemaal voor in de Evergemse toponymie. De eerste poel met die naam lag in de 

Belzeelse wijk Overdam, van de tweede weten we de ligging niet. 

 

 

PLASSEN 

 

De ligging van het moeras de Plas(s)en is ons onbekend. Het toponiem is slechts eenmaal 

geattesteerd. 
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VIJVER (3: IJ4-5 en 5: C3-4) 

 

Vijver was ooit de naam van vijf Evergemse waterplassen. Twee van die toponiemen, Vijver 2 

en Vijver 4 in het glossarium, waren al bij hun vroegste attestatie overgegaan op aanpalend 

land, met onbekende ligging. Vijver 1 is evenmin te lokaliseren. Vijver 3 lag in de wijk 

Sabbens ten westen van het Sabbensstraatje, het tegenwoordige Doornzele-Hoeksken. Vijver 

5 ten slotte lag achter de wijk Kromvelde. 

 

 

VISSERIJ (1: F8) 

 

De Visserij lag in de rivier de Kale, ter hoogte van de wijk Elslo, tussen Dam en 

Langerbrugge. Er is ook nog een tweede toponiem Visserij (zie Visserij 2 in glossarium), 

waarvan de ligging onbekend is, maar hoogst waarschijnlijk lag deze ook in de Kale. 

 

Een visserij is een plaats waar gevist mag worden (MNW i.v. Visscherie). De naam Visserij 

ging later over op de meersen in de wijk Elslo (Ms AdV). 

 

 

WAALPLAS 

 

Over de ligging van de Waalplas zijn geen gegevens. 

 

Waal is afkomstig uit het Germaanse woord waela „draaikolk of waterplas ontstaan achter een 

dijkdoorbraak‟ (Gysseling 1981: 78). Later is het woord door klinkerverkorting 

samengevallen met het woord wal „omwalling, walgracht‟ (Lovendegem, p. 21). De Waalplas 

lag waarschijnlijk bij een stroomversnelling of een doorbraak in de Kale. Historische feiten 

(zoals het voorkomen van een sluis of rabot en een watermolen in de directe omgeving) 

bevestigen dat bijvoorbeeld het Waalken in Lovendegem bij een stroomversnelling in de 

Hoogkale lag (Lovendegem, p. 21). 
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7.4. Putten 

 

BORNPUT / BORREPUT 

 

De ligging van de Bornput/Borreput is ons onbekend. 

 

Het Middelnederlandse woord born is later door metathesis bron geworden. De vorm borre 

was de geassimileerde vorm (MNW i.v. Borne). Een bornput is dus een bronput of waterput. 

 

 

KARPERSPUT 

 

Karpersput is slechts eenmaal geattesteerd. De ligging is onduidelijk. 

 

De Karpersput zal een vijver zijn geweest waar karpers gevangen werden. 

 

 

COLPAERTSPUT 

 

De ligging van de Colpaertsput is niet te achterhalen. 

 

Bij de Colpaertsput woonde oorspronkelijk de familie Colpaert (zie supra: 

Colpaertsdreefken). 

 

 

ROOTPUT (BC8) 

 

De Rootput lag in het zuiden van Belzele. 

 

Een rootput is een stilstaand water, natuurlijk of door mensen gegraven, waar vlas wordt 

geroot. Deze put gaf zijn naam aan de heerlijkheid Rootputte (zie supra) en aan de huidige 

straat Rootweg. 
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RUGGHEMANSPUT (GH7-8) 

 

De Rugghemansput lag in de buurt van Langerbrugge. 

 

De precieze aard van de put valt niet uit de bronnenexcerpten af te leiden. Hij is genoemd 

naar een persoon of een familie met de achternaam Rugghemans/Roggemans. Deze 

familienaam is een afleiding van de voornaam Roger, Rutger (De Brabandere 2003: 1048). 

Volgens www.familienaam.be (31/03/2011) is Roggeman een typisch Oost-Vlaamse 

familienaam. Achiel De Vos laat echter de mogelijkheid open dat de b in het toponiem is 

weggevallen, en het dus verwijst naar een put waarbij de familie Bruggheman woonde (zie 

supra: Brugghemansstraatje). Deze hypothese is aannemelijk aangezien de familienaam 

Brugg(h)eman veel frequenter voorkwam en -komt in Evergem dan Roggeman/Ruggeman. 

Tegenwoordig heeft de familienaam Bruggheman zelfs de hoogste frequentie in Evergem en 

Zelzate (www.familienaam.be, 31/03/2011).  

 

 

 

7.5. Waterovergangen: bruggen, voorden en veren 

 

BRUGGHEMANSGEWAD (A3-7) 

 

Het voormalige Brugghemansgewad lag in het uiterste westen van Evergem, te Belzele, door 

de Lieve (Ms AdV). 

 

Het Middelnederlandse gewad is met het prefix ge- afgeleid van ofwel de stam van het 

werkwoord waden „door (ondiep) water lopen‟, ofwel van het substantief wad, dat al in het 

Middelnederlands voorkwam als afleiding van datzelfde werkwoord. Een wad of gewad is een 

ondiepe, doorwaadbare plaats, waar men een waterloop kan oversteken (MNW i.v. Gewat en 

i.v. Wat). Het Brugghemansgewad was dus een „doorwaadbare plaats door de Lieve bij de 

stede van de familie Bruggheman‟ (zie supra: Brugghemansstede). 

 

 

 

 

http://www.familienaam.be/
http://www.familienaam.be/
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BRUGSTOK (FH6) 

 

Brugstok lag vlak bij de vroegere Elslostraat (huidige Elslo). 

 

Brugstok komt in de zuidelijke gewesten voor als benaming voor een smal bruggetje (WNT 

i.v. Brugstok). De Evergemse Brugstok zal een bruggetje over de Burggravenstroom 

aangeduid hebben. 

 

 

GEWAD (1: H6 en 2: KM7 M5-7 L5 en 3: HI3-4) 

 

Drie plaatsen in Evergem heetten Gewad (zie supra: Brugghemansgewad). De eerste (zie 

Gewad 1 in glossarium) lag in de Burggravenstroom te Kerkbrugge, de tweede (zie Gewad 2 

in glossarium) in de vroegere Durme (latere Sassevaart) te Doornzele en de derde (zie Gewad 

3 in glossarium) in de Burggravenstroom te Wippelgem. Dat laatste gewad werd ook Voord 

genoemd (zie Voord 3 in glossarium) (Ms AdV).  

 

 

GODEVAERTSVONDEL  

 

De ligging van de Godevaertsvondel is onbekend. 

 

Een vondel of vonder is volgens het WNT (i.v. Vondel) een smal, houten 

voetgangersbruggetje, vaak niet meer dan een losse plank, over een een gracht of sloot. Deze 

vondel is genoemd naar een aangelande met de naam Godevaert. Blijkens onze bronnen was 

de naam al in 1445 overgegaan op een gemet land. 

 

 

KALE(NE)BRUGGE 

 

Dit toponiem is slechts eenmaal geattesteerd, waardoor we de precieze ligging niet kunnen 

afleiden. De Kale(ne)brugge was een brug over de Kale. 
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KUITENBERGBRUGGE (A4) 

 

De Kuitenbergbrugge ligt op de grens tussen Belzele en Lovendegem. Het is een brug over de 

Lieve in de wijk Kuitenberg.  

 

In 1827 werd de Kuitenbergbrugge in steen opgetrokken. Duitse troepen vernielden ze in 

1918, twee jaar later werd ze herbouwd (Andries e.a. 2008: 31-32). De brug bestaat nu nog 

steeds. 

 

 

SMOORBRUGGE (BC2 CD3 EF2 FI1) 

 

De Smoorbrugge was een brug over de Zeepvaart, het huidige Sleidings Vaardeken, vlak bij 

de Smoorput (zie infra), waaraan ze het eerste deel van haar naam dankt (Ms AdV). 

 

 

SMOORPUT (BC2 CD3 EF2 FI1) 

 

De Smoorput lag in het noorden van Evergem, bij de Langebeke. 

 

Een smoorput is een kuil waarin men onkruid en ander organisch afval laat rotten tot meststof, 

m.a.w. een compostkuil. Het woord is door het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten 

(WVD I, 3: 494) geattesteerd te Heurne. De Bo vermeldt de samenstelling smoorhoop voor 

een composthoop. Het eerste deel is de stam van het werkwoord smoren in de betekenis 

„broeien, verstikken‟.  

 

 

STENEN BRUGGE (D3) 

 

De Stenen Brugge lag over het Sleidings Vaardeken in het noordwesten van Evergem, in de 

wijk Hulleken. 

 

Het was een brug opgetrokken uit steen. 
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TRAPPAERTSBRUGGE (H8) 

 

De Trappaertsbrugge was een brug over de Burggravenstroom te Langerbrugge (Ms AdV). 

 

Bij de brug woonde de familie Trappaert (zie supra: Trappaertsstraatje). 

 

 

VOORD (1: G8 en 2: H8 en 3: HI3-4) 

 

Voor 1600 was Voord de naam voor drie plaatsen in Evergem, namelijk voor de 

doorwaadbare plaats door de Kale bij het Heerstraatje (zie Voord 1 in glossarium), door de 

Durme-Moervaart in de wijk Papendonk (zie Voord 2 in glossarium) en door de 

Burgravenstroom te Wippelgem. Die laatste is identiek met Gewad (3 in glossarium) (Ms 

AdV). 

 

Voord is een variant van voorde en komt van het Germaanse furdu. Net als (ge)wad betekent 

voord „doorwaadbare plaats in een beek‟ (Gysseling 1960: 1024). 

 

 

WESTBEKEVEER (B8) 

 

Het Westebekeveer was een veer over de Kale in het zuiden van Belzele, in de wijk 

Westbeke. 

 

Een veer, Middelnederlands vere, is een oversteekplaats in een waterloop, waar men per boot 

naar de andere oever wordt gevaren. Het woord is een oude afleiding van het Germaanse 

werkwoord farjan, causatief bij faran „varen‟ (EWN i.v. veer). 

 

 

WIPPELGEMBRUGGE (HI3) 

 

Via de Wippelgembrugge kan je in Wippelgem nog steeds de Burggravenstroom oversteken. 
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7.6. Keersluizen of rabotten 

 

VERLOREN KOST (zie supra bij wijken) (A7) 

 

ZOETEMOEIE (zie supra bij wijken) (A5) 

 

 

 

7.7. Dijken en dammen 

 

DAM (DF8) 

 

Dam lag aan de Kale, ergens ten zuiden van Evergemdorp.  

 

Langs de Kale werden verschillende dammen gebouwd om de bevolking te beschermen tegen 

overstromingen. Er lag zeker zo‟n dam op de Kale te Belzele, waaraan de wijk Overdam zijn 

naam dankt, en ook een op de Kale meer naar Langerbrugge toe, waarnaar de wijk Dam 

genoemd is (Zie supra: wijken Dam en Overdam). 

 

 

ELSDAM (B3-4) 

 

De Elsdam lag in het noorden van Belzele, in het moergebied. 

 

Langs de dam stonden elzen. 

 

 

NIEUWE DAM (DE8) 

 

De Nieuwe Dam lag in de wijk Vurstjen aan de Kale. 

 

De dam werd in de 16
de

 eeuw opgeworpen en was dus „nieuw‟ ten opzichte van de oudere 

dam langs de Kale. De dam moest bescherming bieden tegen overstromingen van de Kale en 

diende als toegangsweg voor het Kasteel van Evergem (Ms AdV). 
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STEENDAM (KL7) 

 

De Steendam lag ten noorden van de Nieuwe Vaart of Sassevaart te Doornzele. 

 

De dam, opgetrokken uit steen, moest de bewoners beschermen tegen overstromingen. 
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Bloksstraat  62 
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Burggravij  157 

dam     59 en 162 

Dam    41 

Dambroek  115 
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Durmstraatje  71 



193 

Eekhout  119 

Eecmansstraatje 64 
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Elslostraat  72 

Elslostraatje  72 
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Engel   147 

Ertveldsvaardeken 166 
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Ettingstraatje  72 
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Evergemkasteel 153 

Evergem Sint-Baafs 158 
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Gaverse  55 

Gaverse Meers 101 

Gaversestraat  73 

Gaverstraatje  73 

Geest    110 

Geetschure  51 

Geetschuremolen 145 

Geetschuremolenwal 145 

Geetschurestraat 73 

Gemene Kouwenbroek121 
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Gentse Tragel  74 

Gentse Vaart  167 

Gentweg            74-75 
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Gewad   181 
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Godevaertsvondel 181 

goed   128 

Goed te Asschout 136 

Goed ter Beken 136 
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Goed ter Langerbeke 139 

Goed ten Oudenvoorde139 
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Goed ten Overworpe 140 

Goed te Spei(s)Broek 140 

Goed ten Vier Linden 140 

Goed ter Vurst 141 

Goed ter Weden 141 

Goed ter Woestijne 132 

Goedingen  123 

Gouden Straatje 95 

gracht   162 

's Gravengracht  167 

‟s Gravenstede 132 

‟s Gravenstraat 64 

Grijpsstede  133 

Grijpsveld  133 

Groene Gentweg  93 

Groene Weg   93 

Grote Doorn  175 

Grote Gaver  114 

Grotestraat  88 

‟s Grotenstraatje 65 

Grootstraatje  65 

Grote Weegschede 98 

Grootheersstede 133 

Grootvrouwenstede  133 

Gulden Leeuw 148 

Haecxstede  134 

Haantje  52 

Havaard  159 

Havert   159 

Havaardsstraat 75 

heem   9 

Heermeersstraatje 75 

Heerstraatje  91 

Heet   107 

Heffink  57 

Heiken   24 

Heilige-Geeststraatje 92 

Hek(straat)   75 

Helftwinninge  100 

Helftwinninggat 100 

Hert   148 

Heuvel   110 

hoek   10 

Hoeksken   16 

hof   128 
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hofstede  129 

Hof ter Beke  141 

Hoklaar   120 

Hollandse Tuin 148 

Hondschoot  110 

Hoge Aard  111 

Hogestraat  90 

Hoog Vennestraatje 90 

Hoge (Vier)weegschede98 

Hoorincxstede  134 

Huis van der Burcht 159 

(ten) Hulle   151 

Hul(leken)  34 

Hulst   22 

Hulsterse Weg 75 

Impelgat  100 

Impelingen  124 

Indonken  112 

Jacobsdamme  159 

Jagervoorde  42 

Jan ‟s Gravenstede 132 

Jan Hebberechtsstede 134 

Cackaertshoek  11 

Calangebilk  100 

Calangegat  100 

Kale(ne)  167 

Kale(ne)brugge 181 

Kalvoorde  42 

Kareel   108 

Kareelstraatje  76 

Karpersput  179 

Kasteel  153 

Kasteeldurmdreve 76 

Kattenbroek  29 

Kerkbrugge  43 

Kerkbruggemolen 146 

Kerkstraat(je)  76 

Kerkvoord  43 

Kerselare  22 

Keure van Desteldonk160 

Klaverbeke   43 

Klaverbekestraat 77 

Kleine Reibroekstraat 89 

Kleinstraatje  89 

Clercxgracht  168 

Kloosterdreve  77 

Kloosterlede(ken) 168 

Kloostermolen 146 

Kloostervaardeken 169 

Klophekken   101 

Kluize(n)  53 

Kneukstraat  95 

Kokerije  96 

Kokerstraatje  96 

Cocxstraatje  65 

Colinsstraat  65 

Colpaertsdreefken 77 

Colpaertsput  179 

Coppen Driegensstede134 

Coppensdamme 159 

Korte Maark  125 

Korte Munte     141 en 96 

Koutergat  101 

Kouterhoek  25 

Kouterstraatje  77 

Kouwenbroek  31 

Kouwenbroekdreefken78 

Kouwenbroekstraatje 78 

Kreke   122 

Kriekerstraat  78 

Krommeweg   89 

Kromvelde  27 

Kromveldstraat 78 

kruisstraat  61 

Kruisstraat  79 

Kruisweg  79 

‟s Kuipersstraatje 66 

Kuitenberg   35 

Kuitenbergbrugge 182 

Curs' Gracht  169 

Kwadeplas  176 

Kwadeplasstraat 79 

Kwadeweg  97 

Langebeke   44 

Langeberg  36 

Langeplas   176 

Langestraat  89 

Langewilge  106 

Langerbrugge  44 

Langerbruggestraat 79 

lede   163 

Lee   169 

Leiken   169 

Leen    143 

Lentstraatje  79 

Lieve   169 

Lo   120 

Lochtingweg  80 

Loddershoek  12 

Male   125 

Mande   149 

Maesweg  60 
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Meerbeke  45 

Meerbekestraat 80 

Meerhem  32 

Meersgat  101 

Meersstraatje   80 

Meieriggelede  170 

Meieriggeledestraat 80 

Meintjensdreve 81 

Mere   176 

Mespelare  23 

Moerlede  171 

Moerstraat  81 

Moervaart  171 

Moerwater  171 

Molengracht   171 

Molenstraatje  81 

Molenweg   82 

Moortel   177 

Moortelput  177 

Muinksberg  112 

Muylaertshoek 12 

Nagelvoord  45 

Nauwestraatje  90 

Nedere Bunt  112 

Nedere Eekhout 112 

Nederestraat  90 

Neervennestraatje 91 

Nieuwe Dam  184 

Nieuwe Stede  143 

Nieuwe Vaart  172 

Oliemolen  146 

Oliemolenwal  146 

Olmendreve  94 

Oosteinde  17 

Oostgaver(s)   116 

Oostmeers  50 

Ooster(se)meers 50 

Oostermeersstraatje 82 

Ooster(se)schoot 117 

Ooststraat  82 

Oostweegschede 99 

Oude Bogaard  82 

Oudebogaardstraatje 82 

Oude Kerkweg 94 

Oude Meers  82 

Oudemeersdreefken 82 

Oude Schole  142 

Oude Schure  142 

Oude Smisse  153 

Oude Stede   143 

Oude Straat  94 

Oude Vijver  122 

Oude Voord  46 

Oude Zwane  149 

Overdam  17 

Overdamstraat(je) 83 

Over‑het‑water 18 

Overloop  46 

Overloopledeken 172 

Overloopstraatje 83 

Overworp  18 

Paartstraatje  83 

Paartstuk  83 

Pachtgoedstraatje 83 

Papendonk  36 

Papenstraatje  66 

Pieter ‟s Pauwsstede 154 

plaats   10 

Plaatse   10 

plas   163 

Plas    177 

Plassen  177 

Priesterage   154 

Puitsgracht  172 

put   163 

Put   120 

Rabot   47 

Reedonk  126 

Reevoord  126 

Reibroek  32 

Reibroekstraat  83 

Reibroekstraatje 84 

Reiken   173 

Riet   105 

Rien   105 

Rodenhuize    53 en 155 

Rootgracht  173 

Rootmaardonk 37 

Rootput  179 

Rootputte  160 

Rostijnedreefken 84 

Rufelaertsgoed 135 

Rufelhove  135 

Rugghemansput 180 

Rutsenburg  118 

Sabbens  12 

Sabbensstraatje 84 

Schaak   150 

Sche(d)elweg  92 

Scherpschoot  113 

Schipdonk  37 

Schipgracht    173 en 47 
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Schoonstraat  39 

Schoor   108 

Schoot   113 

Schoutheetdom 161 

Sint-Adriaan  155 

Sint-Christoffelsstraatje84 

Sint-Joris  152 en 155 

Slaakt   122  

Sleidingerhulle 38 

Smisse   155 

Smoorbrugge  182 

Smoorput  182 

Speibroek  33 

stede   129 

Steendam  185 

Steenstraatje  85 

Stege   85 

Stenen Brugge 182 

Steert   85 

Steertdreve  85 

Stege   85 

Stegestraat  85 

straat   61 

stroom   163 

Stroomken  173 

Stuivenberg  38 

Terdonk  38 

Terdonkbrugge 48 

Tiendeschure  156 

‟s Tollerneersstege 67 

Trappaertsbrugge 183 

Trappaertsstede 135 

Trappaertsstraatje 86 

Troost   117 

Tussen Beide de Leden117 

Uilendonk  39 

Uilendonkstraatje 86 

Uitvang   51 

Vaardeken  174 

vaart   164 

Valhek   102 

Valke   150 

Valcxgracht  174 

Varenbilkstraatje 86 

Veldeken   51 

Veldhoek  27 

Vennestraatje  87 

Vennet   109 

Vennetstraatje  87 

Verloren Kost    27 en 183 

Vier Linden  23 

Vierlindenstraat 87 

Vierweegschede  99 

vijver   164 

Vijver    178 

Vinghersplas  33 

Vishuis  156 

Visserij   178 

Vissenstraat(je) 87 

Vondel   48 

Voogdij  161 

Voord    183 

Vurst    23 

Vurststraatje  87 

Waal   48 

Waalbrugge  49 

Waalken   123 

Waalplas  178 

Walgracht  174 

‟s Walsenstede 135 

Walstede  142 

Watergang  174 

Waterlat   175 

Wede   141 

weegschede  61 

Weegschede   99 

weg   62 

Westbeke  49 

Westbekeveer  183 

Westschure  119 

Weststraat  88 

Westvoorde  49 

Westweegschede 99 

Wijnendale  58 

Wippelgem  13 

Wippelgembrugge 183 

Wippelgemeindeken 19 

Wippelgemstraat 88 

Woestijne   28 

Wulfsvennet  127 

Zand   28 

Zandweg  97 

Zeept   175 

zele   10 

Zepe   175 

Zeepvaart   175 

Zevenkote   54 

Zoetemoeie    14 en 183 

Zompel  34 

Zwane   15
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BIJLAGEN  

 

a) glossarium 

 

AARD 1: up dhart, 1414, SAG-330/15, 228v; up de hart, 1414, SAG-301/23, 10v; --?, 1416, 

SAG-330/16, 156r; een stic meerssche daer ment heet up de haert, 1426, SAG-330/19, 6v; 

daerment heet up den hart, 1427, SAG-330/19, 49r; mersch gheheeten den hart, 1449, SAG-

330/24, 394v; up de haert, 1478, SAG-301/54-III, 101v; onder de buerchgravie up de haert ... 

west commende up de moervaert, 1492, SAG-330/39, 332r; up den *hert, 1512, SAG-330/44, 

356v; up de haert, 1533, SAG-330/52, 90v; zuut de hart, 1557, SAG-330/75, 52v; up dart bij 

troo huus, 1569, RAG-As 1025, 140r; (ex920); daerment heet up den haert, 1570, SAG-330/88, 

198v; maymeerschs up den haert ... zuut de moervaert, 1572, SAG-330/90, 175r; up den haert ... 

zuut de moervaert, 1576, SAG-330/93, 3v?; Inden aert, 1598, SAG-330/122, 86v;  

Meersgebied langs de vroegere Durme te Doornzele, thans opgenomen in de bedding van het 

kanaal Gent-Terneuzen 

 

AARD 2: up dart, ca.1325, RAG-SB/K 1436, 11r; groete hart / cleene hart, 1374, SAG-330/5, 

294v; de hart, ca.1390-1400, RAG-SB/K 2450, 70v; een buunre in de langhebeke gheheeten de 

hardt, 1402, SAG-301/16-II, 78v; up derde, 1445, RAG-SB/R 46, 3r, 23v, 41v; --?, 1459, RAG-

SB/R 52; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 21v, 29r; de hard / hert, 1502, RAG-SB/K 2610, 65r; up 

de hardt, 1531, SAG-330/50, 342r; up de hard / in de lancbeke up de hert, 1539, RAG-SB/K 

2611, 61r; up den haert, 1542, 330/60, 54v;  

Meersgebied in de Langebeke 

 

ABBINSVOORDE: in p(ar)ochia de heverghem ... in loco qui dicitur abbinsvorde, 1278, RAG-

EB, O; tgoedt tabbinsvoerde, 1501, SAG-330/42, 42r; vanden goede van abbinsvoerde, 1581, 

RAG-Vi 227, 4v. 

 

ACHTERSTEGE: zie Bachtenstege, Stege en Stegestraat. 

 

AKELING(EN): de ackelinghen/aekelinc/hackelinghe, 1445, RAG-SB/R 46, 2v/71r/73r; 

mersch gheheeten In de ackelinghe, 1449, SAG-330/24, 394v; een stic lants gheheeten de 

hackelinghe, 1454, SAG-330/26, 415r; jnt ackelinc, 1462, RAG-SB/K 2448, 2v; de ackelinghe, 

1494, SAG-330/40, ???; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 102r; Inde hackelinghe, 1538, SAG-

330/56, 16v; de ackelinghen, 1539, RAG-SB/K 2611, 131r; daer ment noempt voor de 

hackelinghe, 1590, RAG-Ev 576, 25v. 

Zie ook AKKERLING. 

 

AKKERSTRAATJE: aen tackerstraetkin, ca.1490, RAG-SB/K 2448, 19v; zuyt het acker-

straetken, 1576, RAG-Ev 575, 42v. 

 

ALAERTSEINDE: up (h)alaerts ende, 1445, RAG-SB/R 46, 6r, 40r, 43v, 46v, 53r; ter plaetsen 

daerment heedt alaerts hende, 1449, SAG-330/24, 467r; (h)alaerts ende, 1459, RAG-SB/R 52 

(kop.v.1445?), ??; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 9v, 36v, 39v, 43r, 51v; --?, 1502, RAG-SB/K 

2610, 51v; daer ment heet talaerts hende, 1510, SAG-330/44, 156v; tallaerts hende, 1518, SAG-

330/46-III, 52v; up aelaerts hende, 1539, RAG-SB/K 2611, 78v; daer ment heet ten alaerts 

he(y)nde, 1545, RAG-SB/R 861; thaelaertshende, 1580, RAG-Ev 802. 

Benaming voor driesprong van wegen te Meerbeke (Groentje?). 
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APPETIJT: Eene behuusde hofstede binnen der prochie van Everghem ten hulle van auden 

tijden ghenaempt den appetijt, 1574, RAG-Ev 450, 1; --?, 1574?, RAG-Ev 575, 40r. 

 

AREND 's CLERCXSTEDE: j stede dat men heet arend clercx stede, 1432, SAG-330/20, 205r; 

ligghende voor arent scleercx stede ande leede, 1445, RAG-SB/R 46, 20r; --?, 1459, RAG-SB/R 

52. 

 

ASSCHOUT: i(n) ev(er)ghe(m) i(n) loco q(ui) dicit(ur) hashout, 1262-1279, RAG-SB/R 54 

(leenrol); aschoute, 1280, RAG-SB/R 31a; Asscouta, ca.1280, RAG-SB/R 31b, 10r; in 

haschout, id, 30r; aschoute, 1312-1313, RAG-SB/R 78, 1v; ashaute, 1318, RAG-SB rol; 

aschoute, 1325-1330, RAG-SB/K 1436, 25v; Asscoute, 1325-1350, RAG-SB/K 1452, 50v; 

housin van asschoute, 1343, RAG-SB, O; Hoesijn de asschoute, 1345, RAG-SB/R 1038, 4r; jn 

asscehaute, 1347, RAG-SB, O; tienden van Asscoute, 1350, RAG-SB/R 80, 13r; Asscoute, 

1356, RAG-SB/K 1452, 50v; Goessin van asscaute, 1360, RAG-SB/R 34, 28r, 58v; Asschote, 

ca.1360, RAG-SB/R 43, 38v; Asscoute / te ascoute in everghem, 1363, RAG-SB/R 57, 2v; --?, 

1375, RAG-Ev, O; tasscoet, 1371, RAG-SB/R 59, 21r; asscaute, 1372/1373, SAG-330/5, 

141v/266r; asscoute, 1378, SAG-330/6, 170r; van aschout lande, ca.1380, RAG-SB/R 60, 17v, 

20r; taschoute, 1382, SAG-330/7, 192r; --?, 1388, SAG-330/8, 302v; tasschoet, 1394, RAG-

SB/R 61, 75r, 87r; Everwijn van Aschoute, id, 7v; lammin van asscouter, id, 19r; aschoute, id, 

7r; lants gheleghen taschoute, 1398, SAG-330/11, 97r; taschaute, 1402, SAG-301/16-II, 78v; 

taschoute, 1403, SAG-330/12, 294v; twee bunre erven ligghende jnt goede Taeschoute, 1404, 

SAG-330/13, 105r; tasscoute, 1405, RAG-SB/R 879; taschaute, 1412, SAG-301/21-II, 84v; ter 

stede daerment heet taschoute, 1414, SAG-330/15, 231r; te hasscoet, 1416, RAG-SB/R 791, 1r; 

taschaute, 1418, SAG-330/16, 268v; achcoute, 1425, SAG-330/18, 258r; daer ment heet te 

hashoute, 1428, RAG-SB/R 878; tasschoet, 1429, SAG-330/19, 259r; asscoute, 1432, RAG-SB, 

O; tasscaute / in asscote, 1434, SAG-330/20, 432r; een goed gheheeten taschoute, 1434, SAG-

301/21, 20r; asscoute, 1436, SAG-330/21, 213v; up tascouter, 1440, RAG-SB/R 77, 50v; --?, 

1440, RAG-SB/R 274, 44v; asscoute, 1441, SAG-330/22, 415r; tasscout(e) / tasscaute / 

tasschoute / thassaut / asscout(e) / in den hasscout, 1445, RAG-SB/R 46, passim; taschoute, 

1450, SAG-301/40-III, 53r; daer ment noemt in asscoete, 1453, SAG-330/25, 436r; taschoute, 

id; tasscoute, 1455, SAG-330/26, 515v; tasschoute, 1457, RAG-SB/R 63, 62v; taschoute, id, 

59r; --?, 1458, RAG-SB/R 879; taschoute / ta(s)scoute / thassaut / asscoute / in den hasscout, 

1459, RAG-SB/R 52, passim; taschscout, 1460, SAG-330/28, 339r; ta(s)schoute, 1462, RAG-

SB/K 2448, passim; taschout, 1464, SAG-330/29, 559r; tascauter / tashaute, 1470, RAG-SB/R 

878; --, 1470, RAG-SB/R 64, 29r; taschout, 1470, RAG-SB/R 879; la len appellé taschoute, 

1473, ARA-RK 1089, 357r; tascaute, id, 347v; tascaute, 1473, ARA-RK 1090, 315r; taschoute, 

1473, ARA-RK 1090, 324r; Asschout, 1474, RAG-K B 10'32, 74r; taschaute, 1476, SAG-

330/33, 202r; taschout, 1478, RAG-SB/R 64, 28r; tasscoute, 1479, RAG-SB/R 879; thofstede-

kin tasschaute, 1480, RAG-SB/R 792, 34r; hasschaute, id, 32r; tashaut, 1483, RAG-SB/R 879; 

ter plaetsen daerment heedt jnt hasthout, 1484, SAG-330/37, 1r; jn den haschout, 1485, SAG-

330/37, 197r; ter plaetsen ghenaemt tascaute, 1487, SAG-330/37, 302v; tascoute, ca.1490, 

RAG-SB/K 2448, 44r; daerment eed thaschoute, 1496, SAG-330/40, 283v; tashout, 1497, SAG-

330/41, 34r; taschoute, 1500, id, 357r;  

tasschoute, 1500, SAG-330/41, 368v; --, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; hasschaute, id; 

taschoute, id, passim; de stede van ashaut, 1510, SAG-330/44, 156r; --?, 1517, RAG-SB/R 65, 

62r; --?, 1517, RAG-SB/R 66, 46r; tasschaute / tasscaute, 1517, RAG-SB/R 65+66, passim; 

hasschaut, 1518, SAG-330/46-III, 52r; hasschaute, 1520, RAG-SB/R 859; taschoute, 1520, 

SAG-330/47, 261r; asscaut, 1533, SAG-330/52, 169v; hasschaut, 1538, RAG-SB/R 801; has-

schaut, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; taschaute, id; daer ment noempt den asschauwe, 1566, 
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SAG-330/84, 148v; Asscaut, 1574, SAG-28/23/85, 59v; --?, 1576, RAG-Ev 575, 71v; Asscaut, 

1587, RAG-Ev 81, 4r; asschauwe, 1612, RAG-Ev 450, 76. 

Zie ook GOED TE ASSCHOUT, ACHTERSTE & LANGE ASSCHOUT. 

 

ASSCHOUTMOLEN: de molendino de aschoute, 1312-1313, RAG-SB/R 78, 1v; de molendino 

de ashaute, 1318, RAG-SB rol; molendino decima te ascoute, 1363, RAG-SB/R 57, 2v; van 

eenre pacht muelne staende te asscaute up de coutere/cautere?, 1372, SAG-330/5, 141v; voor de 

molen taschaute, 1402, SAG-301/16-II, 78v; voer de muelen taschaute, 1412, SAG-301/21-II, 

84v; taschaute up de coutere bij [der] muelene, 1418, SAG-330/16, 268v; bi aschout(e) muelen, 

1428, SAG-330/19, 233r; tasschoet bij der muelen, 1429, SAG-330/19, 259r; bii der muelene 

tasschoute / bij asscout muelene / tasscaute voor de muelne, 1445, RAG-SB/R 46; taschoute bij 

der muelen, 1453, SAG-330/25, 436r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, ??; --?, 1462, RAG-SB/K 

2448, passim; taschscout ter coutere/cautere? daer de muelene staet, 1460, SAG-330/28, 339r; 

de muelen van Asschout, 1474, RAG-K B 10'32, 74r; de muelen te hasschaute, 1480, RAG-

SB/R 792, 32r; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; de wintmuelene van hasschaute, 1520, 

RAG-SB/R 859; taschoute bij der muelene, 1520, SAG-330/47, 261r; --?, 1539, RAG-SB/K 

2611, passim; naest asschauts muelene, 1563, SAG-330/81, 16v; bij asschaut muelene, 1569, 

RAG-As 1025, 140r; (ex920); de muelene van Asscaut, 1574, SAG-28/23/85, 59v; --?, 1576, 

RAG-Ev 575, 71v; de muelene van Asscaut, 1587, RAG-Ev 81, 4r; aen Asscautmuelen, 

1590/1598, RAG-Ev 576, 8r/18v. 

 

ASSCHOUTSTRAATJE: Asschaut straetkin, 1574, RAG-Ev 224, 11v. 

 

BACHTENSTEGE: bij den durpe daerment naempt bachten steghe, 1598, R-E 576, 3r.; jnt 

durp bij der kercke oost de kercke strate west bachten steghe strate, 1609, R-E 577, 18v. 

 

BEEKGRACHT: C roeden mersschen ligghende dat men heet up de beec gracht, 1369, SAG-

330/4, 237v; an de beecgracht, 1402, SAG-301/16-II, 78v; bij der beecgracht, ca.1420, RAG-

SB/K 2450, 3r; bij d(en) beecgracht, 1421, SAG-330/17, 242r; --?, 1424, SAG-330/18, 125v; 

--?, 1429, SAG-330/19, 294v; an de beecgracht, 1445, RAG-SB/R 46 passim; --?, 1459, RAG-

SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2248, 7v, 29r, 47v; --?, 1478, SAG-330/42, 88r; --?, 

1501, SAG-330/42, 88r; (??)--?, 1502, RAG-SB/K 2610, 24r; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 

passim; de beeckgracht, 1560, SAG-330/78, 74v; --?, 1562, SAG-330/79, 178v; --?, 1574, 

SAG-28/23/85, 63r; --?, 1578, RAG-Ev 224, 71r; --?, 1593, RAG-Ev 576, 2v. 

Afwateringssloot naar de Kale en het meersgebied. De naam breidde zich later uit op de hele 

meers- en landstreek rond die sloot. De primitieve Beek slaat hier op de aloude Durme/Kale. 

Vandaar de dubbele benaming Beek-gracht. 

 

BELEVOORDE: te beelvoerde, 1502, RAG-SB/K 2610, 95v; belvoort, 1508, SAG-330/43, 

362r; an beelen stratkin ... nordt beelen voort, 1539, RAG-SB/K 2611, 137r; int gheweste 

daerment heet te beelevoorde, 1585, RAG-Ev 225, 33v. 

Naar de vrouwennaam Isabella (van de) Voorde. Deze familienaam wordt tot op heden nog op 

dezelfde wijze verkort. - Nu Hageland. 

 

BELEVOORDESTRAATJE: an beelen stratkin ... nordt beelen voort, 1539, RAG-SB/K 2611, 

137r; up tstraetken ghenaempt Beele voordens straetken, 1601, RAG-Ev 59, 477r. 

 

BEEMDGRACHT: up de beempgracht, 1434, SAG-330/20, 435r; up de beemptgracht, 1438, 

SAG-330/21, 434r. D ??? 
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BELZELE: Belsel, 1190, GY-TW 120; maior census de belzele, 1238, RAG-K SP VII, 34; in 

parochia de heverghem in villa que nuncupatur belsele, 1278, RAG-EB, O; apud belzele, 1280, 

RAG-SB/R 31, 9v; apud belsele / loco de belsele, 1291, RAG-EB, O; belsele, 1350, SAG-

330/1, 37r; alard van belsele, 1368-1374, RAG-SB/R 39, 43r; --?, 1372/1373, SAG-330/5, 

185r/230r; belzele, 1378, SAG-330/6, 199v, 234r; Segher ligers zone van belsele, ca.1380, 

RAG-SB/R 60, 13v; belzele, 1386, SAG-330/8, 70v; --, 1390, SAG-330/9, 54v; te belzele 

gracht, 1397, SAG-330/10, 339v; belsele, 1401, SAG-301/16-II, 1v; in everghem te belsele, 

1418, RAG-K/Sl 29, 58r; belsele, 1428, SAG-330/19, 221r; --?, 1432, SAG-330/20, 223v; 

belzele, 1439, SAG-330/22, 134r; --?, 1440, SAG-301/35-II, 74v; belsele, 1445, RAG-SB/R 46, 

30r; --?, 1448, SAG-GB 159, 42v; belzele, 1448, RAG-EB, O; belsele, 1449, SAG-301/40, 

176r; --?, 1453, SAG-330/25, 470r; --?, 1454, SAG-330/26, 124r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 

27r; --?, 1465, SAG-330/30, 137v; --?, 1471, SAG-330/31, 381r; --?, 1472, SAG-330/32, 39r; 

belzele, 1475, SAG-330/33, 119r; belsele, 1478, SAG-330/34, 92r; up de heerlichede van 

gavere daerment heedt te belszele, 1481, SAG-330/35, 435v; belsele, 1486, SAG-330/37, 

302r/v; belzele, 1497, SAG-330/41, 34r; belsele, 1499, SAG-330/41, 328r; --?, 1500-1565, 

RAG-SB/R 1020; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 37r; --?, 1503/1504, SAG-330/42, 297r/387r; 

--?, 1506, P/H.Kerst OLV-Gilde; --?, 1513, SAG-330/45, 185v; --?, 1517, SAG-330/46-III, 12r; 

belzele, 1518, RAG-SB/R 370, 14v; --?, 1520, SAG-330/47, 194v; --?, 1530/1531, SAG-

330/50, 279v339r; belsele, 1533, SAG-301/87-II, 63r; belzele, 1534, RAG-SB/R 370, 4r; --?, 

1547, SAG-330/64, 124r; belsele, 1552, SAG-330/69, 152r; belzele, 1553, SAG-330/71, 88r; 

belzeele, 1553, SAE-1009, 309r; belzele, 1556, SAG-330/74, 80r; --?, 1557, SAG-330/75, 55v; 

--?, 1560, SAG-330/78, 70v; belzeelle, 1563, SAE-1009, 347r; belzele?, 1565, RAG-Ev 450; 

Int gheweeste ghenaempt belsele, 1566, RAG-RvVl 977, 86r; belsele, 1571, RAG-As 620/18; 

--?, 1572, SAG-330/90, 179v; --?, 1575, SAG-330/92, 170r; --?, 1575, RAG-Ev 224, 35r; --?, 

1576, SAG-330/93, 353r; --?, 1580, SAG-330/98, 12v; --?, 1581, RAG-Vi 227, 3v; --?, 1582, 

SAG-330/99, 279r; Belsele / belzeele, 1583-1587, RAG-Vi 55; --?, 1585, RAG-Ev 450; --?, 

1586-1588, RAG-Ev 225, 51r; --?, 1588, RAG-Ev 576, 9v; --?, 1593, RAG-Ev 226, 77v; --?, 

1594-1596, RAG-Ev 81-95; --?, 1599, RAG-Ev 576, 62v;  

In eene contreye ghenaempt Belcele, 1587, SAG-330/107, 31r; gehuchte van belsele, 1592, 

SAG-330/113, 98r;  

 

BELZELEDRIES: gossuini de drische, 1291, RAG-EB, O; te belzele anden driesch, 1429, 

SAG-330/19, 259r; jn de stede te belzele an den driesch, 1497, SAG-330/41, 34r; ten driessche, 

1501, SAG-330/42, 69v; te belsele anden drieschs, 1503, SAG-GB 160, 2r; in belseel drieschs, 

1573, SAG-GB 170, 17r; an belsele driesch, 1579, RAG-BZ 207bis, 10r; te belzele ... up den 

driesch, 1584, RAG-Vi 55, 5r; te belzele an den driesch, 1585, RAG-Vi 55, 47v; bachten 

driesch, 1590, RAG-Ev 226, 14v; bachten den driesch, 1596, RAG-Ev 227, 39v; belzele 

driesch, 1607, RAG-Vi 98, 7v; te Belsele anden dries, 1609, RAG-Vi 98, 49v; te belzele an den 

dryes, 1618, RAG-Ev 578, 139r; achter Belzele dries, 1619, RAG-Vi 99, 209r; --?, 1620, RAG-

Ev 578, 189r. 

 

BELZELEKERKWEG: den kerckwegh, 1589, RAG-Ev 576, 42r; --?, 1606, RAG-Ev 577, 28v; 

den keerckwech van Belzele, 1624, RAG-Ev 452, 83. 

 

BELZELEMOLEN: bi d(er) muelene te belzele, 1439, SAG-301/35, 85r; --?, 1439, SAG-

330/22, 134r; voor de muelen te belzele, 1456, SAG-330/27, 147v; up belzeelackere bij der 

muelene, 1506, P/H.Kerst OLV-Gilde; te belsele bij der molene, 1543, SAG-330/61, 32r; 

belsele muelene, 1552, RAG-Bo 406, 249r; --?, 1553, SAG-330/71, 88r; belzele muelene, 1573, 

RAG-SB-S, O; den Coorenmuelen van belsele, 1574, SAG-28/23/85, 64r; --?, 1576, SAG-
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330/93, 352v; belzeelmuelene, 1585, RAG-Vi 55, 20v; cooren muelene te Belsele, 1586, RAG-

Ev 225, 51v. 

 

BELZELESTRAAT: belselestrate, 1428, SAG-GB 159, 42r; te belzele ant stratken, 1581, 

RAG-Vi 227, 4v; daerment heet jn de belzeelstrate, 1585, RAG-Vi 55, 18r; de belzelstrate, 

1608, RAG-Vi 98, 37r; de belzele straete, 1615, RAG-Vi 228, 44v; --, 1615, RAG-Vi 99, 110v; 

de Belselstrate, 1620, RAG-Vi 99, 248v. 

 

BERGELKEN/BERGELING: ter stede daerment heet up dbergelkin, 1412, SAG-330/15, 30v; 

up berghelijn, 1445, RAG-SB/R 46, 78r; t(er) plaets(en) daerment heet up b(er)ghelin, 1454, 

SAG-330/26, 415r; up beerghelin, 1459, RAG-SB/R 52, 50r; up berghelijn, 1462, RAG-SB/K 

2448, 68v; jnt berghelin, 1494, SAG-330/40, 40v; int beerghelin / beerghelkin, 1502, RAG-

SB/K 2610, 107v; tberghelinc, 1533, SAG-330/52, 169v; Int berghelync / berghelkin, 1539, 

RAG-SB/K 2611, 121r; een bunder landt daerment nompt tberghelinck, 1574, SAG-28/23/85, 

109r; --?, 1576, SAG-330/93, 348r; een half bundere ghenaempt tberghelijnck, 1588, RAG-Ev 

576, 18v; tberghelinck, 1594, SAG-330/116, 73r; den beerghelinck, 1596, RAG-Ev 576, 19v; 

het berghelinck, 1599, RAG-Ev 227, 64v; den berchelynck, 1601, RAG-Ev 59, 418r; 

tberghelinck, 1603, SAG-330/126, 66r. 

 

BIEST 1: de biest, ca.1280, RAG-SB/R 31b, 16r; vor de biest, ca.1380, RAG-SB/R 60, 7v; jn 

de biest, 1387, SAG-330/8, 173r; in de biest l roeden, 1390, SAG-330/9, 43r; de biest, 1397, 

SAG-330/10, 311v; bacht(er) biest, 1409, SAG-330/14, 177v; den houc van der biest, ca.1420, 

RAG-SB/K 2450, 34r; boven der biest, 1424, SAG-330/18, 125v; --?, 1429, SAG-330/19, 294v; 

ter stede daerment heedt de biest, 1429, SAG-330/19, 295r; bachten der biest / ter helsloe boven 

der biest, 1442, SAG-330/22, 449v; --?, 1445, RAG-SB/R 46, passim; --?, 1455, SAG-330/27, 

135r; in de calne beghinnende ter biest, 1457, RAG-SB/R 63, 58r; --?, 1459, RAG-SB/R 52; 

boven der biest, 1462, RAG-SB/K 2448, 5v; --?, 1464-1465, RAG-F 598; bachten der kerken 

van everghem ande biest, 1469, SAG-WH 131 & 133, O; --?, 1470, RAG-F 598; --?, 1477, 

RAG-K-IX, 27; --?, 1478, RAG-SB/R 64, 34r; --?, 1480, RAG-K-X, 14; --?, 1487, RAG-K-XI, 

21; up de langhe brugghe cautre voer de biest, 1502, RAG-SB/K 2610, 75v; --?, 1517, RAG-

SB/R 65, 58r; --?, 1535, RAG-K-XXI, 35; Inde duerme jeghen den biest, 1539, RAG-SB/K 

2611, 109r. 

 

BIESTELINGE: jnde biistelinghe, 1494, SAG-330/40, 66r. 

 

BIESTGAVER: jnden biestgavere, 1539, RAG-SB/K 2611, 7v. 

 

BIESTJE: in biestkin, 1445, RAG-SB/R 46, 55r; Int biestkin, 1455, SAG-330/27, 135r; --?, 

1459, RAG-SB/R52, 34r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 48r. 

 

BIEZEN 1: boven biesen, 1445?, RAG-SB/R 46, 2r; --?, 1459, RAG-SB/R 52; --?, 1462, RAG-

SB/K 2448, 7v; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 22r; de biesen, 1531, SAG-330/50, 342r; boven 

biesen?, 1539, RAG-SB/K 2611, 22r; viiiC xxiiii Roeden Lants ghenaempt de bies(en), 1541, 

SAG-330/58, 98r; --?, 1543, SAG-330/61, 31r; --?, 1568, RAG-As 1024, 458r; (ex919); Inde 

biesen, 1578, RAG-Ev 224, 74v; een stick lants ghenaempt de biezen, 1589, RAG-Ev 576, 44v; 

--?, 1598, RAG-Ev 576, 13r. A1471 

 

BIEZEN 2: up den kercackere dat men heet ten biesen, 1431, SAG-330/20, 34r. 
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(BIJ) BLOKS: bi blocx, 1458, RAG-SB/R 879; --?, 1478, RAG-SB/R 64, 28r; daerment heet bij 

blocx, 1507, RAG-K-S XIV, 50, 43; --?, 1517, RAG-SB/R 65, 68r; --?, 1518, RAG-K-S XVIII, 

30; --?, 1541, RAG-K-S XXII, 65; --?, 1597, SAG-330/119, 131v. 

Cfr. Pieter Blocke, 1445, RAG-SB/R 46, 53r. 

 

BLOKSHOEK: an blocx houc, 1445, RAG-SB/R 46, 6r; daer ment heet in blocx houc, 1451, 

RAG-SB/R 866; --?, 1451, SAG-301/41, 191r; in blocx houc, 1538, RAG-SB/R 801; In block 

houck, 1554, SAG-330/71, 170r; van blocxhouck naer Vierlinden, 1574, RAG-Ev 575, 64v; --?, 

1578, RAG-Ev 575, 33r; --?, 1579, RAG-Ev 224, 79r. 

 

BLOKSHOEKSTRAAT: naer blocxoucstraete, 1567, RAG-K-B II. 

 

BLOKSSTRAAT: an blocx strate, 1445, RAG-SB/R 46, 7r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 10r; --?, 

1462, RAG-SB/K 2448, 3r; --?, 1501, RAG-SB/K 2610, 3r; --?, 1507, RAG-K-SB X, XIV, 

XVIII, XX, XXI; an de bloc strate, 1517, RAG-SB/R 65, 53r; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 3r; 

de blocqstrate, 1565, SAG-330/83, 136r. 

Oudere benaming voor de Blokshoekstrate. 

 

BOEKELSDREVE: up de oost zijde van Bouckels dreve, 1600, SAG-330/124, 43r; mijn heere 

van bouckels dreve, 1601, RAG-Ev 59, 294r. 

Dreef naar het Goed ten Boekel. De bezitters ervan waren tevens heren van Sint-Denijs-Boekel 

en Sint-Blasius-Boekel. 

 

BOEKELSGOED: teghens ouer bouckels goet, 1601, R-E 59, 444r; Bouckel, 1615, R-C 97. 

 

BOLLAERTSSTEDE: een ghemet bachten bollaerts stede, 1508, SAG-330/43, 362r; viiC 

lxxxv roeden gheheeten bollaerts stede, ca.1525, RAG-SB/K 2610, 103v; --?, 1539, RAG-SB/K 

2611, 131r; van den parcheele landts ghenaempt bollaerts stede, 1546, SAG-330/64, 107v. 

 

BOLWERK 1: up sabbins ... daerment heet ten bollewercke ... noordt de strate, 1593, RAG-Ev 

576, 18v; de straete ghenaempt ten bollewerpe, 1601, RAG-Ev 59, 459v. 

 

BOORDEKEN(S): jeghen bordekin, ca.1380, RAG-SB/R 60, 13r; ten boerdekine, 1397, SAG-

330/10, 339r; int boerdekin, ca.1400, RAG-SB/K 2450, 25v; meersschen ligghende jnt 

bo(e)rdekijn, 1432, RAG-SB, O; int boerdekijn /bo(e)rdekin, 1445, RAG-SB/R 46, passim; --?, 

1459, RAG-SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; daerment heet tboerdekin, 

1471, SAG-330/31, 353r; in de boerdekins, id; daerment heet ten *boederkine, 1490, SAG-

330/38, 313r; de boordekins, 1492, SAG-330/39, 238r; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; --?, 

1539, RAG-SB/K 2611, passim; --?, 1540-1549, RAG-SB/R 859; inde boordekens, 1568, 

RAG-As 1024, 458r; (ex919); in de bordekins, 1574, RAG-Ev 575, 63r; --?, 1576, RAG-Ev 

575, 18v; in de boordekens, 1588, RAG-Ev 576, 23v; --?, 1593, RAG-Ev 226, 109v; --?, 1599, 

RAG-Ev 576, 49v; --?, 1601, RAG-Ev 59, 41r; --?, 1602-1606, RAG-Ev 576, ??; --?, 1609, 

RAG-Ev 577, 72r; --, 1610, RAG-Ev 576, 9v; --?, 1612, RAG-SB/R 847, 2r; --?, 1615, RAG-

Ev 578, 73v; --?, 1620, RAG-Ev 578, 73v; --?, 1621, RAG-Ev 265, 29?; --?, 1624, RAG-Ev 

227, 379v. 

Zie ook BOVEN BOORDEKENS. 

 

BOORDEKENSSTRAATJE: de straete van de boordekens, 1601, RAG-Ev 59, 46r; tbordekens 

straete, 1613, RAG-Ev 227, 294r. 
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BORNPUT/BORREPUT: up den burre pit, 1502, RAG-SB/K 2610, 92r; anden burreputte, 

1539, RAG-SB/K 2611, 127r; noordt den berreput, 1604, RAG-Ev 576, 33r. 

 

BOSSELINGE: Inde busschelinghe groot een ghemet, 1557, SAG-330/75, 52v. 

 

BOTERSTRAATJE: te gheetschure oost tboterstraetken, 1602, RAG-Ev 576, 52r; het straetken 

ghenaempt het boterstraetken, 1612, RAG-Ev 450, 35; --?, 1612, RAG-Ev 577, 186r; het 

boterstraetken, 1625, RAG-Ev 453, 47. 

 

BOUTSHUL: ½ ghe(met)duermen an bouts hul, 1445, RAG-SB/R 46, 30v; --?, 1459, RAG-

SB/R 52, 18r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 27v; an bautshul, 1502, RAG-SB/K 2510, 48r; an 

bauts hul zuyt de kalene, 1574, RAG-Ev 575, 40v, 45r?; ter plaetsen ... daerment heedt up bauts 

hul, 1575, RAG-Ev 224, 32r; in den bautshul, 1580, RAG-Ev 820; --?, 1620, RAG-Vi 99, 249v. 

 

BOUTSSCHURE: up boutschuere in den westhulst, 1400, SAG-330/11, 256v; up boutscure, 

1390-1400, RAG-SB/K 2450, 70r; --?, 1402, SAG-301/16-II, 78v; tasscout up den coutere heet 

bouts scuere, 1445, RAG-SB/R 46, 4v, 42v, 65v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 4r; --?, 1462, RAG-

SB/K 2448, 1v; --?, 1502, RAG-SB/K 2510, 1v; up bauts schuere, 1525, SAG-330/48, 331r; an 

de waterlaten up bautscuere, 1539, RAG-SB/K 2511, 29v; bauts schuere, ca.1540, RAG-SB/R 

53, 30r; up bautscuere, 1562, SAG-330/80, 55v; daerment heet te bauts schuere, 1569, RAG-As 

1025, 140r; (ex920); in de bautschuer, 1595, RAG-Ev 576, 17r. F853,854 

 

BOUTSSTRAATJE: daer ment noumt an tbaut straetkin, 1454, SAG-330/26, 124r; --?, 1460, 

SAG-330/28, 355r; boutstraetkin, 1468, SAG-330/30, 372r; an bauts strate, 1545, SAG-330/62, 

103r; bauts straetkin, 1575, RAG-Ev 224, 35r; tbout straetken, 1597, SAG-330/119, 136r; an 

bautstraetken, 1618, RAG-Vi 99, 193v; een lantstraetkin ghenaemt het bautstraetken, 1621, 

RAG-Ev 578, 261v; 

 

BRAEMSSTRAATJE: up claverbeke zuudt tbraemstraetkin, 1539, RAG-SB/K 2511, 97v; in 

braems straetken, 1574, RAG-Ev 575, 29r; ligghende aende meerebekestraete eyndende aen 

tbraemstraetken, 1590, RAG-Ev 659, 27r. 

 

BREDESTRAAT: In den scoet an de brede strate, 1391, SAG-330/9, 182v; up de scoet neven 

de breede strate, 1454, SAG-330/26, 415r; up de breestrate, 1483, SAG-330/36, 440v; de breede 

strate, 1512, SAG-330/44, 356v; --?, 1533, SAG-330/52, 169v; de breestrate, 1536, RAG-

K/SME 16, 48v; de breede strate, 1542, SAG-330/60, 54v; up den schoot ... west de breede 

straete, 1557, SAG-330/75, 52r; west de bree straete noort het Lochtincq straetkin, 1572, SAG-

330/90, 175r. Doornzele Dries 

 

(ter) BREKEN: een stic meerssche gheleghen ter steden daerment heet ter breken, 1426, SAG-

330/19, 6v. Verschrijving voor ter Beken = BEKE 1? 

 

BRIELKEN: achter de scoonstrate totten brielkene, 1567, RAG-KBE II; naer tbrielken, 1601, 

RAG-Ev 59, 38r; het brielken, 1610, RAG-Ev 577, 21r; --?, 1616, RAG-Ev 578, 35r; --?, 1621, 

RAG-Ev 265, 29. 

Zie ook GROTE BRIEL. 

 

BROEKELING(EN): dbrouckelin, 1419, SAG-330/17, 180v; daer ment heet In brouckelinc / 

brouclinc, 1455, SAG-330/27, 8r; daerment heet In brouckelin, 1471, SAG-330/31, 381r; In de 
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broekelinghen, 1501, SAG-330/42, 69v; Inde broeckelinghen, 1574, SAG-28/23/85, 76r; landts 

gheheeten broeckelinck, 1615, RAG-Vi 99, 112v.  

Zie ook GROTE BROEKELING.E1724,1725,1765,1767 

 

BROUWERIJ: Jnden ham aende ettinghe achter de brauwerie, 1559, 1586, 1597, RAG-F 610; 

den hem? achter de verbrande brauwerije, 1569, 1599, RAG-F 607; achter de brauwerie, 1575, 

RAG-SBS, O?; een vervallen stedeken ghenaempt de brauwerije west de straete te 

Langherbrugghen, 1601, RAG-Ev 59, 389r. 

 

BRUGGHEMANSGEWAD: bij brugghemans ghewat, 1609, RAG-Vi 98, 59v; --?, 1619, 

RAG-Vi 99, 209v; --?, 1621, RAG-Vi 99, 285v. 

 

BRUGGHEMANSSTEDE: een ander behuusde stede ... ghenaemt brugghemans stede 

streckende neffens der lieve, 1531, SAG-330/50, 339r. 

 

BRUGGHEMANSSTRAATJE: brugghemans straetken, 1609, RAG-Vi 98, 52r. 

 

BRUGSTOK 1: up den breecxstock ... noort an elseloo straete, 1553, RAG-F 5397. 

 

BUCHT: in den bucht, 1503, SAG-330/42, 276r; up den bucht / teghen den bucht, 1592, 1612, 

RAG-SB/R 785, 24v. A1576-1577 

 

BUIZER?: binnen der prochie van everghem onder de heerlichede van wijlen Mr. Joos Tryst 

vanden buusere daerment nompt toverworpe, 1550, SAG-330/68, 26v; Inden busere, 1555, 

SAG-330/73, 20v; --?, 1557, SAG-330/75, 53r; onder de heerlichede vanden buusere, 1560, 

SAG-330/78, 84v; --?, 1572, SAG-330/90, 178r. 

 

BUNDERS: in de buunres, 1428, SAG-330/19, 171r; in de bunders, ca.1470, RAG-SB/K 2448, 

62v; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 106r; vi ghemeten gheheeten de bunders, 1505, SAG-330/43, 

37v; de bunders?, 1511, RAG-SB/R 1020; --?, 1533, SAG-330/52, 169v; In doeresele meersch 

voorde bunders ande waterynghe, 1539, RAG-SB/K 2611, 132v. 

 

BURCHT/BURG 1: retro domum nostram prope Eeclonam, 1259, RAG-SB, O; Jan van d(er) 

borch, 1280, RAG-SB/R 31a, 7v; borg apud everghem, 1312-1313, RAG-SB/R 78, 16r; de 

borch de Everghem, 1318, RAG-SB, rol; bachten der borch, ca.1325, RAG-SBS O?; de rente 

van der borch, 1326, RAG-SB/K B10'1, 22v; de borg teverghem hout Willem uten hove, 1345, 

RAG-SB/R 1038, 9r; ter buerch te everghem, 1360, RAG-SB/R 34, 35v; van der borch, 1368-

1374, RAG-SB/R 39, 41r; thuus ter borch, 1371, RAG-SB/R 59, 21r; bachten der borch, 1384, 

SAG-330/7, 223r; van den goede ter buerch, ca.1390, RAG-SB/K 2446, 8v; bachten den huse 

van der borch, 1394, RAG-SB/R 61, 84r; --?, 1394, RAG-SB/K 1444; tgoet ter buerch, 1417, 

RAG-SB/K 1437, 24v; van den huse van der borch, 1419, RAG-SB/R 879; bachten der borch, 

1445, RAG-SB/R 46, 10v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 3?; den buerch, 1462, RAG-SB/K 2448, 

31r; thenden der boorch, 1502, RAG-SB/K 2610, 1v; thenden der borch, 1539, RAG-SB/K 

2611, 61r; bachten den burch, 1574, SAG-28/23/85, 85v; een huus ghenaempt den burcht, 1587, 

RAG-OB 819; --?, 1592, RAG-Ev 576, 22r; daer het huus van der burcht up staet, 1601, RAG-

Ev 59, 39r; --?, 1602, RAG-Ev 227, 79r; --?, 1606, RAG-Ev 576, 36r. D979-991 

 

'S BURGGRAVENSTRAATJE: sbuerchgraven straetken, 1572, SAG-330/90, 177r; --?, 1576, 

SAG-330/93, 348r; sburchgraven straetken, 1542, SAG-330/60, 54v. 
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'S BURGGRAVENSTROOM: buerch scraeve stroem, ca.1490, RAG-SB/K 2448, 59v; buerch 

graeve stroem, 1502, RAG-SB/K 2610, 93r; sburchgraven stroom, 1534, SAG-330/53, 60r; 

sbuergraven stroom, 1539, RAG-SB/K 2611, 79v; sbuerch gravens stroom, id, 143r; 

sburchgraven stroom, 1542, RAG-Ev 713; --, 1574, RAG-Ev 575, 50r; --?, 1575, RAG-Ev 224, 

26r; --?, 1576-1578, RAG-Ev 575; --?, 1590, RAG-Ev 576, 10r, 26v; --?, 1593, RAG-Ev 226, 

85r; sburchgrave stroom, 1598, SAG-330/122, 51v; sburchgraven stroom, 1600, SAG-330/124, 

42v; burchgraven stroom, 1605, RAG-Ev 450, 3; --?, 1608, RAG-FHL 1981; sburchgraven-

stroom, 1609, RAG-Ev 577, 28v; --?, 1616, RAG-Ev 578, 46v; sburchschraeven stroom, 1624, 

RAG-Ev 452, 80r. 

 

BURGGRAVIJ?: jn de prochie van everghem onder den borchgrave van ghend, 1389, SAG-

330/8, 358r; ter stede daer ment heet up sborchgraven erve, 1427, SAG-330/19, 49r; an den 

borchgrave, 1445, RAG-SB/R 46, 63r; onder den buergrave van ghent, 1455, SAG-330/26, 

534r; onder de buerchgrave, 1492, SAG-330/39, 332r; onder de heerlichede vanden burchgrave 

van ghent, 1527, RAG-RvVl 959, 5r. 

 

DAM 1: in loco qui dicitur Dam, 1259, RAG-SB, O; piscariam iacentem intra dammum de 

everghem et longum pontem, 1262-1279, RAG-SB/R 54 (leenrol); mersch In den dam, eind 

13e, RAG-SB, O; van den damme, 1326, RAG-SB/K 1450, 49r; an den dam te Everghem, 

1357, RAG-SB, O; --?, 1360, SAG-330/2, 295v; --?, 1365, SAG-301/2, 44r; tusschen den 

damme teverghem ende der langher brugghen, 1370, 1375, RAG-SBS, O; teverghem up den 

dam, 1374, SAG-301/4, 84v; --?, 1384, SAG-330/7, 223r; --?, 1388, SAG-330/8, 302v; bij den 

damme teverghem, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 9v; ligghende up den dam, 1405, RAG-SB/R 

879; --?, 1412, SAG-330/15, 57r; --?, 1413, SAG-330/15, 104v; up den dam / bij den damme, 

1445, RAG-SB/R 46, passim; --? 1457, SAG-330/27, 445r; --?, 1457, RAG-SB/R 63, 57v; --?, 

1459, RAG-SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; daer ment nomt up den dam, 

1470, 1479, RAG-SB/R 879; --?, 1470, RAG-SB/R 64, 31v; up den dam, 1502, RAG-SB/K 

2610, passim; --?, 1507, RAG-SB/K SXV, 18; --?, 1519, RAG-SB/R 1020; --?, 1534, SB/R 

360, 5r; teverghem beneden den damme, 1539, RAG-SB/K 2611, 78v; den dam, 1549, RAG-

SB 3071; --?, 1550, RAG-SBS, O; bij den dam zuut de calene, 1601, RAG-Ev 576, 22v; lancx 

den dam, 1614, RAG-Ev 578, 57r. 

 

DAM 2: neffens den damme, 1426, SAG-330/19, 6v; bachten damme, 1433, SAG-330/20, 

326r; daerment heedt up den dam, 1474, SAG-330/33, 20r. 

 

DAMBROEK: boven dambrouc, 1425, SAG-330/18, 297v; --?, ca.1425, RAG-SB/K 2450, 8v; 

in dambrouch / dambrouc, 1445, RAG-SB/R 46, 1v, 26v; an dambrouc, 1455/1456, SAG-

330/27, 8v/147v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 1r; --?, 1460, SAG-330/28, 355r; --?, 1462, RAG-

SB/K 2448, 7r; --?, 1468, SAG-330/30, 372r; dambrouc, 1501, SAG-330/42, 69v; --?, 1502, 

RAG-SB/K 2610, 22v; dambrouc, 1516, SAG-330/46-II, 67v; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 36r; 

in dambrouck, 1573, SAG-GB 170, 18r; in d'ambrouck, 1574, SAG-28/23/85, 62r; --?, 1576, 

SAG-GB 239; dambrouck, 1576, SAG-330/93, 352v; --?, 1579, RAG-BZ 207bis, 12r; --?, 

1585, RAG-Vi 55, 21v; --?, 1590, RAG-Ev 226, 14r; --?, 1601, RAG-Ev 59, passim; --?, 1613, 

RAG-Ev 577, 294r. 

 

DAMBROEKSTRAATJE: tdambroux straetken, 1585, RAG-Vi 55, 21v; dambrouckstraetken, 

1591, RAG-Ev 576, 25v; het straetken loopende naer dambrouck, 1601, RAG-Ev 59, 69v; 

dambrouckstrate, 1622, RAG-Ev 578, 287r. 
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DAVIDSSTEDE: een nederhof ... neven de dreve gheheeten davijts stede onder al groot ij 

bundere ende lxxx roeden tvoors. nederhof behuust met eenen stalhuuse, een duufhuus, een 

steenin porte, 1434, SAG-330/20, 435v; --?, 1438, SAG-330/21, 434r. 

 

DIKSMERE 1: de eghsmere, ca.1280, RAG-SB/R 31b, 3r; de heechsmeere, ca.1325, RAG-

SB/K 1450, 15v; de heechsmeere, 1326-1329, RAG-SB/K 1435, 1v; soys kinder van der 

egghesmere, 1347, RAG-SB, O; ter heechsmere, 1353, RAG-SB, O; heechsmeere, 1353, KUL-

LI 27, O; Jan van der Eghesmeere, 1360, RAG-SB/R 34, 43r; van de heghesmere / eghesmere, 

ca.1360, RAG-SB/R 43, 25r; margareta de heecsmere, 1368-1374, RAG-SB/R 39, 25v, 31r; 

Soys/loys?  van egghesmere, ca.1380, RAG-SB/R 60, 2r; ter heexsmeren, 1380, SAG-330/6, 

248v; eene stede diemen heet ter heeghsmeere, 1384, SAG-301/10, 19v; ter eegsmeere, 1390-

1400, RAG-SB/K 2450, 69v; tgoed ter heexmeere teverghem, 1399, SAG-330/11, 223v; ter 

eegsmere, ca.1400, RAG-SB/K 2450, 50v; ter heechsmeere, 1418, RAG-KS 29, 30v; in de 

(h)eecxmeer / in deecxmeere / in dexmeerre, 1445, RAG-SB/R 46, passim; In eecxmeere, 1456, 

SAG-330/27, 330r; in deecxmeer / ter eecxmeer, 1459, RAG-SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-

SB/K 2448, passim; Inde heexmeere, 1500, SAG-330/42, 9r; deexmeere, 1502, RAG-SB/K 

2610, passim; deecxmeere, 1528-1535, RAG-SB/R 859; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; 

ter heecx meere / heecx smeere, 1546, KUL-LI 101, 4r; dexmeer, 1547-1554, RAG-SB/R 859; 

dixmeere, 1574, SAG-28/23/85, 94r; --?, 1574, RAG-Ev 450; int quartier ghenaemt deexmeere, 

1577, RAG-Ev 575, 52r; dixmere, 1579, RAG-Ev 224, 80v; dixmeere, 1587, 1588, RAG-Ev 

225, 78r; --, 1590, 1591, 1595, 1598, RAG-Ev 576, passim; --, 1599, RAG-Ev 227, 60r; --, 

1601, RAG-Ev 576, passim. 

 

DIKSMERE 2: daer ment nomt Jn de dralinghen ... gheeten dicxmeere comende ande 

scoenstrate, 1508, SAG-330/43, 340r; van eenen halven ghemete ... gheheeten deecxmeere, 

1539, RAG-SB/K 2611, 17r. E62-63 

 

DIKSMERESTRAAT: an deegsmeere strate, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 70v; deechsmeer-

strate, 1402, SAG-301/16-II, 78v; de dijck mersch straete, 1564, SAG-301/114, 213v; de 

dicxmeere strate, 1586, RAG-Ev 225, 35v; de dixmeerstrate, 1601, RAG-Ev 59, ??; het 

dicxmeersch straetken, 1615, RAG-Ev 578, 34v; de dixmeerstrate, 1621, 1622, RAG-Ev 578, 

233v, 293v. 

 

DIKSMEERSTRAATJE: tenden egsmere(n) straetkin, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 44v; 

(h)eexmeer straetkin, 1445, RAG-SB/R 46, 19v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 11r; --?, 1462, RAG-

SB/K 2450, 18r; an deecxmeere straetkin, 1502, RAG-SB/K 2610, 17r; deecxmeere stratkin, 

1539, RAG-SB/K 2611, 13r; dixmeerstraetken, 1554, RAG-SB 3077; daerment heedt 

*dijckemans straetken, 1576, RAG-Ev 575, 74v; *dickaerstraetken, 1581, SAG-330/98, 439v; 

jnt *dickmoes straetken, 1599, RAG-Ev 576, 49r; --?, 1599, RAG-Ev 227, 63v; --?, 1601, 

RAG-SB/R 1032, 24v; dickmeer straetken / dicxmeer straetken, 1601, RAG-Ev 59, 101v, 102r; 

daerment naempt *dicmoes straetken, 1605, 1606, RAG-Ev 576, 15r?, 28v, 40r. Sch 

 

DONKGRACHT: an de doncgracht ... jn heeremeersch, 1425, SAG-330/18, 297r; --?, 1454, 

SAG-330/26, 124r; --?, 1460, SAG-330/28, 355r; --?, 1468, SAG-330/30, 372r. 

 

DONKLEDE: up de oostzijde streckende de doncleede, 1518, SAG-330/46-III, 53r. 

 

DOORN 2: boven doerne, 1425, SAG-330/18, 297v; anden dooren up dueremackere, 1445, 

RAG-SB/R 46, 2v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 2r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 8r; in den 

Doorne, 1539, RAG-SB/K 2611, 21v. 
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DOORNSTRAAT: up de doerestrate, 1425, SAG-330/18, 297v; --?, 1431, SAG-330/20, 70r; de 

dorenstrate, 1454, SAG-330/26, 124r; --?, 1460, SAG-330/28, 355r; --?, 1468, SAG-330/30, 

372r; de doorestrate, 1608, RAG-Vi 98, 31v; --?, 1609, RAG-Vi 98, 45r. 

 

DOORNZELE: 

Thornesele, 966, GY-TW, 280; (ook Dipl.Bel., 229); --?, 966 kop.ca.1370, RAG-SB/R 1, 59v, 

61v; Thorensele, 1157-1191, RAG-SB, O [GY-TW, 280]; Dorenzele, 1195-1200, RAG-SV, O 

[GY-TW, 280];  

hannin van dorensele, 1223, RAG-SB/R 30, 5v [GY-TW, 280]; dorensele, 1227, RAG-ADo, O; 

dorensele(s?), 1229, RAG-ADo, O; dorensele, 1230, RAG-ADo, O; dorenzele, 1230 kop.1418, 

RAG-ADo, O;  

dorensele, 1232, RAG-ADo, O; dorenzele, 1232, RAG-ADo, O; Dorenzele, 1233, RAG-ADo, 

O; dorensela, 1234, RAG-ADo, O; dorensele/dornezele?, 1234, RAG-ADo, O; dornsele, 1234, 

RAG-ADo, O; doerezele, 1234, RAG-ADo, O; locus qui dictus dorisele, 1234, RAG-ADo, O; 

dorensele, 1234, RAG-ADo, O; dorensele, 1235, RAG-ADo, O; Dornssele/Dorissele?, 1235, 

RAG-ADo, O;  

Dorensela, 1237, RAG-ADo, O; dorensele, 1238, RAG-ADo, O; dorrensele, 1239, KUL-LI 2, 

O; dorensele, 1240, RAG-ADo, O; dorensele, 1240, RAG-ADo, O;  

dorencele, 1244, KUL-LI 3, O; dorensele/Dorensela?, 1246, RAG-ADo, O;  

dorenzele, 1251, RAG-ADo, O; dorensele, 1251, RAG-ADo, O; dorensele, 1253, KUL-LI 4, O; 

dorensele, 1254, KUL-LI 5, O; dorenzele, 1257, RAG-ADo, O;  

dorensele/dorenzele?, 1262, RAG-ADo, O; dorensele, 1262, ADL-B 1561, 59v; apud 

Dorenzele, 1262-1279, RAG-SB/R 54 (leenrol); Dorensele, 1263, KUL-LI 6, O;  

dorensele, 1266, KUL-LI 7, O; dorensele, 1267, RAG-ADo, O; dorensele, ca.1280, RAG-SB/R 

31b, 1v; dorensele, 1280, RAG-SB/31a, 61r; dorenzele, 1280, RAG-SB/R 31a?, 7v;  

dorensele, 1289, SJHB-B varia, rol 8; dorensele, 1291, KUL-LI 8, O: dorencele, 1293, KUL-LI 

9, O; dorensele, 1293, KUL-LI 10, O; dorensele, 1294, KUL-LI 11, O; dorenzelle, 1295, RAG-

ADo, O; dorenzele, 1295, RAG-ADo, O;  

dorensele, 1296, RAG-ADo, O; dorissielle, 1296, RAG-ADo, O; doriscelle, 1296, RAG-ADo, 

O; dorenzele, 1297, GY-CM, 2457; Dorensele, 1297, RAG-ADo, O; (= vorige?) dorensele, 

1298, RAG-ADo, O; den godshuse van dorenseele, 1298, RAG-ADo, O; dorensele/dorenseele?, 

1298, RAG-ADo, O; dorensele, 1298, KUL-LI 12, O; dorenseele, 1299, KUL-LI 13, O;  

dorenzele, eind 13e, RAG-SP 125, 282v; (SP-I 125?) dorencele, 1300, RAG-ADo, O; 

dorencele, 1300, RAG-ADo, O; dorensele, 1300, RAG-ADo, O; Dorensele, 1300, KUL-LI 16, 

O; dorensele, 1301, KUL-LI 17, O; dorencele, 1301, RAG-ADo, O; dorensele, 1301, RAG-

ADo, O; dorensele, 1302, RAG-ADo, O; dorensele, 1303, RAG-ADo, O;  

dorensele, 1304, KUL-LI 18, O; dorenzele, 1305, ARA-RR 338; dorinscele/dorinsiele?, 1307, 

RAG-ADo, O;  

dorensele, 1308, RAG-K/SMG 381; dorensele, 1312, KUL-LI 19, O; dorenzele, 1313, RAG-

SB/R 78, 11v; doerenseele, 1326, RAG-SB/K 1450, 18v;  

dorenzeles, 1331, RAG-ADo, O; dorenseele, 1335, RAG-ADo, O; dorenzele, 1336, KUL-LI 

22, O; dorizele, 1337, RAG-ADo, O; dorenzele, 1337, RAG-ADo, O;  

dorencele, 1341, KUL-LI 23, O; dorenzele, id; dorenzele, 1342, RAG-ADo, O; Dorenzele, 

1343, KUL-LI 24, O; dorenzele, 1343, RAG-ADo, O; --, 1347, RAG-SB, O;  

dorenzele, 1350, RAG-SV, O; dorenzele, 1350, RAG-ADo, O; dorensele, 1351, RAG-ADo, O; 

dorensele, 1352, RAG-ADo, O; dorencele, 1352, KUL-LI 25 & 26, O; duerensele, 1353, KUL-

LI 27, O; doerrensele, 1353, RAG-SB, O; dorenzele, 1353, RAG-ADo, O;  
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dorenzele, 1357, RAG-ADo, O; dorenzele, 1358, SAG-330/1, 180v; dorisele, 1358, KUL-LI 

28, O; dorenzele, 1358, KUL-LI 29, O; dorensele, ca.1359, RAG-ADo, (pacht)rol 1; dorensele, 

1359, RAG-ADo, O; Int dorp te dorensele, 1359, RAG-ADo, O; (= vorige?) 

dorenzele, 1360, RAG-SB/R 34, 6v; doricele, 1361, RAG-ADo, O; dorenzele, 1363, SAG-

330/3, 189v; dorenzele, 1365, SAG-330/3, 326r; dorensele, 1365, ARA-RR 339;  

dorisele, 1367, RAG-ADo, O; dorencele, 1368, RAG-ADo, O; dorenzele, 1368-1374, RAG-

SB/R 39, 22v; te doerezele bi den cloestre, 1369, SAG-330/4, 265v;  

doerezele, 1370, SAG-330/4, 318r; doerezele, 1371, SAG-330/5, 49v, 79r; dorensele, 1371, 

RAG-SB/R 59, 19r; doriseele, 1372, RAG-ADo, O; dorenzele, 1373, SAG-330/5, 266r;  

dorenzele, 1377, ARA-RR 349; doeressele, 1378, SAG-330/6, 192v;  

dorenzeele, 1386, SAG-330/8, 78r; doerencele, 1387, SAG-330/8, 124r; dorizele, 1388, ARA-

RK 7834, 11r; doresseele, 1388, RAG-SB/R 81, 10v;  

doerenzele, 1391, KUL-LI 30, O; dorensele, 1391, KUL-LI 31, O; doerenzele, 1394, RAG-

SB/R 61, 77v; dorenzele, 1395, RAG-SB/R 879;  

dorenzele, 1396, KUL-LI 32, O; Dorenzele, 1397, KUL-LI 33, O; doerinsele, 1397, SAG-

330/11, 28v;  

dorencele, 1402, SAG-301/27-II, 65r; dorenzeele, 1412, SAG-330/15, 30v, 64r;  

doerencele, 1412, SAG-330/15, 96r; doerissele, 1414, SAG-301/23, 10v;  

doerezele, 1416, SAG-301/23-II, 36r; doerincele, 1420, SAG-330/17, 143r;  

doerissele, 1421, SAG-330/17, 80v; doericele, 1422, SAG-330/17, 358v; doerissele, 1424, 

SAG-301/27-II, 65r; doerezele, 1425, SAG-301/28-II, 8r; doeresele, 1425, SAG-330/18, 304v, 

325v; doeresele, 1425, KUL-LI 34, O; doorisele, id;  

doerensele, 1426, SAG-330/18, 363v; doeressele, 1427, SAG-330/19, 54r; doeressele, 1428, 

SAG-301/29-II, 92r; dorenssele, 1430, ARA-WK 2663, O;  

doeresele, 1431, SAG-330/20, 92r; doerisele, 1431, SAG-330/20, 197r; doeressele, 1432, SAG-

301/31-II, 110v; doeressele, 1432, SAG-301/32, 3v; doerisele, 1432, KUL-LI 35, O; dorizele, 

1432, SAG-301/31-II, 113v; dorizele, 1433, RAG-ADo, O;  

doerrezele, 1433, SAG-301/32, 66r; doeresele, 1433, SAG-330/20, 92r; doerissele, 1434, KUL-

LI 36, O; doere(n)zele, 1434, SAG-301/32-II, 103v;  

doerysele, 1442, RAG-ADo, O; doricele, 1443, SAG-301/37, 127r; doeresele, 1443, SAG-

301/37, 113r; dorissele, 1443, SAG-301/37-II, 31v;  

dorissele, 1444, SAG-301/37-II, 100r; doerissele, 1445, RAG-SB/R 46, 68v; doresele, 1446, 

SAG-330/23, 353v; dorezele, ca.1450, RAG-ADo, rol 3 (tiendevrijlijst); dorizele?, id; dorissele, 

1450, ARA-RK 7835, 1r; doresele, 1451, KUL-LI 40, O;  

doorychele, 1456, SAG-330/27, 154v; dorissele, 1457, RAG-SB/R 63, 65v;  

dorissele?, 1462, RAG-SB/K 2448, 60v; dorisele, 1465, ARA-RK 45218, 54r; dooriseele, 1465, 

ARA-RK 45220, 131r; dorisele, 1465, ARA-RK 45220, 140r;  

dorisele, 1467, KUL-LI 41, O; dorissele, 1467, KUL-LI 42, O; Dorezeele, 1467, KUL-LI 43, O;  

dorisele, 1468, SAG-301/50, 18v; doersele, 1469, SAG-301/50, 35v; dorissele?, 1470, RAG-

SB/R 879;  

dorisele, 1473, ARA-RK 1089, 224v; dorissele, 1473, ARA-RK 1089, 246r; dorisele, 1473, 

ARA-RK 1090, 313r; dorissele, 1473, ARA-RK 1090, 41v;  

Doryzele, 1476, KUL-LI 44, O; dorissele, 1478, RAG-SB/R 64, 26r; dorissele, 1478, SAG-

330/34, 41r;  

dorissele, 1483, ARA-RK 7837, 1r; doeresele, 1483, SAG-301/57, 128v; dooresele, 1483, 

SAG-330/36, 257v;  

doresele, 1489, SAG-330/38, 164r; dorceele, 1489, ARA-RK 33053, 3v;  

dooriseele, 1491, SAG-330/39, 81r; dorisele, 1494, SAG-330/40, 40r; doricele, id; doreselle, 

1496, SAG-330/40, 250r; doryseele, ca.1500, RAG-SB/K 2448, 64r;  
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dorisseele, 1500, KUL-LI 47, O; doresele, 1502, KUL-LI 48, O; doerycele, 1502, ARA-WK 

2481, O; doorissele, 1502, SAG-330/42, 211r; dorissele, id; dorissele, 1504, ARA-RK 1091, 

56v; doerezele, 1504, ARA-RK 1091, 56v; doorezele, 1504, ARA-RK 1091, 208v;  

Doorssele, 1508, KUL-LI 49, O; doeressele, 1512, SAG-301/72, 70r; dorissele, 1512, SAG-

330/44, 354r;  

doerissele, 1516, SAG-301/74, 174r; doorisele, 1517, RAG-SB/R 65, 70r; --, 1517, SB/R 66, 

44v;  

dorissele, 1521, SAG-301/76-II, 144v; dorissele, 1523, SAG-330/48, 127r;  

dorissele, 1527, RAG-RvVl 959, 5r; dorijssele, 1527, SAG-301/83, 11v;  

Doorecele, 1529, SAG-301/84, 192r; doerecele, 1530, SAG-301/86, 31r;  

doorissele, 1531, ARA-RK 45191, 1r; doresseele, 1531, KUL-LI 51, O;  

doornissele, 1536, ARA-RK 7848, 1r; doorissele, 1538, KUL-LI 52, O;  

Doorezele, 1539, RAG-SB/K 2611, 15r; dooresele, 1539, SAG-330/56, 101r; dorisele, 1539, 

RAG-ADo, O; doorisele, 1539, RAG-ADo, O; doorzele, 1539, RAG-SB/K 2611, 131
bis

r;  

doeresele, 1540, ARA-WK 2666, O; doorisele, 1541, SAG-330/58, 163r; ??; dorissele, 1541, 

SAG-330/59, 30r;  

doresele, 1542, ARA-WK 2667, O; dorissele, 1543, SAG-301/97, 72r; doorissele, 1544, ARA-

WK 2668, O; dorissele, id;  

dorizele, 1545, RAG-ADo, O; dorisele, 1545, RAG-ADo, O; Dorizele, 1545, KUL-LI 53, O; --, 

1546, KUL-LI 54, O; Dorisele, 1546, KUL-LI 101, 3r, 4v, 5v ev; Doorisele, id, 4v, 5r;  

dorisele, 1549, RAG-ADo, O; dorisele, 1549, SAG-330/66, 72r; Dorisele, 1550, KUL-LI 55, O;  

dorisele, 1553, RAG-ADo, O; dorisele, 1554, RAG-ADo, O; Dorisele, 1554, KUL-LI 57, O; 

Doorissele, 1554, KUL-LI 58, O; doorisele, 1555, SAG-301/107, 89v;  

dorisele, 1556, RAG-ADo, O; Dorisele, 1557, KUL-LI 60, O; --, 1558, KUL-LI 61, O;  

Doorisele, 1560, KUL-LI 62, O; dorisele, 1560, RAG-ADo, O; dorisele, 1561, RAG-ADo, O; 

dooresele, 1561, KUL-LI 63, O;  

Dorisele, 1563, KUL-LI 65, O; dooressele, 1564, SAG-330/81, 237v; doorisele, 1564, SAG-

330/82, 15r; Dooricelle/Doricelle, 1565, KUL-LI 67, O;  

doricele, 1569, RAG-As 1025, 140r; (ex920);  

dooriszele, 1572, ARA-RK 45191, 1r, 85v; dooriszele, 1572, ARA-RK 45181, 35v; doorissele, 

1572, ARA-RK 45181-III, 11r; doorissele, 1572, ARA-RK 45191, 2v, 6v;  

doricele, 1591, RAG-ADo, O; dorizele, 1596, RAG-ADo, O; dorezele, 1598, RAG-ADo, O; 

dooricelle, 1598, SAG-33O/122, 86v; doorezele, 1598, KUL-LI 72, O; doorizele, 1598, ARA-

WK 2969, O; doorizele, 1599, ARA-WK 2669, O;  

Doorecele, 1602, RAG-Ev 576, 40v;  

doorisele, 1609, RAG-Ev 577, 17v;  

dorenzeele, 1620, RAG-ADo 26; dooresele, 1621, RAG-WD 62, 148v; op den wyc van 

doresele, 1623, SAG-330/136-II, 86v; 

Dorensele, ????, MMG-D 57;  

 

DOORNZELEDRIES: ande suut side van den dorpe te dorizele, 1337, RAG-ADo, O; jnt dorp 

te dorensele, ca.1359, RAG-ADo, (pacht)rol 1; te doerissele an den driesch, 1414, SAG-301/23, 

10v; te doerezele an den driesch, 1416, SAG-301/23-II, 36r; an den dries, 1425, SAG-330/18, 

304v; in de prochie van doeresele an den driesch, id, 325v; an den doreseel driesch, 1428, SAG-

301/29-II, 92r; te dorenssele ... neffens den driesch, 1430, ARA-WK 2663, O; te doeresele an 

den driesch, 1431, SAG-330/20, 92r; te dorisele an den driesch, 1432, SAG-301/31-II, 113v; te 

doere(n)zele anden driesch, 1434, SAG-301/32-II, 103v; an den driechs, 1442, RAG-ADo, O; te 

doeresele an den driesch, 1443, SAG-301/37, 113r; te doricele anden driesch, id, 127r; te 

dorissele anden driesch, 1444, SAG-301/37-II, 100r; te doresele anden driesch, 1446, SAG-

330/23, 353v; ande zutside vanden dorpe, ca.1450, RAG-ADo, rol 3 (tiendevrijlijst); te doersele 
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an den driesch, 1469, SAG-301/50, 35v; anden driesch te dooresele, 1483, SAG-330/36, 257v; 

te dorisele an den driesch, 1494, SAG-330/40, 40r; te doreselle anden driesch, 1496, SAG-

330/40, 250r; bij dooresele driessche, 1497, SAG-330/41, 128r; --?, 1498, SAG-330/41, 136r; 

doeresele driesch, 1502, RAG-SB/K 2610, 98v; te doorissele anden driesch, 1502, SAG-330/42, 

211r; in doorissele, 1512, SAG-330/44, 366v; up de zuutzijde vanden driessche te dorissele, id, 

354r; te doerissele an den driesch, 1516, SAG-301/74, 174r; te dorissele an den driesch, 1521, 

SAG-301/76-II, 144v; doorissele driesch, 1523, SAG-330/48, 200r; te dorijssele anden dries, 

1527, SAG-301/83, 11v; 

doorisele driesch, 1536, RAG-K/SME 16, 48v; doorissele dries, 1537, SAG-301/91, 121v; den 

driesch van doorisele, 1539, RAG-ADo, O; te doorzele an den driesch, 1539, RAG-SB/K 2611, 

131
bis

r; anden driesch, 1540, ARA-WK 2666, O; te doorisele an den driesch, 1541, SAG-

330/58, 163r; te dorissele anden driesch, 1541, SAG-330/59, 30r; te dorissele up den driesch, 

1543, SAG-301/97, 72r; an sheeren strate ghenaemt den dries te dorisele, 1545, RAG-ADo, O; 

met den suut heinde aen den driesch, 1546, KUL-LI 101, 5r; doriseel driesch, id, 5v; aen 

dooriseel strate ghezeyt den driesch, id, 7v; den dries te dorisele, 1549, RAG-ADo, O; te 

dorisele anden driesch, 1549, SAG-330/66, 72r; den dries te dorisele?, 1553, RAG-ADo, O; 

dooresele driesch, 1557, SAG-330/75, 52r; den driesch, 1565, RAG-ADo, O; doorezeel driesch, 

1571, SAG-28/23/85?, 49r; den driesch, 1572, SAG-330/90, 174v; den driesch van doorissele, 

1572, ARA-RK 45191, 6v; binnen der clusen ... zuyt den driesch, id, 2r; zuyt den driesch ... 

noordt het leykin, id, 7r; zuyt den driesch ... noordt het vaerdekin, id, 9v; doorissele driesch, id, 

37v; dorissele driesch, id, 78v; & --?, 1572, ARA-RK 45192, passim; dorisele driesch, 1576, 

SAG-330/93, 180r; doorisele driesch, 1577, SAG-330/95, 109r; den driesch, 1580, RAG-Ev 

802; den driesch van dorezele, 1598, RAG-ADo, O; dooreseel driesch, 1598, SAG-330/122, 

32v; den driesch van doorizele, 1598, ARA-WK 2669, O; doorezele driesch, 1600, SAG-

330/124, 44r; dooresele driesch, 1623, SAG-330/136-II, 86v. 

 

DOORNZELEMOLEN: bij doressel molen, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 38r; te dorencele bi 

der muelen, 1402, SAG-301/27-II, 65r; bii der muelen te doerssele, 1424, SAG-301/27-II, 65r; 

te doeresele ... voor de muelene, 1433, SAG-330/20, 326r; westwaert van der muelen van 

doerysele, 1442, RAG-ADo, O; bij der muelene te doerissele, 1445, RAG-SB/R 46, 68v; de 

muelene te dorezele, ca.1450, RAG-ADo, rol 3 (tiendevrijlijst); te dorissele bii der muelene, 

1457, RAG-SB/R 63, 65v; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 60v; --?, 1470, RAG-SB/R 879; --?, 

1478, RAG-SB/R 64, 26r; bij der muelne te doeresele, 1483, SAG-301/57, 128v; doresele 

muelne, 1489, SAG-330/38, 164r; te doricele bij der muelen, 1494, SAG-330/40, 40r; bij 

dooresele muelne, id, 66r; te doorisele bij der muelne, 1517, RAG-SB/R 65, 70r; --?, 1517, 

RAG-SB/R 66, 44v; bij der muelne te Doorezele, 1539, RAG-SB/K 2611, 15r; west wart 

vander muelene van Dorisele, 1546, KUL-LI 101, 4v; een Coorenmuelen staende up doorizele 

driesch, 1574, SAG-28/23/85, 60r; dooricele muelene, 1586, RAG-ADo 18, 12v; een 

Coorenwintmuelene ... up den driesch van dorezele, 1598, RAG-ADo, O; doorisele meulen, 

1603, RAG-Ev 576, 3r; de muelen van doorisele, 1609, RAG-Ev 577, 17v.  A698-700 

 

DOORNZELESTRAAT: an de doerisselestrate, 1454, SAG-330/26, 415r; up den doereseelsche 

Wech, 1502, RAG-SB/K 2610, 79v; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 108r; sheeren strate loopende 

naer dooresele, 1590, RAG-Ev 576, 23r; dooriseelstraete, 1619, RAG-Ev 578, 171v. 

 

DORP 1: biid(en) duerpe, 1463-1501, RAG-SB/K 2448, 40v; up duerp, ca.1470, RAG-SB/K 

2448, 3r; biiden durpe, 1502, RAG-SB/K 2610, 19r; up tduerp, ca.1525, RAG-SB/K 2610, 3v; 

up tduerp, 1539, RAG-SB/K 2611, 16r; Int durp, 1564, RAG-SB 3086; ten durpe, 1574, SAG-

28/23/85, 99v; --?, 1574?, RAG-Ev 452?; (450?); up den durpe, 1576, RAG-Ev 575, 42r; int 

dorp, 1586, RAG-Ev 225, 38v; int dorp, 1589, 1595, RAG-Ev 576, 43v; bij den durpe, 1597, 
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RAG-Ev 227, 47v; up tduerp, 1599, RAG-Ev 227, 61v; up de oostzijde va(nden) durpe, 1601, 

RAG-Ev 59, 25v; bij den durpe?, 1603, 1605, RAG-Ev 228, 102r; binnen Everghem durp, 

1612, RAG-Ev 450, 92; naer het durp ofte plaetse van everghem, 1614, RAG-Ev 578, 57r; --?, 

1617, RAG-Ev 450; het durp ofte plaetse van everghem, 1621, RAG-Ev 578, 247v, 253v?; --?, 

1625, RAG-Ev 453 (nrs.63, 67). 

Op oude fiches ADV: teverghem op tduerp, ca.1540, RAG-Ev 53 of SB/R 53, 16r; ten durpe, 

1574, RAG-Ev 450?; --, 1574, RAG-Ev 575, 7v, 62r; up/bij? den durpe, 1579, RAG-Ev 575, 3r; 

teverghem binnen den dorpe, 1586, RAG-Ev 225, 38v; bij den dorpe, 1591, RAG-Ev 576, 7r; 

--?, 1594, RAG-Ev 576, 23v; in tdorp van Everghem, 1595, RAG-Ev 663, 41r; In den wyck van 

Schoonstr. bij den durpe, 1597, RAG-Ev 227, 47r; bij den dorpe?, 1599, RAG-Ev 576, 37v, 

57v; --?, 1600, RAG-Ev 576, 64r; de straete va(nden) durpe, 1601, RAG-Ev 59, 37v; binnen 

Everghem int Durp, 1601, RAG-SB/R 1032, 26v; --?, 1603, RAG-Ev 227, 102r; --?, 1605, 

RAG-Ev 227, 132v; bij den dorpe?, 1605, RAG-Ev 576, 3v, 1v; binnen Everghem Durp?, 1605, 

RAG-Ev 450, ?; het durp ofte plaetse van everghem, 1621, RAG-Ev 451; bij den durpe, 1622, 

RAG-Ev 578, 270v. 

 

DRALINGEN: w(illelmus) de dralinghe(n), ca.1280, RAG-SB/R 31b, 6r; de dralinghen, 

ca.1300, RAG-SB/K 2306, 27v; Will(elmu)s kesel de dralinghen, 1326-1329, RAG-SB/K 1435, 

12r; Willem van dralinghe, 1325-1350, RAG-K10'10, 43r; dralinghe(n), 1340, RAG-SB, O; 

wroric de dralinghe, 1343, RAG-SB, O; --?, 1345, RAG-SB/R 1038, 3v; Vroric van dralinghen, 

1360, RAG-SB/R 34, 24r; Willem kesel van dralinghen, 1360, RAG-SB/R 34, 41r; willem van 

dralinghe, ca.1360, RAG-SB/R 43, 24v; Willelmus kesel van dralinghen, 1368-1374, RAG-

SB/R 39, 25r; willem van dralinghe, ca.1380, RAG-SB/R 60, 5v; van dralinghe, id, 5r?; e 

dralinghe(n), 1402, SAG-301/16-II, 78r; te dralinghen, 1419, SAG-330/17, 163v; bachten 

dralinghen, 1440, RAG-SB/R 77, 54v; --?, 1445, RAG-SB/R 46, passim; --?, 1459, RAG-SB/R 

52, 3v; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 1v; daer ment heet te dralinghen, 1487, RAG-K/Wo 245, 

13r; daer ment heet te dralinghen, 1493, SAG-330/39, 358v; draelinghen, 1502, RAG-SB/K 

2610, 2v; daer ment nomt Jnde dralinghen, 1508, SAG-330/43, 340r; daer ment heet bij 

dralinghe, 1509, SAG-330/44, 54v; te dralinghen, 1512, SAG-330/44, 54v; daer ment eedt te 

dralynghe, 1522, SAG-330/48, 81r; dralinghen?, 1539, SAG-SB/K 2611, 20r; daerment heet te 

dralinghen, 1542, RAG-SB/R 1020, 4r; te dralynghen, 1543, RAG-Ev 797, 3v; dralinghen, 

1549, RAG-SB/R 1020, 4r; dralynghen, 1567, RAG-Ev 797, 3v; daer mendt heedt draelinghe, 

1574, RAG-Ev 224, 16v; daerment naemt draylinghen, 1577, RAG-Ev 575, 49v; in dralinghen, 

1589, RAG-Ev 576, 42r; --?, 1591, RAG-576, 15r; de dralinghe, 1593, RAG-Ev 226, 77r; 

dralinghen?, 1595, RAG-Ev 576, 15r. 

 

DRALINGSTRAAT(JE): dralinghe strate, 1445, RAG-SB/R 46, 22v; --?, 1462, RAG-SB/K 

2448, 20v; dralinck straetkin, 1539, RAG-SB/K 2611, 32r; dralyncstraete, 1567, RAG-K BE; 

het dralingstraetken, 1601, RAG-Ev 59, 103r. 

 

DRIE KONINGEN:Jacob hebbe weert Inde drie coninghen teverghem, 1521, RAG-SB 31077, 

5v; teverghem bij den kerchove ghenaempt de drie Coninghen, 1531, RAG-Ev 766, O; van der 

stede ghenaemt de drie coninghen, 1539, RAG-SB/K 2611, 41r; in de drie cuenynghen, 1545, 

RAG-SB 3068; een herberghe de drije Coninghen, 1574, SAG-28/23/85, 99r; --?, 1578, RAG-

Ev 575, 38r; dhofstede ghenaempt de drie Coninghen, 1589, RAG-Ev 576, 40r; zekere 

gheruineerde ende verbernde hofstede wijlnt een taveerne gheweest ghenaempt de drij 

Coninghen, 1591, RAG-Ev 576, 17v; --?, 1591, RAG-Ev 660, 52r; de drij connighen, 1592, 

RAG-Ev 576, 2r; de drije coninghen, 1594, RAG-Ev 576, 10r; --?, 1603, RAG-Ev 576, 22r; de 

drij Coninghen, 1612, RAG-Ev 450, 12; --?, 1621, RAG-Ev 265, 28; dhofstede ghenaemt de 

drij conynghen, 1625, RAG-Ev 453, 62. 
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DRIES 2: jnde vurst anden driesch, 1445, RAG-SB/R 46, 1v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, ??; jnde 

vurst anden driesch, 1462, RAG-SB/K 2448, 7r; anden driesch biider vurst, 1502, RAG-SB/K 

2610, 11v; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 19v; den driesch, 1576, RAG-Ev 575, 3v; --?, 1578, 

RAG-Ev 224, 71r; --?, 1592, RAG-Ev 576, 18r; --?, 1595, RAG-Ev 576, 21r; den dries vander 

vurst, 1601, RAG-Ev 59, 42r; --?, 1611, RAG-Ev 577, 130r; driesch, 1612, RAG-SB/R 847, 2r; 

--?, 1624, RAG-Ev 227, 381v. 

 

DRIES 3: van den driessche te overdam, 1390-1420, RAG-SB/K 2450, 14v; toverdam anden 

driesch, 1445, RAG-SB/R 46, 27r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 16r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 

24r. 

 

DRIEWEEGSCHEDE: up claverbeke ande drie Weechsceede, 1463-1500, RAG-SB/K 2448, 

26v; up claverbeke ande drie *Westscheeden, 1525, SAG-301/81, 12v. 

 

DURMAKKER 1: up den duerme acker, 1387, SAG-330/8, 173v; up den duerem acker, 1390, 

SAG-330/9, 43r; dueremackere, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 37r; up den dorem acker, 1397, 

SAG-330/10, 311v; up den dueremhacker, 1402, SAG-301/16-II, 78v; up den dormhacker / 

beneden den duerem ackere, 1403, SAG-330/12, 262r; up den dorem acker, 1405, SAG-330/13, 

202v; up den duermackere, 1409, SAG-330/14, 177v; up den dueremacker, 1414, SAG-330/15, 

231r; up dueremhacker bijder vorst, 1424, SAG-330/18, 125v; up den duerem acker, 1425, 

SAG-330/18, 297v; dueremhacker, 1429, SAG-330/19, 294v; up den duermen acker, 1431, 

SAG-330/20, 42v; --, 1437, SAG-301/34, 91r; up dueremackere, 1439, SAG-330/22, 134r; --?, 

1440, SAG-330/22, 262r; up dueremackere / duermen ackere / duermackere, 1445, RAG-SB/R 

46, passim; --?, 1454, SAG-330/26, 124r; up de doormackere, 1455, SAG-330/27, 8v; up de 

dueremackere / duermacker, 1456, SAG-330/27, 147v/330r; biiden dueremackere, 1457, RAG-

SB/R 63, 58r; --?, 1457, SAG-301/44, 91r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-

SB/K 2448, passim; bij den dorme acker / duerme hackere, 1471, SAG-330/31, 353r; an den 

dueremackere, 1478, RAG-SB/R 64, 34r; --?, 1481, SAG-330/35, 435v; --?, 1489, SAG-

330/38, 179v; up den doorem ackere, 1499, SAG-330/41, 289r; duerem ackere, 1501, SAG-

330/42, 51v; dueremackere, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; duerm hackere, 1513, SAG-

330/45, 185v; up den duermen ackere, 1522, SAG-330/48, 70v; de durremacker, 1528, SAG-

330/50, 12v; dueremackere, 1533, SAG-301/87-II, 63r; den duermen ackere, 1539, RAG-SB/K 

2611, passim; den dorrem ackere, 1543, SAG-330/61, 32r; duerem hackere, 1545, SAG-330/62, 

103r; dueremackere, 1549-1563, RAG-SB 859; den dorm ackere, 1562, SAG-330/79, 178v; 

duerm ackere, 1567, RAG-Ev 797; dueremhackere, 1574, RAG-Ev 575, 43r; --?, 1576, RAG-

Ev 575, 13r; --?, 1576, RAG-Ev 224, 50v; --?, 1577, RAG-Ev 575, 18v; --?, 1578, RAG-Ev 

224, 71r; --?, 1580, RAG-Ev 802; an durrem ackere, 1581, SAG-330/98, 439r; den durrem 

ackere, 1588, RAG-Ev 576, 13v; --?, 1588, RAG-Ev 225, 123v; --?, 1589, RAG-Ev 226, 109v; 

--?, 1592, 1593, 1594, RAG-Ev 576, passim; --?, 1598, RAG-Ev 227, passim; --?, 1598-

1599/1601-1604, RAG-Ev 576, passim; --?, 1611, RAG-Ev 227, passim. 

(Sch?) 

 

DURMAKKERSTRAATJE: durmacker straetken, 1576, RAG-Ev 575, 13r; tstraetken dat loopt 

naer den durmackere, 1578, RAG-Ev 224, 71r; lancx het durmackerstraetkin, 1594, RAG-Ev 

576, 4r; het ackerstraetken van den Vurst naer den Dueremackere, 1601, RAG-Ev 59, 2v; 

tdurme acker straetken, 1611, RAG-Ev 577, 130r; --?, 1614, RAG-Ev 578, 48r; --, 1626, SAG-

330/138, 124r. 
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DURME: dormia, 694 kop.941, GY-TW, 293; --, 737 kop.941, id; dorma, dorme, midden 11e, 

id; inter scaldam et dormam, 1215, RAG-SB VII, 30, O (GY-TW, 293); ad dormam, 1242, 

KAD-Cart.D, 82r; in medio dorme, id; usque ad aquam que Doreme nuncupatur, 1251, SAG-

Oork.64; prateriam iacentem ultra dorme, 1262-1279, RAG-SB/R 54 (leenrol); versus dormam, 

1280, RAG-SB/R 31a, 37v; an de dorme ten overloepe, 1306 kop.ca.1375, RAG-SB/R 1, 206r; 

tote an de dorme, 1420, RAG-SB, O; up de duerme, 1462, RAG-SB/K 2448, 75v; tusschen den 

dueremacker ende der duerme, 1464, RAG-SB, O; nederwaert toot der duerme voor de lan-

ghebrugghe, 1465, RAG-SB, O; up cupin over duerme, 1471, SAG-330/31, 353r; up de 

duerme, 1539, RAG-SB/K 2611, 136r; bij der Langher brugghe up de Riviere van duerme, 

1575, RAG-SB, O. 

Cfr. an twatere dat vander langhen brugghen loept ten overslaghe waert eermen te dooresele toe 

comt achter tgoet van den hoyre van Jacop Rufelaert, 1499, SAG-WH 270, 53r 

Waterloop te Evergem. 

 

DURME(N) 1: up de duerme / daer beneden jn de duerme, 1412, SAG-330/15, 30v; up de 

duerme, 1428, SAG-330/19, 171r; Jn de dorme van doeressele, 1428, SAG-301/29-II, 92r; --?, 

1432/1433, SAG-330/20, 197r/326r; in de dorme, ca.1450, RAG-ADo, rol 3 (tiendevrijlijst); Jn 

de dorme te doeresele, 1469, SAG-301/50, 35v; meersschen Jnde duerme, 1474-1492, RAG-

ADo 8, 1v; jnde duerme, 1494, SAG-330/40, 40r; voor de duerme, 1503, SAG-330/42, 269v; 

jnde duerme, 1508, SAG-330/43, 362r; Jn de dueremmersch ande meer gheleede, 1512, SAG-

330/44, 354r; Jn de duerme, 1523, SAG-330/48, 200r; --?, 1529, SAG-301/84, 193r; Jnde 

durme, 1531, SAG-330/50, 342r; up de duerme, 1538, SAG-330/56, 16v; in de durreme, 1543, 

SAG-330/61, 31r; in den durme, 1546, KUL-LI 101, 11v; --?, 1549, KUL-LI 101bis, 8r; Jnden 

durme, 1557, SAG-330/75, 52v; Jn de duerme, 1572, SAG-330/90, 175r; Jn de durme, 

1579/1580, RAG-ADo 18, 13r/21v; Jn de durme, 1582, SAG-330/100, 113r; Jnden durme/dur-

reme, 1586/1590, RAG-ADo 26; in de durme, 1590, RAG-Ev 576, 25v; Jn den durme meersch, 

1598, SAG-330/122, 32r; Jn de durme, 1600, SAG-330/124, 44v; de durmen, 1610, RAG-Ev 

577, 37v; hoymeers ligghende jn de durme, 1618, RAG-ADo 19. 

Meersgebied te Doornzele. 

 

DURME(N) 2: dorme, 1270, RAG-SB, O; meersch ... in de dorme, 1296 kop.14e, RAG-BZ 

374, 50v; in de dorme bachten overdam, 1370, RAG-SB, O; --?, ca.1380, RAG-SB/R 1, 177r; 

--?, 1383, SAG-330/7, 192r; jn de duermen, 1387, SAG-330/8, 124r, 173r; an de dorme, 1388, 

SAG-330/8, 302r; Jn de durme, 1390, SAG-330/9, 43r; in de duerme, 1390-1400, RAG-SB/K 

2450, 43r; jn de doirme, 1392, SAG-330/9, 196r; jn de doorme, 1397, SAG-330/10, 311v; 

teverghem in de dorme, 1397, SAG-330/10, 339r; --?, 1397, SAG-330/11, 12v; in de duerme, 

1402, SAG-301/16-II, 78v; Jn de dorme an eenen pit, 1405, SAG-330/13, 202r; in de duerme bi 

der langhen Wulghen, 1409, SAG-330/14, 177v; merssche ligghende in de durme, 1412, SAG-

330/15, 57r; --?, 1413, SAG-330/15, 104v; in de duerme ... ter langher brugghen, 1414, SAG-

330/15, 209v; in de duerme vachter vurst, 1419, SAG-330/17, 163v; jnde duerme, 1424, SAG-

330/18, 125v; --?, 1424, SAG-301/27-II, 63v; --?, 1425, SAG-330/18, 255r, 258r, 297v; up de 

duerme, 1433, SAG-301/32, 93v; --?, 1438, SAG-330/22, 54r; in de dorme, 1442, SAG-330/22, 

449v; --, 1444, SAG-330/23, 167r; jn de dueremen / duermen, 1445, RAG-SB/R 46, passim; Jn 

den duerem, 1454, SAG-330/26, 124r; in de duerme, id, 255v, 280r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 

passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; --?, 1465, SAG-330/30, 127r; --?, 1469, RAG-SB, 

O; --?, 1474, SAG-330/22, 339r; --?, 1478, SAG-330/34, 86r; daerment heet up de duerme, 

1490, SAG-330/38, 313r; in de duerme, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; --?, 1528, RAG-ADo, 

O; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; achter tcasteel van Everghem daer ment heedt Jnde 

durmen, 1574, RAG-Ev 224, 5r; --?, 1577, RAG-Ev 575, 23r; --?, 1588, RAG-Ev 225, 125v; in 
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de durme, 1610, RAG-Ev 577, 9v; --?, 1616, 1620, RAG-Ev 578; bachten overdam ghenaemt 

Jnden durm, 1623, RAG-Ev 452, 38. 

Meersgebied in Evergem Sint-Baafs. 

 

DURME(N) 3: mersch in de doerme, 1296, RAG-EB, O; boven duerme, 1402, SAG-301/16-II, 

78v; jn de duerme, 1439, SAG-330/22, 134r; Jn de doorme, 1455, SAG-330/27, 8v; meersschen 

bachten coyers Jnde duerme, 1492, SAG-330/39, 332r; boven de duermen, 1501, SAG-330/42, 

69r; Jn de durme, 1533, SAG-301/87-II, 63r; jnden durme, 1619, RAG-Vi 99, 208r. 

Zie ook BREDE DURME. 

Meersgebied in Belzele. 

 

DURMGRACHT: up de dueremgracht, 1446, SAG-330/23, 353v. 

 

DURMSTRAATJE: voor straetkin in de duermen, 1445, RAG-SB/R 46, 25v; voor tduerem 

straetkin, 1501, SAG-330/42, 51v; tdueremstraetken, 1539, RAG-SB/K 2611, 36r; an 

Doormstraetkin, 1545, RAG-SB/R 8, 6r; tdurmstraetken, 1591, RAG-Ev 576, 5r. 

 

EEKHOUT: up teechout, 1439, SAG-330/22, 134r; up de heechout, 1455, SAG-330/27, 8v; ter 

plaetsen daerment noumt up heechout, 1456, SAG-330/27, 147v; up de heechout, 1501, SAG-

330/42, 69v; daerment heedt den eechoudt, 1520, SAG-330/47, 183v; Inden eeckhaut, 1531, 

SAG-330/50, 339r; Inden heechaut, 1538, SAG-330/56, 38r; daerment heet den heechoudt, 

1553, SAG-330/70, 194r; Inden eechout, 1560, SAG-330/78, 70v; den eechault, 1572, SAG-

330/90, 180r; Inde eechauten, 1574, SAG-28/23/85, 76r; den eechaut, 1575, SAG-330/92, 169v; 

inden heeckhaut, 1585, RAG-Vi 55, 19v; --?, 1612, RAG-Ev 227, 267r; --?, 1612, RAG-Ev 

577, 193v; Inden eechout, 1616, RAG-Vi 99, 151r; den eeckhaut, 1617, RAG-Vi 99, 183r; --?, 

1620, RAG-Vi 99, 259v. E1734-1737,1752-1762 

 

EECMANSSTRAATJE: neven heecmans straetkin, 1502, RAG-SB/K 2610, 14v; neffens 

eecmans straetkin, 1539, RAG-SB/K 2611, 17r. 

 

EENDENPOEL / EENDENPLAS: ter plaetsen daer ment heet ten heende(n) poele, 1456, SAG-

330/27, 147v; daer ment heet Indenpoel, 1478, SAG-330/34, 86r; ten eendepoele, 1502, RAG-

SB/K 2610, 206r; aen de eendepoel, 1506, P/H.Kerst OLV-Gilde; ten Heinden plassche, 1538, 

RAG-SB/R 801; In den eendenpoel, 1552, RAG-Bo 406, 249r; Inden hendepoel, 1583, RAG-

Me 65, 17r; jnden aendenpoel, 1615, RAG-Vi 228, 45r; aenden enden plasch, 1624, RAG-Ev 

768. 

 

EINDEKEN 1: Inden wyck van elseloo daerment heet upt hendeken, 1576, RAG-As 1026, 

276v; (ex921); int dorp upt eyndeken, 1589, 1595, RAG-Ev 576, 43v; up tduerp up thendeken, 

1599, RAG-Ev 227, 61v; --?, 1600/1603/1607, RAG-Ev 227, 67r/102r/191v; --?, 1605, RAG-

Ev 576, 3v; het hendeken, 1614, RAG-Ev 578, 57r; --?, 1621, RAG-Ev 578, 247v; --?, 1624, 

RAG-Ev 452. 

 

EINDEKEN 2: zie WIPPELGEMEINDEKEN. 

 

ELSDAM: an den elsdam, ca.1420, RAG-SB/K 2450, 24r; ande moerstrate anden helsdam / 

elsdam, 1445, RAG-SB/R 46, 92r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 58r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 

78r; --?, 1502, SB/K 2610, 127r; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 150r; ghenaempt den helsdam, 

1553, SAE-1009, 308v; jn den helsdam, 1585, RAG-Vi 55, 35v; daerment heet Inden elsdam, 

1607, RAG-Vi 98, 7v; --?, 1617, RAG-Vi 99, 182v; de helsdammen, RAG-Vi 99, 189v. F1180 
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ELSDAMSTRAAT: de helsdam straete tot bij het haentken, 1601, RAG-Ev 59, 176v. 

 

ELSHEKKEN: an thelshecken, 1529, SAG-330/50, 45r. Doornzele 

 

ELSLO: Elslo, 1157-1191, GY-TW, 314; (ook Dip.Bel.); --, 1157-1191 kop.ca.1370, RAG-

SB/R 1, 132r;  

helslo, 1240 kop.18e, RAG-SB, O; --?, 1246, RAG-SB, O; --?, 1276, RAG-SB, O;  

te elslo up de coutre, 1280, GY-CM, 489;  

Elslo / helslo, ca.1280, RAG-SB/R 31b, 2r, 3r/v;  

werdenod van helslo, ca.1325, RAG-SB/K 1436, 35v;  

Elslo, 1325-1350, RAG-SB/K 1452, 37v;  

in ofstadijs in elsloe / meergriete roegeers van elsloe, 1326-1329, RAG-SB/K 1435, 16r;  

Elslo, 1360-1413, RAG-SB/R 43, 27r;  

in ofstadiis in elsloe, 1368-1374, RAG-SB/R 39, 34v;  

thelsloe, 1387, SAG-330/8, 173r;  

telsloe, 1390, SAG-330/9, 43r;  

telsloe, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 7r, 43r;  

elsloe, 1403, SAG-330/13, 29r;  

de stede telsloe, 1419, SAG-330/17, 163v; --?, 1424, SAG-330/18, 125v; --?, 1429, SAG-

330/19, 294v;  

thelsloe, 1433, SAG-330/20, 248r;  

ter helsloe, 1442, SAG-330/22, 449v;  

helsloe / elsloe, 1445, SB/R 46, passim;  

neffens helsloo, 1457, RAG-SB/R 63, 54v;  

telsloe, 1456, RAG-K B 10'30, 28r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 

2448, passim;  

ter plaetse gheheeten elsloo, 1470, RAG-SB/R 878;  

daerment heedt helseloo, 1484, SAG-330/37, 1r;  

elsloe, 1502, RAG-SB/K 2610, passim;  

telsloo, 1503, RAG-SB/K 1433, 29r;  

elsloe, 1517, RAG-SB/R 65, 67v; --?, 1517, RAG-SB/R 66, 43r;  

helsloo, 1525, SAG-330/48, 331v;  

in den wyc van elseloo, 1525-1565, RAG-SB/R 1020;  

in elsloo, 1528-1554, RAG-SB/R 859; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, passim;  

elseloo, 1543, RAG-Ev 797;  

helsloo, 1562, SAG-330/80, 55v;  

elseloo?, 1567, RAG-Ev 797;  

helsloo?, 1572, SAG-330/90, 94v;  

elseloo, 1575-1600, RAG-Ev 224 & 225, passim; --?, 1576-1600, RAG-Ev 575 & 576, passim; 

--?, 1587-1600, RAG-Ev 224 & 225, passim;  

In den wyc van Elseloo, 1600, SAG-330/124, 42v. 

 

ELSLOSTRAAT: daer ment heedt bij elsloostrate, 1453, SAG-330/26, 40v; elselo strate, 

ca.1490, RAG-SB/K 2448, 59v; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 113r; elzeloe strate, 1539, RAG-

SB/K 2611, 30v; elsoestrate / helsloostrate, 1540, RAG-SB/R 53, passim; elseloo strate, 1541, 

SAG-330/58, 97v; elseloostrate, 1553, RAG-F 5397; helseloo strate, 1562, SAG-330/80, 55v; 

--?, 1564, SAG-330/82, 31v; --?, 1574, RAG-Ev 224, 18v; --? 1574, RAG-Ev 575, 59v; --?, 

1574, RAG-Ev 450; elseloo straete, 1575, RAG-Ev 224, 26r; elseloostrate, 1587, RAG-Ev 225, 

78r; --?, 1588, RAG-Ev 607; --?, 1591, RAG-Ev 576, 29r; elseloo strate, 1600, SAG-330/124, 
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44v; helsloostraete, 1601, RAG-Ev 59, ??; Elselo strate, 1609, RAG-Ev 577, 5r; Elseloostraete, 

1619, 1621, RAG-Ev 578, 171v. 

 

ELSLOSTRAATJE: over elsloe straetkin, ca.1490, RAG-SB/K 2448, 49r; --?, 1502, RAG-

SB/K 2448 (of 2510), 97v; elzeloe stratkin, 1539, RAG-SB/K 2611, 79r; elseloo straetkin, 

1574, RAG-Ev 575, 59v; elzeloo straetkin, 1577, RAG-Ev 575, 38r; Elseloo straetken, 1590, 

RAG-Ev 226, 12v; --?, 1591, 1599, 1600, 1606, RAG-Ev 576, ??; helsloostraetken, 1601, 

RAG-Ev 59, 286v; --?, 1621, RAZG-SB/R 861. 

 

ELST: een buu(n)re lands gheleghe(n) up dhelst, 1439, SAG-330/22, 54r; an de helst / up delst, 

1445, RAG-SB/R 46, 42r; viiiC Roeden gheheeten delst, 1450, SAG-301/40-III, 82v; --?, 1459, 

RAG-SB/R 52, 24r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 39r; de helst, 1612, RAG-Ev 450, 45; --?, 

1615, 1616, RAG-Ev 578, 38r. 

 

ENGEL: een behuusde hofstede wesende een herberghe daerment heedt ter Kercbrugghen 

ghenaempt den Inghele, 1575, RAG-Ev 224, 37r; eene vervallen hofstede ter kercbrugghen 

eertijts ghenaempt den Inghele, 1593, RAG-Ev 576, 28r; een behuysde ofstede ... ghenaempt 

den Hynghele, 1624, RAG-Ev 452, 90. B760-763 

 

ERTVELDSVAARDEKEN: van der leede die van erdvelde waert comt, 1428, SAG-330/19, 

141v; an de vaert die loept theertvelde waert, 1457, SAG-330/27, 439r; --?, 1458, SAG-330/28, 

48r; dwatere gheheeten de leede die loopt tervelde waert, 1489, RAG-K-S XI, 36; --?, 1507, 

RAG-K-S XIV, 73; de leede die loopt te eerdtvelde waert, 1517, RAG-SB/R 65, 69r; --?, 1517, 

RAG-SB/R 66, 44r; up de ertsvelsche vaert, 1539, RAG-SB/K 2611, 148v; neffens der leede 

commende van erdtvelde, 1546, SAG-330/63, 89v; het hertvelts vaerdeken, 1601, RAG-Ev 59, 

passim; het vaerdeken loopende naer Aertvelde, 1608, RAG-Ev 227, 193v; --?, 1609, RAG-Ev 

577, 6r. 

 

ETTINGE 1: een ghemet meerschen in dettinghe, 1445, RAG-SB/R 46, 3v; jn de hettinghe, id, 

17r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 50r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 15r; jnde hettinghen, 1502, 

RAG-SB/K 2610, 20r. 

 

ETTINGE 2: een stick landts ghenaempt de ettynghe alias den neeren bilck, 1577, SAG-330/95, 

101v. 

 

ETTINGSTRAATJE: an dettinc straete, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 54v; an dettincstraetkin, 

1445, RAG-SB/R 46, 36v; dettinc straetkin, 1459, RAG-SB/R 52, 22r; dettinc straetken, 1462, 

RAG-SB/K 2448, 34r; ant hettinc straetkin, 1502, RAG-SB/K 2610, 19r, 31v; te dralinghen an 

thettyncstraetkin, 1539, RAG-SB/K 2611, 39r; het hettynck straetken, 1601, RAG-Ev 59, 90v; 

het hettinck straetken, 1606, RAG-Ev 576, 40r. 

 

EVERGEMDORP: In den hert binnen Everghem durp, 1623, RAG-Ev 452, 23; --?, 1625, 

RAG-Ev 453, 10. 

Zie ook DORP 1. 

 

EVERGEMKASTEEL: zie KASTEEL. 

 

EVERGEM SINT-BAAFS: jn de prochie van everghem jnt herscap van sente baefs, 1419, 

SAG-330/17, 181r; jn de prochie van everghem jnt eerscap van der kerken van sente baefs, 

1425, SAG-330/18, 232v, 258r. 
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EVERGEMSTRAATJE: den doerenbilck noordt het everghem straetken, 1594, RAG-Ev 576, 

4v. 

 

EVERSTEIN: in den wyck van meerebeke up tlaetschip van Eversteyn, 1601, RAG-Ev 227, 

77v. 

 

FIERAERTSSTRAATJE: thenden fieraerts straetkin, 1402, SAG-301/16-II, 78v. 

 

GAVER 1: lants in den gaver, 1371, RAG-SB/R 39, 19v; --?, 1394, RAG-SB/R 61, 71v; dat 

men heet den gaver, 1394, SAG-330/10, 34r; --?, 1401, SAG-330/12, 64v; in den gaver, 1405, 

RAG-SB/R 879; jn den gavere an dendonc, 1434, SAG-330/20, 435v; up de gaver, 1445, RAG-

SB/R 46, 46v; in den gavere, 1454, SAG-330/26, 404r; --?, 1456, SAG-330/27, 154v; --?, 1457, 

RAG-SB/R 63, 68r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 52r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 71r; achter 't 

cloester van doersele darment heedt inden gavere, 1469, SAG-301/50, 35v; --?, 1470, RAG-

SB/R 879; --?, 1473, ARA-RK 1089, 353v; --?, 1473, ARA-RK 1090, 320v; --?, 1474-1492, 

RAG-ADo 8, 2r; --?, 1478, RAG-SB/R 64, 31r; --?, 1483, SAG-330/36, 440v; Inden gavere 

achter cloostere, 1494, SAG-330/40, 40v; Inden gave(re), 1500, SAG-301/66, 59r; Inden gavere 

achter cloostere?, 1508, SAG-330/43, 362r; --?, 1517, RAG-SB/R 65, 63v; In den ghavere, 

1523, SAG-330/48, 200r; In den gavere bachten doorissele kercke, 1529, SAG-330/50, 67r; --?, 

1538, SAG-330/56, 16v; --?, 1550, RAG-As 1024, 72r; (ex919); --?, 1559, SAG-330/76, 273r; 

--?, 1572, SAG-330/90, 177v; --?, 1574, SAG-28/23/85, 82r; --?, 1580, RAG-ADo 18, 13r; --?, 

1582, SAG-330/100, 113r; --?, 1585, RAG-Ev 225, 5v. 

(in den Gavere, 1546, KUL-LI 101, 12v; ) 

 

GAVER 2: in den gaver, 1402, SAG-301/16-II, 78v; up den gavere, 1455, SAG-330/27, 135r. 

 

GAVER 3: boven den gavere, 1501, SAG-330/42, 69r; de viere ghemeten boven den gavere, 

1563, 1573, RAG-SB/R 866. 

 

GAVERDREVE: zie GAVERSTRAATJE. 

 

GAVERSE: te belzele ende houdende van den huuse van gavere, 1390, SAG-330/9, 54v; te 

belsele ... onder teerscip van ghavere, 1401, SAG-301/16-II, 1v; jnt heerscip van gavere, 1416, 

SAG-301/23-II, 37r; --?, 1419, SAG-330/17, 180v; ligghende up tgaversche, 1425, SAG-

330/18, 297r; ant gaverssche, 1432, SAG-330/20, 205r; --?, 1453, SAG-330/25, 470r; up de 

heerlichede van gavere daerment heedt te belszele, 1481, SAG-330/55, 435v; up tgaversche, 

1484, SAG-330/37, 181r; up tgaversche, 1501, SAG-330/42, 69r; ant gaeversche, 1502, RAG-

SB/K 2610, 36r; up tgaversche, 1511, RAG-SB/R 1020; --?, 1516, SAG-330/46-II, 67r; --?, 

1551, RAG-SB 3072; --?, 1575, RAG-Ev 224, 35r; up tgaeversche, 1576, SAG-330/93, 352r; 

tgaversche, 1585, SAG-330/103, 276v; --?, 1586, RAG-Ev 225, 77r; --?, 1590, RAG-Ev 576, 

36r; --?, 1593, RAG-Ev 226, 114v; --?, 1599, RAG-Ev 576, 62v; --?, 1610, RAG-Vi 99, 3v; het 

Gaversche, 1610, SAG-330/130-II, 11r; daerment heet het gaversghe, 1616, RAG-Vi 99, 152r. 

 

GAVERSE MEERS: een ghemet meerschen Inde gaversche duerme, 1516, SAG-330/46-II, 

67v; jn den gavermersch, 1543, SAG-330/61, 32r; Inde ghevaersche meers, 1552, RAG-Bo 

406, 249r; Inden gaversschen meersch, 1560, SAG-330/78, 70v; In de ghaeversche *meeschts, 

1567, SAG-GB 238; in den gaversche meerschs ofte gheheeten in de durme, 1573, SAG-GB 

170, 20r; Inden gaversschen meersch?, 1574, SAG-28/23/85, 64r; --?, 1575, SAG-330/92, 169v; 

Inde gaevermeersch, 1576, SAG-330/93, 352v; Inden gaverssche meersch, 1585, 1586, RAG-
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Vi 55, 18r; --?, 1590, RAG-Ev 226, 14v; --?, 1593, RAG-Ev 226, 77v; --?, 1601, 1609, RAG-

Ev 277, 77v; Int gaversche durreme, 1610, RAG-Vi 99, 3v; --?, 1610, SAG-330/130-II, 11r; 

Inden gaverschen meersch, 1613, RAG-Vi 99, 86r; --?, 1615, RAG-Vi 99, 86r. E1353-1380 

Zie ook GROTE GAVERSE MEERS. 

 

GAVERSESTRAAT: In Everghem an de gaversche straete, 1597, SAG-33O/119, 136r. 

 

GAVERSTRAATJE: ten overlope ant gaverstraetken, 1445, RAG-SB/R 46, 69r; --?, 1459, 

RAG-SB/R 52, 44r; tghaverstraetien, 1549, KUL-LI 101bis, 6v; tgaverstraetken, 1557, SAG-

330/75, 53r; --?, 1572, SAG-330/90, 177r; lancx de gaver dreve, 1585, RAG-ADo 26; de 

ghaverstrate, 1618, RAG-ADo 19. 

 

GEEST 1: an den gheest, 1472, SAG-330/32, 39r; jeghen tsmaelste van den gheest, 1497, SAG-

330/41, 34r; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 82v; boven den gheeste, 1516, SAG-330/46-II, 67v; 

--?, 1539, RAG-SB/K 2611, 21r; de gheest, 1576, SAG-330/93, 352v; --?, 1585, RAG-Vi 55, 

18r; --?, 1595, RAG-Ev 576, 3v; --?, 1601, RAG-Ev 59, 46v; --?, 1603, RAG-Ev 576, 23r; --?, 

1608, 1609, RAG-Ev 227, passim; --?, 1623, RAG-Ev 452, 38. 

Zie ook BREDE GEEST. 

 

GEETSCHURE: Getscure, 1157-1191, RAG-KVT 58?, O [GY-TW, 390]; Ghetescure, 1210, 

RAG-SB, O [GY-TW, 390]; Getscure, ca.1223, RAG-SB/R 30, 5v; de ghetscrure, 1233, RAG-

SB, O; in loco qui dicitur Gheetscure, 1259, RAG-SB, O; getscure, ca.1260, RAG-Boudelo 

332, 7v; apud Gheetscure, 1262-1279, RAG-SB/R 54 (leenrol); Gheetscure, 1276, RAG-SB, O; 

apud ghetscure, 1280, RAG-SB/R 31a, 6r; te gheetscure, 1280, GY-CM, 488; Gomar de 

ghetscure, ca.1280, RAG-SB/R 31b, 1v; Gaetscuere, 1325-1330, RAG-SB/K 1436, 24r; de 

gheetscuere, 1326-1329, RAG-SB/K 1435, 11r; --?, 1345, RAG-SB/R? 1038, 3v; tgoed ... dat 

men heet gheetscuere, 1345, RAG-SB, O; gheetscure, 1347, RAG-SBS; gheetscuere, 1354, 

RAG-SB/R 866; gheetscure, 1355-1365, RAG-SB/R 31a, 11v; --?, 1360, RAG-SB/R 34, 21v; 

--?, ca.1360, RAG-SB/R 43, 30v; --?, 1365, SAG-330/4, 28r; --?, 1368-1374, RAG-SB/R 39, 

27r; bachten gheetscure, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 37v, 45r; gheetscure?, 1371, RAG-SB/R 

59, 19r; --?, 1373, SAG-330/5, 218v; --, 1380, SAG-330/6, 248v; gheetscuere, 1394, RAG-

SB/R 61, 76v; --?, 1395, RAG-SB/R 43, 38r; --?, 1401, SAG-330/12, 117r; gheetschuere, 

ca.1404, RAG-SB/R 768, 5v; ter stede daerment heet te gheetscuere, 1409, SAG-330/14, 204r; 

gheetschuere, 1417, RAG-SB, O; gheetscure, ca.1420, RAG-SB/K 2450, 16r; gheedschure, 

1420, RAG-SB, O; ter gheetscuere, 1431, RAG-SB/K, broodrol; 1432, SAG-330/20, 197r, 

248r; --?, 1436, RAG-SB/R 866; *gheetsuede, 1439, SAG-330/22, 53r; gheetscuere, 1442, 

RAG-SB/R 46, passim; --?, 1451, SAG-301/41, 98v; gheetschuere, 1454, SAG-330/26, 415r; 

--?, 1457, SAG-330/27, 461r; gheetscuere, 1457, RAG-SB/R 53, 61v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 

passim; --?, 1460, SAG-330/28, 360r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; ter Geedtschuere, 

1464, RAG-F 5396; --?, 1465, RAG-SBS, O; ter gheetschuere, 1467, 1470, RAG-K-S VIII; te 

Gheertsschure, 1470, RAG-SB/R? 878; gheeschuere, 1471, SAG-330/31, 353v; gheertscuere / 

gheetscuere, 1473, SAG-330/32, 339r; ou len appelle te gheetschuere, 1473, ARA-RK 1089, 

367r; --?, 1473, ARA-RK 1090, 333r; --?, 1478, RAG-SB/R 64, 34r; gheetschuere?, 1478, 

RAG-K-S VIII; gheetschuere, 1483, SAG-330/36, 257v; gheetscuere, 1487, RAG-K/Wo 245, 

8v; gheetschuere?, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; Lieven 

van keercvoorde fs Pieters wonende ter gheedschuere bij doeresele in everghem, 1529, SAG-

301/84, 190v; gheetschuere, 1531, SAG-301/86, 106v. 

 

GEETSCHUREMOLEN: de molen te gheetscure, 1380, SAG-330/6, 248v; te dorizele ... bi der 

muelene ter gheetscuere, 1431, RAG-SB/K, broodrol;  
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GEETSCHUREMOLENWAL: bachten muelenwalle te gheetscure, ca.1420, RAG-SB/K 2450, 

16r; bij gheetscuere meulenwalle, 1445, RAG-SB/R 46, passim; bij gheetschuere muelenwalle, 

1456, SAG-330/27, 310r; gheetscuere muelen walle, 1459, RAG-SB/R 52, 47r; --?, 1462, 

RAG-SB/K 2448, passim; --?, 1466, SAG-330/30, 229r; daer ment eedt bij gheert's 

muelenwalle, 1494, SAG-330/40, 66r; bij doresele daerment heet bij gheetschuere muelewalle, 

1497, SAG-330/41, 126r; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 11v; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 

passim; den molenwal, 1614, RAG-Ev 578, 14v. 

 

GEETSCHURESTRAAT: an de noortzide vander gheed scure strate, 1420, RAG-SBS, O; ande 

gheetscuere strate, 1445, RAG-SB/R 46, 59r; daerment heet Inde gheetschuerstrate, 1457, 

RAG-SB/R 63, 58r; ande gheetscuere strate, 1459, RAG-SB/R 52, 47r; ande gheet scuere strate, 

1462, RAG-SB/K 2448, 65r; de gheetschuer strate, 1470, 1477, 1478, 1480, 1487, RAG-SB/K 

VIII, IX, X, XI; --?, 1502, RAG-SB/K 2510, 107r; thenden gheetscuere strate, 1553, RAG-

SB/K 2511, 136r; gheetschuerstraete, 1557, RAG-SBS, O; de gheetschuere strate, 1602, RAG-

Ev 576, 55r. 

 

GEMENE KOUWENBROEK: Inden ghemeenen cauwenbrouc, 1500, SAG-330/41, 392r; --?, 

1502, RAG-SB/K 2610, 61v; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 78v; neffens den ghemeenen 

caudenbrouck, 1564, SAG-330/81, 31v; bij der kercbrugghen in den ghemeenen Cauwen-

brouck, 1576, RAG-Ev 575, 35v; --?, 1600, SAG-330/124, 43r; --?, 1624, RAG-Ev 452.   

C807,815-817,839 

 

GENTSE LIEVE: zie LIEVE. 

 

GENTSE TRAGEL: den Ghendtschen traeghele met de nieuwe vaert, 1612, RAG-Ev 450, 77; 

--?, 1622, RAG-Ev 578, 270r; op de ghentsche moervaert ofte traghele, 1624, RAG-Ev 768. 

 

GENTSE VAART: Jan Heyndericx ziin hofstede te Langherbrugghe ghenaempt de zwaene ... 

zuut de Ghentsche Vaert, 1601, RAG-Ev 59, 389r. 

 

GENTWEG 1: aen den ghendschen wech, ca.1480, RAG-SB/K 2448, 66v; up de ghent wech, 

1502, RAG-SB/K 2610, 106v; den ghendsschen Wech, 1539, RAG-SB/K 2611, 130r; den 

ghendtsschen Wegh, 1588, RAG-Ev 576, 19v; den ghendtwech, 1592, RAG-Ev 576, 1r;  --?, 

1594, RAG-Ev 576, 22v; de ghent wech, 1601, RAG-Ev 59, ??; --?, 1602, RAG-Ev 227, 89r; 

--?, 1610, RAG-Ev 576, 7r; den ghendtschen wech, 1607, SAG-330/129, 50v; daer den 

ghendtsschen wech in loopt, 1614, RAG-Ev 578, 56r. 

 

GENTWEG 2: zuut den ghentwech, 1601, RAG-Ev 59, 254v; west den Ghentwech, 1621, 

RAG-Ev 578?, 238r; --?, 1621, RAG-Ev 451; --?, 1622, RAG-Ev 227, 357v. 

Deel van de Kwadeweg (huidige rijksweg Gent-Watervliet). 

 

GEUTE 1: up de gote, ca.1420, RAG-SB/K 2450, 4v; de ghoote /ghote / gote / goote, 1445, 

RAG-SB/R 46, 48r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; up 

de ghuete / goote, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; de 

guete, 1574, RAG-28/23/85, 99v; --?, 1588, 1592, 1595, 1598, 1603, RAG-Ev 576, passim; --?, 

1601, RAG-Ev 59, 246r; ter ghueten, 1613, RAG-Ev 577, 286r; --?, 1622, RAG-Ev 578, 305r. 

 

GEWAD 1: te kerchbrugghen ant ghewaet, ca.1500, RAG-SB/K 2448, 65v; ter kercbrugghen 

ant ghewat voer steenin cruuse, 1502, RAG-SB/K 2610, 113r. 
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GEWAD 2: jnde curte mate an de westzijde vanden ghewade, 1494, SAG-330/40, 40r; Inde 

Curte matte ... oost tghewat, 1557, SAG-330/75, 54r. 

 

GEWAD 3: tghewat, 1500, SAG-330/41, 392r; an tghewat, 1531, SAG-330/50, 339v. 

 

GIJZELSGRACHT: up ghizels gracht, 1502, RAG-SB/K 2610, 92r; up ghysels gracht ten 

overloope, 1539, RAG-SB/K 2611, 131r; jeghens den duerem beerch daerment noumpt de 

ghyselgracht, 1546, SAG-330/64, 107v; een besloten ende ghebilcte meersch ... ghenaempt 

ghysels gracht, 1576, SAG-330/92, 359v; op de ghysels gracht, 1586, RAG-Ev 225, 35r; an 

ghysels gracht bachten meynkengoet, 1611, RAG-Ev 577, 113r; --?, 1612, RG-Ev 227, 267v; 

--?, 1614, RAG-Ev 578, 14r; --?, 1618, RAG-Ev 578, 111v; --?, 1621, RAG-Ev 578, 235v. 

 

GODEVAERTSVONDEL: een ghemet heet godiverts vondele, 1445, RAG-SB/R 46, 21r; --?, 

1459, RAG-SB/R 52, 12r; godeveerts vondele, 1462, RAG-SB/K 2448, 19r; godevaerts 

vondele, ca.1530, RAG-SB/K 2610, 20v; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 18r. 

 

GOED TE ASSCHOUT: Int goede taeschoute, 1404, SAG-330/13, 105r; van eenen goede ... 

gheheeten tgoed taschhoute groot xxvii bunder, 1455, SAG-330/26, 522r; tgoed tasschoute, 

1463, SAG-330/29, 346r; een behuust goedt ... ghenaemt tgoedt tasschaute, 1492, SAG-330/39, 

219r. 

 

GOED TER BEKEN: 't goed ter beke, 1380, SAG-330/6, 248v; een goed bij der langher 

brugghen gheheeten ter beke / goed ter beke, 1420, RAG-SBS, O; tgoet? ter beke, 1424, SAG-

301/27-II, 77v; tgoet ter beke bij der langher brugghen, 1436, SAG-330/21, 208r; --?, 1437, 

SAG-301/34, 91r; van haren goede ter beke, 1445, RAG-SB/R 46, 89v; Int goed ter beke over 

de langhe brugghe, 1456, SAG-330/27, 273r; --?, 1457, SAG-301/44, 91r; --?, 1459, RAG-

SB/R 52, 52r; bij den goede ter beke, 1462, RAG-SB/K 2448, 70v; --?  1475, SAG-330/33, 

128r; een scoen behuust goet ... gheheetebn tgoed ter beke, 1481, SAG-330/35, 411r; --?, 1502, 

RAG-SB/K 2610, 114r; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 145r; ghenaempt tgoedt ter beken, 1545, 

RAG-Ev 450; --?, 1545, RAG-F 5396; tgoet ter bekin ... ter Langherbrugghen, 1545, RAG-

RvVl 965, 334r; mijn goet ter beken, 1549, RAG-SBS, O; van zijnen goede ter beken, 1559, 

RAG-F 610; tgoed ter Beken, 1569, RAG-F 607; van zijnen goede ter beken, 1586-1597, RAG-

F 610; tgoed ter Beken, 1599, RAG-F 607. 

 

GOED TEN BOEKEL: zie BOEKELS GOED. 

 

GOED TEN BROEKE: up tgoed ten broucke, 1352, 1353, 1354, SAG-330/1, 182v, 209r, 212v, 

246v; --?, 1355, SAG-330/2, 44v; --? 1356, SAG-330/2, 74v; bij den zelven goed ten broucke 

over de leede, 1502, SAG-330/42, 175v; een behuust goet ghenaempt tgoet ten broucke, 1543, 

SAG-301/96, 170v; een behuust van den goede ten broucke, 1539, RAG-SB/K 2611, 120v; 

goedt ghenaemt tgoet ten broucke, 1545, SAG-330/62, 121v; zijn behuust goet ... ghenaemt 

tgoedt ten broucke, 1550, RAG-RvVl 968, 285r; van den goede ten broucke, 1553, RAG-SB 

3076; een behuyst pachtgoet ... in de prochie van everghem ghenaempt tgoedt ten broucke, 

(15bunder), 1559, SAG-301/109, 180v; tgoet ten broucke in den heyffinck, 1571, SAG-

28/23/85, 73v; --?, 1574, SAG-28/23/85, 100v; --?, 1576, SAG-330/93, 351r; tgoet ten broucke, 

1622, RAG-Ev 451. 

 

GOED TE ELSLO: een goet gheheeten tgoed telsloo ... groet zijnde xx buendre, 1433, SAG-

301/32, 122v; een goet gheleghen in de prochie van everghem gheheeten elsloe, 1439, SAG-
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301/35, 162v; een goet gheheeten tgoet te helsloe, (12 bunder), 1460, SAG-330/29, 95r; een 

leen ... gheheeten tgoet thelseloe, 1470, RAG-KS VIII, 3r; de heelt van den goede gheheeten 

telsloo, 1475, SAG-330/33, 128r; tgoet te elsloo, 1478, RAG-SB/R 64, 35v?; --?, 1480, RAG-

KS X, 24; --?, 1482, SAG-330/36, 11r; omtrent den goede gheheeten helsloe, 1502, SAG-

330/42, 246r; den goede gheheeten elsloe, 1517, RAG-SB/R 65, 67v; tgoet te elsloo, 1554, 

RAG-RvVl 970, 414v; (*) een behuusde hofstede ... ghenaempt tgoet/tgoedt thelseloo, 1574, 

RAG-Ev 575, 54v. 

(*) ... lxviii fruytboomen onder peerboomen, appelbomen, pruimelaers, keerselaers ende 

moerbeyers ende haselaers 

 

GOED TE GEETSCHURE: tgoet ... dat men heet  gheetscuere, 1345, RAG-SB/R 866; de curti 

te gheetscure, 1360, RAG-SB/K 895; tgoet te geetscure, 1370, SAG-330/5, 37v; tgoet dat men 

heet gheetschuere, 1404, RAG-SB/R 768, 8v; tgoet dat men heet gheetscuere, ca.1420, RAG-

SB/B 986; tgoed te gheetschuere, 1428, SAG-301/29-II, 105v; tgoet te gheetscuere, 1438, 

RAG-SB, O; tgoed te gheetschuere?, 1442, RAG-SB/R 866; --?, 1478, 1485, 1502, RAG-SB/R 

866; tgoet ter Gheertschuere, 1528, RAG-SB/R 959; --?, 1528, RAG-SB/R 866; tgoet ter 

gheerdsschuere, 1534, RAG-KS XXI, 21; --?, 1563, 1573, RAG-SB/R 866. 

 

GOED TER HEEGSMERE: tgoed ter eecxmeere in de prochie van everghem, 1440, SAG-

330/22, 237v. 

 

GOED TEN HULLE: Ghelloete den amman ... sijn goed dat men eedt in de hulle, 1411, SAG-

330/21, 74v; haer behuusde stede gheheeten ten hulle, 1485, SAG-301/58-II, 4r; tgoed ten hulle, 

1498, SAG-301/65, 45r; haeren behuusden pachtgoede gheheeten tgoedt ten hulle, ca.1525, 

RAG-SB/K 2610, 87v; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 114v; het goet ten hulle, 1615, 1616, RAG-

Ev 578, 67v. 

 

GOED TE KERSELARE: jnt goet te kesselaere, 1606, RAG-Ev 576, 38r. 

 

GOED TE KLAVERBEKE: van eenen behuusden pachtgoedt gheheeten tgoedt te claverbeke, 

1538, SAG-330/55, 66r; van eenen behuysden pachtgoede ghenaemt tgoedt te claverbeke, 1539, 

SAG-330/57, 28r; tgoedt te claversbeke, 1578, SAG-SB/B 298, 7r; goet te claverbeke,1604, 

RAG-Ev 576, 45v; 

 

GOED TER LANGERBEKE: tgoed ter langher beken, ca.1407, RAG-SB/R 43, 38r; tgoet ter 

langherbeke, 1474, RAG-SB/K 2448, 71r; tgoet gheheeten ter Langherbeken, 1480, RAG-SB/R 

792, 35v; onsen goede gheheeten tgoedt ter beken, 1528, 1535, RAG-SB/R 859; gheheeten 

tgoet ter Langher beken, 1537, RAG-SB/R 859; --?, 1538, RAG-SB/R 801; --?, 1544, 1554, 

RAG-SB/R 859; tgoedt ter beken?, 1547, 1554, RAG-SB/R 859. 

 

GOED TEN OUDENVOORDE: van den goede ten audenvoerde, 1416, SAG-330/16, 156r; up 

den wal van den goede ten audenvoerde, 1422, SAG-330/17, 358v; de stede ten hodevorde, 

begin 15e, RAR-AEn 209; jnt goet ten ouden voorde, 1434, SAG-330/20, 435v; jnt hof ten 

houdenvoorde, 1436, SAG-330/21, 171v; int goet ten ouden voerde, 1437, SAG-330/21, 434r. 

 

GOED TEN OVERLOPE: tgoet ten overloepe, 1445, RAG-SB/R 46, 73r; van den goede ten 

overloepe, 1447, SAG-301/39, 100r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 70r; van zijnen goede ten 

overloope, 1473, RAG-RG, O; bij den goede ten overlope in dooresele, 1481, SAG-330/35, 

411v; tgoet ten overlope, 1487, RAG-K/Wo 245, 23r; ant goet ten overloepe, 1502, RAG-SB/K 

2610, 105v; bij den goede ten overlope in dooresele, id, 92r; --?, 1530, SAG-301/86, 31r; voor 
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tgoedt ten overloope, 1553, RAG-SB/K 2611, 136r; tgoedt? ten overloope, 1574, RAG-Ev 575, 

66r; --?, 1574, RAG-Ev 28/23/85, 107r; tgoet ten overloope, 1576, RAG-Ev 575, 41v; --?, 

1585, RAG-Ev 225, 5r; teenen pachtgoede ghenaempt overloope, 1590, RAG-Ev 576, 26v. 

 

GOED TEN OVERWORPE: zie OVERWORPE. 

 

GOED TE SPEI(S)BROEK: Int goed te speysbrouc, 1464, SAG-301/48, 56r. 

 

GOED TEN VIER LINDEN: tgoedt ten vier linden, 1565, RAG-SB 3087; int goet ghenaempt 

ten Vier Linden, 1576, RAG-Ev 575, 35r; Int goet te vier Linden, id, 148v; een hofstede 

ghenaemt tgoet te vier linden, 1593, SAG-330/116, 33r; tgoet ... ghenaempt tgoet ten vierlinden, 

1605, RAG-Ev 576, 5v; 

 

GOED TER VURST: zie VURST 1. 

 

GOED TER WEDEN: gheheeten tgoet ter weeden streckende daer ment heet In blocx houc, 

1451, SAG-301/41, 191r; Tgoet ter Weede in Everghem, 1522, RAG-K BE II; tgoet gheheeten 

ter Weeden, 1530, RAG-SB/R 866; tgoet ter Weede, 1533, 1534, 1540, 1543, RAG-K-S XXI, 

79, XXIII, 1, 31; tgoet gheheeten ter Weeden, 1538, RAG-SB/R 866; tgoet ter Weeden binnen 

Everghem, 1545, RAG-SB/R 768, 12r; tgoedt ter Weede, 1547, 1549, RAG-K-S XXIV, 2, 24; 

tgoedt ter Weede, 1576, RAG-SB/R 866. 

 

GOED TER WOESTIJNE: up de stede ter wostinen, 1371, RAG-SB/R 59, 20r; upt goed ter 

Wostinen / de stede ter Wostinen, 1380, SAG-330/6, 248r; tgoed ter Wostinen, 1388, SAG-

301/11-II, 14r; van den goede ligghende in de prochie van everghem dat men eedt ter Wostinen, 

1389, SAG-301/11-II, 60r; van haer stede te Wostinen, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 43r; de 

stede ter wostinen, 1394, RAG-SB/R 61, 80r; --?, 1395, RAG-SB/R 879; goed ter Wostinen, 

1419, SAG-301/25-II, 35v; Int goed ter Vostinen, 1420, SAG-301/26, 15r; goed gheheeten ter 

Woestine, 1426, SAG-301/28-II, 69v; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 52r; een leen ... gheheeten 

tgoed ter Woestinen, 1470, RAG-SB/R 878; le manoir ter woestinen, 1473, ARA-RK 1089, 

854r; Int goet ter Woestijnen, 1478, SAG-330/34, 92r; --?, 1478, RAG-SB/R 879; stede ter 

Wostinen, 1478, RAG-SB/R 64, 29r; tgoedt ter Wostinne te Wippelghem, ca.1490/ca.1500?, 

RAG-SB/K 2448, 54r; --?, 1493, RAG-K-S XII, 7; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 88r; tgoedt ter 

Woestijnen, 1517, RAG-SB/R 65, 64v; --?, 1517, RAG-SB/R 66, 41v; goedt ter Wostinne, 

1536, SAG-301/90, 115r; vanden cheynsgoede heet tgoet te Wostijne, 1539, RAG-SB/K 2611, 

115r; Int goedt ter Woestijne, 1552, RAG-SB 3074; tgoet ter hostijnen binnen der prochie van 

everghem, 1558, SAG-330/75, 319v; een leen ... ghenaemt tgoet ter Woestijne, 1576, RAG-

RvVl 981, 126r; bij tgoedt ter Wostijne, 1588, RAG-Ev 576, 24v; de hoeve ter Wostijne, 1588, 

1599, RAG-F 607; tgoet ter Wostijnen, 1619, RAG-Ev 578, 171v. exc.15891599? 

 

GOEDINGEN: in de goedinghen, 1502, RAG-SB/K 2610, 72v; daerment heedt Inde goedin-

ghe, 1528, SAG-330/50, 23v; daer ment heet Inde goedinghen, 1539, RAG-SB/K 2611, 93r; 

Inde goyeinghen, 1553, RAG-RB 3074; ande heerstraete ghenaempt de goedinghe straete, 

1564, SAG-301/114, 213v; in de goedynghen, 1571, RAG-Bo 407, 211r; in de goedinghen, 

1571, SAG-28/23/85, 73r; daerment heedt Inde goedijnghen, 1577, RAG-Ev 575, 24r; de 

goedynghen, 1611, RAG-Ev 575?, 46r. 

 

GOUDEN STRAATJE: an tghoudin straetkin, 1412, SAG-330/15, 96r; an den dries ant gouden 

straetken, 1425, SAG-330/18, 304v; te dorensele daerment heet an tgouden straetken, 1486, 
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SAG-330/37, 228v; neffens der guldin strate, 1511, SAG-330/44, 254r; de gaudenstraete z; de 

lochtincstraete noort den driesch, 1621, SAG-330/136, 1r. 

 

'S GRAVENGRACHT 1: beghinnende van sgraven gracht, 1486, RAG?-T-N 44; --?, 1502, 

RAG-SB/K 2610, 103r; up tsgraven gracht, 1508, SAG-330/43, 362r; sgraven gracht, 1539, 

RAG-SB/K 2611, 131r; den waterganck diemen heet tscraven gracht, 1546, KUL-LI 101, 10v; 

up de westzijde van sgraven gracht binnen Everghem, 1599, RAG-Ev 227, 61v; --?, 1603, 

RAG-Ev 227, 102r. 

 

'S GRAVENSTEDE: jn tsgraven stede, 1383, DAG-330/7, 192r; scraven stede, 1445, RAG-

SB/R 46, 2v; sgrave stede, id, 6v; an jan scraven stede telsloe, id, 57r; daerment heet telsloo 

achter sgraven stede, 1484, SAG-330/37, 192r; an scraven stede telzeloe, 1539, RAG-SB/K 

2611, 78r. 

 

'S GRAVENSTRAAT: ten zuuthende tsgrave strate, 1457, RAG-SB/R 63, 63v; sgraven strate, 

1517, RAG-SB/R 65, 64v; --?, 1517, RAG-SB/R 66, 41v. 

 

GRIJPSSTEDE: van eender stede gheheeten grijpste ... thenden grijpstede, 1539, RAG-SB/K 

2611, 53r. 

 

GRIJPSVELD: j bunder lants heet griips velt te meerebeke, 1502, RAG-SB/K 2610, 60r; --?, 

1539, RAG-SB/K 2611, 85r. 

 

GROENE GENTWEG 1: up den ghendwech, 1425, SAG-330/18, 297v; --?, 1431, SAG-

330/20, 70r; --?, 1454, SAG-330/26, 124r; --?, 1460, SAG-330/28, 355r; --?, 1468, SAG-

330/30, 372r; anden groenen ghendtwech, 1516, SAG-330/46-II, 67r; --, 1572, SAG-330/90, 

180r; aenden Groenen ghentwech, 1584, RAG-Vi 55, 5r; --?, 1585, RAG-Vi 55, 21v; daerment 

heet aenden groenen ghendtwegh, 1588, RAG-Ev 576, 13v; bij den groenen ghendt wech, 1612, 

RAG-Ev 227, 267r; daer den ghendtschen Wech deur strect, 1614, RAG-Vi 99, 88v; den 

groenen wech, 1616, RAG-Vi 228, 52v; den Ghendtwech, 1617, RAG-Ev 578, 61v; den 

groenen Ghendtwech, 1619, RAG-Vi 99, 209v; --?, 1620, RAG-Ev 578, 190r. 

 

GROENE WEG 1: up den groenen wech, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 76r; up den groonen 

wech, 1434, SAG-330/20, 435r; up den groenen wech, 1438, SAG-330/21, 434r; ten groenen 

Weghe, 1445, RAG-SB/R 46, 76r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 67r; den groenen Wech, 1494, 

SAG-330/40, 40r; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 92r; te groenen weghe, 1505, SAG-330/43, 37v; 

den groenen Wech?, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; ten groenen weghe, 1557, RAG-SB 3080; 

den groenen wech, 1569, SAG-330/87, 139r; ten groenen Weghe, 1577, RAG-Ev 224, 70v; den 

groenen wech, 1584, SAG-330/101, 472v; ten groenen weghe?, 1594, SAG-330/116, 73r; --?, 

1595, RAG-SB/R 1029, 26; den groenen wech, 1601, RAG-Ev 59, 443r; ten groenen weghe, 

1603, SAG-330/126, 66r; --?, 1608, RAG-K/Wo 252, 6r. 

 

GROTE DOORN: bij den groten doerne tasscoute, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 81r; an 

dWaterlaet bij den groeten doirne, 1400, SAG-330/11, 256v; bij den groeten doerne, 1425, 

SAG-330/18, 232v; --?, 1432, SAG-330/20, 148v; an den groeten doerin / groeten doere, 1445, 

RAG-SB/R 46, 22v; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; 

--?, 1539, RAG-SB/K 2611, passim. 

Zie ook DOORN 1. 
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GROTE GAVER: in Dorisele Inden grooten gavere, 1546, KUL-LI 101, 12r; meersch 

ligghende in den grooten gavere, id, 12v. 

 

GROTESTRAAT: ande groete strate, 1445, RAG-SB/R 46, 47r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 28r; 

--?, 1462, RAG-SB/K 2448, 43v. 

 

'S GROTENSTRAATJE / GROOTSTRAATJE: tenden sgroeten straetkine, 1390-1400, RAG-

SB/K 2450, 45r; ant sgroeten straetkin / voor gillis sgroeten straetkin, 1445, RAG-SB/R 46, 60r; 

ten sgroeten straetkin, 1462, RAG-SB/K 2448, 55r; voer scroete straetken, ca.1525, RAG-SB/K 

2610, 110r; west tgroot straetken, 1559, SAG-330/76, 272v; tgroote straetkin, 1531, SAG-

330/50, 342r. 

 

GROTE WEEGSCHEDE / -WEEGSE: jnde groete Wissche, 1491, SAG-330/39, 119r; jnde 

groote Wechscheede, 1539, RAG-SB/K 2611, 119r. 

 

GROOTHEERSSTEDE: een behuusde stede up sabbyns gheheeten grootheers stede, 1539, 

RAG-SB/K 2611, 129r. 

 

GROOTVROUWENSTEDE 1: jnde groetvrouwe(n) stede metten bulcxkine daer achter an 

ligghende, 1432, SAG-330/20, 187r. 

 

GROOTVROUWENSTEDE 2: daer ment heet in groot vrauwen stede achter lievins nokers 

scure, 1455, SAG-330/27, 8v. 

 

GULDEN LEEUW: eene herberghe gheheeten den guldinen leeu staende teverghem an de 

kercke, 1454, SAG-301/42-II, 108r. 

 

HAECXSTEDE: een goed ... binnen de prochie van heverghem ghenaemt haex stede, 1530, 

SAG-301/85, 88v; ghenaempt haeckstede, 1538, SAG-301/93, 86v; zulcke zesthien bunderen ... 

ghenaemt haecx stede, 1548, SAG-301/102, 2r; zulck een goet ... ghenaempt haecx stede, 1555, 

SAG-301/107, 100r; pachtgoedt ... ghenaempt haecx stede, 1564, SAG-301/114, 213v; --?, 

1564, SAG-301/115, 64r. 

 

HAANTJE: bij thaenken, 1585, RAG-Vi 55, 42r; naer thaenken, 1598, 1600, RAG-Ev 576, 

15v; thaentken naer dhulst, 1601, RAG-Ev 59, ??; bij thaetien, 1602, RAG-Ev 576, 30v; --?, 

1605, RAG-Ev 227, 147r?; bij thaenken, 1608, RAG-Vi 98, 27v; thaentken, 1612, RAG-Ev 

577, 171v; Het Haenken, 1615, RAG-C 97; --?, 1617, RAG-Vi 99, 173r. 

 

HAVAARD/HAVERT 1: jn de havat te Wippelghem, 1387, SAG-330/8, 173r; In de havert te 

Wippelghem, 1390, SAG-330/9, 43r; in de havert te Wippelghem, 1397, SAG-330/10, 311v; 

bachten Wippelghem ter plaetsen gheheeten dhavert, 1439, SAG-330/22, 132v; daerment heedt 

de haver, 1500, SAG-330/41, 392r; davaert es groot zes ghemeten xv Roeden, 1505, SAG-

301/68, 44r; te Wuppelghem ... in den davert, 1510, SAG-330/44, 156v; In de davaert, 1518, 

SAG-330/46-III, 52v; jn davert, 1534, SAG-330/53, 60r; in den haevaert, 1571, SAG-28/23/85, 

28r; --?, 1574, SAG-28/23/85, 95r; in den havaert, 1575, RAG-Ev 575, 79v; daerment nompt 

den avaert, 1585, RAG-Ev 225, 7r; in den hauwaert, 1593, RAG-Ev 226, 79r; de havaerts / de 

havaerden, 1601, RAG-Ev 59, 370v; haechvaerde / den houaert, 1609, RAG-Ev 227, 205r; int 

gheweste ghenaempt davaert, 1609, RAG-Ev 577, 38v; de havaerden, 1614, RAG-Ev 450; jnde 

haechvaerden, 1622, RAG-Ev 578, 276v;  
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HAVAARDSSTRAAT: havaerts straet, 1601, RAG-Ev 59, 373r. 

 

HEERMEERSSTRAATJE: eeremersch straetkin, 1425, SAG-330/18, 297v; daerment heedt an 

heegh meersch straetkin, 1454, SAG330/26, 124r; --?, 1460, SAG-330/28, 355r; --?, 1468, 

SAG-330/30, 572r; aermeers straetkin, ca.1490, RAG-SB/K 2448, 76v; --?, ca.1525, RAG-

SB/K 2610, 108r; hermeersch stratken, 1539, RAG-SB/K 2611, 45r; hermeersch strate, 1545, 

SAG-330/62, 103r. 

 

HEERSTRAATJE: an heer strakin, 1445, RAG-SB/R 46, 83v; theerstraetkin aldaer men te 

dorissele waert gaet, 1457, RAG-SB/R 63, 70r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 74r; --?, 1463, 

RAG-SB/R 879; --?, 1471, RAG-SB/R 879; --?, 1478, RAG-SB/R 64, 34v; an de heerstraete, 

1502, RAG-SB/K 2610, 103r; theerstraetkin, 1517, RAG-SB/R 65, 58v; therstraetkin, 1539, 

RAG-SB/K 2611, 146r; van den herweghe, 1545, RAG-SB/R 768, 16r; neffens theerstraetken, 

1547, RAG-SBS, O; --?, 1559, RAG-F 610; het heyrstraetken, 1569, RAG-F 607; 

theerstraetken, 1586-1599, RAG-F 610; het heyrstraetken, 1599, RAG-F 607; her straetkin, 

1612, RAG-SB/R 847, 2r. 

 

HEET: up theet / theed, 1409, SAG-330/14, 177v; up dede ter langherbrugghen waert, 1442, 

SAG-330/22, 449v; up dede naest der kerken, id. 

 

HEFFINK: van den Eyfinc, ca.1420, RAG-SB/K 2450, 23v; van den heyfinc, 1445, RAG-SB/R 

46, 60r; jnden heyfhinc an de leede, 1454, SAG-330/26, 176v; heyfinc, 1459, RAG-SB/R 52, 

41r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 56v; --?, 1468, SAG-330/30, 341r; on len appelle heyfinc, 

1473, ARA-RK 1089, 354v; heyfinc, 1502, RAG-SB/K 2610, 97v; ---? (heyfinc), 1539, RAG-

SB/K 2611, 41r; Inden heyffinck, 1571, SAG-28/23/85, 73v; --?, 1574, RAG-Ev 224, 11v; in 

den heyfinck, 1577, RAG-Ev 575, 32v; heyffinck, 1586, RAG-Ev 225, 41r; --?, 1594, RAG-Ev 

576, 9v; Heyfinck, 1601, RAG-Ev 59, 382r; in den heiffinck, 1609, RAG-Ev 577, 39v; in den 

heyffynck, 1622, RAG-Ev 578, 276v. 

 

HEIKEN: daer ment heet up theedekin, 1455, SAG-330/27, 8v; an theyken, 1539, RAG-SB/K 

2611, 53r; op het heyken, 1620, RAG-Ev 578, 186v. 

 

HEILIGE-GEESTSTRAATJE: dhelich gheest straetken, 1601, RAG-Ev 59, 32r; het h. geest 

straetken, 1612, RAG-SB/R 847, 1r. 

 

HEK(STRAAT): voor thec, 1402, SAG-301/16-II, 78v; thec, 1445, RAG-SB/R 46, 26v; 

thecstraetkin, 1500, SAG-330/41, 368v; ant hec, 1501?, RAG-SB/K 2610, 7r; --?, 1539, RAG-

SB/K 2611, 7v; het heckstraetjen / de heckstraete, 1601, RAG-Ev 59, 28r. 

 

HELFTWINNINGE: in de elftwinninghe, 1360, RAG-SB/R 34, 27v; in de heelt Winninghe, 

1356-1374, RAG-SB/R 39, 35r; de heltwinninghe, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 42r; de heelt 

Winninghe / helt Wynninc / heelt Wynync / heeltwinnynghe / heeltwinninc, 1445, RAG-SB/R 

46, passim; --?, 1459, RAG-SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; 

heeltwinnijnghen, 1574, SAG-28/13/85, 88v; een half ghemet landts ghenaempt 

dheelftwinninghe, 1601, RAG-SB/R 1032, 32r; --?, 1601, RAG-Ev 576, 19r; up asschaut cauter 

ghenaempt de heelft winnynghe, 1612, RAG-Ev 450, 92. 

 

HELFTWINNINGGAT: ant heelt Winninc gat, 1445, RAG-SB/R 46, 3r; --?, 1459, RAG-SB/R 

52, 18r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 27v; ant heelt winninghe gat, 1502, RAG-SB/K 2610, 43r; 

theelfwinning gat, 1539, RAG-SB/K 2611, 63r. 
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HERT: Jan Vyveraert tavernier In den hert binnen Everghem durp, 1623, RAG-Ev 452, 23; --?, 

1625, RAG-Ev 453, 10. 

 

HEUVEL 1: te doerencele ter stede daerment heet ten huevele, 1412, SAG-330/15, 30v; --?, 

1446, SAG-330/23, 353v; --?, 1454, SAG-330/26, 415r. 

 

HOEKSKEN 1: up den wyck van overdwatere daerment heedt up sabbins Jnt houcxken, 1575, 

RAG-Ev 224, 32v; de straete Int houcxken, 1601, RAG-Ev 59, 458r; Jnt houcxken, 1612, 

RAG-Ev 450, 74; jnt hoecxken, 1619, RAG-Ev 227, 351v; up tSabbens int houcxken, 1624, 

RAG-Ev 227, 382v. 

=Doornzelehoeksken. 

 

HOEKSKEN 2: vier sticken zaylants daer achter met noch een houcxken ... daerment heet Int 

houcxken, 1601, RAG-Ev 59, 213r. 

 

HOF TER BEKE: in de voors. hofstede ghenaemt thof ter beke, 1546, KUL-LI 101, 3r. 

 

HOKLAAR: hoclar, 1144 kop.14e, RAG-SB/R 1, 132r; x bon(aria) et j mens(ura) iacentia apud 

Dorensele que nominatur hoekelaer, 1262-1279, RAG-SB/R 54 (leenrol). 

GOKELAAR?:  

 

HOLLANDSE TUIN: behuusde hofstede groot iiC roeden gheheeten den hollanschen tuun, 

1546, RAG-SB 3068; bachten den hollantschen thuun, 1539, RAG-SB/K 2611, 145v. 

 

HONDSCHOOT: in hon scoet, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 37v; in honscoet, 1445, RAG-

SB/R 46, 75r; onsscoet, 1459, RAG-SB/R 52, 49v; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 67v; up 

hondsschot, 1501, SAG-330/42, 88r; up ontscoet, 1502, RAG-SB/K 2610, 100r; up den 

hontscoet, 1539, RAG-SB/K 2611, 133r; een stick Lants ... ghenaempt den honscoet noort 

sheeren straete, 1576, SAG-330/93, 359r; den honscot, 1607, SAG-330/129, 50r. A1364 

 

HOGE AARD: up den hooghen hert, 1555, SAG-330/73, 20v; op den hooghen hart ... zuut de 

moervaert, 1557, SAG-330/75, 52v; up den hoghen haert, 1570, SAG-330/88, 199r; up den 

hooghen hart, 1572, SAG-330/90, 175v. 

 

HOGESTRAAT: in de hoghe strate / hoeghe strate, 1445, RAG-SB/R 46, 93v; --?, 1459, RAG-

SB/R 52, 59r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 78r; daer ment heet ter hooghe straete, 1500, SAG-

330/41, 357r; ande hoeghe strate, 1502, RAG-SB/K 2610, 128r; an de hooghe strate, 1539, 

RAG-SB/K 2611, 154r; an doochstrate, 1585, RAG-Vi 55, 25v; --?, 1607, RAG-Vi 98, 209v; 

--?, 1612, RAG-Ev 227, 267r; --?, 1612, RAG-Ev 577, 193v; --?, 1619, RAG-Vi 99, 209v; --?, 

1620, RAG-Ev 578, 190r. 

 

HOOG VENNESTRAATJE: thooghe vennestraetken, 1613, RAG-Ev 227, 270r. 

 

HOGE (VIER)WEEGSCHEDE: up de hoeghe Weegscheede, ca.1470, RAG-SB/K 2448, 49v; 

up de hoeghe Weech sceede, 1502, RAG-SB/K 2610, 97r; de hooghe Vierweechsceede, 1539, 

RAG-SB/K 2611, 137r. 

 

HOORINCXSTEDE: ghenaemt de hoorincxstede, 1578, RAG-Ev 224, 74v; 
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HUIS VAN DER BURCHT: de rente van der borch die boert? ten huus van everghem, 1326, 

RAG-SB/K 10'2, 22v; thuus ter borch, 1371, RAG-SB/R 59, 21r; --?, 1394, RAG-SB/R 61, 86r; 

van den huse van der buerch, 1419, RAG-SB/R 879; thuus van der buercht, 1445, RAG-SB/R 

46, 4r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, ??; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; --?, 1502, RAG-SB/K 

2610, passim; huuze van der Burcht van Everghem met datter toebehoort, 1574, RAG-SB/R 

823, 92v; huuse van der Burcht, 1590, 1591, 1593, 1594, 1595, 1618, RAG-Ev 659-665. 

 

(ten) HULLE 2: een hofstede gheheeten ten hulle, ca. 1490, K-B 10” 31, 16v; ten hulle wesende 

eene herberghe, 1627, RAG-Ev 227, 415v, 265  

 

HUL(LEKEN): sigeri de hulle, ca.1250, RAG-SP III, 34, 29r; an de hul 1360, RAG-SB/R 34, 

17r; --?, ca.1390, RAG-SB/K 2446, 14r; van siere stede in de hulle, 1402, SAG-301/16-II, 53r; 

ten hulle, 1418, RAG-SB/KS 29, 15v; --?, 1445, RAG-SB/R passim; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 

passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; --?, 1501-

1565, RAG-SB/R 1020; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; up den hul, 1574, RAG-Ev 224, 

4v; ten hulle up meerbeke, 1578, RAG-Ev 575, 32v; --?, 1581, SAG-330/98, 442v; daer ment 

heet ten hulle, 1585, RAG-Vi 55, 42v; --?, 1586, RAG-Ev 225, 59r; --?, 1591?, RAG-Ev 575?, 

32v; naer den hul, 1601, RAG-Ev 59, ??; ten hulle, 1613, 1618, RAG-Ev 227, passim; --?, 

1618, RAG-Ev 578, 123v; --?, 1622, RAG-Ev 451; --?, 1623, RAG-Ev 452, 50. 

 

HULST 1: in de hulst, 1326, RAG-K-B 10'2, 28r; jn de hofstede jn de hulst, 1360, SAG-330/2, 

289r; hulst tiende, 1363, RAG-SB/R 57, 2v; --?, 1367, RAG-SB/R 58, 4r; uter hulst, 1368-1374, 

RAG-SB/R 39, 36r; bachter hulst, 1401, SAG-330/12, 180v; --?, 1409, SAG-330/14, 177v; --?, 

1418, RAG-K S 29, 5r; bachter huulst / in de hulst, 1445, RAG-SB/R 46, passim; jn de hulst, 

1453, SAG-330/25, 436r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, passim; ter plaetssen daer ment heet in de 

hulst, 1460, SAG-330/28, 339r; de hulst, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; --?, 1478, SAG-

330/34, 86r; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; --, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; --, 1548, 

RAG-SB  3070; --, 1552, RAG-Bo 406, 249r; --, 1567, RAG-Ev 797, ??; --, 1571, SAG-

28/23/85, 48v; --, 1572, SAG-330/90, 177v; --, 1574, RAG-Ev 224, 4v; --, 1576, RAG-Ev 575, 

44v; --, 1577, RAG-Ev 575, 25r; --, 1588-1605, RAG-Ev 576, passim; in de hulst, 1601, RAG-

Ev 59, passim; daer ment nompt dhulst, 1613, RAG-Ev 227, 272v. 

 

HULST 2: up de hulst ... te doerencele, 1422, SAG-330/17, 358v; up de hulst, 1439, SAG-

330/22, 118r; vor de hulst, ca.1450, RAG-ADo rol 3 (tiendevrijlijst); ter plaetsen daerment heet 

up de hulst, 1454, SAG-330/26, 415r; up de hulst, 1494, SAG-330/40, 40r. 

 

HULSTERSE WEG: up den coutere ande hulstersche wech, 1445, RAG-SB/R 46, 5r; --?, 1459, 

RAG-SB/R 52, 20r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 11r; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 1v; an den 

moertelput daer den hulsterschen Wech duergaet, 1539, RAG-SB/K 2611, 51r; bijden 

hulsterschen Wech, 1574, SAG-28/23/85, 89v; den wech naer dhulst, RAG-Ev 59, 148v. 

 

IMPELGAT: an thimpelgat, 1574, SAG-28/23/85, 89v; daerment heedt up het Impelgat, 1576, 

RAG-Ev 575, 30v; t Impelgat, 1591, RAG-Ev 576, 21r; int Impelgat, 1604?, RAG-Ev 223, 

119r; thimpelgadt, 1613, RAG-Ev 577, 250v. 

 

IMPELINGEN: daerment heedt Inde ijmpelynghe, 1575, RAG-Ev 575, 92v; up de Impe-

lin(ghen), 1577, RAG-Ev 575, 3v; bij de Impelynghen, 1611, RAG-Ev 227, 256r; --?, 1612, 

RAG-Ev 577, 197r. F296,324,329,331,372 
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INDONKEN: jn den gavere an dindonc, 1434, SAG-330/20, 435v; daerment heedt jnde donc, 

1494, SAG-330/40, 40r; een p. ghenaempt Indoncken, 1581, SAG-94bis/18, 65v; de jndoncken 

vooren ende achtere, 1585, RAG-ADo 26. 

 

JACOBSDAMME: zie COPPENSDAMME. 

 

JAGERVOORDE: te Jaghervoerde, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 70r; up jaeghe voert, 1445, 

RAG-SB/R 46, 42v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 25r; up jaghervoert, 1462, RAG-SB/K 2448, 

39v; up Jaeghervoert, 1502, RAG-SB/K 2610, 55v; up Jagher voert, 1539, RAG-SB/K 2611, 

83r. 

 

JAN 'S GRAVENSTEDE: zie 'S GRAVEN STEDE.Kerkbrugge 

 

JAN HEBBERECHTSSTEDE: van eender stede groot een bundere heet Jan hebbrechts stede, 

1539, RAG-SB/K 2611, 49r. 

 

CACKAERTSHOEK: in den cackaerts houc, 1402, SAG-301/16-II, 78v; in kackaerts houc / 

cackaerts houc, 1445, RAG-SB/R 46, 23v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 14r. 

 

CALANGEBILK 1: jn de krieker strate heet den calaengen beelc, 1463-1500, RAG-SB/K 

2448, ??; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 58r; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 60r. 

 

CALANGEBILK 2: de calaende belc ande muele tascoute, ca.1490, RAG-SB/K 2448, 43r; de 

calende beelc, 1502, RAG-SB/K 2610, 56r; twee ghemeten gheheeten de calaenge beelc, 1510, 

SAG-330/44, 156r; --?, 1518, SAG-330/46-II, 52r; up den cleenen cautere bijden vier linden 

anden calaenge beelc, ca.1525, RAG-SB/K 2610, 23r; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 52r; 

Tcalange stick, 1565, SAG-330/83, 136r; een stick lants ghenampt den calaenge bilc, 1571, 

SAG-330/89, 13v; een stick landts ... ghenaempt den calainge bilck, 1610, RAG-Ev 227, 233v; 

--?, 1617, RAG-Ev 578, 75r. D1351-1357 

 

CALANGEGAT: voort tcalainge gat, 1456, SAG-330/27, 330r; voor tcalaenge gat, 1472, 

RAG-Ev 766; tcallai(n)ge gat, 1481, SAG-330/35, 435v; tcalaenge gat, 1512, RAG-Ev 766. 

 

KALE(NE): de caelne, 1412-1445, RAG-SB/R 1, 209v; tusschen der lieve ende der caelne, 

1427, SAG-330/19, 121v; up de caelne te Westbeke streckende te Everghem waert, 1439, SAG-

301/35, 135r; bij der vurst metten hende ande caelne, 1454, SAG-330/26, 255v; dwatere dat 

men heedt de calne, 1457, RAG-SB/R 63, 53r; over de caelne in everghem, 1461, SAG-330/29, 

97r; de Visscherie in de caelne, 1464, RAG-SBS; jn de calne, 1465, RAG-SBS, O?; --?, 1470, 

RAG-F 598; an de calne, 1472, SAG-330/32, 39r; dwatere dat men heet de calene, 1478, RAG-

SB/R 64, 30r; up de cale, 1497, SAG-330/41, 27v; de caluwe, 1499, SAG-330/41, 286v; an de 

caelne, 1502, RAG-SB/K 2610, 7v; up de calene, 1508, SAG-330/43, 340r; up de caelne, 1509, 

RAG-SB, O; de calne / caelne, 1517, RAG-SB/R 65, 49v; --?, 1517, RAG-SB/R 66, 32v; ten 

zuuthende de kaelene, 1527, RAG-AM 625, 40r; de caelene / caelne, 1539, RAG-SB/K 2611, 

passim; een ander riviere ghenaempt de calene de welcke Riviere haer van daer streckt oost naer 

de langhe brugghe vallende aldaer in eene groote Riviere gheheeten de moerlee, 1542, RAG-Ev 

713; de caluwe, 1543, SAG-330/61, 32r; de calene / cale, 1545, SAG-330/62, 102r; de caelne, 

1545, RAG-SB/R 861; de caluwe / calene, 1547-1548, RAG-SB 1020; op de caluwe, 1549, 

RAG-SB/R 859; an de calene, 1550, 1557, RAG-SBS; de calene, 1560, SAG-330/78, 74v; op 

de Caele, 1563, RAG-SB 801; --?, 1563, RAG-Ev 224, 44v; de kaelene, 1567, RAG-AM 625, 

40r; de Caele, 1576-1578, RAG-Ev 575, 5r; --?, 1585, RAG-Vi 55, 18r; --?, 1586, 1588, RAG-
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Ev 226, 35r; --?, 1590, RAG-Ev 226, 12v; --, 1592, RAG-Ev 576, 25v; de caellene, 1612, 

RAG-Ev 577, 198v. 

 

KALE(NE)BRUGGE: de calenbrugghe, 1604, SAG-330/126-II, 11r. 

 

KALVOORDE: in everghem que terra dicitur calfvorde, 1262-1279, RAG-SB/R 54 (leenrol); 

es gheheeten caelvoert, 1535, RAG-KS? XXI, 56r; up de heerlichede van calfvoorde achter 

overdam, 1608, RAG-Ev 227, 200v; tLaetschip van Calvoorde, 1618, RAG-Vi 99, 200v. 

 

KAREEL: dat men heet ten correele, 1428, SAG-GB 159, 42v; bi Belzele daer ment heet ten 

Coreele, 1448, Cart.Beth., 167; --?, 1448, RAG-EB, O; in de prochie van everghem daer ment 

heet ten Coreelen, 1452, RAG-EB, O; Int stic ten houcke daer ment heet de coreele, ca.1490, 

RAG-SB/K 2448, 7v; te correele, 1502, RAG-SB/K 2610, 34v; Theverghem daer ment heedt te 

coreele, 1510, RAG-BZ 1, 55r; te correele?, 1539, RAG-SB/K 2611, 40v. 

 

KAREELSTRAATJE: ant coreel straetkin, ca.1490, RAG-SB/K 2448, 24r; --?, 1502, RAG-

SB/K 2610, 24r; an tcooreelstraetkin, 1531, SAG-330/50, 339r; an tcorreelstraetkin, 1539, 

RAG-SB/K 2611, 24r; in dambrouck oost coreel straetken, 1573, SAG-GB 170, 18r. 

 

KARPERSPUT: van der Langher brugghe ghemeten tot Caerpers putte, 1550, SAG-92bis/1, 

361r. 

 

KASTEEL: bachten den cateele, 1424, SAG-330/18, 125v; --?, 1429, SAG-330/19, 294v; 

bachten cassteele, 1445, RAG-SB/R 46, 50r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, ??; --?, 1462, RAG-

SB/K 2448, ??; bachten casteele teverghem, 1502, RAG-SB/K 2610, 1r; --?, RAG-SB/R 370, 

2r; --?, 1531, SAG-330/51, 22r; --?, 1538, SAG-330/55, 126r; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, ??; 

bachten tcasteel, 1545, SAG-330/62, 102v; achter tcasteel van Everghem, 1574, RAG-Ev 224, 

5r; bij Everghem Casteel, 1576, RAG-Ev 575, 58r; Everghem casteel, 1586, RAG-Ev 225, 35r; 

den casteele van Everghem, 1588, RAG-Ev 576, 8r; --?, 1589, SAG-330/109, 84r; bij 

Everghem Casteel?, 1594, RAG-Ev 576, 8r. 

 

KASTEELDURMDREVE: daer de nieuwe dreve van den casteele duer gheleyt is, 1545, RAG-

SB/R 861; van de nieuwe drave van onsen casteele teverghem, 1548, RAG-SB/R 859; totter 

dreve van den Casteele teverghem, 1577, RAG-Ev 450; --?, 1602, RAG-SB/R 859. toponiem? 

 

KATTENBROEK: de cattenbroke, ca.1280, RAG-SB/R 31b, 8r; sig(er)us de cattenbrouc, 1283, 

RAG-SP 12, 62r; in cattenbrouc, 1296, RAG-EB, O; ligghende in cattenbrouc, 1296 kop.1402, 

RAG-BZ 374, 50v; --?, ca.1320, RAG-SB/K 1415, 42r; Cattenbroeuc, 2e kwart 14e, RAG-KB 

10'10, 45v; te Catten brouch, 1380, SAG-330/6, 202r; ter plaetssen daer ment heet jn catten-

brouc, 1425, SAG-330/18, 297v; --?, 1445, RAG-SB/R 46, 29v; --?, 1454, SAG-330/26, 124r; 

--?, 1455/1456, SAG-330/27, 8r/147v; daerment heet In cattenbrouc, 1478, SAG-330/34, 123v; 

cattenbrouck, 1496, SAG-301/64, 25r; cattenbrouc?, 1497, SAG-330/41, 357v; cattebrouc, 

1508, SAG-330/43, 365v; cattenbrouck, 1510, RAG-SB/R 1020; een parcheel ghenaemt den 

katten brouc, 1531, SAG-330/50, 389r; jn cattenbrouc, 1545, SAG-330/62, 103r; In Catten 

brouck, 1553, SAG-330/71, 88r; te belzele in den cattenbrouc, 1563, RAG-SB/R 1020; in 

cattenbrouck int gheweste van Cattenbroucken, 1574, RAG-Ev 575, 40r; --?, 1574, SAG-

28/23/85, 79v, 90r; daerment heet jn Cattenbrouck, 1585, RAG-Vi 55, 18r; in Cattenbrouck, 

1587, SAG-GB 6, 23v; in den cattenbrouck, 1594, 1598, RAG-Ev 576, 31v; --?, 1601, 1602, 

RAG-Ev 576, 11r; gheheeten den cattenbrouc, 1604, SAG-330/126-II, 16r; Inden cattenbroeck, 

1605, RAG-Ev 227, 148r; te Cromvelde in cattenbrouck, 1609, RAG-Vi 98, 57v; in den katten-
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brouck, 1613, RAG-Vi 99, 60v; in de cattenbrouck, 1615, RAG-Ev 228, 44v?; de Cattenbrouc-

ken, 1618, RAG-Vi 99, 188v; te Cattenbrouck, 1622, RAG-Vi 99, 332v.  

F1093,1095,1114,1155,1173,1174,1217?,1275 

 

KERKBRUGGE: Jacobus de kercbrugghe, 1525-1530, RAG-SB/K 1436, 13r; livinus faber de 

k(er)cbrugghen / heinricus smet de keercbrugghen, ca.1326, RAG-SB/K 1435, 17v?; h(einricus) 

van der kercbrugghen, 1339, RAG-SB/R rol; ter kercbrugghen, 1345, RAG-SB/R 1038, 6v; ter 

kerke brigghen, ca.1366, RAGADo rol 1; ter kercbrugghen / ter keercbrugghen, 1360, RAG-

SB/R 34, 1v; --?, 1368-1374, RAG-SB/R 39, 30v; ter keercbrugghen, 1387, SAG-330/8, 173r; 

--?, 1390, SAG-330/9, 43r; --?, 1396, SAG-330/10, 287v; --?, 1397, SAG-330/10, 311v; bij der 

kercbrucghen, 1420, RAG-SBS, O; bachten kercbrugghen, 1425, SAG-330/18, 322r; --?, 1427, 

SAG-330/19, 45r; --?, 1428, SAG-330/19, 171r; --?, 1430, SAG-330/20, 6v; --?, 1431, SAG-

330/20, 34r; --?, 1432, SAG-330/20, 223v; ter kercbrugghe, 1439, SAG-301/35, 160v; bij der 

kercbrugghen, 1440, RAG-SB, O; ter kercbrugghe, 1441, SAG-330/22, 419r; --?, 1443, SAG-

301/37, 168v; bij der kercbrugghen, 1444, SA301/37-II, 111r; --?, 1445, RAG-SB/R 46, pas-

sim; --?, 1449, SAG-330/24, 413r; te gheetscuere daer ment heet ter kercbrugghe, 1451, SAG-

301/41, 98v, 189v; --?, 1455, SAG-330/26, 534r; --?, 1456, SAG-330/27, 243r; --?, 1459, RAG-

SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; bij der ke(e)rcbrugghe, 1471, SAG-

330/31, 353r; --?, 1473, SAG-330/32, 339r; --?, 1477, SAG-SJG 8, 26v; ter kercbrugghen, 

1480, SAG-330/35, 358r; ter keercbrugghe, 1483, SAG-330/36, 440r; bij der kercbrugghe, 

1494, SAG-330/40, 66r; ter keercbrugghen ande muelene, 1499, SAG-WH 270, 52v; bij der 

kercbrugghe?, 1500, SAG-330/41, 392r; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; bij der kerc-

brugghen, 1504, SAG-330/42, 367v; kerckbrugghe, 1509, RAG-SB/R 1020; te keercbrugghen, 

1517, SAG-301/75, 42v; ter keercbrugghen, 1518, RAG-SB/R 370, 14v; te kercbrugghe, 1531, 

SAG-301/86, 106v; ter keerbrugghe, 1533, SAG-301/87-II, 65r; ter keercbrugghen?, 1536, 

RAG-SB/R 859; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; ter kerckbrugghen, 1539, SAG-330/56, 

60v; --?, 1541, SAG-330/58, 97v; ter kercbrugghen, 1547, RAG-K/Wo 128, 27r; ter kerckbrug-

ghen?, 1551, SAG-301/105, 25r; kercbrugghe, 1553, RAG-SBS, O; bij der kerckbrugghen 

jeghens over tcruuse comende an sheeren straete, 1559, SAG-301/110, 53r; ter kerckbrugghen?, 

1562, SAG-330/80, 55v; bij der keerckbrugghe, 1567, SAG-330/85, 76v; ter kerckbrugghen?, 

1569, SAG-330/87, 139r; ter kerckbrugghen, 1574, RAG-Ev 575, 24r; --?, 1574, SAG-

28/23/85, 102r; --?, 1575, RAG-Ev 224, 29v; --?, 1575, RAG-Ev 575, 85r; --?, 1576, RAG-Ev 

575, 35r; --?, 1576, RAG-Ev 224, 46r; --?, 1577, RAG-Ev 575, 51r; --?, 1579, RAG-Ev 224, 

8v; daerment nompt ter keerckbrugghen, 1584, SAG-330/101, 455r; ter kerckbrugghen?, 1586, 

RAG-Ev 225, 67v; --?, 1588, RAG-Ev 576, 7v; --?, 1591, RAG-Ev 226, 7v; --?, 1591, 1603, 

1604, RAG-Ev 576, 17r. 

 

KERKBRUGGEMOLEN: ter keercbrugghen ande muelene, 1499, SAG-WH 270, 52v; eenen 

cooren muelene ... up de zuutzijde vander straete loopende vander voors. kercbrugghe naer 

everghem, 1553, RAG-SBS, O; eenen Cooren muelene ghenaempt kerckbrugghen muelenne, 

1571, SAG-28/23/85, 74v; eenen Cooren muelen te kerckbrugghen, 1574, SAG-28/23/85, 102r. 

 

KERKSTRAAT(JE): int keerstraetkijn, 1445, RASB/R 46, 62r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 

passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 5v; keerchstraetkin, 1502, RAG-SB/K 2610, 1v; --?, 1539, 

RAG-SB/K 2611, 61r; tkercstraetkin, 1545, RAG-SB/R 861; tkeercstraetkin, 1547, SAG-

330/65, 20v; tkercstraetgen, 1571, RAG-RvVl 979, 200r; de kerckestrate, 1600, RAG-Ev 576, 

64r; het kercke straetken, 1606, RAG-Ev 576, 35r; de kercke strate, 1609, RAG-Ev 577, 18v?; 

de keerck straete, 1620, RAG-Ev 265, 24r; het kerckstraetken, 1624, RAG-Ev 227, 381r; de 

keercke straete, 1625, 1626, RAG-Ev 453. 
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KERKVOORD: contra Balduinum de Kerkforde, 1223, RAG-SB/R 30, 59v; de kercvorde, 

ca.1280, RAG-SB/R 31b, 5r; ant kercvoert, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 74v. 

 

KERSELARE: de kerselae(re) straete, 1601, RAG-Ev 59, 345v; de straete vanden keesselaere, 

1624, RAG-Ev 768. 

 

KEURE VAN DESTELDONK: In de core van desseldonc up theerscep van dorenzele, 1350, 

RAG-SV, O; te doeressele in de cuere van desseldonc, 1378, SAG-330/6, 192v; in de kuere van 

desseldonc, 1416, SAG-301/23-II, 36r; up de kuere, 1492, SAG-330/39, 332r; --?, 1508, SAG-

330/43, 362r; daer de kuere anne compt, 1553, RAG-K Coll.VIII, 287; te dooresele onder der 

kuere, 1557, SAG-330/75, 52r; onder de kuere, 1570, SAG-330/88, 198v; --?, 1594, SAG-

330/116, 73r; --?, 1598, SAG-330/122, 32r. 

 

KLAVERBEKE 1: in clav(er)beke, ca.1280, RAG-SB/R 31b, 30r; clav(er)beke, ca.1300, RAG-

SB/K 2306, 19r; Heinr(icus) de smet van clav(er)beke, 1323-1330, RAG-SB/K 1436, 25v?; 

Claverbeke, 1356, RAG-SB/K 1452, 50v; --?, ca.1360, RAG-SB/R 43, 31r; Jan van claverbeke, 

1360, RAG-SB/R 34, 37v; --?, 1370, RAG-SB/R 41, 44v; up claverbeke, 1371, RAG-SB/R 59, 

20r; --?, ca.1380, RAG-SB/R 43, 39r; --?, 1383, SAG-330/7, 192r; --?, 1394, RAG-SB/R 61, 

81v; --?, 1398, SAG-330/11, 97v; --?, 1401, RAG-SB/R 879; --?, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 

43r, 54r;  --?, 1409, SAG-330/14, 177v; --?, 1414, SAG-330/15, 231r; --?, 1419, RAG-SB/R 

878 & 879; --?, 1421, SAG-330/17, 242r; up *wavelbeke, 1425, SAG-330/18, 258r; up 

claverbeke, 1429, SAG-330/19, 298r; --?, 1432, RAG-SB, O; an de claverbeke, 1436, SAG-

330/21, 198r; up claverbeke, 1439, SAG-330/22, ??; --?, 1444, SAG-330/23, 159v; --?, 1445, 

RAG-SB/R 46, passim; --?, 1448, SAG-301/39-II, 167r; claverbeecke, 1455, SAG-330/26, 

515v; claverbeke, 1456, SAG-330/27, 207r; --?, 1457, SAG-330/28, 28v; --?, 1457, RAG-SB/R 

63, 59r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; --?, 1465, SAG-

330/30, 127r; --?, 1466, SB/R 879; --?, 1470, TAG-SB/R 879; --?, 1473, ARA-RK 1089, 358r; 

--?, 1473, ARA-RK 1090, 316r; --?, 1474, SAG-330/32, 339r; --?, 1475, SAG-330/33, 144r; 

--?, 1477, RAG-SB/R 879; --?, 1478, RAG-SB/R 64, 27r; up tclaverbeke, 1481, SAG-330/35, 

434r; claverbeke, 1484, SAG-330/36, 455v; --?, 1490, RAG-K-S XI, 39; --?, 1492, SAG-

330/39, 220v; --?, 1493, SAG-330/39, 388v; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; --?, 1507, 

SAG-330/43, 237v; --?, 1507, RAG-K-S XV, 13; --?, 1510, SAG-330/44, 156r; --?, 1517, 

RAG-SB/R 65, 38v; --?, 1517, RAG-SB/R 66, 34r; --?, 1518, SAG-330/46-III, 52v; --?, 1523, 

RAG-K-S XX; --?, 1625, SAG-330/48, 331r; claeverbeke, 1528, RAG-BD?; --?, 1539, RAG-

SB/K 2611, passim; upt claverbeke, 1541, SAG-330/58, 97v; --?, 1552, RAG-K-S XX; --?, 

1562, SAG-330/80, 55v; up claverbeke, 1574, RAG-Ev 224, 11v; --?, 1574, RAG-Ev 575, 59v; 

--?, 1574, SAG-28/23/85, 65r; --?, 1576, RAG-Ev 575, 18r; --?, 1577, RAG-Ev 575, 28v; --?, 

1586, 1587, RAG-Ev 225, 35r; --?, 1588, RAG-Ev 576, ??; --?, 1590, RAG-Ev 226, 12v; 1592, 

1594, 1598, RAG-Ev 576, ??; --?, 1598, RAG-Ev 227, 55r; --?, 1599, 1602, RAG-Ev 576, ??; 

--?, 1606, 1612, RAG-Ev 227, 55r. 

 

KLAVERBEKESTRAAT: an de claverbeke strate, 1429, RAG-SB/R 878; an claverbeke 

straetkin, 1432, RAG-SB, O; an claverbeke strate, 1452, RAG-SB/R 879; --?, 1457, RAG-SB/R 

63, 59r; --,?, 1478, RAG-SB/R 64, 31r; an de clav(er) beec strate, 1495, 1507, 1510, RAG-K-S 

XII, XIV, XV; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 121r; de Claverbekestraete, 1601, RAG-Ev 59, ??; 

--?, 1616, RAG-Ev 578, 18v. 

 

KLEINE REIBROEKSTRAAT: zie REIBROEK(EN). 
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KLEINSTRAATJE: te gheetscuere neffens den cleenen straetkine, ca.1500, RAG-SB/K 2448, 

65v; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 112r; tcleenstraetkin, 1539, RAG-SB/K 2611, 121r; bij de 

mande noort het cleen straetken, 1609, RAG-Ev 577, 4r. 

 

CLERCXGRACHT: op cleercx gracht, 1557, SAG-330/75, 52v; up cleercx gracht west cleercx 

bulck, 1572, SAG-330/90, 177v. 

 

KLOOSTERDREVE: poortstick ... west tcloosters dreve, 1549, KUL-LI 101bis, 6r; de dreve 

vanden Cloostere van dorisele / duer tvoors(eide) Cloosters dreve, 1565, RAG-ADo, O; de 

clooster straete, 1623, RAG-ADo 26. erxc.1565nazien 

 

 

KLOOSTERLEDE(KEN): de hofstede ... noort heinde tclooster leedeken commende metten 

suutheinde aen doriseel driesch, 1546, KUL-LI 101, 5v; tcloosters waterganck gheseyt de lee, 

1549, KUL-LI 101bis, 5v. Top? 

 

KLOOSTERMOLEN: bi der cloostermeulen, 1414, SAG-23, 10v; bij der cloester muelen, 

1431, SAG-330/20, 92r; cloosters muelene, 1553, RAG-ADo, O. 

 

KLOOSTERVAARDEKEN: tvaerdken lopende van (den) voors. cloostere naer de Ghensche 

vaert, 1585, 1590, RAG-ADo 26. 

Zie ook KLOOSTERLEDE(KEN). 

 

KLOPHEKKEN 1: an clopheckijn, 1445, RAG-SB/R 46, 15r; ant clopheckin, ca.1480, RAG-

SB/K 2448, 13v; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 27r. 

 

KLOPHEKKEN 2: aen tclophecken aen den driesch, 1565, RAG-ADo, O. 

 

KLUIZE(N): bij den cluusen, 1445, RAG-SB/R 46, 11v; inde prochie van everghem daerment 

heedt ter cluus(en), 1492, SAG-330/39, 219r. 

 

KNEUKSTRAAT: an de cnucstrate?, 1502, RAG-SB/K 2610, 130v; knueckstraete, ca.1525, 

RAG-SB/K 2610, 128r; de knuecstrate, 1539, RAG-SB/K 2611, 153r; sheeren strate ghezeyt de 

knueckstrate van Cromvelde naer de hulst, 1618, RAG-Vi 99, 197v. 

 

KOKERIJE: lants ghenaempt de Cokerije, 1585, RAG-Ev 225, 7r; vC r. lants ghenaempt de 

cokerije, 1601, RAG-Ev 576, 17v; een planterije ghenaempt de cokerije, 1610, RAG-Ev 577, 

22r. C402 

 

KOKERSTRAATJE: het cockstraetken, 1601, RAG-Ev 59, 380v; an tcoker straetken, 1603, 

RAG-Ev 576, 17v; het cokerstraetjen, 1608, RAG-FHL 1981; het coker straetken, 1610, RAG-

Ev 577, 21v; 

 

COCXSTRAATJE: an scocx straetkin, 1428, SAG-301/29-II, 92r; aen de west zyde van Cox 

straetken, 1546, KUL-LI 101, 7r. 

 

COLINSSTRAAT: thenden colins strate, 1402, SAG-301/16-II, 78v; thenden coelins strate, 

1425, SAG-330/18, 297v; colins strate / coelins strate, 1445, RAG-SB/R 46, passim; --?, 1459, 

RAG-SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; --?, 1472, RAG-Ev 766, O?; te 

dralinghen tenden coelins strate, 1487, RAG-K/Wo 245, 13r; colins strate / coelins strate, 1502, 
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RAG-SB/K 2610, passim; --?, 1512, RAG-Ev 766, O?; totter kolyncx strate, 1538, RAG-SB 

801; coelins strate, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; teghen oever coelens straete, 1547, RAG-

K/Wo 128, 15r; coorijns straete, 1553, SAG-330/70, 194r; totter straeten ghenaempt coolijns 

straete, 1567, RAG-?? tiendebeloop; Coolinstraere, 1574, SAG-28/23/85, 80r; Coelins strate, 

1575, RAG-Ev 224, 35r; coolinstrate, 1576, RAG-Ev 575, 39r; coolenstrate, 1589, RAG-Ev 

225, 5v; Coolestraete, 1601, RAG-Ev 59, ??; de coole strate, 1610/1613, RAG-Ev 577, 

63r/212v; totter colstrate, 1615, RAG-Ev 228, 44v?. 

Nu KOOLSTRAAT? 

 

COLPAERTSDREEFKEN: colpaerts dreefken, 1601, RAG-Ev 59, 477r. B76 

 

COLPAERTSPUT: an doost zijde van colpaerts putte, 1439, SAG-330/22, 53r; bij colpaerts 

pitte, 1445, RAG-SB/R 46, 77v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 50r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 

60r; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 107r; an colpaerts putte, 1539, RAG-SB/K 2611, 142v. 

 

COPPEN DRIEGENSSTEDE: C l roeden neffens Jacops driechs stede, 1508, SAG-330/43, 

362r. (DRIESSTEDE?) A582,584-588 

 

COPPENSDAMME: te coppinsdamme, ca.1385, RAG-SB/R 59, 21r; te coppins damme, 1394, 

RAG-SB/R 61, 86v; een leen ... gheheeten coppins damme groot zijnde xC r. lettel min ofte 

meer, 1457, RAG-SB/R 63, 50r; --?, 1475, SAG-330/33, 123r; --?, 1478, RAG-SB/R 64, 25r; 

--?, 1507, RAG-K-S XV, 25; --?, 1517, RAG-SB/R 65, 66v; --?, 1517, RAG-SB/R 66, 42v; --?, 

1551, RAG-K-S XXIV, 30; op Jacobs dam, 1605, RAG-Rek.bisdom. 

 

KORTE MAARK: in de curte maerc, 1368-1374, RAG-SB/R 39, 35r; --?, 1390-1400, RAG-

SB/K 2450, 52v?; --?, 1445, RAG-SB/R 46, 78r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 50r; --? 1462, RAG-

SB/K 2448, 68r; ten corten maerc, 1463-1500, RAG-SB/K 2448, 7v; up cauwenbrouc Inde 

curte maerc, 1502, RAG-SB/K 2610, 74r; in de corte maerc up de vaert, 1539, RAG-SB/K 

2611, 112v. 

 

KORTE MUNTE 1: een behuusde stede inde coorte munte teverghem, ca.1475, RAG-SB/K 

2448, 8v; Inde curte munte, 1502, RAG-SB/K 2610, 11r; ter plecken daerment heet Inde curte 

munte, 1508, 1511, 1517, RAG-Ev 766; in de curte munte, 1539, RAG-SB/K 2611, 3v; 

daerment heedt Inde curte munte, 1576, RAG-Ev 575, 59v; --?, 1587, SAG-330/107, 18v; --?, 

1590, RAG-Ev 576, 21v; de curte munt strate, 1612, RAG-Ev 227, 267v; in de curte munte bij 

den durpe, 1622, RAG-Ev 578, 270v. =straat 

 

KORTE MUNTE 2: een behuysde hofsteede ... ghenaempt de cortemunte, 1552, RAG-B 3074. 

 

KOUTERGAT: aen tcautergat vanden Westackere, 1588, RAG-Ev 576, 13v; 

 

KOUTERHOEK: daer ment heet up den cout(er-houc, 1478, SAG-330/34, 86r; in den 

cauterhouc, 1502, RAG-SB/K 2610, 38r; in den houc van asschaut Cautere, 1539, RAG-SB/K 

2611, 9v. 

 

KOUTERSTRAATJE 1: tcouterstraetkijn, 1447, RAG-SB, O; anden kouterstratgen, ca.1490, 

RAG-SB/K 2448, 26v; tcauterstraetkin, ca.1520, RAG-SB/K 2610, 14v; --?, 1539, RAG-SB/K 

2611, 19r; --?, 1545, RAG-SB/R 861; het cauterstraetken, 1602, RAG-Ev 576, 47v; de 

cauterstrate, 1611, RAG-Ev 227, 256r; het cauterstraetken, 1612, RAG-Ev 577, 166r. 
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KOUTERSTRAATJE 2: tcauterstraetken, 1588, 1599, RAG-Ev 576, 3v; tcauter straetken, 

1601, RAG-SB/R 1032, 22v. 

 

KOUTERSTRAATJE 3: het cauterstraetken, 1608, RAG-Vi 98, 31v; bij Belzele muelene over 

welke partie licht den Cauterwech, 1620, RAG-Vi 99, 225r; --?, 1620, RAG-Ev 578, 190r; --?, 

1620, RAG-Ev 451. 

 

KOUWENBROEK 1: Coude broch, 1189, GY-TW, 575; hugo de coudenbrouc, ca.1280, RAG-

SB/R 31b, 2r; Elslo hugo de coude(n) brocht / Aluerd van Coudenbroch, 1325-1330, RAG-

SB/K 1436, 33r; in Coudenbrouc, 1326-1329, RAG-SB/K 1435, 15v; in coudenbrouc, 1368-

1374, RAG-SB/R 39, 34r; tote ane coudenbrouc, 1368 kop.ca.1420, RAG-SB/R 1, 149r; hughe 

van coudebrouc, ca.1380, RAG-SB/R 60, 2r; een alf ghemet mersche jn coude(n)brouc, 1389, 

SAG-330/8, 363r; --?, 1392, SAG-330/9, 196r; mersche jn coudenbrouc, 1401, SAG-330/12, 

180v; in coudebrouc, 1409, SAG-330/14, 177v: in coude(n)brouc, 1414, SAG-330/15, 209r; jn 

caudenbrouc, 1424, SAG-330/18, 125v; j ghemet gheleghen in couden brouc, 1425, SAG-

330/18, 255r; ter kercbrugghen ... jn caudenbrouc, 1428, SAG-330/19, 171r; --?, 1428, SAG-

330/19, 233r; --?, 1429, SAG-330/19, 294v, 295r; --?, 1431, SAG-330/20, 24r; daer ment heet 

up couen brouc, 1439, SAG-330/22, 53v; up coudenbrouc overdwater, 1444, SAG-330/23, 

167r; --?, 1444, SAG-301/37-II, 111r; couden brouc / couwenbrouc / cauwenbrouc, 1445, 

RAG-SB/R 46, passim; ter plaetsen daerment heet In caubrouc, 1457, SAG-330/27, 439r; --?, 

1458, SAG-330/28, 48r; coudenbrouc, 1459, RAG-SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 

2448, passim; cauwenbrouc, 1471, SAG-330/31, 353r; --?, 1473, SAG-330/32, 339r; --?, 1475, 

SAG-330/33, 144r; xviii ghem. iiC r. metten ofsteden deen an dander ligghende onder? hoeghe 

ende ned(ere) ond(er)scheen met grachten in x p(er)seelen gheheeten al cauwenbrouc gheleghen 

tusschen der kercbrugghen ende Wippelghem, 1502, RAG-SB/K 2610, 106v; up den 

cauwenbrouck, 1539, SAG-330/56, 143r; neffens cauwenbrouck an elseloo strate, 1541, SAG-

330/58, 97v; in den cauwenbrouck, 1574, RAG-Ev 575, 59v; in de Cauwenbroucken, 1574, 

SAG-28/23/85, 93r; --?, 1575, RAG-Ev 224, 4v; up den wijck van elseloo daerment heedt den 

cauwenbrouck, 1576, RAG-Ev 575, 16r; in de cauwenbroucken, 1577, RAG-Ev 224, 70r; in 

den Cauwenbrouck bij kerckbrugghen, 1587, RAG-Ev 225, 78r; --?, 1590, 1595, RAG-Ev 226, 

12v; cauwenbrouc, 1600, SAG-330/124, 42v, 43r; caubroucken, 1601, RAG-Ev 59, ??; in tghe-

weste ghenaempt cauwenbroucken bij Wippelghem, 1609, RAG-Ev 577, 17v. Elslo 

 

KOUWENBROEK 2: coudenbrouc, 1347, RAG-SBS, O; de coudenbrouch, 1356, RAG-SB/R 

786, 2v; tasscoute boven den coudenbrouke / in coudenbrouc, 1370, RAG-SBS, O; --?, 1375, 

P., O; Hughe van coude(n)brouc, ca.1380, RAG-SB/R 60, 1r; voor coudenbrouc, 1402, SAG-

301/16-II, 78v; jn den coudenbrouc, 1425, SAG-330/18, 297v; boven coudenbrouc, 1432, 

RAG-SB, O; --?, 1432, SAG-330/20, 148v; bij eenen plecke van lande gheheeten coudenbrouc, 

1432, SAG-330/20, 178r; --?, 1433, SAG-330/20, 327v; in cauwenbrouc, 1437, SAG-330/21, 

318r; in de coude(n) brouc, 1441, SAG-330/22, 415r; couden brouc / couwenbrouc / 

cauwenbruc / cauwen brouch / caudenbrouch, 1445, RAG-SB/R 46, passim; ter plaetsen 

daerment heedt Inszn cauden *berch, 1449, SAG-330/24, 467r; boven caudenbrouc, 1454, 

SAG-330/24, 124r; jn cauwenbrouc, 1454, SAG-330/26, 255v; In de coudenbrouc, 1456, SAG-

330/27, 147v; ter plaetsen daerment heet coubrouc, 1457, SAG-330/28, 48r; --?, 1459, RAG-

SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; daer ment heet In cauwenbrouc, 1471, 

SAG-330/31, 353v; --?, 1475, SAG-330/33, 119r; --?, 1478, RAG-SB/R 64, 26r; --?, 1485, 

SAG-330/37, 181r; Twelke men eedt den cauwenbrouc, 1492, SAG-330/39, 322v; In 

coudenbrouc, 1501, SAG-330/42, 88r; inden cauwenbrouc, 1502, RAG-SB/K 2610, 

(ADV:2448), passim; in cauwenbrouc, 1508, RAG-K-S XV, 29; --?, 1517, RAG-SB/R 65, 59r; 

--?, 1517, RAG-SB/R 66, 38r; cauwenbrouck, 1531, SAG-330/50, 339v; daerment heedt te 
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cauwenbrouc jn asscaut, 1533, SAG-330/52, 169v; --?, 1538, RAG-SB/R 801; --?, 1539, RAG-

SB/K 2611, passim; in den cauwenbrouck, 1540-1549, RAG-SB/R 859; --?, 1542, RAG-SB/R 

1020; Inden cauwen brouc, 1545, SAG-330/62, 103r; cauwenbrouck, 1547, 1548, RAG-SB/R 

1020; couwenbrouc, 1549, RAG-SB/R 1020; cauwenbrouck, 1550, SAG-301/104, 14v; 

cauwenbrouc, 1552, RAG-Bo 406, 249r; cauwenbrouck, 1553, RAG-B 3076; int gheweste 

daerment heedt de cauwenbrouck, 1574, RAG-Ev 575, 21r; de Cauwenbroucken / cauwen-

brouck, 1574, SAG-28/23/85, 81v; --?, 1578, RAG-SB/R 801; --?, 1591, 1592, 1595, 1598, 

RAG-Ev 576, passim; de Cauwenbroucken, 1601, RAG-Ev 59, passim; cauwenbrouck?, 1602, 

1606, RAG-Ev 576, passim; den cauwenbroeck, 1626, RAG-Bo 408, 84v. 

 

KOUWENBROEKDREEFKEN/(-STRAATJE): de dreve commende up cromvelstrate, 1550, 

SAG-301/104, 14v; thenden cauwenbrouc straetken, 1553, SAG-330/71, 88r; de Cauwen-

brouckdreve, 1576, RAG-Ev 575, 70v; seker dreefken ofte straetjen van de Cauwenbroucken 

naer cromvelde, 1601, RAG-Ev 59, ??; het cauwenbrouckstraetken, 1601, RAG-Ev 576, 20v; 

tdreefken loopende naer de cauwenbroucken, 1603, RAG-Ev 576, 6r; de cauwenbrouck dreve, 

1605, RAG-Ev 576, 17r; het cauwenbrouck straetken, 1608, RAG-Ev 227, 200v; het 

cauwenbrouck dreefken, 1609, RAG-Vi 98, 48r; het dreefken naer den cauwenbrouck, 1621, 

RAG-Ev 265, 29. 

 

KOUWENBROEKSTRAATJE: tusschen der caubrouckstraten ende der lee, 1474, SAG-

330/32, 339r; een eecken dreve loopende naer den cauwenbrouc zuyt commende an elseloo 

strate, 1600, SAG-330/124, 44v; het cauwenbrouckstraetken, 1624, RAG-Ev 452, 128. 

 

KREKE: merschen ligghen Inde creke, 1494, SAG-330/40, 40r. 

 

KRIEKERSTRAAT: an de criekerstrate / kriekerstrate / kriekestrate, 1445, RAG-SB/R 46, 6r, 

11v, 93v; bij der kriekerstrate, 1447, RAG-SB, O; bij der criecker straetkine, 1451, RAG-SB/R 

866; kriekerstrate?, 1459, RAG-SB/R 52, 25r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 9v; --?, 1463-1500, 

RAG-SB/K 2448, 1r; bij der krieker straete, 1502, RAG-SB/K 2610, 11r; de crieckstrate, 1539, 

RAG-SB/K 2611, 154r; in de crieckerstrate, ca.1540, RAG-SB/R 53, 58r. 

 

KROMMEWEG 1: anden crommen Wech, 1432, SAG-330/20, 223v; bij den crommen Weghe, 

1445, RAG-SB/R 46, 20r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 39r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 54r, --?, 

1502, RAG-SB/K 2610, 45r; tstraetkin ghenaempt den crommen wech, 1563, SAG-330/80, 

172r; bij den crommen Weghe?, 1576, SAG-330/93, 353r; --?, 1585, SAG-330/103, 277v; den 

crommen Wech, 1585, RAG-Vi 55, 42v; het crommewech straetken, 1617, RAG-Vi 99, 183v; 

seker straetken ghenaempt den crommen wech, 1619, RAG-Vi 99, 202v. 

 

KROMVELDE: in locis qui dicuntur speisbroch dorme et cro(m)velt, 1270, RAG-SB, O; 

cru(m)veld, ca.1280, RAG-SB/R 31b, 7v; Avesota de Cromvelde / Cromvelt, ca.1320, RAG-K 

B1O'1, 3r; ca.1326, RAG-SB/K 1435, 10r?; --?, ca.1325-ca.1350, RAG-SB/K 1436, 37v; de 

cromvelde, 1345, RAG-SB/R 1038, 3v; Cromvelt, 1356, RAG-SB/K 1452, 45v; cromvelde / 

Crumvelde, 1360, RAG-SB/R 34, 18r, 39v; cromvelde, 1368-1374, RAG-SB/R 39, 23v; 

cromvelde, ca.1380, RAG-SB/R 60, 18r; Cromvelt, 1394, RAG-SB/R 352, 32r; cromvelde, 

1439, SAG-330/22, 134r; --?, 1445, RAG-SB/R 46, passim; daerment heet te cromvelde, 1456, 

SAG-330/27, 147v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; 

binnen everghem daer ment heet den cromvelt, 1478, SAG-330/34, 123v; cromvelde, 1485, 

SAG-330/37, 181r; --?, 1490, SAG-330/38, 317v; --?, 1499, SAG-330/41, 288v; --?, 1501, 

SAG-330/42, 51v; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; --?, 1521, SAG-301/76-II, 59r; --?, 

1538, RAG-SB/R 801; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; --?, 1547, SAG-330/65, 20v; --?, 
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1574, RAG-Ev 575, 22v; --?, 1574, SAG-28/23/85, 80r; --?, 1576, RAG-Ev 575, 70v; --?, 1584, 

SAG-330/102, 99r; --?, 1585, RAG-Vi 55, 47v; --?, 1586, RAG-Ev 225, 52v; --?, 1589-1604, 

RAG-Ev 576, passim; --?, 1596-1613, RAG-Ev 227, passim; --?, 1601, RAG-Ev 59, passim; 

--?, 1604, SAG-330/126-II, 16r; --?, 1608, RAG-Vi 98, 32v; --?, 1616, RAG-Vi 228, 46r; --?, 

1617, RAG-Ev 578, 69v; --?, 1620, 1621, RAG-Ev 265, 20. 

 

KROMVELDSTRAAT: up cromvelstrate, 1550, SAG-301/104, 14v; an de cromvelt straten 

1609, RAG-Ev 577, 9v; de cromvelstraete, 1615, RAG-Vi 228, 45r. 

 

KRUISSTRAAT 1: ter reeustroe ter cruustraete ... zuut den buerch oest sheeren straete, 1462, 

RAG-SB/K 2448, 1v; ande cruusstrate, 1523, SAG-330/48, 127r. 

 

KRUISSTRAAT 2: de meerebekestraete oost de cruus straete loopende naer kesselaere, 1601, 

RAG-Ev 59, 228r. 

 

KRUISWEG: den nederen ende den hoeghen Vutfanc gheleghen ten cruusweghe uut 

commende, 1421, SAG-330/17, 242r. 

 

's KUIPERSSTRAATJE: up skupers straetkyn, 1445, RAG-SB/R 46, 76v; --?, 1459, RAG-

SB/R 52, 49r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 67?; ter gheetscuer(en) bij scuper straetkin, ca.1500, 

RAG-SB/K 2448, 67r; up cupers straetkin, ca.1525, RAG-SB/K 2610, 66v; up kupers stratkin, 

1539, RAG-SB/K 2611, 85
bis

r. 

 

KUITENBERG 1: kutenb(er)ghe, 1357, SAG-330/2, 66v; Cutenberch, 1391, SAG-301/13, 33r; 

up den cuutberch, ca.1420, RAG-SB/K 2450, 24v; up cutenberch / cuuten berch, 1445, RAG-

SB/R 46, 30r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 18r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 27r; cutenberch, 

1502, RAG-SB/K 2610, 36v; cutenbeerch, id, 130v; te kutenbeerghe, 1531, SAG-330/50, 339v; 

up den cutenbeerch, 1539, RAG-SB/K 2611, 48v; int ghehuchte daerment heet te Cutenburch, 

1583, RAG-Vi 55, 8v; tot cutenbeerghe, 1603, RAG-Lo 6, 71v; cutenberch, 1604, RAG-Ev 

227, 119r; te Cutenberghe, 1609, RAG-Vi 98, 68r; --?, 1616, RAG-Vi 228, 39r; c-utenberch, 

1617, RAG-Vi 99, 177r; --?, 1618, RAG-Vi 99, 200r. Ev+Lo 

 

KUITENBERGBRUGGE: te kutenbeerghe an de brugghe, 1531, SAG-330/50, 339v; an 

Cuutenberchbrugghe, 1574, SAG-28/23/85, 76r; cuytenbergh brugghe, 1605, RAG-Ev 576, 

18v; tot cutenberghe brugghe, 1615, RAG-Vi 228, 44r; bij cutenberch brugghe, 1617, RAG-Vi 

99, 182v. 

 

CURS' GRACHT: up curs gracht, 1531, SAG-330/50, 342r; iiC r. mersschen ... up curts gracht 

... oost de hoyrs van Jan Curs, 1543, SAG-330/61, 31r. 

 

KWADEPLAS: an den quaden plasch, 1445, RAG-SB/R 46, 3v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 2r; -

-?, 1462, RAG-SB/K 2448, 29r; --?, 1478, RAG-SB/R 866; hendende up den quaden plasch, 

1539, RAG-SB/K 2611, 21v?; --?, 1562, SAG-330/80, 55v; an den quaden plas, 1601, RAG-Ev 

59, 132r; --?, 1602, RAG-Ev 576, 42r; an den quaen plas, 1610, RAG-Ev 577, 21r? F589 

 

KWADEPLASSTRAAT: de quade plas straete, 1601, RAG-Ev 59, 132r. 

 

KWADEWEG: an den quaden Wech, 1445, RAG-SB/R 46, 4r; an den quaden Weghe, id, 46v; 

tasscoute daerment heet den quaden wech, 1455, SAG-330/26, 515v; bij den quaden weghe, 

1457, SAG-330/28, 28v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; 
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--?, 1464, SAG-330/29, 518v; an den quaden Wech, 1483, RAG-SB/R 879; --?, 1484, RAG-K-

S X, 49; --?, 1490, SAG-330/38, 358v; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 1r; --?, 1507, RAG-K-S 

XIV, 24; --?, 1517, RAG-SB/R 65, 53r; --?, 1517, RAG-SB/R 66, 34v; --?, 1523, RAG-K-S 

XX; an den quaeden wech, 1525, SAG-330/48, 331r; --?, 1526, RAG-K-S XX; --?, 1539, RAG-

SB/K 2611, passim; an den quaen wech, 1540, SAG-330/58, 43v; den quaewech, 1601, RAG-

Ev 59, 251v; den quaden wech, 1604, RAG-Ev 576, 33r. 

 

LANGEBEKE 1: Langebeke, (ca.)1223, RAG-SB/R 30, 5v [GY-TW, 591]; lancbeke, 1350, 

RAG-SB/R 80, 7v; langhebeke, 1356, RAG-SB/R 786, 2v; --?, ca.1360, SAG-SJG 0.25; --?, 

1369, RAG-SB/R 58, 4v; de lancbeke, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 70v; --?, 1392, RAG-

SB/R 81, 1v; de langhe beke in den sompel, 1397, SAG-330/10, 339r; de langhebeke, 1402, 

SAG-201/16-II, 78v; de lancbeke, 1414, SAG-301/22-II, 86v; in de lancbeke / daer de wech 

duer gaet ter lancbeke waert, 1418, RAG-K/Sl 29, 20v; in de langhe beke j ghemet meerssche, 

1425, SAG-330/18, 232v; --?, 1432, SAG-330/20, 148v; in de lambeke, 1432, SAG-330/20, 

223v; jn de lancbeke, 1441, SAG-330/22, 415r; lancbeke / lancbeeke / langhebeke, 1445, SB/R 

46, passim; --?, 1459, RAG-SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; In de 

landbeke, 1481, SAG-330/35, 434r; jn de lancbeke, 1484, SAG-330/36, 544v; Inde lanckebeke, 

1492, SAG-330/39, 332r; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; in de landbeke, 1507, SAG-

330/43, 237v; In de landbeke, 1510, SAG-330/44, 156r; Inde lambeke, 1518, SAG-330/46-III, 

52v; --?, 1525, SAG-330/48, 331r; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; Inde Lambeke, 1565, 

SAG-330/83, 136r; --?, 1571, SAG-330/89, 12v; bij der Landtbeke, 1574, RAG-Ev 224, 4v; --?, 

1574, RAG-Ev 575, 64v; inde Lambeke, 1574, SAG-28/23/85, 82v; an de Landtbeke, 1576, 

RAG-Ev 575, 34v; Lambeke, 1576, RAG-Bo 407, 276v; --, 1581, SAG-330/98, 427r; --?, 1586, 

RAG-Ev 225, 60v; --?, 1591, 1594, 1595, 1599, 1601, RAG-Ev 576, passim; --?, 159?, RAG-

Ev 226, 44v; teynden de lantbeke de lantbeke meersschen, 1601, RAG-Ev 59, 198r; Lambeke, 

1603, 1604, RAG-Ev 576, passim; de Lambeke, 1609, RAG-Ev 227, passim; --?, 1612, RAG-

Ev 450, 50; --?, 1616, RAG-Ev 578, passim; --?, 1618, RAG-Ev 227, passim: --?, 1619, 1622, 

RAG-Ev 578, passim. D1-63 

Zie ook EERSTE, GROTE LANGEBEKE. 

 

LANGEBERG: de lancb(er)ghe, 1238?, RAG-K-SP VII, 34; de langheb(er)ghe, ca.1280, RAG-

SB/R 31b, 2r; heinricus van langheberghe, ca.1320, RAG-SB/K 1436, 8v; heinric van 

langheberghe, 1368-1374, RAG-SB/R 39, 37v; heinrics kinderen van langheberghe, 1380, 

RAG-SB/R 60, 2v; up langheberch, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 52v; up langberch, ca.1420, 

RAG-SB/K 2450, 10v; up langhebeerch, 1445, RAG-SB/R 46, 2v; --?, 1445 of 1459, RAG-

SB/R 52, 2r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 2v. 

 

LANGEPLAS 1: tjeghen den plasch, 1400, SAG-330/11, 256v; an den langhen plasch, 1445, 

RAG-SB/R 46, 74r; ter plaetsen daerment heet anden langen plasch, 1454, SAG-330/26, 255v; 

an den langhen plasch?, 1462, RAG-SB/K 2448, 63v; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 43r; duer 

den langhen plas, 1538, RAG-SB/R 801; den langhen plasch, 1539, RAG-SB/K 2611, 61r; an 

den Langhen plach, 1555, RAG-B 3078; Langeplasch, 1562, SAG-330/80, 55v; ande Langhe 

plasch, 1574, SAG-28/23/85, 85v; aenden Langen plasch, 1620, RAG-Ev 451; ande Langhe 

plasch?, 1594, 1600, 1602, RAG-Ev 576, ??; de langhe plas straete, 1601, RAG-Ev 59, 233v; 

den Langhen plasch ofte veldeken, 1618, RAG-Ev 578, 124r; de Langhen Plasch, 1620, RAG-

Ev 451; --?, 1621, RAG-Ev 265, 29. 

 

LANGESTRAAT: an de langhe strate, ca.1420, RAG-SB/K 2450, 33r; --?, 1445, RAG-SB/R 

46, 58r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 37r. 
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LANGEWILGE: an de langhe wulghen, 1390-1400, RAG-SB/R 2450, 39r; m(er)sche bij der 

langher wulghen teverghem, 1403, SAG-330/12, 262v; ter langhe Wulghen / an de langhe 

Wulghe, 1409, SAG-330/14, 177v; ter langher Wulghen, 1424, SAG-330/18, 125v; --?, 1429, 

SAG-330/19, 294v; --?, 1442, SAG-330/22, 449v; bij der langher wulghen / langhe vulghen / 

ter langher wulghen mersch / langhe Wlghe, 1445, RAG-SB/R 46, passim; --?, 1459, RAG-

SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; duerme daerment heet te langher 

Wulghen, 1471, SAG-330/31, 353r; in de langhe Wulghen, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; --?, 

1539, RAG-SB/K 2611, passim; daerment eedt jnde Langhe Wulghen, 1541, SAG-330/58, 97v; 

Inde langhe wulghe ... zuut tvennestraetken, 1551, RAG-RvVl 969, 38r; jnde langhe vulghe, 

1564, SAG-330/82, 31v; in de langhe vulghen, 1574, RAG-Ev 450; langhe wulghen, 1574, 

RAG-Ev 575, 39v; --?, 1574, SAG-28/23/85, 93v; daerment noempt in de Langhe Wulghe, 

1586, RAG-Ev 225, 35r; --?, 1590, RAG-Ev 226, 12v; --?, 1592, 1594, 1598, RAG-Ev 576, ??; 

--?, 1598, RAG-Ev 227, 55r; In den ghemeen meersch van de Langhe Wulghe, 1600, SAG-

330/124, 45r; in de Langhe Wulghe, 1600, RAG-Ev 576, ??; de langhe wulghe. Eenen meersch 

groot int gheheele ellef ghemeten jC r., 1601, RAG-Ev 59, 266v; in de Langhe Wulghe, 1603, 

1606, RAG-Ev 576, ??; --?, 1606, SAG-330/128, 81v; de langhe wulghe, 1609, RAG-Ev 576, 

73v; --?, 1612, RAG-Ev 577, 191r; --?, 1614-1616, RAG-Ev 578, ??; --?, 1618, RAG-Ev 227, 

319r; --?, 1621, RAG-Ev 265, 21. C1325-1339 

 

LANGERBRUGGE: de longo ponte, 1235, RAG-ADo, O; intra dammum de everghem et lon-

gu(m) pontem, 1262-1279, RAG-SB/R 54 (leenrol); apud longum pontem in windekinne 

gavere, 1280, RAG-SB/R 31a, 9r; an dostside der langherbrigghen, 1280, RAG-K/Wo, rol; 

goskin de longo ponte, ca.1280, RAG-SB/R 31b, 15r; de longo ponte, 1287, RAG-SB, O; die 

langhebrighe, 1290, GY-CM, 1506; toeter langher brigghen, 1293, RAG-SBR, O; gossuini de 

longo ponte, eind 13e kop.14e, RAG-SB/R 1, 156r; ter Langer brucge, 1326, SAG-400/1, 289v; 

bi der langherbrugghen, 1342, RAG-SB, O; ter langher brucghen, 1345, RAG-SB/R 1038, 3r; 

ter langher brugghen, 1354, SAG-301/1, 124r; la(n)gherbrugghe, 1356, RAG-SB/K 1452, 39r; 

ter langher brugghen, 1357, RAG-SB, O; de langhe brugghe, 1360, RAG-SB/R 34, 1r; --?, 

1366, SAG-330/4, 103r; ontrent de langhebrigghe, 1368, RAG-SB/K 1434, 4v; de langhe 

brugghe, 1369/1370, SAG-330/4, 226v/251r; langher brugghe, 1370, RAG-SB, O; --?, 1371, 

RAG-SB/R 59, 20r; --?, 1375, RAG-SB/R 1, 5v, 177r; --?, 1375, RAG-SB, O; --?, 1378, SAG-

330/6, 241r; --?, ca.1380, RAG-SB/R 60, 2r; bachten langher brugghen, 1384, SAG-330/7, 

291v; te langhe brughe, 1387, SAG-330/8, 173r; ter langher brugghen, 1389, SAG-330/8, 363r; 

--?, 1390, SAG-330/9, 43r; --?, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 38r; beoesten/van der langher 

brugghen, id, 39r; ter langher brugghen?, 1392, SAG-330/9, 196r, 313v; voor de langhe 

brugghe, 1394, RAG-Bu 353, 6v; --?, 1394, RAG-SB/R 61, 8r; --?, 1395, SAG-330/10, 116v; 

--?, 1396, RAG-SB/R 43, 38r; --?, 1396, SAG-330/10, 287v; buter langherbrugghen, 1397, 

SAG-330/10, 311v; --?, 1397, SAG-330/11, 12v; ter langher brugghen, 1403, SAG-330/12, 

262v; over de langhe brugghe, 1404, RAG-SB/R 768, 5v; over langer brugge, 1405, RAG-SB/R 

878; du long pont / devant le long pont, 1414, RAG-Bu 353, 45r; ter langher brugghen, 1414, 

SAG-330/15, 209v; over de langhe brugghe, 1417, RAG-SB, O; bi der langher brigghen, 1418, 

RAG-K-S 29, 30v; bij der langher brugghen, 1420, RAG-SBS; ter Langher brugghen, 1422, 

SAG-330/17, 319v; --?, 1423, SAG-301/27, 65v; --?, 1424, SAG-301/27-II, 77v; --?, 1425, 

SAG-330/18, 255r; --?, 1427, SAG-330/19, 62r; --?, 1428, SAG-330/19, 171r; --?, 1428, SAG-

301/29-II, 104r; --?, 1431, SAG-330/20, 42v; --?, 1432, SAG-330/20, 258r; --?, 1434, SAG-

301/32-II, 60r; --?, 1436, SAG-330/21, 213v; de langhe brugghe, 1437, SAG-301/34, 91r; bij 

der Langher brugghen, 1440, RAG-SB/R 274, 43v; de langhe brugghe, 1442, RAG-SB/R 866; 

bi der langher brugghen, 1443, SAG-301/37-II, 19v; ter langher brugghen, 1444, SAG-330/23, 

167r; --?, 1445, RAG-SB/R 46, passim; --?, 1449, SAG-330/24, 471r; de langhe brugghe, 1452, 

RAG-SB/R 866; ter langher brugghen, 1455, SAG-330/26, 522r; --?, 1455, SAG-330/27, 135r; 
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--?, 1456, SAG-330/27, 198v, 273r; --?, 1457, RAG-SB/R 63, 62r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 

passim; --?, 1459, SAG-330/28, 175r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; --?, 1463, SAG-

330/29, 346r; --?, 1465, SAG-330/30, 127r; --?, 1467, SAG-330/30, 345r; --?, 1470, RAG-SB/R 

878 & 879;--?, 1470, RAG-F 598; --?, 1470, RAG-K-S VIII; --?, 1471, SAG-330/31, 353v; --?, 

1473, SAG-330/32, 339r; --?, 1473, ARA-RK 1089, 354r; --?, 1473, ARA-RK 1090, 16r; --?, 

1477, 1478, RAG-K-S IX; de langhe brugghe, 1478, RAG-SB/R 866; --?, 1478, RAG-SB/R 64, 

34r; ter langher brugghen, 1480, SAG-330/35, 259r; --?, 1480, RAG-SB/R 792, 33v; --?, 1480, 

RAG-K-S X; --?, 1483, SAG-330/36, 329r; de langhe brugghe, 1485, RAG-SB/R 866; ter 

langher brugghen, 1487, RAG-K-S XI; --?, 1490, SAG-330/39, 13r; de langhe brugghe, 1499, 

SAG-330/41, 286v; langhe brugghe, 1502, RAG-SB/R 866; --?, 1528, RAG-SB/R 866; --?, 

1536, RAG-SB/R 866; --?, 1546, RAG-SB/R 866; --?, 1564, RAG-SB/R 866; --, 1569, ARA-

RSA 618/30, 8v; --?, 1573, RAG-SB/R 866;  

de langhe brugghe, vanaf 1500 passim in alle bronnen. 

(BRUG LANGERBRUGGE: Loys de Schietere f. jacob audt ontrent lv jaeren bruchaudere ende 

tolnare vander langherbrugghe tusschen de voorn. prochie van Everghem ende St Amants 

gheseyt Oostackere, 12 aug. 1615, RAG-Ev 578, 48v.) 

 

LANGERBRUGGESTRAAT: tlanghe brugghe straetkin, 1539, RAG-SB/K 2611, 32r; tstraet-

kin loopende naer Langherbrugghen, 1574, RAG-Ev 575, 41v; het Langhebrugh straetken, 

1594, RAG-Ev 576, 13v; tLanghebrugh straetken, 1605, RAG-Ev 227, 131v; et Langhebrugghe 

straettghen, 1612, RAG-Ev 450, 49; het langhebrughe straetken, 1612, RAG-Ev 577, 198v. 

 

LEE/LEIKEN: an de leede jndeprochie van Everghem, 1360, SAG-330/2, 296r; an de noersijde 

van der leeden, 1400, SAG-330/11, 256v; tlant dat leeght an de leede, 1418, RAG-K-S 29, 54v; 

--?, 1445, RAG-SB/R 46, passim; in de lancbeeke an dleedekin, 1445, RAG-SB/R 46, 45v; --?, 

1462, RAG-SB/K 2448, 42?; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; an tleykin / bij den zelven 

leedekine, 1506, SAG-330/43, 140v; hendende an tleenken/tleeukin daermen gaet te bassevelde 

waert, 1520, SAG-330/47, 205v; (nazien); de leede, 1539, RAG-SB/K 2611, 152r; tclooster 

leedeken, 1546, KUL-LI 101, 5v; tcloosters waterganck gheseyt de lee, 1549, KUL-LI 101bis, 

5v; zuyt den driesch noordt het leyken, 1572, ARA-RK 45191, 7r. 

 

LEEN 3: De kinderen van mijnh(eer)e Heylweghe dhofstede metten lande daer Stoffel 

Teerelynck woent, wesende het Leen streckende oost lancx de dreve zuut de Cauwenbroucken 

noort de Claverbeke straete groot twee & twintigh ghe(eten) jC r., 1601, RAG-Ev 59, 320r.   

C814-839 

 

LENTSTRAATJE: an tlentstraetkin, 1425, SAG-330/18, 297r. 

 

LIEVE: up de lieve bij den Rabotte, 1378, SAG-330/6, 234r; over de lieve In de duerme, 1416, 

SAG-330/16, 43v; tusschen der lieven ende der caelne, 1427, SAG-330/19, 62v; --?, 1445, 

RAG-SB/R 46, 85v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 55r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 30v; over de 

lieve, 1471, SAG-330/31, 381r; up den boort van de Lieve, 1530, RAG-E I; neffens der lieve, 

1531, SAG-330/50, 339r; de Lieve, 1584, RAG-Vi 55, 5r; --?, 1588, RAG-Ev 225, 136r; --?, 

1589, RAG-Vi 55, 18r; --?, 1603, RAG-Lo 6, 71v; lancx der lieve, 1615, RAG-Vi 228, 44r; de 

ghendsche Lieve, 1619, RAG-Vi 99, 209v; --?, 1620, RAG-Ev 578, 190r; up de lieve, 1620, 

RAG-Vi 99, 243r. 

 

LO: daer ment heet up de loe, 1454, SAG-330/26, 415r; de loe, 1492, SAG-330/39, 332r; een 

stic dat men heedt up de loe, 1494, SAG-330/40, 40r; daer ment eedt up de loode, 1494, SAG-

330/40, 66r; up de loe, 1506, SAG-330/43, 140r; daer ment eedt up de loo in doorissele, 1512, 
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SAG-330/44, 366v; up de loo, 1538, SAG-330/56, 15v; up de Loe, 1542, SAG-330/60, 54v; een 

stick saylant op de loo, 1557, SAG-330/75, 53v; up de Loo, 1572, SAG-330/90, 175v. 

Doornzele 

 

LOCHTINGWEG/-STRAATJE: anden lochtincwech, 1433, SAG-301/32, 93v; te doerysele ... 

ten zuuthende den lochtinc commende metten northende anden driechs, 1442, RAG-ADo, rol; 

de lochtinghe wech / den lochtinchwech, 1454, SAG-330/26, 415r; den lochtinc wech / 

tlochtinc straetkin, 1494, SAG-330/40, 40r; tlochtync straetken, 1503, SAG-330/42, 269v; 

tlochtijnc straetkin, 1512, SAG-330/44, 356r; tlochtyncstraetken, 1523, SAG-330/48, 200r; ant 

lochtinc straetkin, 1533, SAG-330/52, 169v; tlochtincstraetkin, 1536, RAG-K/SME 16, 48r; 

hachter tlochtync straetkin, 1538, SAG-330/56, 15v; tlochtync straetkin, 1539, RAG-ADo, O; 

tlochtinck straetkin, 1546, KUL-LI 101, 7r, 14r; tlochtinc straetken, id, 7v; tlochtincstraetkin, id, 

8v, 9r, 10r; tlochtinck straetken, 1557, SAG-330/75, 52r; het Lochtinck straetkin, 1572, SAG-

330/90, 175r; het Lochtync straetkin, 1576, SAG-330/93, 348r; de lochtync straete, 1598, SAG-

330/122, 32r; het lochtync straetkin, id, 39r; upt Lochtinc straetkin, 1577, SAG-330/95, 109r; de 

lochtincstraete, 1621, 136, 1r. 

 

LODDERSHOEK: in den lodders houc, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 44r; --?, 1445, RAG-

SB/R 46, 31v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 19r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 28v; jnden 

loddershouck, 1539, RAG-SB/K 2611, 53v; in Loddershouck, 1574, SAG-28/23/85, 81v; 

daerment heet Lodders houck, 1585, RAG-Ev 450; ontrent den Loddershouck, 1615, RAG-Vi 

228, 45r 

 

MALE: in de male, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 82v; in de male / boven der male, 1445, 

RAG-SB/R 46, passim; daer ment heet In de male, 1453, SAG-330/25, 436r; --?, 1459, RAG-

SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; daerment heet Inde male, 1481, SAG-

330/35, 434r; --?, 1489, SAG-330/38, 131r; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 3v; in de male, 1507, 

SAG-330/43, 237v; tzevecoete metter noordhende ande male, 1511, RAG-Ev 766; --?, 1539, 

RAG-SB/K 2611, passim; anden vliendere bij der male, 1562, SAG-330/80, 55v; up den 

Asschaut Cautere daerment heedt Inde maele, 1574n RAG-Ev 224, 21r; de male, 1588, RAG-

Ev 576, 26r; --?, 1601, RAG-Ev 59, 148v; --?, 1615, RAG-Vi 99, 107v; --?, 1617, RAG-Ev 

578, 84r; bij de maele, 1622, RAG-Ev 265, 35. F287 

 

MANDE: een behuusde stede ... een herberghe ghenaempt de mande, 1571, 1574, SAG-

28/23/85, 105v?; een hofstede ghenaempt In de mande, 1601, RAG-Ev 59, 404v; bij de mande, 

1609, RAG-Ev 577, 4r; --?, 1610, RAG-Ev 577, 79r; --?, 1611, RAG-Ev 227, 252v; --?, 1615, 

1616, RAG-Ev 578, 36r; --?, 1622, RAG-Ev 580, 119r; --?, 1625, RAG-Ev 453, 72. B164,165 

 

MAESWEG: up smaes wech, 1483, SAG-330/36, 440v; up smaers wech, 1492, SAG-330/39, 

332r. 

 

MEERBEKE: meerbeke, 1295, RAG-SB/R 31d, 67v; de meribeke, ca.1300, RAG-SB/K 2306, 

28r; Joh(annes) ex wulghe(n) te meribeke, 1325-1330, RAG-SB/K 1436, 3v; de meerhibeke, 

1326-1329, RAG-SB/K 1435, 29r; te Meribeke, 1365, SAG-330/4, 28r; Joh(annes) de 

meribeke, 1368-1374, RAG-SB/R 39, 50r; jn meerenbeke jn de prochie van everghem, 1389, 

SAG-330/8, 333r; ten meerbeke, 1392, SAG-330/9, 189r; te merybeke, 1402, SAG-301/16-II, 

78v; te meeribeke, 1407, SAG-330/13, 287r; --?, 1412, SAG-301/21-II, 84v; --?, 1418, RAG-

K/Sl 29, 66v; --?, 1425, SAG-330/18, 232v; --?, 1432, SAG-330/20, 148v; te meerbeke, 1439, 

SAG-330/22, 135r; te meeribeke, 1441, SAG-330/22, 415r; meeribeke / merebeke / meerybeke 

/ meerbeeke, 1445, RAG-SB/R 46, passim; te merebeecke, 1455, SAG-330/26, 515v; 
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meeryebeke / merebeke, 1456, SAG-330/27, ??; --?, 1457, SAG-330/28, 28v; --?, 1459, RAG-

SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; te meerelbeke jnde prochye van 

everghem, 1484, SAG-330/36, 544v; te maribeke, 1485, SAG-330/37, 197r; daer ment heedt te 

meerebeke, 1491, SAG-330/39, 71v; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; meerbeke, 1512, 

SAG-330/44, 346r; meerebeke, 1525, SAG-330/48, 331r; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; 

meerelbeke, 1540, SAG-330/58, 43v; merrebeeck, 1544, RAG-SB/R 859; meerbeke, 1554, 

SAG-330/71, 170r; --?, 1571, 1574, SAG-28/23/85, ??; meerbeke, 1574, RAG-Ev 224, 4v; --?, 

1578, RAG-Ev 575, 2r; --?, 1585, RAG-Ev 450; --, 1585, 1595, RAG-Ev 576, 17r. Vanaf 1600 

"meerbeke" passim in alle bronnen. 

 

MEERBEKESTRAAT: de strate te meeribeke, 1425, SAG-330/18, 232v; --?, 1445, RAG-SB/R 

46, ??; --?, 1459, RAG-SB/R 52, ??; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 39v; --?, 1502, RAG-SB/K 

2610, ??; de meeribeicx strate, 1499, SAG-WH 270, 51v; de meirrebec strate, 1538, RAG-SB/R 

801; aende meerebekestraete, 1590, RAG-Ev 659, 27r; de meerbeke straete, 1601, RAG-Ev 59, 

??; de meerbeke strate, 1610, RAG-Ev 227, 233v; --?, 1617, RAG-Ev 578, 75r; de meerebeke 

straete, 1621, RAG-Ev 265, 29?. 

 

MEERHEM: Inden wijck van Elseloo daerment naempt meerem ... oost tvaerdeken, 1597, 

RAG-Ev 227, 49r; daerment naempt up meerem, 1608, RAG-Ev 227, 193r; up meerem bij 

thendeken, 1609, RAG-Ev 577, 70v. 

 

MEERSGAT: inden gaversche meersch ... ant tmeersgat zuut de calene, 1601, RAG-Ev 227, 

77v; 

 

MEERSSTRAATJE 1: tm(er)schstraetkin, 1533, SAG-330/52, 169v; het meersch straetken, 

1620, RAG-Ev 578, 203r. Doornzele 

 

MEERSSTRAATJE 2: tmersch straetken, 1538, SAG-330/56, 38r; dmeersch straetken, 1585, 

RAG-Vi 55, 19v; --?, 1608, RAG-Vi 98, 37v; het meesch straetken, 1612, RAG-Vi 99, 35r. 

 

MEIERIGGELEDE 1: bi der meierigghen leede, 1350, RAG-SV, O; bi der meyerigghen leede, 

1414, SAG-201/23, 10v; bewesten der meerygheleede, 1422, SAG-330/17, 358v; daerment heet 

bij der meyerieghen leede, 1427, SAG-330/19, 49r; an de westzijde vander meyerigghen leede, 

1428, SAG-330/19, 171r; bij der meyerigghen lede, 1431, SAG-330/20, 92r; up der 

meyerigghen leede, 1433, SAG-330/20, 326v; up de meerighe leede, 1434, SAG-330/20, 435r; 

de meerye gheleede, 1438, SAG-330/21, 434r; te meyerghelede, 1439, SAG-330/22, 53v; up de 

meerigheede, 1439, SAG-330/22, 118r; te meyerigghen leede, 1445, RAG-SB/R 46, 54r, 74v, 

80r; --?, 1446, SAG-330/23, 353v; bij der meyereghee leeden, ca.1450, RAG-ADo, rol 3?; te 

meyerigghen leede?, 1454, SAG-330/26, 404r; ter meyreghe leede, 1452, RAG-SB/R 52, 48r; 

ter meyerigghen leede, 1462, RAG-SB/K 2448, 66r; a, de meerie gheleede, 1478, SAG-330/35, 

2v; up meeregheleed / up de meere gheleedt, 1483, SAG-330/36, 440v; up de meyer leede, 

1494, SAG-330/40, 40r; ter meyerigghe leede, 1502, RAG-SB/K 2610, 62v; ande meierghe-

leede, id, 94v; de meyegherlee, id, 105v; de meergheleede, 1512, SAG-440/44, 354r; up de 

merghelee, 1529, SAG-330/50, 45r; de meere lee, 1538, SAG-330/56, 16v; ter mergherleede, 

1539, RAG-SB/K 2611, 123v; de meerleede, id, 145v; in Doriseel Ackere oost van der 

meyereghe Leede, 1546, KUL-LI 101, 11r; oost van der mergherleeden, 1549, KUL-LI 101bis, 

7v; Inde meere gheleede, 1557, SAG-330/75, 53v; bij der mergheleede, 1580, 1608, 1610, 

RAG-Ev 802;  
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MEIERIGGELEDESTRAAT: up mergheleede straetkin, 1503, SAG-330/42, 269v; up merghe-

leestrate, 1529, SAG-330/50, 45r; op de meere an tghelee straetkin, 1557, SAG-330/75, 53v; 

tmerghelstraetkin, 1572, SAG-330/90, 172v. 

 

MEINTJENSDREVE: meytkens dreve, 1601, RAG-Ev 59, 420r. 

 

MERE: tusschen der vennet ende de mere, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 43r; In de meere, 

1390, SAG-330/9, 43r; --?, 1397, SAG-330/10, 311v; --?, 1424, SAG-330/18, 125v; jeghen de 

meere nederwaert, 1429, SAG-330/19, 294v, 295r; in de meere xvii ghemete, 1442, SAG-

330/22, 449v; --?, 1445, RAG-SB/R 46, 48v; --?, 1455, SAG-330/27, 135r; --?, 1459, RAG-

SB/R 52, 29r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, ??; Inde meere, 1490, SAG-330/38, 314v; --?, 1502, 

RAG-SB/K 2610, 80v; --?, ca.1525, RAG-SB/K 2610, 118r; --?, 1594, RAG-Ev 576, 13v; 

thenden de meere, 1600, SAG-330/124, 43v. C1183 

 

MESPELARE: up de Vennet ten mespelaere, 1429, SAG-330/19, 295r; up de vennoet ten 

mespelaere, 1442, SAG-330/22, 449v; ten mespelare, 1445, RAG-SB/R 46, 47v; --?, 1459, 

RAG-SB/R 52, 34r; ten mespeleere, 1462, RAG-SB/K 2448, 47v. 

 

MOERLEDE: de mourvaert die van zelsaten comt, 1414, SAG-330/15, 228v; ande noortzijde 

vander moerleede, 1456, SAG-330/27, 297r; bii der langher brugghen ... ande suutzijde 

dmoerwatere, 1457, RAG-SB/R 63, 62r; ande noortzijde van der Mourleedt, 1474, SAG-

330/33, 20r; dmoerwatere, 1478, RAG-SB/R 64, 36r; ande vaert, 1483, SAG-330/36, 440v; up 

de moervaert, 1492, SAG-330/39, 332r; an de mourlede, 1506, SAG-330/43, 140v; over de 

mourleede, 1515, SAG-301/73-II, 78r; mourvaert, 1523, SAG-330/48, 200r; de moervaert, 

1521, SAG-301/76-II, 144r; an tmourwatre tusschen der muelenstede ende langher brugghe, 

1524, SAG-301/79, 237r; de mourleedt, 1529, SAG-330/50, 45r; de mourleede, 1539, RAG-

SB/K 2611, 123v; eene groote Riviere gheheeten de moerlee de welcke van daer hueren loop 

neempt zuudt westwaert naer de voors. stede van ghendt oost naerden overslach ende ooc naer 

moerbeke, exaerde, eertbrigghe ende van daert vallende Inde Riviere vander durreme loopende 

naer Waesmonstere, 1542, RAG-Ev 713; totter moerleede, 1550, SAG-330/68, 86v, 94r; zuut 

de moervaert, 1557, SAG-330/75, 52v/53r?; --?, 1560, RAG-SB/K 2611, 148v; de moorvaert / 

moervaert, 1572, SAG-330/90, 175r; de moervaert / de nieuwe ghendtsche moervaert, 1595, 

RAG-Ev 226, 125r; --?, 1599, 1602, RAG-Ev 576, 49v, 47r; --?, 1612, RAG-Ev 227, 276v; de 

moervaert, 1612, RAG-Ev 450, 22. 

 

MOERSTRAAT: de moerstrate, 1445, RAG-SB/R 46, 92r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 58r; --?, 

1462, RAG-SB/K 2448, 77r; lanchs der moerstraten, 1501, SAG-330/42, 69v; --?, 1502, RAG-

SB/K 2610, 127r; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 152v; te belzeelle ande moerstrate, 1563, SAE-

1009, 347r; --?, 1576, RAG-Ev 224, 49v; de moesstrate, 1585, RAG-Vi 55, 18r; de moerstrate, 

1607, RAG-Vi 98, 7v; --?, 1612, RAG-Ev 227, 267r; --?, 1612, RAG-Ev 577, 193v; --?, 1613, 

RAG-Vi 99, 81r; --?, 1615, RAG-Vi 228, 44v; de moor straete, 1616, RAG-Vi 228, 52v; de 

moerstraete, 1617, RAG-Vi 99, 182v; --?, 1620, RAG-Ev 578, 189v; --?, 1620, RAG-Ev 451; 

--?, 1622, RAG-Vi 99, 333r. 

 

MOERVAART: zie MOERLEDE. 

 

MOERWATER: zie MOERLEDE. 

 

MOLENGRACHT 9: bij der muelengracht up de lieve, 1445, RAG-SB/R 46, 85v; --?, 1584, 

RAG-Vi 55, 5v; 
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MOLENSTRAATJE: het meulestraetken, 1621, RAG-Vi 99, 259v. 

 

MOLENWEG 1: den muelenwech van belzele, 1576, RAG-Ev 575, 39r. 

 

MOLENWEG 2: up den muelenwech, 1502, RAG-SB/K 2610, 1v; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 

61r; den muelenwech, 1610, RAG-Ev 577, 46r; --?, 1616, RAG-Ev 578, 30r. 

 

MOORTEL 1: bi den moort(er)e, eind 14e, RAG-SB/R 60, 17r; bachten moertre, 1390-1420, 

RAG-SB/K 2450, 44r; bij den moertere, id, 44r; an den moert(er), id, 82v; bij den moertre, 

1425, SAG-330/18, 232v; bi den moert(er)e, 1432, SAG-330/20, 148v; bachten moertere / 

moortere, 1445, RAG-SB/R 46, passim; --?, 1459, RAG-SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-

SB/K 2448, 3v; beneden den moertere, 1472, RAG-Ev 766; beneden den moortre, 1481, SAG-

330/35, 435v; anden moertel, 1502, RAG-SB/K 2610, 3v; beneden den moertere, 1512, RAG-

Ev 766. 

 

MOORTEL 2: den moerter, 1419, SAG-330/17, 180v; daerment heet Inden moortere, 1455, 

SAG-330/27, 8r; beneden den moertere, 1456, SAG-330/27, 330r. Belzele? E1798 

Zie ook GROTE MOORTEL. 

 

MOORTELPUT: an de mortret put, 1441, SAG-330/22, 415r; up den hulsterschen Wech boven 

den moerter pitte, 1445, RAG-SB/R 46, 37v; ter plaetsen daerment heet den moert(er) pit, 1454, 

SAG-330/26, 255v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, ??; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, ??; up den 

moertereput, 1463-1500, RAG-SB/K 2448, ??; taschaute anden moerterput, 1476, SAG-330/33, 

202r; tascaute anden moertelput, 1487, SAG-330/37, 302v, 407r; up den mortelput, 1492, SAG-

330/39, 238r; up de cautere tashout anden moortelput, 1497, SAG-330/41, 34r; --?, 1500, SAG-

330/41, 368v; moertelpit / moerter piit, 1502, RAG-SB/K 2610, 67r; den moertelput, 1539, 

RAG-SB/K 2611, 62r; an den moortelput, 1574, SAG-28/23/85, 90r; --?, 1601, RAG-Ev 59, 

144r; den moortelput, 1604, RAG-Ev 576, 27v; een ghemet lants gheheeten de mortel put, 

1613, RAG-Ev 227, 272v. F573-575,581-582,611-612 

 

MUINKSBERG: daer ment heet up smuencx beerch, 1454, SAG-330/26, 415r; up smuencx 

berch, 1494, SAG-330/40, 40r; daerment zeeght up smuencx beerch, 1512, SAG-330/44, 356v. 

 

MUYLAERTSHOEK: mers an mulaers hoech, ca.1490, RAG-SB/K 2448, 73r; bij mulaerds 

houc, 1500, SAG-330/41, 392r; in mulaerts houc, 1502, RAG-SB/K 2610, 72v, 109r; Inden 

mulaerts houc, 1510, RAG-FD, O; --?, 1512, SAG-330/44, 354r; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 

10v; daer ment heet den mulaerts houc, 1545, RAG-SB/R 861; --?, 1545, RAG-SB/R 768, 15r?; 

van eenen sticke maymeersch duergaende vanden hooghen lande totter moerleede ghenaempt 

mulaerts houck, 1550, SAG-330/68, 86v, 94r; jn mulaerts hoeck, 1569, RAG-F 607; meersch 

bij der Langherbrugghen ghenaemt mulaerts houck, 1576, RAG-Ev 575, 35r, 63r; an mulaerts 

houck, 1576, SAG-330/93, 361r; --?, 1577, RAG-Ev 224, 70r; --?, 1588, RAG-Ev 576, 19v; jn 

mulaerts hoeck, 1599, RAG-F 607; daerment heet muylaerts houck, 1606, SAG-330/128, 164v; 

eenen meersch ... ghenaemt muylens houck, 1620, RAG-Ev 578, 224v; --?, 1620, RAG-Ev 451. 

 

NAGELVOORD: up naghelvoert, 1445, RAG-SB/R 46, 43v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, ??; --?, 

1462, RAG-SB/K 2448, 40r; up de naghel voort, 1463-1500, RAG-SB/K 2448, 183r; ii 

ghemete heet den naeghelvoert, 1502, RAG-SB/K 2610, 17r; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 84v; 

up den naghelvoert metten zuudthende up den waterganck, 1539, RAG-SB/K 2611, 89v; twee 

ghemeten Lants ghenaempt den naghelvoort, 1591, RAG-Ev 576, 13r. 
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NAUWESTRAATJE: an tnauwe straetkin, 1394, RAG-SB/R 61, 75r. 

 

NEDERE BUNT: an den need(er) bunt, 1501, SAG-330/42, 69v. 

 

NEDERE EEKHOUT: daerment heet Inde neder heechout, 1455, SAG-330/27, 8r; eerven 

ligghende ten nederen eechaute In belsele, 1463, SAG-301/47, 21r. 

 

NEDERESTRAAT: de nederstraete, 1623, RAG-Ev 452, 71. 

 

NEERVENNESTRAATJE: tneer vennestraetken, 1612, RAG-Ev 227, 269v, 286r; het neer 

vennaut straetken, 1625, RAG-Ev 453, 65. 

 

NIEUWE DAM: merschen metten nieuwen dam daer uute ghedolven, 1545, RAG-SB/R 861. 

 

NIEUWE STEDE: een behuusde stede ... gheheeten de nieuwe stede staende jnde prochie van 

everghem up welke land stede staet een woenhuus, 1425, SAG-330/18, 297v; een onbehuusde 

stede ... daerment noumt overdam gheheeten de nieustee, 1454, SAG-330/26, 124r; --?, 1460, 

SAG-330/28, 355r; --?, 1468, SAG-330/30, 372r. 

 

NIEUWE VAART: op de nyeuwe vaert, 1557, SAG-330/75, 52v; bij den Rooden huuse 

hendende up de nieuvaert, 1559, SAG-330/76, 273r; zuyt de nieuvaert, 1600, SAG-330/124, 

44r; de nieuwe vaert, 1601, RAG-Ev 59, 396v. den nieuwen vaert, 1609, RAG-Ev 577, 65r. 

 

OLIEMOLEN: up theerscip van gavere biiden olie muelene, 1456, SAG-330/27, 103v; te 

Belseele daer de olie muelne up staet, 1553, SAE-1009, 308v. E1536 

 

OLIEMOLENWAL: an den hoelmuelen wal, 1445, RAG-SB/R 46, 1r; an de hoolmuele wal te 

dralinghe, 1459, RAG-SB/R 52, 3r. 

 

OLMENDREVE: het Willigen dreefken hier voortijts genaempt dolmen dreve, 1569, 1599, 

RAG-F 607. 

 

OOSTEINDE: up den wijck van belzele daerment heedt toosthende, 1575, RAG-Ev 575, 74v; 

int gheweste daerment heet up het oosthende, 1583, RAG-Vi 55, 8v; --?, 1585, RAG-Vi 55, 

42r; te Belzele op het oosteynde, 1586, RAG-Ev 225, 53r; up t(h)oostende?, 1590, RAG-Ev 

226, 17r; upt oosthende vn belsele, 1596, RAG-Ev 227, 39v; in het gheweste daerment heet up 

het oosthende, 1607, 1609, RAG-Vi 98, 44v; daerment noemt oosthende, 1617, RAG-Vi 99, 

183v; up oosthende, 1626, RAG-Bo 408, 84v. 

 

OOSTGAVER(S): jn everghem ... daerment zeyt jnde oost gavers, 1534, SAG-330/52, 220r; In 

den oostgav(er)e, 1550, SAG-330/68, 86v. 

 

OOSTMEERS/OOSTER(SE)MEERS: jn doosterssche mersch, 1434, SAG-330/20, 435r; 

jeghen doestm(er)sch, 1438, SAG-330/21, 434r; daer ment heet up de oestermeersch, 1454, 

SAG-330/26, 415r; ter plaetsen daerment heet Inde oostermeersch, 1481, SAG-301/56-II, 35v; 

boven der oesterssche meersch, 1492, SAG-330/39, 332r; hoost(er)m(er)sch, 1512, SAG-

330/44, 356v; Inde ooster meersch, 1531, SAG-330/50, 342r; in de oostermeersch, 1533, SAG-

330/52, 169v; in oostermeersch, 1542, SAG-330/60, 54v; jn ooster m(er)sch, 1543, SAG-

330/61, 31r; maymeersch ghenaempt ter ooster meersch, 1550, SAG-330/68, 86v; de oostersche 
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meersch, id, 94r; de hoostere meersch / de ooster meersch / daerment heet oostermeersch / up 

doost meersch, 1557, SAG-330/75, 53r; Inde oostmeerschs / up de oostermeerschen, 1572, 

SAG-330/90, 177r; In de oostermeersch ... noort den ackere, 1576, SAG-330/93, 348r; jnden 

oostmeersch, 1590, RAG-Ev 576, 25v; an troohuus naest doostermersch, 1593, RAG-ADo 26.   

A67,71-73 

 

OOSTERMEERSSTRAATJE: ten Westhende thosterm(er)sch straetkin, 1523, SAG-330/48, 

200r; dhoostermeesch straetken / doostermeersch straetken / thooster meersch straetken, 1557, 

SAG-330/75, 52v; dooster meersch straetkin, 1572, SAG-330/90, 175r. 

 

OOSTER(SE)SCHOOT: an den hoesterschen scoet, 1402, SAG-330/12, 189v; In den oes-

terschen scoet, 1414, SAG-330/15, 228v; den oesterschen scoet up dhoude hofstede gracht, 

1422, SAG-330/17, 358v; In den oosteren schoot, 1427, SAG-330/19, 54r; daer ment heet jnd 

oeste(r) scoet, 1454, SAG-330/26, 415r; jnde oesterscoet, 1483, SAG-330/36, 440v; up den 

oosterschen scoet, 1492, SAG-330/39, 332r; anderen oosteren scoet, 1494, SAG-330/40, 40r; in 

den oesteren scoot, 1536, RAG-K/SME 16, 48v; een p(ar)cheel zaylant ghenaempt ooster-

schoot, 1557, SAG-330/75, 53r; een besloten bilcxkin Inden oosteren schoot, 1598, SAG-

330/122, 32r, 39r.  

 

OOSTSTRAAT: in de ooststrate, 1505, SAG-301/68-II, 44r; over de ooststrate, 1518, SAG-

330/46-III, 52v; te Wippelghem ... oost de ooststrate, 1539, RAG-SB/K 2611, 121r; der ment 

nompt Inde oostrate te Wippelghem, 1576, SAG-330/94, 115r. 

 

OOSTWEEGSCHEDE: gheleghen ter oestweechsceeden in de prochie van everghem, 1432, 

SAG-330/20, 248r; de oest Weechscheede, ca.1480, RAG-SB/K 2448, 50v; de oest Weech-

sceede bachten Wippelghem, 1502, RAG-SB/K 2610, 89v; de oostweechscheede, 1518, SAG-

330/46-III, 52v; de oostweechsceede te Wuppelghem, 1539, RAG-SB/K 2611, 125r; up den 

wyck van overdwatere daerment heedt de oost weechscheede, 1576, RAG-Ev 224, 46r. 

 

OUDE BOGAARD 2: up den ouden bogaert, 1501, SAG-330/42, 69v; nevins den houden 

boegaert, 1533, SAG-301/87-II, 63r; In den auden bogaert, 1552, SAG-330/69, 152v; een half 

ghemet Lants ... ghenaemt den auwen bogaert, 1583, RAG-Vi 55, 7r; den auden bogaert, 1609, 

RAG-Ev 227, 202v; --?, 1613, RAG-Ev 227, 294r; thien hondert roeden ... ghenaemt den ouden 

bogaert, 1616, RAG-Vi 228, 52v. E1568-1572 

 

OUDEBOGAARDSTRAATJE: het oudde bogaert straetken, 1613, RAG-Vi 99, 81r. 

 

OUDE KERKWEG: ter plaetsen daerment heet de cleene vennet up den houden keercwech, 

1436, SAG-330/21, 198r; up den auden kercwech / houden kercwech, 1445, RAG-SB/R 46, 3v; 

--?, 1459, RAG-SB/R 52, 6r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 5v, 48r. 

 

OUDE MEERS: in doude mersch, 1383, SAG-330/7, 192r; vor doude mersch, 1390-1400, 

RAG-SB/K 2450, 40r; in dhoudem(er)sch, 1409, SAG-330/14, 177v; jn daude meersch / boven 

der auden meersch, 1424, SAG-330/18, 125v; --?, 1429, SAG-330/19, 264v; in de houde 

mersch, 1442, SAG-330/22, 449v; dauwe mersch / doude mersch / doumersch, 1445, RAG-

SB/R 46, passim; In doude mersch, 1455, SAG-330/28, 135r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, passim; 

--?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; --?, 1539, RAG-SB/K 

2611, passim; de oude m(er)sch, 1541, SAG-330/58, 97v; boven dauwe mersch, 1562, SAG-

330/80, 55v; doude meersch, 1564, SAG-330/82, 31r; daer ment heedt dauwe mersch, 1576, 

RAG-Ev 575, 56r;  doude meersch, 1590, RAG-Ev 226, 12v; eenen meersch ghenaempt dauwe 
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meersch, 1600, SAG-330/124, 44v; doude mersch, 1601, RAG-SB/R 1032, 6v: doude meersch, 

1602, RAG-Ev 227, 80r; daer ment naempt dauwe meersch, 1609, RAG-Ev 577, 12v; een 

partije mers ghenaempt dhaude mers, 1612, RAG-Ev 450, 49; --?, 1612, RAG-Ev 577, 198v.   

C1215-1218 

 

OUDEMEERSDREEFKEN: het haudemersch dreefken, 1574, RAG-Ev 450, ??. 

 

OUDE SCHOLE: een behuysde hofstede ... ghenaempt de oude schole ... oost doorizele 

driesch, 1624, RAG-Ev 452, 95. B523-529 

 

OUDE SCHURE: viiiC roeden vor pieters stede up den keercwech dat men heet de houde 

scuure, 1372, SAG-330/5, 141v; up doude scuere, 1445, RAG-SB/R 46, 20r; --?, 1459, RAG-

SB/R 52, 12r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 18v; daude scuere, 1502, RAG-SB/K 2610, 77v. 

 

OUDE SMISSE: achter de audde smesse bij het hendeken, 1621, RAG-Ev 578, 247v; --?, 1621, 

RAG-Ev 451. 

 

OUDE STEDE 3: eene andre stede gheheeten doude stede, 1425, SAG-330/18, 297v; up doude 

stede, 1445, RAG-SB/R 46, 3v; een stede daer jeghen over staende gheheeten doude stede 

behuust met eenen woonhuuse, 1454, SAG-330/26, 124r; --?, 1460, SAG-330/28, 355r; jnde 

houde stede, 1462, RAG-SB/K 2448, 24r; --?, 1468, SAG-330/30, 372r; --?, 1502, RAG-SB/K 

2610, ??; de ouderstede, 1598, RAG-Ev 576, 18r. 

 

OUDE STRAAT: in doude straete, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 71r; up doude strate iiiiC 

R(oeden), 1428, SAG-330/19, 121v; up doude strate, 1445, RAG-SB/R 46, 58v; de oudt strate, 

1454, SAG-330/26, 415r; iiiC r. heet doude strate, 1459, RAG-SB/R 52, 46r; --?, 1462, RAG-

SB/K 2448, 52r; de oude strate, 1492, SAG-330/39, 332r; een stic datmen heet up de haude 

strate, 1494, SAG-330/40, 40r; up de houde strate up sabbins, 1499, SAG-330/41, 297v; up 

doude strate, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; up dauwe strate, 1508, SAG-330/43, 362r; voor 

*dham straete, 1536, RAG-K/SME 16, 48v; up dhaude strate, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; 

de haude strate, 1546, SAG-330/64, 107v; van eenen sticke ghenaempt daustrate, 1550, SAG-

330/68, 96v; vier ghemeten ghenaemt doude strate, 1590, RAG-Ev 576, 27r; twee sticken lants 

... ghenaemt de haustraten, 1599, RAG-Ev 576, 54v; --?, 1601, RAG-SB/R 1032, 26r; een stick 

zaylants ... zuut den Ghentwech ghenaempt de haude Straete, 1601, RAG-Ev 59, 423v, 424r; 

opt ackerken bij de aude strate, 1614, RAG-Ev 578, 15v; Inde audde straete, 1623, SAG-

330/136-III, 43r. A953,967 

 

OUDE VIJVER: up den ouden Viver, ca.1420, RAG-SB/K 2450, 6v; up den hauden viver, 

1445, RAG-SB/R 46, 22v; houden Vivere, id, 32v; ter stede daer ment heet up den Ouden 

Vivere, 1456, SAG-330/27, 147v; up den houden viv(er)e, 1462, RAG-SB/K 2448, 4r; up den 

ouden viv(er)e, 1475, SAG-330/35, 119r; up den haud(en) vivere, 1502, RAG-SB/K 2610, 4r; 

viiC roeden Landts up den ouden Vivere, 1539, RAG-SB/K 2611, 37v; iiii g. en alf Lants 

ghenaempt den ouden vivere, 1552, SAE-1009, 309r; up den ouden vivere, 1553, SAG-330/71, 

88r. 

 

OUDE VOORD: ten audenvoerde, 1416, SAG-330/16, 156r; de stede ten hodevorde, begin 

15e, RAR-AEn 209, 1; de stede ten audenvoerde, 1422, SAG-330/17, 358v; ten houden voerde, 

1433, SAG-301/32, 93v; voor thof gheheeten ten ouden voorden, 1434, SAG-330/20, 438v; ten 

houdenvoorde, 1436, SAG-330/21, 171v; ten ouden voerde, 1437, SAG-330/21, 434r; den 

hauden voerde, 1516, SAG-301/74, 174r; anden ouden voorde, 1527, SAG-301/83, 11v; te 



247 

doryseele anden auwen voort, 1528, RAG-As 1023, 207r; (ex918); ande strate die loopt naer 

den hauden voort, 1549, KUL-LI 101bis, 18r; de straete ghenaempt den hauwenvoort, 1557, 

SAG-330/75, 52r; de haude voort, 1572, ARA-RK 45191, 1r; de hauwoort, id, 37v; 

Hauwevoorde, 1594, RAG-OB 168, 83v. 

 

OUDE ZWANE: hofstede ende herberghe ... ghenaempt de oude zwane, 1609, RAG-Vi 98, 

52v, 53r, 61v; de oudde zwane, 1613, RAG-Vi 99, 82r; d'oude swane, 1616, RAG-Vi 99, 155v; 

de oude swaene, 1618, RAG-Vi 99, 196v; de oude zwane, 1620, RAG-Vi 99, 256r. 

 

OVERDAM: W. van ou(er)dam, 1220-1239, RAG-SB/R 30, 10r; Overdam, ca.1280, RAG-

SB/R 31b, 3v, 7v; de ov(er)dam, 1325-1330, RAG-SB/K 1435, 8r; Overdam, id, 40v; de 

ov(er)dam, ca.1326, RAG-SB/K 1436, 11v; arnoud baceleer van ov(er)dam, ca.1325-ca.1350, 

RAG-B 10'10, 35r; ov(er)dam, 1340, RAG-SB, O; overdam, 1345, RAG-SB/R 1038, 8v; --?, 

1356, RAG-SB/K 1452, 44r; --?, ca.1360, RAG-SB/R 43, 36v; --?, 1360, RAG-SB/R 34, 38v, 

55v; ov(er)dam, 1365, SAG-330/4, 5v; --, 1369, SAG-330/4, 237v; overdam, 1368-1374, RAG-

SB/R 39, 24v, 38r; bachten overdam, 1370, RAG-S-BS, O; --?, 1375, SAG-P-E?; --?, ca.1380, 

RAG-SB/R 60, 14r; over dam, ca.1388?, RAG-SB/K 2450, 80v; toverdam, 1394, RAG-SB/R 

61, 85r; over dam, 1394, RAG-Bu 353, 32r; ov(er)dam, 1401, RAG-SB/K 1463, 7v; --?, 1402, 

SAG-301/16-II, 1v, 78v; toverdam, 1425, SAG-330/18, 297v; tov(er)da(m)me, 1432, SAG-

330/20, 223v; daer ment heet ov(er)da(m), 1441, SAG-330/22, 419r; --?, 1442, SAG-330/22, 

449v; toverdam, 1445, RAG-SB/R 46, passim; --?, 1454, SAG-330/26, 124r; --?, 1456, SAG-

330/27, 147v, 330r; --?, 1457, RAG-SB/R 63, 53v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, passim; --?, 1462, 

RAG-SB/K 2448, passim; --?, 1478, SAG-330/34, 70r; --?, 1478, RAG-SB/R 64, ??; --?, 1481, 

SAG-330/35, 435v; --?, 1482, SAG-330/36, 61r; tov(er)dam, 1489, SAG-330/38, 131r; --?, 

1501, SAG-330/42, 51v; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; --?, 1512, RAG-Ev 766; --?, 

1513, SAG-330/45, 185v; --?, 1517, RAG-SB/R 65, 61r; --?, 1517, RAG-SB/R 66, 39r; 

daerment zeeght toverdam, 1523, SAG-330/48, 118v; --?, 1525, SAG-301/80, 189r; --?, 1531, 

SAG-301/87, 48r; toverdam, 1531, SAG-330/50, 339r; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; 

daer ment heedt tov(er)da(m)me, 1545, SAG-330/62, 102v; overdam, 1545, RAG-SB/R 861; te 

overdamme, 1546, SAG-301/100, 16r; overdam?, 1553, SAG-330/70, 194r; toverdam, 1560, 

RAG-Ev 766; --?, 1560, SAG-330/78, 74v; achter overdam, 1563, SAG-330/80, 172r; 

toverdamme, 1565, RAG-Ev 451; --?, 1568, RAG-As 1024, 458r; (ex919); thoverdam, 1568, 

SAG-330/85, 170r;  toverdamme?, 1570, 1573, RAG-SBS, O; toverdam, 1574, SAG-28/23/85, 

88r; Toverdam, 1576, RAG-Ev 575, 7v; --?, 1576, SAG-330/93, 352r; --?, 1576, RAG-Ev 224, 

47v; te Overdam, 1581, RAG-Ev 227, 4r; Int ghehuchte van over dam, 1586, SAG-330/104, 

342r; --?, 1586, RAG-Vi 65/55?, 7r; --?, 1586, RAG-Ev 225, 73r; --?, 1586, SAG-330/105, 

180v; overdam, 1588-1604, RAG-Ev 575; --?, 1588-1604, RAG-Ev 576; --?, 1589, RAG-Ev 

226, 11v; --?, 1595, SAG-330/119, 6v;  

 

OVERDAMSTRAAT(JE): voor tstraetkin toverdam, 1472, RAG-Ev 766; tstraetkin van 

overdam, 1499, SAG-330/41, 288v; tenden straetken van over damme, 1502, RAG-SB/K 2610, 

1r; tstraetkin toverdam, 1512, RAG-Ev 766; overdam straetkin, 1539, RAG-SB/K 2611, 33r; 

thenden toverdam straetkin, 1562, SAG-330/79, 178v; straetkin toverdam, 1574, SAG-

28/23/85, 63r; aen toverdamme straetken, 1593, RAG-Ev 576, 4r; de strate toverdam, 1601, 

RAG-Ev 59, 55v; de overdam straete, 1611, RAG-Ev 577, 117r. 

 

OVER-HET-WATER: een beelcxkin over twater, 1395, SAG-330/10, 116v; ter plaetsen daer 

ment noemt ov(er) twat(er)e, 1453, SAG-330/25, 436r; gheleghen ov(er)twatere, 1457, SAG-

330/28, 48r; over den wyc van overdwatere, 1500, RAG-SB/R 1020, 5v; jnden wyc van over 

twater, 1517, RAG-SB/K 42-220; wycken van schoonstrate ende van overtwatere, 1522, RAG-



248 

K  43-318; in den wyc van over twater, 1525-1565, RAG-SB/R 1020; over twatere, 1543, 

RAG-Ev 797, ??; in den wyc van over twatere, 1550, SAG-330/68, 26v; over twatere, 1567, 

RAG-Ev 797, ??; den wyc van ov(er)twatere, 1568, RAG-As 1024, 458r; (ex919); overdwatere, 

1571, 1574, SAG-28/23/85, ??; wyck van overdwatere, 1574-1578, RAG-Ev 575, ??; in den 

wyc van overdwatere, 1587, SAG-330/107, 18v; --?, 1589-1595, RAG-Ev 226, passim; wyc 

van overtwatere, 1594, SAG-330/116, 81r; up den wyck van over twatere, 1598, SAG-330/122, 

51v; wyck van overtwaetere up het Schautheetdom, 1612, RAG-Ev 450, 35. 

 

OVERLOOP: elewid de ov(er)lop, 1220-1239, 1223?, RAG-SB/R 30, 9v; Grieta de overloep, 

ca.1280, RAG-SB/K 1435, 31v; in den gheer an de dorme ten ov(er)loepe, 1306 kop.1375, 

RAG-SB/R 1, 206r; bij overloepe, 1394, SAG-330/10, 34r; tusschen der langher brugghen ende 

den overloepe, 1395, SAG-330/10, 116v; darmen heet ten overloepe, 1397, SAG-330/11, 11r; 

bi den ov(er)loepe, 1401, SAG-330/12, 64v; boven den overlope? / ten overlope waert, 1390-

1400, RAG-SB/K 2450, 38r; ten overlope jeghen tganse gaverkin, id, 48r; ten overlopen / ten 

overloepe / duermen bij den overlopen, 1445, RAG-SB/R 46, passim; ter plaetse daer ment heet 

ten overloepe int scoutheetdom van everghem, 1455, SAG-330/26, 534r; --?, 1459, RAG-SB/R 

52, passim; --?, 1460, SAG-330/28, 360r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; ten ov(er)lope, 

1471, SAG-330/31, 353r; ten overloepe, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; ten overloope, 1512, 

RAG-SBS, O; ten overlope jeghen den varenbeergh, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; ten 

ov(er)loope, 1553, RAG-SB/K 2611, 136r; achter tgoedt? ten overloope, 1574, RAG-Ev 575, 

66r; --?, 1574, SAG-28/23/85, 107r; --?, 1576, RAG-Ev 575, 41v; --?, 1590, RAG-Ev 576, 36v. 

Zie ook GOED TEN OVERLOPE. 

 

OVERLOOPLEDEKEN: an beede ziiden van den overloop leedekine iiiiC roeden mersschen, 

1439, SAG-330/22, 53v. 

 

OVERLOOPSTRAATJE: neven den overloepstraetk(in), 1412, SAG-330/15, 30v. 

 

OVERWORP: up sabbins ... oost tgoedt ten overworpe, 1539, RAG-SB/K 2611, 130r; ten 

overworpe, 1541, SAG-330/58, 98r?; daerment nompt toverworpe, 1550, SAG-330/68, 26v; 

meersch ten overworpe, 1553, RAG-SB/K 2611, 136v. 

 

PAARTSTRAATJE: zuut tpaercstraetkin, 1572, SAG-330/90, 176v. verschrijving? 

 

PAARTSTUK: in tpaert stic, 1414, SAG-301/23, 10v; een ghemet merssche jnt paeschstic, 

1416, SAG-301/23-II, 36v; een stic meerssche ... gheheeten tpaertstic, 1426, SAG-330/19, 6v; 

ter stede daer ment heet up tpaerde stic, 1427, SAG-330/19, 49r; int paertstic, 1431, SAG-

330/20, 92r; ter plaetsen daerment heet jnt p(ar)tstic, 1454, SAG-330/26, 415r; m(er)sschen 

ligghende jn paerstic, 1494, SAG-330/40, 40r; Int paert stic, 1512, SAG-330/44, 356r; jn 

tpaerdstic, 1533, SAG-330/52, 169v; tpaertstic, 1534, SAG-330/52, 220r; jnt poort stic, 1538, 

SAG-330/56, 16v; int paert stic, 1542, SAG-330/60, 54v; Int paerstick, 1555, SAG-330/73, 

20v; tpaerstick / meersschen Int paert stick, 1557, SAG-330/75, 52v; Inden paercstijck, id, 54r; 

jn tpaerctstick / tpaercstick, 1572, SAG-330/90, 175v; Int paert stick, 1576, SAG-330/93, 348r; 

int paeckstick, 1585, RAG-Ev 225, 5r; daerment nompt jnt partstick, 1590, RAG-Ev 576, 25v; 

een partije maymeersch ghenaempt het spaer stic ... zuyt de nieuvaert, 1600, SAG-330/124, 44r; 

het paesstick, 1617, RAG-ADo 26. A6-15 

 

PACHTGOEDSTRAATJE: het pachtgoetstraetken, 1561, RAG-SB/K 2611, 151v. 
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PAPENDONK: up spaepen donc, 1502, RAG-SB/K 2610, 105r; up spaepen donct, 1539, RAG-

SB/K 2611, 126r; den spapen donck, 1550, SAG-330/68, 86v; tspapendonck, 1557, SAG-

330/75, 53r; in den papendonck, 1563, RAG-SB/R 1020, 4r; spapendoncq, 1572, SAG-330/90, 

178r; In spapendonc, 1594, SAG-330/116, 73r; In spapendonck, 1603, SAG-330/126, 66r; --?, 

1604, SAG-330/126-II, 11r; daer ment naempt up spapendonck, 1606, RAG-Ev 576, 46r; 

papendonck, 1610, RAG-Ev 577, 24v; --?, 1614, RAG-Ev 578, 11v; --?, 1623, RAG-Ev 228, 

231r. 

 

PAPENSTRAATJE: oost tpapestraetken, 1588, RAG-Ev 576, 18v. 

 

PIETER 'S PAUWSSTEDE: de backerie die men heet pieter spaeus stede, 1445, RAG-SB/R 

46, 1r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 1r. 

 

PLAATSE: dat nu de plaetsse es, ca.1480, RAG-SB/K 2448, 8r; ande plaetse biid(er) kerken, 

1502, RAG-SB/R 2610, 1r; theverghem ande plaetsse, 1527, SAG-301/83, 59r; teverghem up 

de plaetse, 1534, SAG-301/88-II, 21r; an de plaetsse, 1539, RAG-SB/K 2611, 3r; --?, 1552, 

RAG-B 3074; --?, 1563, RAG-SB/R 1020, 5v; de plaetze, 1571, RAG-RvVl 979, 200r; de 

plaetsse?, 1574, RAG-Ev 575, 1r, --?, 1576, RAG-Ev 575, 23r; --?, 1593, RAG-Ev 576, 28v; 

--?, 1603, RAG-Ev 576, 22r; --?, 1609, RAG-Ev 577, 13r; naer het durp ofte plaetse van 

everghem, 1614, RAG-Ev 578, 57r; de plaetsse?, 1616, RAG-Ev 578, 21v; de plaetse?, 1617, 

RAG-Ev 450; --?, 1621, RAG-Ev 578, 247v; de plaetse ofte durp van Everghem, 1621, RAG-

Ev 265, 28; de plaetse?, 1625, RAG-Ev 453;  

=DORP 1. 

 

PLAS 1: te over dam teghen den plasch, 1402, SAG-301/16-II, 78v. 

 

PLAS 2: den veldekine ieghen den plach, 1402, SAG-301/16-II, 78v; daer ment noemt an den 

plasch, 1453, SAG-330/25, 436r. 

 

PLASSEN: an de plasen, 1445, RAG-SB/R 46, 41r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 24r; --?, 1462, 

RAG-SB/K 2448, 38r. 

 

PRIESTERAGE 1: dom(um) presb(yter)ri, 1259, RAG-SB, O; an de noertside van der 

priesteragien, 1418, RAG-SB, O; voor de priesteragie, 1445, RAG-SB/R 46, 1v; --?, 1459, 

RAG-SB/R 52, ??; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, ??; de priesteraghe, 1540, RAG-SB/R 859; 

daerment heet den durmackere voor de priestraige, 1606, SAG-330/128, 81v. 

 

PRIESTERAGE 2: een behuusde hofstede dienende tot priesteraige bij der kercke, 1614, RAG-

Rek.Bisdom. 

 

PRIESTERAGE 3: de nieuwe priesterage, 1625, RAG-Ev 696. 

 

PUITSGRACHT 1: de puuts gracht, 1562, SAG-330/79, 178v; up scoonstrate daerment heedt 

puytsgracht, 1575, RAG-Ev 224, 35r; --?, 1601, RAG-Ev 59, 93r; --?, 1601, RAG-Ev 578, 

189r; --?, 1601, RAG-Ev 451. E130-137 

 

PUITSGRACHT 2: an de puuts gracht, 1619, RAG-Vi 99, 208r. E1017-1023 

 

PUT: ten pitte CC roeden, 1387, SAG-330/8, 173r; --?, 1397, SAG-330/10, 311v; in de pitte / 

voor den pit / ten pitte, 1445, RAG-SB/R 46, passim; daerment heedt ten pitte, 1455, SAG-



250 

330/27, 135r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 12r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; ter plaetsen 

daerment heet Inde pitte onder meersch bosch ende gheweet, 1464, SAG-330/30, 5r; ten pitte, 

1502, RAG-SB/K 2610, 78v. 

Zie ook GROTE PUT. 

 

RABOT: up de lieve bij den Rabotte die men houd van den hee(re) van gav(er)e, 1378, SAG-

330/6, 234r; voor tRabot, 1455, SAG-330/27, 8r; Te soete moeyen bij den Rabotte, 1510, RAG-

BZ 1, 55r; tzoetemoeye bij den Rabotte, 1531, SAG-330/50, 339r; an trabot tverloren cost, 

1603, RAG-Lo 6, 71v; bij den rabotte, 1607, RAG-Vi 98, 10v; rabot, 1609, RAG-Vi 98 49v; 

lancx der lieve totten rabotte ghenaemt verloren cost, 1615, RAG-Vi 228, 44r; van (den) 

rabotte, 1616, RAG-Vi 228, 4v; an het trabodt van zoete moeye, 1617, RAG-Vi 99, 173r; te 

zoete moeyen ten rabotte up de lieve, 1620, RAG-Vi 99, 243r. 

 

REEDONK: up den Westack(er)e ter donc, 1432, SAG-330/20, 223v; up den reedonc, 1445, 

RAG-SB/R 46, 58r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 22r; --?, 

1502, RAG-SB/K 2610, 22v; up den Redonc, 1502, SAG-330/42, 88r; up den reeudonc?, 

ca.1525, RAG-SB/K 2610, 99v; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 133r; de Reedonck, 1562, SAG-

330/79, 178v; inde Reedoncken, 1574, SAG-28/23/85, 81r; metten Reedonc, 1575, SAG-

330/92, 169v; Reedonck, 1589, RAG-Ev 226, 109v; een stick zaylants ... dit ghenaempt den 

Reedonck, 1601, RAG-Ev 59, 76r; de Redonck toverdam, 1618, RAG-Ev 578, 113v. E308 

Zie ook GROTE REEDONK. 

 

REEVOORD: up den reevoert, 1412, SAG-330/15, 30v; j stic lants gheleghen daer ment heet 

up de Reeuvoert, ca.1480, RAG-SB/K 2448, 51v; voor den Reeuvoort, 1484, SAG-330/36, 

514r; neven den Reevoert, 1494, SAG-330/40, 40r; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 100v; van 

eenen p(ar)cheele grondts ghenaemt de Revoert, 1512, SAG-330/41, 354r; up den Reevoort, 

1539, RAG-SB/K 2611, 124r; den reeuvoort, 1599, RAG-Ev 227, 61v; den Reevoert, 1600, 

SAG-330/124, 44r; in de reeuvoorden, 1602, RAG-Ev 227, 89r; den reeuvoort, 1603, RAG-Ev 

227, 102r. A1031-1033,1035-1036 

 

REIBROEK: woutre van reibrouc, ca.1280, RAG-SB/R 31b, 30r; Woytin van Reybrouche, 

ca.1325-1330, RAG-SB/K 1436, 9v; Gerard de Reibrouc, id, 26r; Reybroeuc, ca.1326-

ca.1359?, RAG-SB/K 1435, 35r; Raybrouck, 1353, KUL-LI 27, O; in reybrouch, 1353, RAG-

SB, O; Reybroeuc, 1356, RAG-SB/K 1452, 36r; van reybrouc, ca.1360, RAG-SB/R 43, 25r, 

39r; in reybrouc, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 40v; Reybrouc, 1397, SAG-330/10, 

311vof339r?; reybrouc, 1412, SAG-330/15, 114v; --?, 1414, SAG-330/15, 231r; --?, 1429, 

SAG-330/19, 295r; --?, 1443, SAG-301/37, 184r; --?, 1445, RAG-SB/R 46, passim; --?, 1449, 

SAG-330/24, 413r; --?, 1455, SAG-330/26, 515v; --?, 1456, SAG-330/27, 310r; --?, 1457, 

SAG-330/28, 28v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; --?, 

1464, SAG-330/29, 559r; --?, 1465, SAG-330/30, 122v; --?, 1473, SAG-330/32, 339r; --?, 

1484, SAG-330/36, 544v; --?, 1485, SAG-330/37, 147r; Rybrouc, 1489, SAG-330/38, 164v; 

reibrouc, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; Reybrouc, 1510, SAG-330/44, 156r; --?, 1518, SAG-

330/46-III, 52r; Reybrouck, 1522, SAG-330/48, 70v; Reybrouc, 1538, SAG-330/55, 37r; --?, 

1539, RAG-SB/R 2611, passim; Raeybrouck, 1546, KUL-LI 101, 4r; Reybrouc, 1564, RAG-

SB/R 1020, 4v; reybrouck, 1574, RAG-Ev 224, 12v; --?, 1574, RAG-Ev 575, 46r; --?, 1574, 

SAG-28/23/85, 68v; --?, 1577-1579, RAG-Ev 575, 7r; --?  Reybrouck, 1586, SAG-330/104, 

260r; --?, 1588, 1591, 1592, 1594, 1595, 1600, RAG-Ev 576, passim. Na 1600 Reybrouck in 

alle bronnen. 
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REIBROEKSTRAAT: up Reybrouckstrate, 1577, RAG-Ev 575, 18v; --?, 1601, RAG-Ev 59; 

--?, 1602, RAG-Ev 576, 47v; Reybrouck straete, 1616, RAG-Ev 578, 33r; --?, 1624, RAG-Ev 

452, 72. 

 

REIBROEKSTRAATJE: an Reymbrouc straetken, ca.1420, RAG-SB/K 2450, 54v; tenden 

reybrouc straetkin, 1445, RAG-SB/R 46, 20r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 12r; --?, 1462, RAG-

SB/K 2448, 18r; an Reybrouc straetkin, 1465, SAG-330/30, 127r; --?, 1473, SAG-330/32, 539r; 

--?, 1502, RAG-SB/K 2610, 56r; an tReybroucstraetkin, 1510, SAG-330/44, 156v; --?, 1518, 

SAG-330/46-III, 52r; tenden Reibrouc straetkin, 1539, RAG-SB/K 2611, 35r; achter het 

Reybroucq straetkin, 1571, SAG-330/89, 13v; het Reybrouck straetkin, 1574, RAG-Ev 575, 

18r; --?, 1574, RAG-Ev 224, 12v; --?, 1574, SAG-28/23/85, 86v; het reybrouck straetken, 1609, 

RAG-Ev 227, 202v; --?  1612, RAG-Ev 450, 62; in de cleene reybrouck straete streckende naer 

den ommelooper, 1613, RAG-Ev 577, 294r. 

 

REIKEN: C roeden voor tReykin, ca.1490, RAG-SB/K 2448, 33v; up den Westackere endende 

ant reykin, 1502, RAG-SB/K 2610, 23v. 

Zie ook GROOT & KLEIN REIKEN; 

 

RIET/RIEN: int riet, 1372/1373, SAG-330/5, 218r/266v; --?, 1378, SAG-330/6, 178r; an tried, 

1392, SAG-330/9, 189r; int Riet, 1402, SAG-301/16-II, 78v; lants ... dat men heet in triet, 1412, 

SAG-330/21-II, 84v; --?, ca.1420, RAG-SB/K 2450, 50v; in triet, 1445, RAG-SB/R 46, 41v; 

--?, 1459, RAG-SB/R 52, 42r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 39v; meersch heet triet, 1502, RAG-

SB/K 2610, 53r; meersch heet triet / een alven bundre bosch heetet Riet bij de lambeke, 1539, 

RAG-SB/K 2611, 85v; een stick jnde Ryen, 1562, SAG-330/80, 55v; Landts int Riet, 1574, 

SAG-28/23/85, 85r; --?, 1576, RAG-Ev 575, 46r; tenden de Rien, 1576, RAG-Ev 224, 60r; 

daerment heet Int riet, 1576, RAG-Bo 407, 276v; Inde Rien, 1599, RAG-Ev 576, 37v; --?, 

1601, RAG-Ev 59, 222r; in de Lambeke tenden Rien, 1611, RAG-Ev 227, 255v.  

Zie ook GROOT RIET. D47,53,74 

 

RODENHUIZE: te schepe toot den Rooden huuze, 1485, RAG-ADo 8; van d(er) nuese ten 

Roed(en) huuse, 1487, RAG-ADo 8; gheheeten ten Roeden huuse, 1509, SAG-330/44, 54v; 

jeghen roethuus overe, 1520, SAG-WH 285; bij den Rooden *cruuse, 1523, SAG-330/48, 200r; 

over het Roehuus, 1530, SAG-301/86, 22v; de leede loopende vanden Roeden huus naer de 

donct ter brugghen, 1534, SAG-330/52, 220r; te dooresele ... bij den Rooden huuse, 1539, 

SAG-330/56, 101r; certaine maison et Cense ... appellée La Rouge maison, 1547, SAG-VI, 41r; 

beneden den rooden huusse, 1552, SAG-WH 287; up de kuere van dooricele bij tRoo huus, 

1558, RAG-As 1024, 349r; (ex919); bijden Rooden huuse hendende upde nieuvaert, 1559, 

SAG-330/76, 273r; bij troo huus, 1569, RAG-As 1025, 140r; (ex920); beneden den rooden 

huuse, 1577, SAG-WH 288; naer den Rooden huusse, 1599, RAG-Ev 227, 59v; bij et Roode 

huus, 1622, RAG-ADo 26. 

 

ROOTGRACHT: tenden roetgracht, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 71v; up dueremackere bij 

der rotgracht / roetgracht, 1445, RAG-SB/R 46, 1v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 1r; --? 1462, 

RAG-SB/K 2448, 7r; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 22r; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 62r. 

 

ROOTMAARDONK: up root maerdonc, 1445, RAG-SB/R 46, 93r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 

59v; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 78r; an roemers donc, 1502, RAG-SB/K 2610, 127v; viiiC r. 

heet Romaersdonc / in Roemaersdonc / Roet maerdonc, ca.1525, RAG-SB/K 2610, 40r, 130r, 

133v; aen Romordonc / In Romerdonc, 1539, RAG-SB/K 2611, 157r; daerment heedt den 

Rommelsdonck, 1574, RAG-Ev 224, 19v; den Rommelsdonc, 1574, RAG-Ev 575, 57r; den 
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Rommersdonck, 1576, RAG-Ev 575, 20v; jnden Rommelsdonck, 1594, RAG-Ev 576, 7v; 

*Romersbulck, 1598, RAG-Ev 576, 22r; Romels doncken, 1599, RAG-Ev 576, 52r; --?, 1600, 

RAG-Ev 227, 68r; --?, 1601, RAG-SB/R 1032, 25v. 

 

ROOTPUT: an den roetpit, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 44r; voer den Roetpit, 1425, SAG-

330/18, 297v; duermen an den roetpit, 1431, SAG-330/20, 70r; voor den roetpit, 1445, RAG-

SB/R 46, 20r; daerment heedt up den Rootpit, 1454, SAG-330/26, 124r; voor de roet pit, 1459, 

RAG-SB/R 52, ??; --?, 1460, SAG-330/28, 355r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 17v; --?, 1468, 

SAG-330/30, 372r; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 36r; hendende up den Rootput, 1516, SAG-

330/46-II, 67r; up den Roetput, 1539, RAG-SB/K 2611, 21r; den Rotput m(er)sch / in den 

Rotput, 1543, SAG-330/61, 32r; Inde Roetpuet, 1572, SAG-330/90, 180r; aen den Rootput, 

1574, RAG-Ev 224, 4v; Root putte, 1574, SAG-28/23/85, 64v; Inden rood(en) put, 1582, SAG-

330/99, 297r; tLaetscip van den Rootputte, 1591, RAG-Ev 576, 29v; een ghemeenen meersch ... 

ghenaemt den rootpit, 1601, RAG-Ev 59, 23r; daerment naempt Inden roodtpit, 1605, RAG-Ev 

450, 1; in den rootput, 1605, RAG-Ev 576, 17r; --?, 1608, RAG-Ev 227, 200v; --?, 1614, RAG-

Ev 578, 53v; --?, 1614, RAG-Vi 99, 88v; boven den rootpudt, 1624, RAG-Ev 452, 71. E662-

686 

Zie ook BOVEN DE ROOTPUT. 

 

ROOTPUTTE: de heerlichede vande rootputte, 1582, RAG-WD 62, 66r; up de voors. 

heerlichede van de rootputte zuudt de calene, id, 66v. 

 

ROSTIJNEDREEFKEN/-STRAATJE: het hostijndreefken, 1601, RAG-Ev 59, 322v; het Roos-

tijn straetken, 1620, RAG-BE III. Woestijne- ? 

 

RUFELAERTSGOED / RUFELHOVE: Jan Rufelaert ... van zijnen pachtgoede gheheeten te 

Rufelhove, 1539, RAG-SB/K 2611, 136r; an Rufelaerts goeyken, 1550, SAG-92bis, 266r?; 

bachten Ruffeleers goedt, 1569, RAG-As 1025, 140r. (ex920) 

 

RUGGHEMANSPUT: In de ghemeene mersch onder Langherbrugghen bij rugghemans putte 

metten eenen eynde op de moervaert metten anderen eynde aen den coutere, ca.1560, RAG-

SB/K 2611, 147v. Brugghemans Put? 

 

RUTSENBURG: jnde rutssenbuerch, 1445, RAG-SB/R 46, 3r; tenden rutschen borch, id, 58r; 

--?, 1459, RAG-SB/R 52, 2r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 29r; Inden Ruessenbeerch, ca.1480, 

RAG-SB/K 2448, 23r; Inde lantbeke diement heet ruutsenbuerch, 1502, RAG-SB/K 2610, 47v; 

Inden Rodtsenburs, 1510, SAG-330/44, 156r; --?, 1518, SAG-330/46-III, 52v; In den 

Rutsenbuerch, 1539, RAG-SB/K 2611, 51v; daerment heedt Inden Rutsenburgh, 1574, RAG-

Ev 224, 4v; in (den) *rudsenbulck, 1601, RAG-Ev 59, 204r; rutsenburch, 1603, RAG-Ev 227, 

114r; --?, 1622, RAG-Ev 578, 297v. 

 

SABBENS: up sabbens, 1368-1374, RAG-SB/R 39, 28v; in loco qui dicitur up sabs prope 

dorenseele, ca.1375, RAG-SB/R 31a, 19v; up sabbens, 1394, RAG-SB/R 61, 77v; te doerensele 

ter stede datmen eet up sabbes, 1400, SAG-301/15-III, 34r; ter stede daerment heet up sabbins, 

1416, SAG-330/16, 63v; --?, 1419, SAG-330/17, 34r; --?, 1419?, RAG-SB/K 2450, 71r; te 

dorizele up sabbas / up scabbats, 1431, RAG-SB/R broodrol; in everghem up sabbins, 1433, 

SAG-330/20, 326r; up sabbins, 1445, RAG-SB/R 46, passim; up sabbans, 1454, SAG-330/26, 

415r; ter plaetsen daer ment heet ter sabbins, 1456, SAG-330/27, 154v; up scouwins, 1457, 

RAG-SB/R 63, 65r; up sabbins, 1459, RAG-SB/R 52, 28r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; 

habbins, 1465, SAG-330/30, 39r; up sabbins, 1483, SAG-301/57, 128v; --?, 1483, SAG-330/36, 
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257v; --?, 1489, SAG-330/38, 164v; bij doresele daer ment eedt up *sauwins, 1494, SAG-

330/40, 66r; up sabbins, 1495, RAG-SBS; --?, 1499, SAG-330/41, 297v; daer ment heedt up 

zabbins?, 1501, SAG-330/42, 88r; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; Sabbins, 1508, SAG-

330/43, 362r; te doorissele up tzabbins, 1509, SAG-301/71, 46r; sabbins?, 1517, RAG-SB/R 65, 

57v; --?, 1517, RAG-SB/R 66, 37r; up tsabbins, 1523, SAG-330/48, 200r; *tzawijns, 1526, 

SAG-330/49, 57v; up sabbins, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; up sabbijns, 1548, RAG-SB/R 

801; sabbins, 1554, SAG-301/107, 66r; sabbijns?, 1575, RAG-Ev 224, 32?; --?, 1576, RAG-Ev 

224, 46r; --?, 1582, SAG-330/100, 113r; --?, 1585, RAG-Ev 225, 5v; up sabbins, 1586, SAG-

330/105, 172r, sabbijns?, 1590, RAG-Ev 226, 13r; --?, 1590-1606, RAG-Ev 576, ??; te sabbens, 

1601, RAG-Ev 59, 488v; --?, 1602, RAG-Ev 227, 89r; --?, 1605, RAG-Ev 450; --?, 1609, 

RAG-Ev 577, passim; --?, 1612, RAG-Ev 450; --?, 1620, RAG-Ev 577, passim; up tSabbens, 

1624, RAG-Ev 227, 382v. 

D27-46 

 

SABBENSSTRAATJE: tsabbins straetken, 1539, RAG-SB/K 2611, 135r; oost Sabbins 

straetken, 1585, RAG-Ev 225, 5v; --?, 1590, RAG-Ev 226, 13r. 

 

SCHAAK 1: een herberghe gheheeten tscaec staende te dorissele an den driesch, 1444, SAG-

301/37-II, 100r. 

 

SCHAAK 2: achter de eerberghe gheheeten tscaec, 1490, SAG-330/39, 13r; achter scaec, 1502, 

RAG-SB/K 2610, 1r; Int scaec, 1511, SAG-330/44, 231v; eene behuysde hofstede ... 

ghenaempt tscaec, 1517, RAG-SB/R 65, 52v; --?, 1517, RAG-SB/R 66, 34v; --?, 1518, RAG-

K-S XVIII, 62r; achter tscaec, 1539, RAG-SB/K 2611, 61r. 

 

SCHE(D)ELWEG: up den scheedelwech, 1361, RAG-SB, O; in den sceedelwech, ca.1370, 

RAG-SB/R 1, 37v; up den scheedel wech, 1412, SAG-330/15, 57r; --?, 1413, SAG-330/15, 

104v; up den sceedelwech, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 37r; anden sceedelwech, 1428, SAG-

330/19, 233r; --?, 1431, SAG-330/20, 34r; sceedel wech / sceelwech, 1445, RAG-SB/R 46, 9r; 

--?, 1462, RAG-SB/K 2448, 9r; up den sceelwech bij der vurst, 1463-1501, RAG-SB/K 2448, 

19r; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 3v; up den sceedelwech jnden keercackere, 1512, RAG-SBS; 

den sceet wech, 1539, RAG-SB/K 2611, 17v. ADV: SCHEEWEG 

 

SCHERPSCHOOT: up sceerpscoet, 1445, RAG-SB/R 46, 54r; up scerp scoet, id, 72v; --?, 

1459, RAG-SB/R 52, 33r; up scerp scoet, 1462, RAG-SB/K 2448, 47r; In sceerpscoet up daude 

straete, 1502, RAG-SB/K 2610, 106v; daerment heedt up sceerpscoot, 1505, SAG-330/43, 37v; 

up sceerp scoet, 1539, RAG-SB/K 2611, 139v. 

 

SCHIPDONK: ter plaetsen daerment heet up den scipdonc, 1454, SAG-330/26, 415v; up de 

scipdonc, 1516, SAG-301/74, 174r; up scipdonc, 1527, SAG-301/83, 11v; up *stipdonc bij den 

Rooden *cruuse, 1523, SAG-330/48, 200r; up de scipdonc, 1534, SAG-330/52, 220r; den 

scipdonct, 1538, SAG-330/56, 16v; up scipdonck, 1542, SAG-330/60, 54v; den scipdonct?, 

1555, SAG-92bis-II, 118v; van den schipdonck boven den traghele, 1555, SAG-330/73, 20v; 

een slachbosch die men heet op tscipdonck commende metten eenen hende opde nyeuwe vaert, 

1557, SAG-330/75, 52v; een ghemet bosch ghenaempt Schipdonck, 1572, SAG-330/90, 176v; 

--?, 1576, SAG-330/93, 348r. 

 

SCHIPGRACHT: locum qui dicitir scipgracht, 1240 kop.18e, RAG-BE I; fossatum nostrum 

inter Gandavum et Artevelde quod dicitur *scimpgracht, 1251, MMG-F 16; In de scipgracht, 

1319, RAG-K-10-24; up de scipgracht, 1372, SAG-330/5, 143r; --?, ca.1375, RAG-SB/R 1, 
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196v; up tscipgracht, 1383, SAG-330/7, 192r; --?, 1397, SAG-330/11, 12v; up de scipgracht, 

1445, RAG-SB/R 46, 30v; ter scipleeden, id, 55r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, ??; --?, 1462, RAG-

SB/K 2448, passim; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 75r; --?, 1520, SAG-330/47, 205v; up de 

scipgracht, 1525, SAG-301/81, 12v; --?, 1528, RAG-BD; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 25v; --?, 

1576, RAG-Ev 575, 35v. 

 

SCHOONSTRAAT: in sconestrate, ca.1280, RAG-SB/R 31b, 30r; Scoenstrate, 1325-1330, 

RAG-SB/K 1436, 25r; Scoen strate, ca.1325-ca.1350, RAG-SB/K 1452, 50r; scoenstrate, 1356, 

RAG-SB/K 1452, 50r; --?, ca.1360, RAG-SB/R 43, 39r; in scoe(n) strate, ca.1386, RAG-SB/R 

60, 19r; de scoenstrate, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 44r; scoen strate?, ca.1420, RAG-SB/K 

2450, 54v; jnde scoenstrate, 1445, RAG-SB/R 46, passim; biider scoener straten, 1456, SAG-

330/27, 310r; --?, 1457, RAG-SB/R 63, 60v; jnde scoen strate, 1459, RAG-SB/R 52, passim; 

--?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; --?, 1466, SAG-330/20, 229r; --?, 1470, RAG-SB/R 879; 

--?, 1478, RAG-SB/R 64, 32r; --?, 1479, RAG-SB/R 879; omtrent der *steenstrate, 1489, SAG-

330/38, 164v; ter scoonstrate, 1490, SAG-330/38, 313r; daer ment eedt de scoe(n) straete, 1500, 

SAG-330/41, 368v; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; --?, 1501-1585, RAG-SB/R 1020; in 

de scoonstrate, 1503, SAG-301/68, 19v; --?, 1508, SAG-330/43, 340r; de scoenstrate, 1517, 

RAG-SB/R 65, 55v; --?, 1517, RAG-SB/R 66, 36r; de scoonstrate, 1518, RAG-K-S XIX, 69; de 

schoonstrate, 1522, SAG-330/48, 70v, 81r; inde scoonstraete, 1523, SAG-330/48, 118v; --?, 

1524, SAG-301/80, 12v; schoonstrate?, 1538, RAG-SB/R 801?; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 

passim; schoonstraete, 1562, SAG-330/79, 136v; --?, 1567, RAG-BE II; scoonstrate, 1574, 

RAG-Ev 450; --?, 1574, RAG-Ev 224, 35r; --?, 1576, RAG-Ev 575, 6v; schoonstraete, 1576, 

SAG-330/93, 353r; --?, 1578, RAG-Ev 224, 71r; --?, 1578, RAG-Ev 575, 4r; --?, 1587, SAG-

330/107, 18v; --?, 1587-1596, RAG-Ev 81-95?; schoonstrate, 1593, RAG-Ev 576, 4r. 

 

SCHOOR: m(er)ssche ... ter stede daerment heet in den scoer, 1428, SAG-330/19, 141v; --?, 

1431, SAG-330/20, 77v; in de scormeersch, 1456, SAG-330/27, 97r; daerment heedt Inde 

scoor, 1494, SAG-330/40, 66r; In de scorre ... daer ment heet Inde scoore, 1510, SAG-330/44, 

156r; In de scorre / schorre, 1518, SAG-330/46-III, 52v; in den schoor, 1558, SAG-330/75, 

319v; meersche ligghende jnde schoir, 1571, SAG-330/89, 13v; In de schorre / daerment nompt 

Inde schoirmeersch, 1574, SAG-28/23/85, 93r; inden heyffinc daerment heet in de schoore, 

1594, RAG-Ev 576, 9v; meersch ligghende in den heyfinck ghenaempt de Schoore, 1601, 

RAG-Ev 59, 382r. C125-164 

 

SCHOOT: In doesthende van den scoete, 1391, SAG-330/9, 182v; up den scoet, 1412, SAG-

330/15, 30v; in den scoet, 1428, SAG-301/29-II, 92r; betoost der meerigheleede thenden scoete, 

1434, SAG-330/20, 435r; --?, 1438, SAG-330/21, 434r; up de scoet neven de breede strate, 

1454, SAG-330/26, 415r; daermen heedt up de scoet, 1494, SAG-330/40, 40r; an den scoet, 

1502, RAG-SB/K 2610, 63r; up den scoot, 1533, SAG-330/52, 169v; up den scoot, 1538, SAG-

330/56, 16v; up den schoot, 1557, SAG-330/75, 52r. A864,866 

 

SCHOUTHEETDOM: scoutheetdomme, 1333, RAG-K-XI-54; up tscoutheetdom, 1360, 1363, 

RAG-K-XIII-176; scoutheetdom, 1363, RAG-K-XIV-188bis; up tscouteetdom, 1412, SAG-

330/15, 30r; in scouteetendom, ca.1420, RAG-SB/K 2450, 60r; theerscip dat men heet 

tscoutheetdom, 1412-1445, RAG-SB/R 1, 209v; daerment heedt up tscoutheetdom, 1438, SAG-

330/21, 387r; up scouteetdom, 1445, RAG-SB/R 46, 59r; int scoutheetdom van everghem, 

1455, SAG-330/26, 534r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 

passim; tschoutheetdom, 1460, RAG-K-XXIX-372; schoutedom, 1474, RAG-K B 10'32, 70r; 

van den schoutheetdomme, 1482, MMG-N 5; up tscouteetendom van everghem, 1486, MMG-N 

44; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; up tscoutheet doem, 1511, RAG-SB/R 1020; 
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schautheetdom, 1520-1527, RAG-SB wandelkoop; up tscautedom, 1539, RAG-SB/K 2611, 

129r; upt tschauteetdom, 1554, RAG-R.B; onder Schautheetdom, 1559, 1586, RAG-F 610; --?, 

1586, RAG-F 611; het Schautheetdom, 1590, 1591, 1593, 1594, 1595, RAG-Ev 659-663; 

Schautheetdom, 1597, RAG-F 610; scauteetdom, 1600, SAG-330/124, 44r; wyck van 

overtwaetere up het schautheetdom, 1612, RAG-Ev 450, 35; Schautheetdom, 1618, RAG-Ev 

664. 

 

SINT-ADRIAAN: deen heelft van eenen huuse ende stede ... ghenaemt s(en)te adriaen ghestaen 

ende gheleghen ter langher brugghen, 1525, SAG-301/80, 137v. 

 

SINT-CHRISTOFFELSSTRAATJE: van Langher brugghe beghinnende tot s(en)te xpoffels 

straetken (dat deur de vaert loopt), 1588, SAG-330/107, 64v. 

 

SINT-JORIS 1: een behuusde stede ... onder de heerlichede van Belzeele an den driesch 

ghenaemt in sinte Jooris, 1583, RAG-Vi 55, 7r; eene behuusde hofstede ...  wezende eene 

herberghe ghenaemt S(in)te Jooris, 1586, RAG-Vi 55, 53r; eene heerbeerghe ghenaemt S(in)te 

Jooris, 1607, RAG-Vi 98, 11r; --?, 1618, RAG-Vi 99, 196v. 

 

SINT-JORIS 2: woonen(de) ter langher brugghen in sent Jooris, 1521, SAG-214/1, 201r; van 

eenen huuse ... ghestaen bij der Langherbrugghen ghenaemt tsente Jooris jeghenwoordel. 

ghebruuct bij Jan Ghiselins, 1579, SAG-330/97, 90r. 

 

SLAAKT 1: in de slaect, 1424, SAG-301/27-II, 77v; --?, 1437, SAG-301/34, 90r; --?, 1444, 

SAG-330/23, 159v?; in de slaecht ... bii der kercbrugghen / boven der slaect te gheetscuere / 

jnde slaect te Wuppelghem, 1445, RAG-SB/R 46, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; 

jnde slaect, 1473, SAG-330/32, 339r; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; --?, 1502, SAG-

330/42, 88r; daer ment zeeght jnde slaeck, 1518, SAG-330/46-III, 80v; boven de slaeck, 1539, 

RAG-SB/K 2611, 85v; --?, 1539, SAG-330/76, 272v; In de slaect, 1555, RAG-B 3078; in de 

slochte ter gheertschuere, 1603, RAG-Ev 576, 6v. B688,695 

 

SLEIDINGERHULLE: toete sleidinghen hulle, 1293, RAG-SB, O; bij sleyndingher hulle jn de 

prochie van Everghem, 1358, RAG-SB, O; te sleydinghen an den hul, 1360, SAG-330/2, 295v; 

te sleydinghe an den hul, 1362, RAG-K-D 118; te sleydinghe an de hul in de prochie van 

ev(er)ghem, 1365, SAG-330/4, 5v; tsleidinghe an den hul, midden 14e/1345?, RAG-SB/R 

1038, 14v; te sleydinghen ten hulle, ca.1400, RAG-SB/K 2305; in de prochie van everghem 

daer ment heet tsleydinghen ten hulle, 1412, SAG-301/21-II, 47r; --?, 1417, RAG-SB/K 1437, 

26r; bij sleydinghenhulle, 1448, SAG-301/39-II, 151v; *sleyhynghe hulle, 1449, SAG-330/24, 

467r; tsleynghe ten hulle, 1450, SAG-301/40-III, 53r; binnen der prochie van everghem ter 

plaetsen daer ment heet te sleedinghen ten hulle, 1453, SAG-330/26, 35r; tsledinghen ten hulle, 

1481, SAG-330/35, 434r; te sleedinghe(n) hulle binnen everghem, 1489, RAG-KB 10'36, 4v; te 

sleidinghe ten hulle, ca.1490, RAG-SB/K 2448, 16v; sleidinghe ten hulle, 1502, RAG-SB/K 

2610, 38v; te sleedinghen hulle binnen everghem, 1503, RAG-SB/K 1433, 28v; tsleedinghen 

daer ment zeeght ten hulle, 1507, SAG-330/43, 237v; ten hulle tsleedinghen, 1521, SAG-

301/77, 1r; Sleynghe ten hulle, 1551, SAG-301/104, 252r; sleynghen ten hulle, 1553, RAG-B 

3074; te sleydinghen daer ment noumpt ten hulle, 1561, SAG-301/112, 7r; tsledinghen ten 

hulle, 1564, RAG-B 3086; van zevecote naer sledinghe ten hulle / Sleyne ten hulle, 1601, RAG-

Ev 59, 150v. 

 

SMISSE: aen kerckbrugghe bij (der) smesse, 1541, SAG-330/58, 97v; bij de smesse, 1582, 

RAG-F 611. 
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SMOORBRUGGE: smoerbrugghe, 1574, SAG-28/23/85, 85r; de smoorbrugghe, 1578, RAG-

Ev 575, 3r; --?, 1589, RAG-Ev 576, 39v; --?, 1593, 1595, RAG-Ev 576, passim. 

 

SMOORPUT: den smoerpit, 1502, RAG-SB/K 2610, 68v; up den smoerput, 1539, RAG-SB/K 

2611, 89v; een stick landts In de lambeke ghenaempt de smoorputte, 1564, RAG-SB, O. 

 

SPEIBROEK: in locis qui dicuntur speisbroch dorme et cro(m)velt, 1270, RAG-KSB, O; 

speisebrouc, 1280, SB/R 31a, 37v; Soy van speisbrouc, 1314, B-L, O; de rente van speysbrouc, 

1326, RAG-B 10'2, 24v; in pesebrouc, 1355-1365, RAG-SB/R 31a, 11v; soy van speisbrouc, 

1360, RAG-SB/R 34, 26r; syger(us) van speybrouc, 1368-1374, RAG-SB/R 39, 44r; teverghem 

up teerscip van speisbrouc, 1383, SAG-330/7, 189r; up speysbrouc, 1394, RAG-SB/R 61, 85v; 

up theerscip van speisbrouc, 1401, SAG-301/16-II, 1v; --?, 1405, RAG-SB/R 879; speysbrouc, 

1419, SAG-330/17, 173r; Int laetscap van speysbrouc, 1429, SAG-330/19, 264r; --?, 1432, 

SAG-330/20, 205r; laetscepe van speybrouc, 1440, RAG-SB/R 274, 47r; laetscip van 

speysbrouc, 1445, RAG-SB/R 46, 91v; ter stede daerment heet up dlaetscip, 1456, SAG-330/27, 

147v; de tiende van speybrouc, 1457, RAG-SB/R 63, 53v; speysbrouc, 1459, RAG-SB/R 52, 

8r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, ??; --?, 1478, RAG-SB/R 64, ??; up laetscip van speybrouc, 

1499, SAG-WH 270, 39r; up speibrouc, 1502, RAG-SB/K 2610, 128v; tlaetscip van speybrouc, 

1517, RAG-SB/R 65, 56r; --?, 1517, RAG-SB/R 66, 36v; --?, 1518, 1534, RAG-SB/R 370; --?, 

1539, RAG-SB/K 2611, passim; --?, 1547, SAG-330/65, 20v; --?, 1550, RAG-SB/R 879; 

Laetscip van Speybrouck, 1574, RAG-Ev 224, 19v; --?, 1576, 1578, RAG-Ev 575, 11v; --?, 

1598, 1600, 1604, RAG-Ev 576, passim. 

 

STEENDAM: anden steendam, 1533, SAG-33052, 169v; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 132v; up 

den *stuendam, 1574, SAG-28/23/85, 103r; up den steendam, 1576, RAG-Ev 575, 19v; den 

steendam zuut den nieuwen vaert, 1609, RAG-Ev 577, 65r; daerment naempt den steendam / 

*steendamp, 1612, RAG-Ev 450, 82; --?, 1612, RAG-Ev 577, 177v; daerment naempt 

steendam, 1614, RAG-Ev 578, 11v. 

 

STEENSTRAATJE: an steenstraetkin, 1500, SAG-330/41, 337v. 

 

STEGE: neffens de steghe, 1445, R-SB 46, 10r.; 11r.; an stolenee(r)s steghe, 1445, R-RB 46, 

11r.; 1459, R-SB 52, (copij nr. 46), 1462, K-B lo2 31, 2v.; 4r.; 9r.; ca. 1480, K-B 10” 31, 

14v.; 1501, K-B 10” 44, 7v.; ca. 1530, K-B 10” 44, 26r.; ande strate ghenaempt de steghe, 

1567, K-B 2 

 

STENEN BRUGGE: bij der steenen brugghe ten hulle, 1462, RAG-SB/K 2448, 29v; --?, 1502, 

RAG-SB/K 2610, 51r. 

 

STEERT: In draelinghe meersch daer ment eedt den steert, 1500, SAG-330/41, 368v; iiiiC r. jn 

draelinghe meersch gheheeten d(en) steert, 1502, RAG-SB/K 2610, 20r; --?, 1539, RAG-SB/K 

2611, 29v; twee sticken hettinghe ... dits ghenaempt den Steert, 1601, RAG-Ev 59, 78r; den 

steert meersch jn boordekens, 1616, RAG-Ev 578, 36r; den steert, 1622, RAG-Ev 578, 274v; 

--?, 1622, RAG-Ev 451; --?, 1623, RAG-Ev 452, 6. E280,283,284,291,292 

 

STEERTDREVE: inde steertdreve, 1539, RAG-SB/K 2611, 53r. 

 

STEGE: zie ACHTERSTEGE. 
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STEGESTRAAT: oost de Steghestraete, 1601, R-E 59; de steghe strate, 1603, R-E 576, 22r.  

 

STROOMKEN: upt stroimken te venis plassche, 1552, RAG-B 3074; opt stroomken, 1591, 

RAG-Ev 226, 44v; --?, 1618, RAG-Ev 227, 319r; bij tstroomken, 1620, RAG-BE III. 

 

STUIVENBERG 1: vC r. gheheeten den stuvebeerghe, 1463-1501, RAG-SB/K 2448, 11r; daer 

ment heedt stuvenberch, 1500, SAG-330/41, 406r; stuvebeerghe?, 1502, RAG-SB/K 2610, 7v; 

den stuvenbeerch, ca.1525, RAG-SB/K 2610, 45r; iiC lxxvi r. gheheeten stuvenbeerghe bij den 

plassche, 1539, RAG-SB/K 2611, 10r; up stuvenberch, 1552, RAG-B 3074; twee sticken 

zaylants ... ghenaemptstuvenberghe, 1601, RAG-Ev 59, 287r. D807,810,811 

 

STUIVENBERG 2: ligghende stuvenberch, 1545, RAG-SB/R 861; een behuusde hofstede bij 

der kercken daerment heedt up stuvenberghe, 1575, RAG-Ev 575, 88v; tstuvenberghe ... Inde 

prochie van everghem, 1576, SAG-301/123, 224v; up den wijck van schoonstrate daerment 

naemt up stuvenbergh / up stuvenberghe bij den durpe anden kercackere, 1578, 1579, RAG-Ev 

575, 3r; uut de stede tstuvenberch, 1612, RAG-SB/R 847, 5v.  

 

TERDONK: willelmus dictus de donc, 1253, KUL-LI 4, O; hugo de donc, ca.1280, RAG-SB/R 

31b, 2r; ter donch, 1363, SAG-330/3, 189v; te doerencel bi der donct, 1414, SAG-330/15, 228v; 

ter donc, 1426, SAG-330/18, 363v; ter donct, 1426, SAG-330/19, 6v; --?, 1427 kop.1509, SAG-

7bis/4, 32r; --?, 1428, SAG-330/19, 155v; --?, 1434, SAG-330/20, 435r; --?, 1438, SAG-

330/21, 434r; bij der donct, 1439, SAG-330/22, 120v; ter donct, 1447, SAG-301/39, 176r; ter 

donct, 1449, SAG-301/40-II, 36v; tot donct, 1463, RAG-SP 285, 25v; ter donct, 1465, ARA-

RK 45220, 138v, 147v; te dooresele ter donct, 1491, SAG-330/39, 58r; te dooresele bij donc, 

1494, SAG-330/40, 66r; bij der donct, 1504, SAG-7bis/4, 242r; naer Donct, 1508, ARA-WK 

3443, O; donct, 1511, SAG-330/44, 254r; ter donct in everghem, 1518, SAG-330/46-III, 53r; 

twee ghemete in de donc, 1523, SAG-330/48, 200r; naer de donct, 1534, SAG-330/52, 220r; de 

hofstede jn de donct, 1538, SAG-330/56, 16v; ter donct, 1542, SAG-330/60, 54v; --, 1547, 

SAG-VI, 41r; Inde donct, 1557, SAG-330/75, 52r; naer Donct, 1585, ARA-WK 3447, O; ter 

donct, 1621, SAG-330/136, 1r; --?, 1623, SAG-330/136-II, 86v; --?, 1625, SAG-530/37. 

 

TERDONKBRUGGE: te dorenzele ... an der brugghen ter donch, 1363, SAG-330/3, 189v; te 

doerencel bi der donct ter brugghen, 1414, SAG-330/15, 228v; ter donct ter brugghen, 1426, 

SAG-330/19, 6v; ter donct over de brugghe, 1434, SAG-330/20, 436r; ter donct over de 

brugghe, 1438, SAG-330/21, 421r; --?, 1439, SAG-330/22, 120v; aen de brugghe ter donct, 

1449, SAG-301/40-II, 36v; tot donct ter brugghen, 1463, RAG-SP 285, 25v; toet der brugghen 

gheheeten ter donct, 1465, ARA-RK 45220, 147v; te dooresele ter donct bij der brugghen, 

1491, SAG-330/39, 58r; te dooresele bij donc ter brugghen, 1494, SAG-330/40, 66r; naer Donct 

ter brugghen, 1508, ARA-WK 3443, O; te Doorezele bijder Donct ter brugghen, id; an dese 

zijde der donct brugghe, 1511, SAG-330/44, 254r; ter brugghen ter donct jn everghem, 1518, 

SAG-330/46-III, 53r; naer de donct ter brugghen, 1534, SAG-330/52, 220r; ligghende ter donct 

ter brugghen, 1542, SAG-330/60, 54v; vers le pont appellé ter donct, 1547, SAG-VI, 41r; naer 

*Dont ter Brugghe, 1553, ARA-WK 3446, O; naer Donct ter Brugghen, 1585, ARA-WK 3447, 

O. 

 

TIENDESCHURE: de x scuere gheleghen an belsele strate, 1428, SAG-GB 159, 44v; C roeden 

lants voor de tiende scuere, 1455, SAG-330/27, 8v; achter de tien schuere, 1531, SAG-330/50, 

339r; in belsele ande tienschuere, 1547, SAG-330/65, 20v; iiiiC roeden gheheeten de thiende 

schuere, 1553, SAG-330/71, 88r; --?, 1569, RAG-BE II; een stick gheheeten de thiende schuere, 

1573, SAG-GB 170, 17r; de thien schuere, 1579, RAG-BZ 207bis, 12r; up belsele ghenaempt 
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de thien schuere, 1580, RAG-Ev 802; int gheweste daerment heet de tien schuere, 1583, RAG-

Vi 55, 8v; een oudt bunder lants ghenaempt de thienschuere, 1608, RAG-Vi 98, 31v.   

E1016,1026,1027 

 

‟s TOLLERNEERSSTEGE: neffens de steghe, 1445, R-SB 46, 10r.; 11r.; an stolenee(re)s 

steghe ... al van Jan den tolenee(re)n  commende, 1445, RAG-SB/R 46, 11r.; 1459, R-SB 52, 

(copij nr. 46), 1462, K-B lo2 31, 2v.; 4r.; 9r.; ca. 1480, K-B 10” 31, 14v.; ca. 1530, K-B 10” 

44, 26r. 

 

TRAPPAERTSBRUGGE: an trappaerts brugghe, 1553, RAG-F 5397; over de trappaerts 

Brugge, 1569, 1588, 1599, RAG-F 607; de trappaerts brugghe te Everghem, 1618, RAG-R-B, 

45r; an  de trappersche brugghe bij langherbrugghe / an de trappers brugghe, 1621, 1622, RAG-

Ev 578, 299r; --?, 1621, RAG-Ev 451; --?, 1624, RAG-Ev 452, 137. 

 

TRAPPAERTSSTEDE: trappaerts stede, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 84r; iiiiC lxxiii r. heet 

trappaerts stede, 1445, RAG-SB/R 46, 81v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 53r; --?, 1462, RAG-

SB/K 2448, 71v; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 114v; gheheeten trappaerts stede, 1539, RAG-

SB/K 2611, 114r. 

 

TRAPPAERTSSTRAATJE: neffens trappaerts straetkin, 1417, RAG-SB/K 1437, 28r; trappers 

straetkin, 1489, RAG-SB/K 2448, 4r; neffens trappaerts straetkin, 1503, RAG-SB/K 1439, 

144r; --?, 1503, RAG-SB/K 2454, 3v. 

 

TROOST: daerment heedt Inde troest, 1429, SAG-330/19, 295r. Ev/Sl? 

 

TUSSEN BEIDE DE LEDEN: daer ment heet tusschen beede de leen, 1463-1501, RAG-SB/K 

2448, 3r; tusschen beede de leeden, ca.1500, RAG-SB/K 2448, 47v; --?, 1502, RAG-SB/K 

2610, 9v; jn de langhe Wulghe tusschen beede de leen zuudt de caelne, 1539, RAG-SB/K 2611, 

33r; m(er)sch tusschen beede de Leeden, 1541, SAG-330/58, 97v; mersch gheheeten tusschen 

beede de leeden an thoerekin, 1545, RAG-SB/R 861; daerment eedt tusschen beede(n) leeden, 

1564, SAG-330/82, 31v; tusschen beede de leeden, 1612, RAG-Ev 227, 281r; --?, 1613, RAG-

Ev 577, 264r; daerment heet tusschen grachten, 1624, RAG-Ev 227, 375r. 

 

UILENDONK: an de strate die men heet VVlendonc, 1428, SAG-GB 159, 22r; an kerckstraet-

ken daert heet hole(n) do(n)ch, 1463-1501, RAG-SB/K 2448, 30v; ant keerchstraetkin daer heet 

hulendonc, 1502, RAG-SB/K 2610, 1v; up tgoet thuledonc, 1527, RAG-SB/K 1440; --?, 1532, 

1538, RAG-SB/R 1020, 5r; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 20v; huulendonc, 1542, RAG-SB/R 

1020; hulendonck, 1547, 1549, RAG-SB/R 1020; huelendonck, 1574, SAG-28/23/85, 63r; --?, 

1578, RAG-Ev 575, 6v; --?, 1580, RAG-Ev 820; --?, 1590, RAG-Ev 576, 14r; --?, 1593, RAG-

Ev 226, 84r; --?, 1594, RAG-Ev 576, 15r; --?, 1594, RAG-Ev 662, 42r; up huylendonc, 1598, 

1599, RAG-Ev 576, 26v; huelendonck, 1600, 1602, RAG-Ev 576, 23r; --, 1605, SAG-330/127, 

29v; --?, 1608, RAG-Ev 227, 193r; --?, 1612, RAG-Ev 450, 30; heulendonc, 1614, RAG-Ev 

578, 23r; heulendonck, 1625, RAG-Ev 453, 24?. 

 

UILENDONKSTRAATJE: an de strate die men heet VVlendonc, 1428, SAG-GB 159, 22r; het 

huelendonck straetken, 1601, RAG-Ev 59, 28r; 't heulendonck straetken, 1616, RAG-Ev 578, 

31r. 

 

UITVANG 1: in loco qui dicitur huut vanc, 1259, RAG-SB, O; Dit es de huutvanc, 1326-1329, 

RAG-SB/K 1435, 23v; dat men heet in den huut vanc, 1369, SAG-330/4, 237v; Dit es de 
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huutfanc, 1368-1374, RAG-SB/R 39, 42v; in Everghem in den vutfanc, 1390-1400, RAG-SB/K 

2450, 10v; in de vutfnc, id, 43r; in den huutvanc bachten den huse van der borch, 1394, RAG-

SB/R 61, 84v; xii bunder lants dat men heet den uutfanc, 1419, RAG-SB/R 879; in den vutfanc, 

ca.1420, RAG-SB/K 2450, 64r; ter stede daerment heet den uutfanc, 1428, SAG-330/19, 221r; 

dat men heedt den huutvanc, 1429, SAG-330/19, 295r; in den hutfanc / huutfanc / huutvanc / 

Vutfanc / huutwanc? / Vutvanc / van den huutvanghe, 1445, RAG-SB/R 46, passim; xii bunders 

lants ... daer ment heet den huutvanc, 1457, RAG-SB/R 63, 56r; daerment heet den Vutfanc, 

1459, SAG-330/28, 212r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; daerment heet up den Vutfanc, 

1476, SAG-330/33, 288r; den Uutvanc / uutfanc, 1478, RAG-SB/R 64, 27v; daerment eed den 

Uutfanc, 1490, SAG-330/39, 34v; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; den Vutvanc, 1507, 

RAG-K-S XIV, 74; --?, 1511, RAG-K-S XVI, 4; --?, 1517, RAG-K-S XVIII, 17; --?, 1517, 

RAG-SB/R 66, 32r; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; daerment noumpt den Vutvanck 

achter de kercke van everghem, 1561, SAG-301/112, 113r; Inden Vutvanck, 1574, SAG-

28/23/85, 70r; achter everghem keercke daerment nompt den Vutvanck, 1576, SAG-330/93, 

353r; --, 1585, SAG-330/103, 277v; daerment noempt Inden Vutvanck, 1588, RAG-Ev 576, 

22v; --?, 1598, RAG-Ev 576, 6r; in den Wtvanck, 1605, 1606, RAG-Ev 227, 138r; den vuyt-

vanck, 1625, RAG-Ev 453, 19. 

 

URST/WERFT?: den tuerft, eind 14e, RAG-SB/R 60, 13r; in de tuerst, 1402, SAG-301/16-II, 

78v; up de tuerft, ca.1420, RAG-SB/K 2450, 12v; bosch in de tweereft / oec in de tweereft, 

1424, SAG-330/18, 125v; tenden der tuerst, 1425, SAG-330/18, 297v; an de tweerest, 1429, 

SAG-330/19, 294v; naest den boeghe in den tuerf, 1442, SAG-330/22, 449v; inde tuerft / 

thuerft / twerst / turst, 1445, RAG-SB/R 46, passim; boven der tuerft, 1454, SAG-330/26, 124v; 

--?, 1459, RAG-SB/R 52, passim; --?, 1460, SAG-330/28, 355r; bachten Wrst / turst / thuerst, 

1462, RAG-SB/K 2448, passim; tuerst, 1468, SAG-330/30, 372r; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 

passim; up den teurst / turst / up den tweerst, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; up den tuerst, 

1545, SAG-330/62, 103r; up den turf, 1574, SAG-28/23/85, 63r; up den turst, 1575, RAG-Ev 

224, 32r. 

 

VAARDEKEN: zuyt den driesch van doorissele ... noordt het vaerdeken, 1572, ARA-RK 

45191, 6v, 8v; noort tvaerdekin van dooriszele, id, 85v; het vaerdekin, id, 8r, 9v; tvaerdeken, 

1575, RAG-Ev 575, 29v; --?, 1607, RAG-Ev 227, 191v; --?, 1610, RAG-Ev 577, 5v. 

 

VALHEK: voer tvalhec, 1419, SAG-330/17, 180v; voir tecken toverdam, 1425, SAG-330/18, 

297v; voor tfallec, 1445, RAG-SB/R 46, 20r, 11r; voor tvalheckin, 1454, SAG-330/26, 124r; 

voor tvalhec, 1459, RAG-SB/R 52, 11v; --?, 1460, SAG-330/28, 355r; voor tfallec, 1462, RAG-

SB/K 2448, 17v; voor tvalheckin, 1468, SAG-330/30, 372r; voor tfallec, ca.1525, RAG-SB/K 

2610, 16r; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 22r. 

 

VALKE: Jan reyniers tavernier binnen Everghem Inde Valcke, 1625, RAG-Ev 453, 29. 

 

VALCXGRACHT: bij Valcx gracht, 1445, RAG-SB/R 46, 80r; toet an Valcx gracht, 1457, 

RAG-SB/R 63, 58r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, ??; --?? 1462, RAG-SB/K 2448, 70r; --?, 1464, 

RAG-F 598; --?, 1464, RAG-SBS; --?, 1470-1500, RAG-K-S VIII-XII; --?, 1478, RAG-SB/R 

64, 34r; --?, 1517, RAG-SB/R 65, 58r; --?, 1554?, RAG-F 607; tot Valckx gracht, 1624, RAG-

BE III. 

 

VARENBILKSTRAATJE: an den doorenseelsschen Wech oost Varenbeelc stratkin, 1539, 

RAG-SB/K 2611, 130r. 
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VELDEKEN 1: w(illelmus) de veldekine, ca.1280, RAG-SB/R 31, 11v; heinric(us) de 

veldekine, ca.1320-1330, RAG-SB/K 1436, 8v; --?, ca.1326-1329, RAG-SB/K 1435, 10v; 

Roeger de veldekine, ca.1325-ca.1350, RAG-SB/K 1452, 46r; (ADV:K-B 10'10); meynaert van 

den veldekine, 1343, RAG-SB, O; --?, 1360, RAG-SB/R 34, 27v; gheeraert vanden veldekine, 

ca.1360, RAG-SB/R 43, 40v; heinr. van den veldekine, 1395, RAG-SB/R 43, 37r; ten 

Veldekine, 1392, SAG-330/9, 189r; in celien land van den veldekine tjeghen den plasch, 1400, 

SAG-330/11, 256v; --?, 1402, SAG-301/16-II, 78v; neffens celien veldekin, 1417, RAG-SB/K 

1437; ten veldekine, 1425, SAG-330/18, 232v; --?, 1432, SAG-330/20, 148v; ten Veldekine / 

Veldekijne, 1445, RAG-SB/R 46, 33r; bij sleydinghenhulle daerment heet te veldekine in de 

prochie van everghem, 1448, SAG-301/39-II, 151v; --?, 1453 , SAG-330/25, 436r; --?, 1459, 

RAG-SB/R 52, ??; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 31r; --?, 1489, RAG-K 10'36, 4r; --?, 1502, 

RAG-SB/K 2610, 52r; --?, 1503, RAG-K-B 10'45, 28v; --?, ca.1525, RAG-SB/K 2610, 46r; --?, 

1539, RAG-SB/K 2611, ??; int veldekin, 1575, RAG-Ev 224, 24v; daerment noempt tveldeken, 

1595, 1604, RAG-Ev 576, 14v; --?, 1601, RAG-Ev 59, ??; tveldeken, 1609, RAG-Ev 577, 77r; 

--?, 1612, RAG-Ev 528, den Langhen plasch ofte veldeken, 1618, RAG-Ev 578, 124v. 

 

VELDHOEK: op den wyck van overdwatere daerment heedt Inden velthouck, 1578, RAG-Ev 

575, 15v; --?, 1614, RAG-Ev 578, 15r. 

 

VENNESTRAATJE: tvennestraetken, 1618, RAG-Vi 99, 193v; --?, 1623, RAG-Ev 452, 71. 

 

VENNET 1: vor de Vennet / boven d(er) Vennet, 1369, SAG-330/4, 237v; de ve(n)net, 1384, 

SAG-330/7, 291v; telslo up den vennet, ca.1386, RAG-SB/R 60, 2v; up de vennet, 1390-1400, 

RAG-SB/K 2450, 43r, 46r; de Vennet, 1400, SAG-330/11, 256v; --?, 1402, SAG-301/16-II, 

78v; up de Vennent, 1424, SAG-330/18, 125v; daerment heedt up de vennet, 1429, SAG-

330/19, 294v; up de vennoet, 1442, SAG-330/22, 449v; up de vennet, 1445, RAG-SB/R 46, 

passim; --?, 1459, RAG-SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; --?  1497, SAG-

330/41, 27v; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; --?, 1530, RAG-Ev 766; --?, 1539, RAG-

SB/K 2611, passim; daerment heedt inde vennauten, 1574, RAG-Ev 575, 41v; up den Vennaut, 

1580, RAG-Ev 802; aen den venhaut, 1589, RAG-Ev 576, 41v; de Vennet, 1591, RAG-Ev 576, 

28r; aen den Venhaut, 1594, RAG-Ev 576, 23v; up den vennaut, 1598, RAG-Ev 576, 27v; --?, 

1601, RAG-Ev 59, 285v; --?, 1602, 1603, RAG-Ev 576, 27v; --?, 1609, RAG-Ev 577, 73r; 

vennault, 1612, RAG-Ev 265, 8; vennaut, 1614, RAG-Ev 578, 40v.  

Zie ook BOVEN DE VENNET, GROTE VENNET. 

 

VENNET 2: jn de vennet, 1412, SAG-330/15, 30v; --?, 1422, SAG-330/17, 358v; thenden der 

vennent, 1434, SAG-330/20, 435r; an de oestziide vand(er) Vennet, 1454, SAG-330/26, 415r; 

boven *vemoet, 1483, SAG-330/36, 440v; thenden der Vennet, 1508, SAG-330/43 362r; een 

bunder Landts gheheeten de Vennoot, 1536, RAG-K/SME 16, 49v; thenden der Venhout, 1538, 

SAG-330/56, 16r; thenden vennauts, 1550, SAG-330/68, 86v; zuut den Venhaut, 1572, SAG-

330/90, 178v. A115,116,126-129,Doornzele 

 

VENNET 3: de Vennet, 1402, SAG-301/16-II, 78r; --?, 1419, SAG-330/17, 180v; boven der 

vennet, 1425, SAG-330/18, 297v; up de Vennet, 1439, SAG-330/22, 134r; --?, 1454, SAG-

330/26, 124r; In de vennet, 1455/1456, SAG-330/27, 8v/103v; --?, 1460, SAG-330/28, 355r; 

--?, 1468, SAG-330/30, 372r; boven der Vennet, 1497, SAG-330/41, 34r; boven der Wennet, 

1516, SAG-330/46-II, 67v; een ghemet ghenaempt de Vennet, 1533, SAG-301/87-II, 63r; de 

vennent, 1580, RAG-Ev 766; jnde vennent, 1616, RAG-Vi 228, 52v; de Venhaut, 1621, RAG-

Vi 99, 285v. 
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VENNETSTRAATJE: tstraetkin dat loept t(er) cautre up teverghem waert, 1458, RAG-K-S 

VII, 28; an tvennetstraetkin, 1462, RAG-SB/K 2448, 1v; daer tvennet straet (sic)doer loept, 

ca.1500, RAG-SB/K 2448, 47v; ant vennet straetkin, 1502, RAG-SB/K 2610, 2r; ant 

Vennestraetkin, 1539, RAG-SB/K 2611, 16r; tvennestraetken, 1551, RAG-RvVl 969, 38r; 

thenden tVennestraetken, 1552, RAG-B 3074; --?, 1576, RAG-Ev 575, 66r; tVenhautstraetken, 

1586, RAG-Ev 225, 35r; --?, 1588, RAG-Ev 576, 28v; tvennautstraetken, 1591, 1592, 1598, 

1600, RAG-Ev 576, passim; --?, 1600, SAG-330/124, 43v; de Venne straete, 1601, RAG-Ev 

59, 276v; tvennaut straetken, 1602, RAG-Ev 227, 80r; --?, 1605, RAG-Ev 450; het venhaudt 

straetgen, 1612, RAG-Ev 450, 49; tvennestratken, 1618, RAG-Ev 227, 345r; het 

vennautstraetken, 1622, RAG-Ev 578, 286v; --?, 1622, RAG-Ev 451; --?, 1624, RAG-Ev 452, 

78.  

 

VERLOREN KOST: bi verloren cost, 1419, SAG-330/17, 180v; daer ment heet bij verloren 

cost, 1456, SAG-330/27, 147v; bij verloren costen, 1581, RAG-Ev 227?, 4v; an Verloren cost, 

1584, RAG-Vi 55, 5r; --?, 1587, RAG-Ev 225, 77r; int verloren cost, 1593, RAG-Ev 226, 119r; 

an trabot tverloren cost, 1603, RAG-Lo 6, 71v; ant verlore cost, 1615, RAG-Vi 99, 111v; jn de 

prochie van Everghem bij den rabotte ghenaemt v(er)loren cost, 1616, RAG-Vi 228, 155r; het 

verloren cost, 1619, RAG-Vi 99, 209v; --?, 1620, RAG-Ev 578, 190r; --?, 1620, RAG-Ev 451. 

 

VIER LINDEN: daer ment heet ten vier linden, 1500, SAG-330/41, 338r; an de Vierlind(en), 

1510, SAG-330/44, 156r; in een goeykin gheheeten de Vierlinden, 1514, SAG-301/73, 112r; 

daer ment heet ten vier linden, 1517, RAG-SB/R 65, 60r; an de vier linden, 1518, SAG-

330/46-III, 52r; daer ment eedt ten iiii linden, 1519, SAG-301/76, 54r; de vier linden?, ca.1525, 

RAG-SB/K 2610, 23r; ten vierlinden, 1535, RAG-K-S XXI, 63; vierlinde, 1538, RAG-SB/R 

801; bij den vier linden, 1539, RAG-SB/K 2611, 6v; daer ment nompt tasschaut biden 

vierlinden, 1545, SAG-301/98, 211r; te vier lind(en), 1571, SAG-330/89, 13v; daerment heedt 

ontrent den vier linden, 1574, RAG-Ev 575, 18r; --?, 1574, SAG-28/23/85, 87r; --?, 1576, 

RAG-Ev 575, 31r; te Vierlinden, 1585, RAG-Ev 225, 7v; --?, 1590, 1601, 1602, RAG-Ev 576, 

8r; --?, 1609, 1611, RAG-Ev 577, 26?, 105r; --?, 1610, RAG-Ev 227, 233v; --?, 1615/1616, 

RAG-Ev 578, 3r/8v; ten vier linden, 1622, RAG-Ev 578, 271r; --?, 1623, RAG-Ev 452, 30 

 

VIERLINDENSTRAAT: de Vierlinde strate, 1610, RAG-Ev 227, 233v; de vier Linden strate, 

1617, RAG-Ev 578, 75r. 

 

VIERWEEGSCHEDE 1: in de hulst ... aen de vier weegschee, ca.1480, RAG-SB/K 2448, 29r; 

de straete te(r) Vierweechscheede, 1601, RAG-Ev 59, 172v. 

 

VIERWEEGSCHEDE 2: voor de scoonstrate ande Vierweechscheede, 1539, RAG-SB/K 2611, 

29v. 

 

VIERWEEGSCHEDE 3: te Wippelghem an de iiij Weechsceede, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 

39r; te Wuppelghem bij de vier weechsceede, 1445, RAG-SB/R 46, 64v, 66r; --?, 1459, RAG-

SB/R 52, 42r; an de vier wescheede, 1462, RAG-SB/K 2448, 58?; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 

44r; an de Vier weeghsceede, 1534, SAG-330/53, 60r; bij wippelghem vierweechscheede up 

den houck daer een plantsoen bosschelken staet, 1601, RAG-Ev 59, 483v; in Wuppelghem bij 

de Vier weessche, 1605, RAG-Ev 450. 

 

VIJVER 1: ten Vivere een ghemet, 1387, SAG-330/8, 173r; --?, 1397, SAG-330/10, 311v; --?, 

1424, SAG-330/18, 125v; --?, 1429, SAG-330/19, 294v; --?, 1445, RAG-SB/R 46, 48r; --?, 

1459, RAG-SB/R 52, ??; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, ??. 
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VIJVER 2: eenen beelc gheheeten de Vyvere iiiiC roeden, 1430, SAG-330/20, 6v; eenen buelc 

gheheeten ten Vivere, 1433, SAG-330/20, 258r; --?, 1445, RAG-SB/R 46, ??; iiiiC r. lands 

ligghende ten Vivere, 1539, RAG-SB/K 2611, 60r. 

 

VIJVER 3: up den viver, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 81r; up den vivere, 1445, RAG-SB/R 

46, ??; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 25v; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 15r; up sabbins up den 

vyvere oost tsabbins straetkin, 1539, RAG-SB/K 2611, 134v. 

 

VIJVER 4: twee hondert roeden heet de Viver, 1402, SAG-301/16-II, 78v. 

 

VIJVER 5: bachten cromvelde up de Vivers, ca.1490, RAG-SB/K 2448, 27r; bachten 

cromvelde up den vyvere, 1539, RAG-SB/K 2611, 25r. F1108,1110,1155 

 

VINGHERSPLAS: te vijnghers plaessche, ca.1480, RAG-SB/K 2448, 7r; te vienghers 

plaessche / *vinders plassche, 1502, RAG-SB/K 2610, 16v; te vinghers plassche, ca.1525, 

RAG-SB/K 2610, 25r; --?, 1535, RAG-K-S XXI, 63r; vijnghers plas / vijners? plas, 1538, 

RAG-SB/R 801?; te Vinghers plassche, 1539, RAG-SB/K 2611, 34r; daer ment heet te vinghers 

plassche, 1545, RAG-SB/R 861; te *venis plassche, 1552, RAG-B 3074; duer vynghers plasch, 

1567, RAG-BE II; Venus plas, 1601, RAG-Ev 59, ??; een stic zaylants ghenaempt Venus plas, 

1607, SAG-330/128, 185v; --?, 1607, SAG-330/129, 50v.  

 

VISHUIS: bij der kercbrugghen ... ghenaemt tVischuus ... oost commende up sburchgraven 

stroom, 1576, RAG-Ev 575, 67v. 

 

VISSERIJ 1: piscatione de Everge(m), 1196, RAG-SB, O; piscariam iacentum inter 

da(m)mu(m) de ev(er)ghe(m) et longu(m) pontem, 1262-1279, RAG-SB/R 54 (leenrol); ter 

visscherie, 1345, RAG-SB/R 1038, 9v; an de Visscherie ... de welke visscherie gheleghen es an 

den dam te Everghem streckende ter langher brugghen waert, 1358, RAG-K XIII, 59; twee 

visscherien, 1360, SAG-330/2, 295v; m(er)sche ligghende t(er) Visscherie(n), 1384, SAG-

330/7, 291v; bachten Visscherien in Everghem, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 18r; j buunre 

mersche up de visscherie, eind 14e, RAG-SB/R 34, 10v; ter steden daerment heet in de 

Vischerie, 1421, SAG-330/17, 242r; boven der vijsscheryen / ter langher Wulghen daerment 

heedt ande Vysscherije, 1429, SAG-330/19, 295r; de Visscherije met eenen straetkine uut 

gaende groet ziinde vier ghmeten ende xxviii r., 1442, SAG-330/22, 449v; in de Visscherie, 

1445, RAG-SB/R 46, passim; --?, 1459, RAG-SB/R 52, passim; jnde visscherije, 1462, RAG-

SB/K 2448, passim; de Visscherie, 1478, RAG-SB/R 64, 34r; daerment nomt jnde Visscherie, 

1490, SAG-330/39, 13r; up de visscherie, 1502, RAG-SB/K 2610, 1r; de Visscherije, 1517, 

RAG-SB/R 65, 58r; --?, 1517, RAG-SB/R 66, 37v; In de visscherie theverghem, 1521, SAG-

330/47, 289v; iiii ghemete ... gheheete de Visscerije / de Visscherije, 1539, RAG-SB/K 2611, 

103r; in de Visscherie, 1546, RAG-BE II; --?, 1574, SAG-28/23/85, 73r; --?, 1576, SAG-

330/93, 353v; in de Visscherie, 1585, SAG-330/103, 277v; meersch daerment noempt de 

Visscherije, 1594, 1595, 1598, 1603, RAG-Ev 576, 9r. D643-1232 

 

VISSERIJ 2: an dhende vander Visscherien, 1512, SAG-330/44, 356v; In de Curte mate ... oost 

de visscherie, 1557, SAG-330/75, 52v. A17,18,21 

 

VISSENSTRAAT(JE): het Visse straetken, 1601, RAG-Ev 59, 335v; de visse strate, 1625, 

RAG-Ev 453, 19. 
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VONDEL 2: egbertus de vondre, ca.1280, RAG-SB/R 31b, 11v; boydyn van der vond(er)e, 

1343, RAG-SB, O; --?, 1345, RAG-SB/R 1038, 3v; boudin van der vonderen, 1360, RAG-SB/R 

34, 28v; boven der vondelen, ca.1400, RAG-SB/K 2450, 53v; meersschen ligghende ande 

vondelen, 1432, RAG-SBS; tenden vondlen, 1445, RAG-SB/R 46, 13v; in de vondele, id, 50r; 

--?, 1459, RAG-SB/R 52, 30r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 6v; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 13r; 

--?, 1539, RAG-SB/K 2611, 17r. 

 

VOOGDIJ: binnen der voghedien van Evergen?, 1276, RAG-SB, O; Int heersceep van der 

voechdien, 1319, RAG-K-X 24; scepenen van der voecht dien, 1342, RAG-K-IX-81?; apud 

Wippelghem ter voghedie, 14e, RAG-SB/R 41, 2r; jnder vierscare van der voochdien, 1420, 

RAG-SB, O; --?, 1432, SAG-W O 34?; van der vooghdien, 1483, RAG-K-S X, 43; van der 

voochdije, 1520-1527, RAG-SB, wandelkoop; voogdie, 1554, RAG-Bisdom; Ferie van der 

vierscaere van der Vooghdie ofte Grote heerlichede van Everghem, 1590, RAG-Ev 659; --?, 

1591, RAG-Ev 660; --?, 1592, RAG-Ev 661; --?, 1594, RAG-Ev 662; --?, 1595, RAG-Ev 663; 

--?, 1618, RAG-Ev 664. 

 

VOORD 1: an sheeren strate dat men heet de Voert, 1457, RAG-SB/R 63, 53r; de Voort, 1470, 

RAG-SB/R 879; de Voert, 1478, RAG-SB/R 879; ant sheeren strate dat men heet de voert, 

1493, RAG-K-S XII, 2; --?, 1517, RAG-SB/R 65, 49v; --?, 1517, RAG-SB/R 66, 32v; de 

*Verent, 1518, RAG-K-S XVIII, 36; de voert, 1535, RAG-K-S XXI, 56. 

 

VOORD 2: west spapendonc zuut de voort, 1539, RAG-SB/K 2611, 130r. 

 

VOORD 3: Inde voert, 1502, RAG-SB/K 2610, 62v; te Wippelghem voor de voort, ca.1525, 

RAG-SB/K 2610, 51v. 

 

VURST 1: Erm(en)trud de vorst, 1238?, RAG-K-SP VII, 34; vorsta, ca.1280, RAG-SB/R 31b, 

7v; hugoni de vurst, 1312, RAG-SB/R 78, 11r; heinr. ex vvurst, 1326-1329, RAG-SB/K 1436, 

26v; huter vorst, 1343, RAG-SB, O; folb(er)t(us) de vorst / uter vorst, 1345, RAG-SB/R 1038, 

3v, 8v; hoebare(n) van der vorst, 1360, RAG-SB/R 34, 38r; heinric ut(er) vorst, 1368-1374, 

RAG-SB/R 39, 34v; de stede ter vurst, 1371, RAG-SB/R 59, 19r; van lande uter vurst, ca.1380, 

RAG-SB/R 60, 7v; heinkin huter vorst, ca.1388, RAG-SB/K 2450, 71r; in de vurst, 1390-1400, 

RAG-SB/K 2450, 37r; de stede ter vurst, 1394, RAG-SB/R 61, 76r; dat men heet in de vorst, 

1395, RAG-SB, O; in de dorme bij der vorst, 1397, SAG-330/10, 339r; --?, 1414, SAG-330/15, 

231r; bacht(en) vurst, 1419, SAG-330/17, 163v; up dueremhacker bij der vorst, 1424, SAG-

330/18, 125v; bachten der vurst, 1425, SAG-330/18, 297v; --?, 1429, SAG-330/19, 294v; --?, 

1442, SAG-330/22, 449v; --?, 1444, SAG-330/23, 159v; bij der vurst, 1445, RAG-SB/R 46, 

passim; --?, 1454, SAG-330/26, 124r, 255v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, ??; --?, 1462, RAG-

SB/K 2448, 3v; --?, 1468, SAG-330/30, 372r; in de vorst, 1471, SAG-330/31, 353v; Tgoet ter 

Vursts, 1474, RAG-K B 10'32, 68v; de Vurst, 1480, RAG-SB/R 792, 33r; --?, 1502, RAG-

SB/K 2610, passim; --?, 1508, SAG-330/43, 340r; Veurst / furts / vurst, 1539, RAG-SB/K 

2611, passim; Inde vorst neffens den casteele, 1545, RAG-SBS; in de vurst, 1563, SAG-330/80, 

172r; jnde vurst, 1571, SAG-28/23/85, 12v; --?, 1574, SAG-28/23/85, 72v; daerment heedt jnde 

vurst, 1576, RAG-Ev 575, 3v; --?, 1578, RAG-Ev 224, 71r; --?, 1591, 1592, 1595, 1599, 1602, 

1603, RAG-Ev  576, passim; in de vurst, 1626, SAG-330/138, 124r. 

 

VURSTSTRAATJE: ant Worst straetken, 1462, RAG-SB/K 2448, 7r; ant voerst stratken, 

ca.1475, RAG-SB/K 2448, 7r; tstraetken naer tcasteel gaende ghenaempt 't Vurst straetken, 

1567, RAG-BE II; tvustraetkin, 1574, RAG-Ev 575, 63r; straetken naer de vurst, 1601, RAG-

Ev 59, 28r. 
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WAAL: thoer arents van den wale, 1360, RAG-SB/R 34, 20r; veerelt vanden wale, ca.1360, 

RAG-SB/R 43, 10r; egidi(us) de wale, 1368-1374, RAG-SB/R 39, 27v; rase van den wale, 

1371, RAG-SB/R 59, 19r; te Wale, 1409, SAG-330/14, 177v; den Wael / te Wale, 1445, RAG-

SB/R 46, 86v, 78v; te Wale, 1459, RAG-SB/R 52, 5v; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 69r; up een 

stic lants gheleghen te langher brugghen dat men heet ten Wale, 1489, RAG-K-B 10'36, 4v; ten 

Waele, 1502, RAG-SB/K 2610, 114v; (ADV:2611); ter langher brugghen daer ment heet te 

Wale, 1503, RAG-SB/K 1433, 29v; --?, 1503, RAG-SB/K 2454, 4r; een gh emet Landts te 

waele, 1580, RAG-Ev 802. 

 

WAALBRUGGE: i ghemet dormen dat legghet bosthalven everge(m) der brigghen, 1280, GY-

CM, 489; an de Waelbrugghe tev(er)ghem, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 42r; bij der brugghen 

teverghem, 1431, RAG-SB/K broodrol; an de Waelbrugghe, 1445, RAG-SB/R 46, 7r; --?, 1459, 

RAG-SB/R 52, 10r; ande Waelbrugghe, 1462, RAG-SB/K 2448, 3r; daerment eedt ande 

Waelbrugghe, 1497, SAG-330/41, 27v; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 2v; an de Waelbrugghe, 

1514, SAG-330/45, 357r; --?, 1517, RAG-SB/R 1020; an de brugghe teverghem, 1518, RAG-

SB/R 370, 11r; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 20r; een steenen brugghe met tween boghen 

gheheeten de Waelbrugghe, 1542, RAG-Ev 713; --?, 1545, RAG-SB/R 861; --, 1547-1549, 

RAG-SB/R 1020; --?, 1550, RAG-SBS, O; bij der waelbrugghe, 1569, SAG-330/86, 186v; an 

tWaelbrucxken, 1582, SAG-330/99, 208r; waelbrugghe, 1601, RAG-Ev 59, ??; --?, 1624, RAG-

Ev 768. 

 

WAALKEN 2: daer ment heet te Waelkine, 1432, SAG-330/20, 205r; te waelkijne in de hulst, 

1445, RAG-SB/R 46, 32; ten Waelkine, id, 93v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 60r; --?, 1462, RAG-

SB/K 2448, 78v; ten Waelkine in de hulst, ca.1480, RAG-SB/K 2448, 30r; lants gheheeten 

tWaelken, 1552, RAG-Bo 406, 249r. 

 

WAALPLAS: bij den waelplasch, 1602, RAG-Ev 227, 90v. 

 

WALGRACHT 1: lants ligghende an de Walgracht, 1412, SAG-301/21-II, 84v. top? 

 

WALGRACHT 2: neffens der Walgracht, 1445, RAG-SB/R 46, 53v; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 

35r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 41v; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 57v. 

 

'S WALSENSTEDE: een stede streckende jnde prochie van everghem ontrent viiC r. groot 

gheheeten swalsche(n) stede behuust met eenen woonhuuse ande eene schuere, 1464, SAG-

330/30, 5r. 

 

WALSTEDE: in de Walstede, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 70v; jn de Walstede, 1392, SAG-

330/9, 189r; de Walstede daer meester roegeer Vtenwulghen up plach te woenne, 1400, SAG-

330/11, 256v; in de Wallstede, 1402, SAG-301/16-II, 78v; bachten Walstede, 1445, RAG-SB/R 

46, 3r; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 7r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 13r; de Walstede / Waelstede, 

1502, RAG-SB/K 2610, 69r; de Walstede, 1539, RAG-SB/K 2611, 55v; an de Walste / 

walstede, 1574, SAG-28/23/85, 82v; de Walstede, 1601, RAG-Ev 59, 217v; --?, 1601, RAG-

SB/R 1032, 29v; --?, 1601, RAG-Ev 576, 2r. 

 

WATERGANG: up den waterganc, 1501, SAG-330/42, 69r; een ghemet lants ghenaempt den 

Waterganc, 1553, SAG-330/71, 88r; lants ghenaemt den Waterganck ... zuydt den waterloop, 

1612, RAG-Ev 450, 37; --?, 1612, RAG-Ev 577, 185v. F1080 
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WATERLAT 1: In de meere of dwaterlat, 1388, SAG-330/8, 302r; up dwat(er)laet telsloe, 

ca.1420, RAG-SB/K 2450, 4r; up dwaterlaet ende jnde meere, 1424, SAG-330/18, 125v; --?, 

1429, SAG-330/19, 294v; ii ghemeten landts bachten elzeloe gheheeten dWaterlat, 1539, RAG-

SB/K 2611, 86r; daer men eedt tWaterlaet, 1541, SAG-330/58, 97v; iiC r. ghenaemt tWaeter 

(sic), 1564, SAG-330/82, 31r. 

 

WATERLAT 2: an dWaterlaet bij den groeten doirne, 1400, SAG-330/11, 256v; jnde 

Wat(er)late, 1440, SAG-330/22, 262r; up dWaterlat / Waterlaet / *Waterlaken, 1445, RAG-

SB/R 46, passim; --?, 1459, RAG-SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; --?, 

1502, RAG-SB/K 2610, passim; Waterlat / inde Waterlaten, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; 

een stick lants in de Waterlaet, 1545, RAG-SB/R 768, 13v; tWaterladt, 1574, RAG-Ev 224, 4v; 

up tWaterlaet, 1574, SAG-28/23/85, 66r; upt Waterladt, 1577, RAG-Ev 575, 3v; tWaterlat, 

1579, RAG-Ev 575, 3v; --?, 1588, 1592, RAG-Ev 576, passim; --?, 1598, RAG-Ev 227, 54v; 

--?, 1599, RAG-Ev 576, passim; het Waterlat, 1601, RAG-Ev 59, ??; tWaterlat, 1603, RAG-Ev 

576, passim; het Waterlat, 1609, RAG-Ev 577, 15r; het Waterladt, 1611, RAG-Ev 227, 255v; 

twaterlat, 1612, RAG-Ev 450, 85; --?, 1612, RAG-SB/R 847, 3v; twaterlaet, 1616, RAG-Ev 

578, 21v. F668 

 

WEDE: daer ment heet de wede, 1447, RAG-SB, O. 

 

WEEGSCHEDE / WEEGSE 1: bij Wippelghem west van der Weechsceede, 1539, RAG-SB/K 

2611, 102r; daerment naempt de Weechsche, 1599, RAG-Ev 576, 37v; up de Weechscheede, 

1601, RAG-Ev 59, 354v; daerment naempt de weechsche, 1608, RAG-FHL 1981; bij de 

Weesschede, 1610, RAG-Ev 577, 35r; de Weesche, 1620, RAG-BE III. 

 

WESTBEKE: in de westbeke jn de doerseyns, 1326-1329, RAG-SB/K 1435, 11v; in westbeke, 

1368-1374, RAG-SB/R 39, 24r; te Westbeke, 1371, SAG-330/5, 34r; --?, 1372, SAG-330/5, 

185r, 211r; --?, 1374, SAG-330/5, 294v; Westbeke, 1378, SAG-330/6, 188v, 234r; --?, 1384, 

SAG-330/7, 223r; --?, 1390, SAG-330/9, 54v; --?, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 37r; --?, 1394, 

RAG-SB/R 61, 77r; --?, 1395, SAG-330/10, 124r, 138r; --?, 1401, RAG-SB/K 1463, 7v; in de 

duerme bij Westbeke, 1405, SAG-330/13, 142r; --?, 1407, SAG-330/13, 307r; --?, 1413, SAG-

400/12, 2r; --?, 1425, SAG-330/18, 297v; --?, 1429, SAG-330/19, 264r; --?, 1436, SAG-330/21, 

147r, 213v; up de caelne te Westbeke, 1439, SAG-301/35, 135r; --?, 1440, RAG-SB/R 77, 63r; 

--?, 1441, SAG-301/36, 73v; --?, 1444, SAG-301/37-II, 101r; --?, 1444, SAG-330/23, 211r; --?, 

1445, RAG-SB/R 46, passim; --?, 1449, SAG-330/24, 562r; te Wesbeke, 1453, SAG-330/25, 

470r; Westbeke, 1454, SAG-330/26, 124r; --?, 1455, SAG-330/27, 135r; Weestbecke, 1456, 

SAG-330/27, 147v; --?, 1457, RAG-SB/R 63, 53r; Westbeke, 1459, SAG-330/28, 266r; --?, 

1460, SAG-330/28, 355r, 389r; Wesbeke, 1461, SAG-330/29, 97r; Westbeke, 1462, RAG-

SB/K 2448, passim; --?, 1468, SAG-330/30, 372r; --?, 1469, SAG-330/31, 55v; --?, 1469, SAG-

301/50-II, 12r; --?, 1470, RAG-SB/R 879; --?, 1476, SAG-330/33, 200r; --?, 1476, RAG-

K/SME 18, 20v?; --?, 1478, RAG-SB/R 879; --?, 1478, SAG-330/34, 70r; --?, 1478, RAG-

SB/R 63, 53r; --?, 1478, RAG-SB/R 64, 60r; --?, 1491, SAG-330/39, 71r; --?, 1493, RAG-K-S 

XII, 2; Westbecke, 1499, SAG-330/41, 328r; Westbeke, 1501, SAG-330/42, 69r; --?, 1502, 

RAG-SB/K 2610, passim; --?, 1512, RAG-Ev 766, O; --?, 1513, SAG-330/45, 184r; --?, 1516, 

SAG-330/46-II, 67v; --?, 1517, RAG-SB/R 65, 49r/v?; --?, 1517, RAG-SB/R 66, 32v; --?, 1523, 

SAG-330/48, 199r; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; --?, 1543, SAG-330/61, 32r; daer ment 

nompt te Westbeke, 1556, SAG-301/108, 40r; Wesbeke, 1557, SAG-330/75, 54v; ghehuchte 

van westbeke, 1563, SAG-330/80, 290v; --?, 1563, RAG-SB/R 859; Wesbeke, 1571, SAG-

28/23/85, 57v; Westbeke, 1573, RAG-SBS; --?, 1574, RAG-Ev 575, 2v; --?, 1576, SAG-

330/93, 351v/352v?; --?, 1580, RAG-Ev 766, O; --?, 1582, SAG-330/99, 279r; --?, 1582, RAG-
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WD 62, 66r; Wesbeke, 1585, RAG-Vi 55, 20r; --?, 1588, 1600, 1602, RAG-Ev 576, passim; 

--?, 1616, RAG-Vi 228, ??; --?, 1617, RAG-Vi 99, 175v. 

 

WESTBEKEVEER: te Westbeke bij den veere, 1371, SAG-330/5, 34r; te Westbeke up tveere, 

1395, SAG-330/10, 138r; boven Westbeke den veere, 1429, SAG-330/19, 264r; bij den veere te 

Westbeke, 1436, SAG-330/21, 213v; te Westbeke upt veer, 1441, SAG-301/36, 73v; --?, 1444, 

SAG-330/23, 211r; te Westbeke bij den veer, 1449, SAG-330/24, 562r; te Westbeke over tveer, 

1454, SAG-330/26, 124r; te Westbeke up tveer, 1455, SAG-330/27, 135r; bij den veere te 

weestbeke, 1457, RAG-SB/R 63, 53r; te Westbeke bijden veere, 1459, SAG-330/28, 266r; --?, 

1460, SAG-330/28, 355r; --?, 1468, SAG-330/30, 372r; --?, 1469, SAG-330/31, 55v; --,, 1469, 

SAG-301/50-II, 12r; --?, 1476, SAG-330/33, 200r; te Westbeke over tveer, 1478, SAG-330/34, 

70r; --?, 1478, RAG-SB/R 63, 53r; --?, 1478, RAG-SB/R 879; --?, 1493, RAG-K-S XII, 2; --?, 

1517, RAG-SB/R 65, 49r; --?, 1517, RAG-SB/R 66, 32v; --?, 1523, SAG-330/48, 199r; bij den 

veere te Westbeke, 1573, RAG-SBS; Westbeke veer, 1576, SAG-330/93, 352v; bij wesbeke 

veer, 1600, RAG-Ev 576, 89v; --?, 1611, RAG-Vi 99, 31v; bij den veere te Westbeke, 1616, 

RAG-Vi 228, ??; --?, 1617, RAG-Vi 99, 175v. 

 

WESTSCHURE: up Westscuere up speysbrouc, 1445, RAG-SB/R 46, 92v; --?, 1459, RAG-

SB/R 52, 59r; up de Westscuere, 1539, RAG-SB/K 2611, 158v. 

 

WESTSTRAAT: bachten der West strate, 1383, SAG-330/7, 192r; an de West strate, 1412, 

SAG-330/15, 57r; --?, 1413, SAG-330/15, 104v. 

 

WESTVOORDE: seg(er) de westforde, 2e kw.13e, RAG-SB/R 30, 59v; annekin(us?) de 

westvorde, ca.1280, RAG-SB/R 31b, 7v; arent van westvoerde, 1360, RAG-SB/R 34, 41r; 

arn(oldus) de westvoerde, 1368-1374, RAG-SB/R 39, 40v; boidin van West voerde, ca.1380, 

RAG-SB/R 43, 81r; up Westvoirt, 1397, SAG-330/10, 339r; up tWestvoort, 1460, SAG-330/28, 

339r; up Wesvoert, ca.1525, RAG-SB/K 2610, 40r; van de Westvoorde naer den Hul, 1601, 

RAG-Ev 59, 190r. 

 

WESTWEEGSCHEDE: up de West wedesceede, 1445, RAG-SB/R 46, 64r; --,, 1462, RAG-

SB/K 2448, 57r; an de West weech sceede, 1463-1500, RAG-SB/K 2448, 36v; --?, 1502; RAG-

SB/K 2610, 72v. 

 

WIJNENDALE: de hofstede te Winendale voor den doren, 1422, SAG-330/17, 358v; bachten 

Winendale, 1434, SAG-330/20, 435v; --?, 1438, SAG-330/21, 434r; in Wijnendale, 1439, SAG-

330/22, 118r. 

 

WIPPELGEM: Gerardus Rex? de Wippelghem, 1223, RAG-SB/R 30, 30r; apud wippelghem, 

1262-1279, RAG-SB/R 54 (leenrol); jn Wuppelghem, ca.1280, RAG-SB/R 31b, 30v; te 

wippelghem, 1280, RAG-K/Wo, rol; Wippelghem, ca.1300, RAG-SB/K 2306, 3r; Wuppelghem 

/ heinr(icus) faber de Wuppelghem, ca.1325-1330, RAG-SB/K 1436, 27r; te Wippelghem, 

1319, RAG-SB, O; wuppelghem, 1326-1329, RAG-SB/K 1435, 15r; Wippelghem, ca.1350, 

RAR-AEn 209; Wuppelgheem, 1356, RAG-SB/K 1452, 50v; Wuppelghem, ca.1360, RAG-

SB/R 43, 31v; decima de Wippelghem, 1363, RAG-SB/R 57, 2v; --?, 1365, SAG-330/3, 326r; 

--?, 1367, RAG-SB/R 58, 4r; --?, 1368-1374, RAG-SB/R 39, 27r; Wippelghem, 1375, SAG-

330/6, 9v; --?, 1384, SAG-301/9-II, 23v; --?, 1387, SAG-330/8, 173r; --?, 1390, SAG-330/9, 

43r; --?, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 39r; --?, 1394, RAG-SB/R 61, 76v; tuppelghem in de 

prochie van everghem / Wppelghem / Wippelghem, 1395, SAG-330/10, 116v; Wuppelghem, 

1396, SAG-330/10, 287v; Wippelghem, 1397, SAG-330/10, 311v; vuppelghem, 1397, SAG-
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330/11, 11r; Wuppelghem, 1402, SAG-330/12, 189v; Wippelghem, 1403, SAG-330/12, 297r; 

--?, 1405, RAG-SB/R 879; Wuppelghem, 1409, SAG-330/14, 177v; Wippelghem, 1411, SAG-

330/14, 310r; --?, 1419, RAG-SB/R 879; --?, 1422, SAG-330/17, 358r; --?, 1426, RAG-SB/R 

879; Wuppelghem, 1432, SAG-330/20, 187v; --?, 1439, SAG-330/22, 225v; *Wulpelghem, 

1444, SAG-330/23, 159v; wippelghem / wuppelghem, 1445, RAG-SB/R 46, passim; Wup-

pelghen, 1449, SAG-330/24, 413r; daerment heet te Wuppelghem, 1454, SAG-330/26, 280r; 

Wippeleghem, 1454, SAG-330/26, 415v; Wippelghem, 1455, SAG-330/26, 534r; --?, 1455, 

SAG-330/27, 135r; (ADV:301/27); Wppelghem, 1456, SAG-330/27, 207r; Wuppelghem, 1457, 

SAG-330/27, 439r; Wippelghem, 1457, RAG-SB/R 63, 51v; --?, 1458, SAG-330/28, 48r; --?, 

1459, RAG-SB/R 52, passim; daerment heet te Wuppelghem, 1460, SAG-330/28, 388r; 

Wippelghem, 1462, SAG-330/29, 242r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; --?, 1464, 1468, 

1472, RAG-SB/R 879; --, 1464, SAG-330/30, 5r; la len appelle te wippelghem, 1473, ARA-RK 

1089, 355v; --?, 1473, ARA-RK 1090, 318v; Wuppelghem, 1475, SAG-330/33, 144r; --?, 1476, 

SAG-330/33, 198r; --?, 1478, RAG-SB/R 879; --?, 1478, RAG-SB/R 64, 28r; --?, 1480, RAG-

SB/R 793, 34v; Wippelghem, 1481, SAG-330/35, 420v; --?, 1483, SAG-330/36, 399r; 

Wuppelghem, 1484, SAG-330/36, 514r; Wippelghem, 1484, SAG-330/37, 26r; --?, 1489, SAG-

330/38, 163v; Wuppelghem, 1492, SAG-330/39, 219r; Wippelghem, 1494, SAG-330/40, 40r; 

--?, 1500, SAG-330/41, 392r; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; vuppelghem, 1502, RAG-

SB/K 2610, 72v; --?, 1502, SAG-330/42, 175v; te Weppelghem bijd(er) cluusen, 1506, SAG-

330/43, 227v; Wuppelghem, 1505, SAG-301/68-Ii, 44r; Vuppelghem, 1506, SAG-301/69-II, 

46r; Wuppelghem?, 1510, SAG-330/44, 156r; Wippelghem, 1511, RAG-SB/R 1020; --?, 1512, 

SAG-330/44, 354r; --?, 1517, EAG-SB/R 65, 39v; --?, 1518, SAG-330/46-III, 52v; --?, 1523, 

SAG-330/48, 200r; Wyppelghem, 1530, RAG-As 1023, 221v; (ex918);  Wippelghem, 1531, 

SAG-330/50, 381r; --?, 1531, SAG-330/51, 22r; Wuppelghem in heverghem, 1532, SAG-

301/87-II, 27v; Wippelghem?, 1533, SAG-330/52, 169v; --?, 1534/1535, SAG-330/53, 

60r/158r; --?, 1538, SAG-330/55, 126v; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; Wulpeghem, 

1543, SAG-330/60, 140r; Wppelghem, 1546, KUL-LI 101, 4v; Vuppelghem, 1548, 1549, 

RAG-SB/R 1020; Wippelghem, 1559, SAG-330/76, 201r; --?, 1562, SAG-330/80, 55v; 

Vuppelghem, 1563, RAG-SB/R 1020; Wippelghem, 1564, SAG-301/114, 216r; --?, 1564, 

RAG-SB/R 1020; Wuppelghem, 1569, RAG-As 1024, 139v; (ex919); Wippelghem, 1571, 

1574, RAG-Ev 224, 12r; --?, 1576, SAG-330/94, 105r; --?, 1579, RAG-Ev 575, 6v; --?, 1585, 

RAG-Ev 225, 33r/v; --?, 1590, RAG-Ev 576, 1v; Int quartier van Wippelghem, 1593, SAG-

301/131, 65r; Wuppelghem, 1598-1600, 1602-1604, RAG-Ev 576, passim; Wippelghem, 1618, 

RAG-Ev 227, 349v.(ADV: 1280 KW rol) 

 

WIPPELGEMBRUGGE: te Wippelghem an de brugghe, 1464, SAG-330/30, 5r; bij Wippelg-

hems brugghe, 1491, SAG-330/39, 129r; bij Wippelghem brugghe, 1500, SAG-330/41, 92r; bij 

de brugghe te vuppelghem / de vuppelghem brugghe, 1502, RAG-SB/K 2610, 72v; --?, 1502, 

SAG-330/42, 175v; bij Wippelghem brugghe, 1537, SAG-330/54, 278v; an de Wuppelghem 

brugghe, 1539, RAG-SB/K 2611, 94r; anden voet van Wippelghem brugghe, 1574, SAG-

28/23/85, 93v; --?, 1585, RAG-Ev 225, 5r; bij Wuppelghem brugghe, 1599, RAG-Ev 227, 60r; 

--?, 1603, RAG-Ev 576, 14r; bij Wippelghem brugghe, 1620, 1622, RAG-Ev 578, 215r; --?, 

1624, RAG-Ev 768. 

 

WIPPELGEMEINDEKEN: up thendeken te Wuppelghem, 1539, RAG-SB/K 2611, 132v; up 

den wyck van Overdwatere daerment heet up dhendeken bij der Cluysen, 1574, RAG-BE II; upt 

hendeken, 1576, RAG-Ev 575, 17r; daerment noempt te Wippelghem opt eyndeken, 1585, 

RAG-Ev 225, 33v; daerment naempt Wuppelghem up thendeken, 1598, 1600, 1602-1604, 

RAG-Ev 576, 9v; daer ment heet up het Eyndeken, 1601, RAG-Ev 59, ??; het hendeken, 1605, 



268 

RAG-Ev 450; up thendeken, 1609, 1610, 1613, 1615, RAG-Ev 577, passim; upt hende boven 

Wippelghem, 1618, RAG-Ev 227, 349v. Eindeken2? 

 

WIPPELGEMSTRAAT: oost Wippelghem strate, ca.1515, RAG-SB/K 2610, 90r; In Wippel-

ghem strate teverghem, 1553, RAG-B 3076. 

 

WOESTIJNE 1: vander Wostinen, 1223, GY-TW, 1086; Egidius de wastina, 1280, RAG-SB/R 

31a, 6v; heinman de wostina, ca.1280, RAG-SB/R 31b, 3v; heinr(icus) de wostina, 1325-1330, 

RAG-SB/K 1436, 25v; heinric van der wostine, ca.1325-1350, RAG-SB/K 1452, 49v; jan van 

der wostinen, 1328, RAG-SG 1428; de stede ter wostinen, 1371, RAG-SB/R 59, 20r; upt goed 

ter Wostinen, 1380, SAG-330/6, 248r; van haer stede te Wostinen, 1390-1400, RAG-SB/K 

2450, 43r; de stede ter wostinen, 1394, RAG-SB/R 61, 80r; --?, 1395, RAG-SB/R 879; up de 

wostyne, 1427, SAG-330/19, 45r; up de Wostine, 1445, RAG-SB/R 46, 57v; Inde Wostine / up 

de wostine, 1455, SAG-330/27, 135r; up de woestine, 1457, SAG-330/27, 461r; up de wostine, 

1459, RAG-SB/R 52, 36v; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 52r; tgoed ter Woestinen, 1470, RAG-

SB/R 878; stede ter Wostinen, 1478, RAG-SB/R 64, 29r; tgoedt ter Wostinne te Wippelghem, 

ca.1490/ca.1500?, RAG-SB/K 2448, 54r; tgoedt ter Woestijnen, 1517, RAG-SB/R 65, 64v; --?, 

1517, RAG-SB/R 66, 41v; up de Wostijne, 1539, RAG-SB/K 2611, 123v; in de zeven 

ghemeten daer ment noempt inde Wostijne, 1586, RAG-Ev 225, 56v; bij tgoedt ter Wostijne, 

1588, RAG-Ev 576, 24v; de hoeve ter Wostijne, 1599?, RAG-F 607; de Rostijne, 1621, RAG-

Ev 265, 17. exc.15991589? 

 

WULFSVENNET: up Wulfs vennoet twee ghemeten, 1442, SAG-330/22, 449v; up de Wulfs 

vennet, 1445, RAG-SB/R 46, 54v; de Wulfswenne, 1448, SAG-301/39-II, 167r; up de Wulfs 

vennet, 1462, RAG-SB/K 2448, 47v; up de vulfs vennet, 1463-1501, RAG-SB/K 2448, 3v; up 

vulfs vennet, 1502, RAG-SB/K 2610, 9r. 

 

ZAND: an tsanct, 1400, SAG-330/11, 250v; up tsant in de hulle, ca.1420, RAG-SB/K 2450, 

22v; iii 1/2 ghemete lants ... gheheeten jnt sant, 1427, SAG-330/19, 62v; up tsant, 1445, RAG-

SB/R 46, 24v, 64v; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 22r; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 3v, 20r; --?, 

1539, RAG-SB/K 2611, 19r; tot tzandt, 1550, RAG-NB 8, 80v; achter tclooster van doorissele 

ghenaempt het zandt, 1572, ARA-RK 45191, 53v. 

 

ZANDWEG: ten zandweghe, 1387, SAG-330/8, 173r; --?, 1390, SAG-330/9, 13r; ten 

sandweghe, 1397, SAG-330/10, 311v; ten sant Weghe, 1445, RAG-SB/R 46, 61v; --?, 1459, 

RAG-SB/R 52, 19r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, 54v; noort den santwech, ca.1525, RAG-SB/K 

2448, 16v; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, 2r. 

 

ZEEPT/ZEPE: jn de seept, 1445, RAG-SB/R 46, passim; --?, 1459, RAG-SB/R 52, passim; --?, 

1462, RAG-SB/K 2448, passim; tvennet daert heet de sepe, ca.1480, RAG-SB/K 2448, 8r; in de 

seept, 1502, RAG-SB/K 2610, 8r; ande vennet daert heet de sepe, 1502, RAG-SB/K 2610, 11r; 

up de ziipt, 1502, RAG-SB/K 2610, 15v; de zijpt, ca.1525, RAG-SB/K 2610, 3v; de zepe, 

ca.1530, RAG-SB/K 2610, 45r; an de Vennet daert heet de Zepe, 1539, RAG-SB/K 2611, 57r; 

up de seept, 1611, RAG-Ev 577, 126r. 

 

ZEEPVAART 1: de zeepvaert, 1588, RAG-Ev 576, 39v; lancx de zeepvaert, 1601, RAG-Ev 59, 

229v; --?, 1610, RAG-Ev 227, 233v; de zeepgracht, 1622, RAG-Ev 451, 1. 

 

ZEVENKOTE 1: Seg(er)e de vii coten, ca.1223, RAG-SB/R 30, 5v; aloet de zevencote, 

ca.1280, RAG-SB/R 31b, 8r; Arnoud van zevencote, ca.1326, RAG-SB/K 1436, 11r; de 
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zevencote, 1326-1329, RAG-SB/K 1435, 28v; Theodoric de zevecote, 1325-1350, RAG-SB/K 

1436, 48v; alaerds lant van zevecote, ca.1360, RAG-SB/R 43, 40v; tsevencoten, 1370, RAG-

SBS, O; --?, 1370, RAG-SB/R 1, 177r; arn(oldus) de zevencoten, 1368-1374, RAG-SB/R 39, 

24v, 40v; tsevencoten neffens Jans van kercvoerde, 1375, RAG-KE, O; (fiches adv:PrE); alaert 

van zevencote, 1390-1400, RAG-SB/K 2450, 81r; Johannis van zevencote, 1395, RAG-SB/R 

43, 37r; tsevencoete, 1429, SAG-330/19, 259v; tzevecoten, 1432, SAG-330/20, 273v; 

tsevencoten, 1445, RAG-SB/R 46, passim; --?, 1459, RAG-SB/R 52, passim; --?, 1462, RAG-

SB/K 2448, passim; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, passim; ligghende tzevecoete, 1511, RAG-Ev 

766, O; tsevencoten, 1539, RAG-SB/K 2611, passim; daer ment noempt tzevecote, 1599, RAG-

Ev 576, 60r; de straete van zevecote, 1601, RAG-Ev 59, 153v; daer ment noempt tzevecotte, 

1609, RAG-Ev 577, 77r; te zevecote, 1624, RAG-Ev 452, 74. 

 

ZOETEMOEIE: trabot te Soetin moyen, 1408, Wolters, 34; bij soete moyen, 1428, SAG-GB 

159, 49r; commende uter Lieve bij Zoetemoyen, 1438-1440, DPB, Hansbeke, 4; omtrent 

zoetemoeyen, 1453, SAG-330/26, 73v; daer ment heet te belsele te zoetemoeyen, 1472, SAG-

330/32, 39r; bij zoete moeyen, 1477, SAG-301/54, 46v; --?, 1477, SAG-SJG 8; Te soete 

moeyen, 1510, RAG-BZ 1, 55r; ter plaetsen ghenaempt soete moyen, 1526, RAG-RvVl 958, 

412r; tzoetemoeye bij den Rabotte, 1531, SAG-330/50, 339r; zoetemoeye, 1576, SAG-330/93, 

352v; tusschen zoete moyen, 1580, RAG-OB 156, 116v; daerment heet te zoete moeyen, 1584, 

RAG-Vi 55, 5r; --?, 1585, SAG-330/103, 277r; ter plaetsen daerment naempt zoete moeye, 

1607, RAG-Vi 98, 7v; an het rabot van zoete moeyen, 1612, RAG-Vi 99, 173r; te zoete moeye, 

1615, RAG-Vi 228, 44r; Soete Moye, 1615, RAG-C 97; tusschen zoete moeyen ende het 

verloren cost, 1619, RAG-Vi 99, 209v; --?, 1620, RAG-Ev 578, 190r. 

 

ZOMPEL: soi de somple, ca.1280, RAG-SB/R 31b, 12r; in everghem van lande gheleghen an 

de hul dwelke men heet den zompel, 1360, RAG-SB/R 34, 17r; gerardi de zomple, 1368-1374, 

RAG-SB/R 39, 356v; --?, ca.1390, RAG-SB/K 2446, 14r; --?, 1394, RAG-SB/K 1444; zompel, 

1390-1400, RAG-SB/K 2450, 69v; in den sompel, 1397, SAG-330/10, 339r; --?, 1400, SAG-

330/11, 256v; in den zompel / sompel, 1402, SAG-301/16-II, 78v; den sompel, 1417, RAG-

SB/K 1437, 26r; in de zompel, ca.1420, RAG-SB/K 2450, 50v; in de sompele / sompel, 1445, 

RAG-SB/R 46, passim; --?, 1459, RAG-SB/R 52, 8r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; van 

lande gheleghen an den hul dwelke men heet den zompel, 1489, RAG-K-B 10'37, 14r; daer 

ment eedt Inde somple, 1497, SAG-330/41, 27v; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 45r; in de zomple, 

1539, RAG-SB/K 2611, 5v; In den zompele meersch, 1562, SAG-330/80, 55v; te meerbeke 

Inde sompele, 1574, RAG-Ev 224, 4v; jnde zompele, 1593, RAG-Ev 576, 31v; Inden sompele, 

1603, RAG-Ev 227, 114r. 

 

ZWANE 1: vander stede gheheeten de zwane, 1463-1501, RAG-SB/K 2448, 11r; jeghens de 

zwane overe, 1509, RAG-SB, O; een behuusde stede wesende een herberghe ... in de prochie 

van heverghem ghenaempt de zwane, 1528, SAG-301/83, 114r; tusschen der Waelbrugghe ende 

der zwaene, 1459, RAG-B 3071; teverghem achter de zwane, 1563, RAG-B 3085; zuijt waert 

omme totter zwaene, 1567, RAG-B 3330; In Swaene, 1571, SAG-28/23/85, 12r; de zwaene, 

1574, SAG-28/23/85, 72v; Jan Batseleer Inde zwane, 1576, RAG-Ev 575, 36v; --?, 1578, RAG-

Ev 575, 241v; achter de zwane, 1581, SAG-330/98, 427r; opt eyndeken ghenaempt de zwane, 

1589, RAG-Ev 576, 43v. D869,870 

 

ZWANE 2: een herberghe staende ter langher brugghen gheheeten de swane, 1449, SAG-

330/24, 471r; achter de zwane een meersch, 1565, SAG-330/83, 136r; Jan Heyndericx ziin 

hofstede te Langherbrugghe ghenaempt de zwaene ... zuut de Ghentsche Vaert, 1601, RAG-Ev 

59, 389r. 
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ZWANE 3: de iii
e
 deelen vander herbeerghe te belzeele ghenaempt de zwaene, 1571, SAG-

28/23/85, 15r; ten huuse van Andries Adams, tavernier te Belsele Inde zwane, 1576, RAG-Ev 

575, 23v; eene herberghe ghenaempt de zwane, 1581, SAG-330/98, 171r. E1106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


