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BERICHT AAN DE LEZERS
Van de Toponymie van Opwijk door Dr. J. LINDEMANS bezitten wij nog een beperkt aantal exemplaren,
die wij aan de belangstellenden tegen den gunstprijs
van fr. 28.— (-I- 1 fr. verzendingskosten) in plaats van
fr. 45.— kunnen bezorgen.
Men sture de inschrijvingskaart uit het vorige nummer
dan echter onverwijld terug.
N. 13. De leden van den Oudheidkundigen Kring van
West-Brahant richten zich rechtstreeks tot den voorzitter, Dr. .1. LINDEMANS.

De 2de druk van
Onze Vla. gemeentenamen in mod. spelling
wordt ter beschikking van onze lezers gesteld tegen
fr. 1,50 (verzendingskosten inbegrepen) : bedrag te storten op onze postrekening Nr. 1628.31.
Wie helpt mede bij de propaganda !

Ook op de Brabántsche plaatsnamen door Dr.
J. LINDEMANS (zie bl. 17) wordt aan de leden van de
V. T. V. een prijsvermindering van 40 0 /0 toegestaan :
belangstellenden richten zich rechtstreeks tot den schrijver, Landgoed Hossegem, Laken.
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Een oorspronkelijk Limburgsch
pachtboek der XIII eeuw.
Op het Rijksarchief te Maastricht worden verscheidene allermerkwaardigste laatboeken, cijns- en pachtboeken der Duitsche Ridderorde bewaard.
Het oudste pacht en cijnsregister der Kommanderij
van Bernissem (St.-Truiden) dagteekent van 1240 doch
is niet oorspronkelijk. Het is een afschrift dagteekenend
van ongeveer een eeuw later, namelijk van de helft der
XlV de eeuw. Het werd ingebonden samen met andere
pachtboeken op perkament van 1301, 1337 en 1363 van
dezelfde Kommanderij (reg. 207, komend van Dusseldorf).
Het Rijksarchief te Maastricht bezit ook het oudste oorspronkelijk laat- en pachtboek der Landkommanderij
Ouden Biesen bij Bilzen (reg. 444 op perkament). In dit
register zijn samengebonden verscheidene inkomstrekeningen van 1273 tot 1325.
Ziehier de opsomming der fragmenten
fol. 1-17 Laatboek van 1280 (na Paschen).
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80-82 Cijnsboek „ 1280 (na Paschen).
„ 1281-1285 (op St. Gregorius„
„ 82-93
dag) (1).
Meting der landerijen van Overrepen, 1273
„ 93
Cijnsboek van 1278 (op St. Jan Baptistdag).
„ 95
„ 1310.
„
„ 98
„ 101-113 Cijnsboek van 1285-1288 (op St. Lambertusdag.
„ 114-126 Pachtboek van 1281, 1282, 1283, 1284, 1285.
1286, 1287 (na Paschen).
„ 126-153 Pachtboek van 1280 (op St. Remeisdag).
„ 1293-1317.
„
„ 154-182
ff

Het oudste deel van het handschrift nr. 444 (fol. 93-94)
bevat de meting der landerijen te Overrepen bij Tongeren in 1273.
Men weet dat, ten jare 1257, Arnulf IV, graaf van Loon,
aan de Duitsche Ridderorde het patronaatrecht schonk
der kerk van Overrepen (Repen). Den 12 Maart 1257
keurde Paus Alexander IV deze schenking goed ( 2). Den
22 December 1260, werd een geschil, opgerezen betreffend dit patronaatrecht, door scheidsrechterlijke uitspraak geslecht (3).
De Hoofdkommanderij der Duitsche Ridderorde van
Ouden Biesen bezat aanzienlijke goederen te Overrepen.
In 't jaar 1281, na den dood van „ heer Rosen en van
Katharinen ende Marien hore dogter bedgine van Loen ",
verwierf er de Landkommanderij nog uitgestrekte goederen namelijk, onder Bommershoven en Repen, 37 bunders, 9 groote roeden en 1 kleine roede ; onder Repen,
Widooie, Haren en Piringen, 12 bunders, 13 groote roeden en 17 1/2 kleine roeden (buiten winning en molen),
(1) fol. 85v0 -86 vo komen drie rentnemingen voor van 1283 op St. Jan
Evangelistdag, op St. Pieteredag en op St. Maartensdag.
(2) HENNES, Codex dsplomatacus ordsnis S. Maria* Theutonscorum, II,
bl. 117.
(8) HENNES, Ib., II, b1. 140.

alsook 120 mudden rogge Tongersche maat staande
op gronden onder Authoesselt, waar Ouden Biesen, reeds
in Maart 1246, 46 bunders land bij het hof Ter Porten
aankocht (1). De beschrijving dezer landerijen komt voor
in handschrift nr. 444 (fol. 82-84) samen met die der
overige goederen der Hoofdkommanderij (1280)(fol. 126154) (2).

Wij geven hierna de oudste goederenbeschrijving van
Repen in 1273, vervolgens de opsomming der steden of
dorpen en plaatsnamen, die voorkomen van 1275 tot
1293 ; eindelijk een lijst van eigennamen (voornamen).
I. Het pachtboek van 1273 (2),
fol. 93 °0 . De joer ons heren MCCLXXIII due wart dat
lant gemeten.
Dets onse lant van REPEN :
ten irsten 4 bn. (= bunder) 1 ro. (= kleine roede) mensurae lighen jhegen woutgershof over de strote ;
item 23 r. (= groote roeden) ende 6 ro. lighen boven den
langen gragt ;
item 9 r. ende 3 ro. lighen agter reinkens hof te Wenthusen ;
item 4 bn. ende 12 ro. lighen voor Wenthusen ;
item 4 r. lighen neder dat en den Herker paet ;
item 5 r. ende 12 ro. lighen te baet winkele;
(1) PAQUAY, Het archief der Landkommanderij Ouden Biesen. Bilsen,
1929, bl. 12.

(2) Al de goederen, die afhingen van de groote hoeve der Landkommanderij te Overrepen, namelijk 63 bunders, 9 kleine roeden land en
weide, werden den 13 Brumaire jaar VI (3 November 1797) door het
Beheer der Domeinen verkocht aan Etienne Joseph Renier van Luik
voor Pierre Libotton van Hasselt tegen den prijs van 70.000 frank in
assignaten (Rijksarchief te Maastricht, reg. 17 der Domeinverkoopen,
affiche 26, art. 7). Cfr. PAQUAY, De hoeven der kerkelijke instellingen in
Limburg in de Verzamelde opstellen van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring van Hasselt IV (1928), bl. 126.
(3) De in het hs. voorkomende verkortingen worden in den tekst
door cursiefdruk aangeduid.

item 2 r. ende 12 ro. lighen bi Sammalre eike ;
item 5 r. e li de 16 ro. lighen over dat bi deike ;
item 5 bn. ende 5 ro. de kirweide do der Lewer wech
dore geit ;
item 9 r. ende 1 kleine lighen boven dat en es s. Kathelinen;
item 9 r. ende 1 kl. lighen boven de sittert hett de lange
streke ;
item 5 r. ende 4 ro. lighen bi dat;
item 5 r. ende 6 ro. lighen bi dat op de hole strate ;
item 10 r. ende 8 ro. lighen te Lede bi den popelboem ;
item 22 r. ende 8 ro. heit berrents wier ;
item 21 r. ende 4 ro. lighen boven dat an den Lewer
wech ;
item 4 r. ende 13 ro. lighen bi Sammal.
Summa 20 bn.12 ro. mensurae.
Dets ein ander art te

REPEN :

Ten irsten 46 r. ende 18 ro. lighen an den langen gragt
dats kirweide ;
item 5 r. ende 13 ro. lighen bi dat ten herwege wert ;
item 8 r. ende 11 ro. lighen en Sammelre velt do der
paet dorgeit ;
item 6r . ende 6 ro. lighen en den selven velde op doift (1).
fol. 94 r°.
item 5 r. ende 17 ro. lighen boven hackenhof neder den
Lewerwech ;
„ 8 r. ende 10 ro. lighen boven dat en den Lewer
wech ;
„ 2 bn. ende 8 r. ende 10 ro. leghen an de Lederstrote
die teinde behoert te Herne ;
„ 27 r. ende 13 ro. lighen ane dat selve stucke ;
ff 19 r. ende 5 ro. lighen en den selven velde ende
heit de su (2).
(1) Hoofd, heuft.
(2) de sou, de sow.

— 5-7 r. ende 16 ro. lighen bi dat ;
23 r. ende 10 ro. lighen bi Lede ende wore katelinen
van Col mont ;
6 r. lighen bi de sittert ane scrinmeker lant do der
paet van Repen te Grimerdingen wert dore geit ;
„ 7 r. lighen boven dat ant selve stucke ;
9 r. ende 12 ro. lighen boven dat aide sittert op ;
7 r. ende 2 ro. lighen boven dat ant hentelins ;
„ 4 r. ende 17 ro. lighen boven dat ende heit de cule;
7 r. ende 10 ro. lighen agter onsen barnpt te Repen ;
ff 7 r. ende 4 r. lighen tusschen de clein sittert en
Grimerdingen ;
„ 6 r. ende 18 r ende kleine lighen agter hankins hot.;
7 r. ende 13 ro. lighen boven dat an de grote sittert ;
ff 19 r. ende 12 ro. lighen boven dat do de strate
dorgeit ;
6 r. ende 6 ro. lighen boven de sittert ende was
1 biloc ;
ff 16 r. ende 4 ro. lighen agter scrinmekers hof ;
„ 1 bn. ende 5 ro. lighen en onsen hof te Repen
sonder warwarinushof de hett 25 ro.
Pt

fol. 94v°.
Dets der derde art te REPEN :
ten irsten 1 bn. ende 14 ro. lighen bi Metsbampt ende
woren katelinen van Colmont ;
item 14 r. ende 14 ro. lighen en den Rixsinger wech ;
ff 13 r. ende 7 ro. lighen bi dat ant willems hagen ;
ff 7 r. lighen an anderside der willems hagen;
„ 32 r. ende 13 ro. lighen bi Geersloe ;
ff 13 r. ende 7 ro. heit de lange streke ;
ff 23 r. ende 10 ro. lighen bi de lange streke Tungerwert ;
ff 7 r. ende 14 ro. lighen neder dat ;
1 bn. ligt an de verste heide ;
„ 5 bn. 3 ro. mensurae lighen an de heide om de cule
en bi Bumersover stucke ende die slotel der mide ;
ff

43 r. ende 15 ro. lighen an de grunstrote te Bosch
wert ;
16 r. lighen neder dat en woren kateline van Colmont ;
30 r. lighen neder Wenthusen ende heit Boschborne;
18 r. ende 3 ro. lighen neder de poet;
4 r. ende 4 ro. lighen neder Herker dris ;
10 r. ende 5 ro. lighen te Lederwert bi hackenhof
boven onse bampt ;
14 r. ende 13 ro. lighen neder dat te Lede wert ;
12 r. ende 13 ro. lighen neder dat te Ledewert bi
hacken lant;
9 r. ende 7 ro. lighen neder dat en es scroncs ;
7 r. ende 7 ro. lighen neder dat op de beke boven
Lede.

II. Plaatsnamen (1275-1293) (1),
BERG (bij Tongeren) :

Berge bi Tongren — Ketshinge,

Ketsingen.
BEVERST (onder) :

Dameresen, Dameroisenbosch, Dame-

roysen (Damereis, Damers).
Bukenbilsen — Assche, Aysscherbemde (bij
Lethermolen) — Brucheim (Broeckem) — Buchout
— Buveloe (Bivelen) -- Letene, Letten (Letlien)
— Meiershoven, Meiersoven (IVleershoven)
(Meerheien) — Sporck (Spurk).
—Merhim

BILZEN :

Bumersoven, Bumersoverbroke
Delle — Gudendael — Kogelstrote
— Steenberch.
BRUSTEM : Brusteme.
BORGLOON : Loen — Bueshoven, Bushoven (Boeshoven) — Meidehoven.
BOMMERSHOVEN-HAREN :

— Haren —

BROEKOM (onder) : Manshoven.
DIEPENBEEK :

( 1)

Dipenbeeke, Dipenbeke.

Tusschen haakjes, in cursiefdruk, geven we de huidige benaming.

EBEN-EMAAL : Embeins,

Embens — Eimal, Eimale.
Eigenbilsen.

EIGENBILZEN : Eigebilsen,
GELLIK : Gelke.

GI NOELSELDEREN ; Godenulselderen.

Crisnée) : Gersoven, Gerssoven.
Leuwe, Lewe, Lewerwech, Oplewe.
GROOTE SPOUWEN : Overspauden — Weerte, Werte.
GROOT-LOON : Grotlo, Grotloe.
GUIGOVEN : Gudegoven.
HASSELT : Hasselt.
HEERS (onder) : Middelere.
HEES : Hese.
HENDRIEKEN : Henderichen bi Loen.
HENIS : Henis.
HERDEREN : Herderen — op den Bergh — en den Bruel
— op Dipendael — op Eltgerbodem, op Eltgervelt — op den Holenwech — agter Clitsberch en
Vroendael — en de Kule — ane de Mergelhope
— op den Pitthovel -- ane die Steinstrote.
HOELBEEK : Hoelbeke, Oelbeke -- Jonchout — Udelenberge.
HOESELT : Authuselt, Huisselt, Huselt, Husselt — Buckincslinne — Linne bi Huselt — Molenacker
— Nederrode — Nedervelt.
JESSEREN : Jesscheren, Yesseren.
KANNE : Kan, Kanne, Opcanne.
KERNIEL (onder) : Cole (Colen) — Rudecoven, Rudenkoven (Ruikhoven, Rullecoven).
KLEINE-SPOUWEN : Nonnenspauden, Nonspauden, Spauden der abdisse — Kuckelsberge.
KONINKSEM : Konincshem.
KORTESSEM : Kortersen.
LANAKEN : Lodenoken --- Hogt, Hogte (Hocht).
LAUW : Lutke, Lutken.
LUIK : Ludike, Lutghe.
MAASTRICHT : Trigt.
MAL : Malle.
GERSTEKOVEN (=
GORS OPLEEUW :

MARTENSLINDE : Linne, Mertenslinne, S t Mertenslinne.
MEMBRUGGEN : Membrughen, Mombrughen.
MILLEN : Milne.
MOPERTINGEN : Mobertingen, Mobertinghen.
MUNSTERBILZEN : Monstere der abdisse, Monstere den

konvente, Munsterbilsen.
NEEREM : Nederheirn.
NEERREPEN : Nederrepen.
OERLE : Oerle, Ulre.
OVERREPEN : Repen — Baetwinkel — die Heerstrote —

Herke — de Holstrote — Colmont, Kolmont —
de Lange gracht — Lede — Lederstrote —
Metsbampt -- boven de Sittert, Clein sittert —
Wenthusen.
PIRINGEN : Pideringen — Beregoven.
RIEMST : Rimst, op Rimsterbodem — en Dipendael —
aen den Heere wech — op 't Kirgaet — op den
Steinberg — ane de Tombstrote — aen den
Vleitinger wech — te Winkenshecgen — op den
Zavelberg.
RIJKHOVEN : Rudechoven, Rudecoven, Rudekoven -bi den Biloec — den Bisen — Blossloe, Bosslo
(Bosselaer) — bi de Egtbampt — op Grebbenberch
— Grimerdingen, Grimerdinghen, Grimertingen
— Konoittsberge, Kflnonotsberge, Konotsberge,
Konoutsberge — op Langhebergh — bi Perken,
Perkenstrote, Perkerhage — Reke (Ree ) —
Schoenborne — op Stockacker — agter Wentersberch.
RIKSINGEN : Ricsingen, Rixhingen, Rixsingen.
ROMERSHOVEN : Rumersoven — Csitsingen, tsitsingen

l

(Sitsingen).
ROSMEER : Roesmer, Rosmer — an den Herwech —

Kortenbosch — Udenberch.
RUTTEN : Hamale.
SCHALKHOVEN : Scauchoven.

'$-HEERENELDEREN ; Elderen — Bavartskule,

Vriherne -- HardelingenLamb'herke.
TONGEREN : Tongren, Tungren — Blole -- Mulkene.
ST.•HUIBRECHTS-HERN: Herne,

ST.- LAMBRECHTS HERK : S

VAL-MEER : Meer, Meere.
VECHMAAL (onder)

: Horne.
VELDWEZELT ; Wegsete, Weseete — Kestele (Kesselt).
VLIERMAAL : Vlidermale, V1iedErmale — Ecgerdingen
(Eggetingen) — ter Gerdingen -- Grimerdingen, Grimertingen — Sammal, Sammael, Sammelrevelt (Zammelen) -- Scoenhage.
VLIERMAALROOT (onder) : Rendelborne.
VLIJTINGEN : Vleitingen.

Vreren.
Montenaken — Hocleim, Hockelheim
(Heukelorn).
WALTWILDER : Wautwilre, Wilre, Remigii Wilre, Wilredael, Woutwilre — Amelsdorp -- Rotheim.
WELLEN : Abswelne, Welne — Vrudelinge, Vrudelingen (Vrolingen).
WERM : Werme.
WID00IE ( 1 ) : Widoy — Bedey, Bedey.
WINTERSHOVEN : Wentersoven — Scoenwinkele.
XHENDREMAEL : Scendermale.
ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER : Seggen - Susscen, Susschen,
Suysschen — Boelre.
VREEREN :

VROENHOVEN :

III. Voornamen (mannen).
Adoem, Adome; Alsander; Arnout.
Bastin; Baudewyn; Bertelem, Berthelmeus; Berten;
Bunefas, Bunfas.
Cloes, Nichole, Nicole; Cunrat, Kunrat.
Daniele.
( 1 ) De plaatsnamen Widoy en Bedey zijn gansch verschillend. zooals
overvloedig blijkt uit de beschrijving fol. 83 v0 (1281) : „ op de Herstrote te Bodey.,, te Widoy wert. Item 10 r. en 6 ro. erfwinninge te
Bodey tueschen oase grot stucice ende Widoy ",

—
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Gerade, Gerat; Gielis; Gice, Gise, Gisken, Gysken;
Gicebert, Gisebrecht, Giselbregt; Godefert, Godewert, Gutwert; Godeneel, Godenule, Godenuel.
Heinrich, Henric; Herbort ; Herman; Huge.
Jocob; Johan, Johanne.
Kerstioen, Kerstoen ; Konout.
Lambert; Lorens.
Makaris; Melis; Merten; Mighil; Moes.
Nulken.
Obrecht; Otten.
Peter; Phylips Pouwel.
Reinboude; Reiner, Reinere; Reinken ; Rubin; Rutger.
Seger; Stas.
Thys; Til man ; Truden.
Voes, Vose (= Servaas).
Wilborch ; Willem ; Wiric; Woutere, Woutger, Woutgere.

III. Voornamen (vrouwen).
Aleide, Aleit.
Biotere.
Em me.
Gertrut; Grite.
Hadule; Heilule; Helwidis, Heiwis.
Jute.
Kateline, Katheline.
Lutgarde, Lutgart.
Lisbede, Lisbet, Lise.
Marabele ; Marien ; Megtelt ; Mente.
Nese.
Sibe.
Ude.
Wendelmude.
Yda.
Bilzen.

Dr. J. PAQUAY.

Waalsche voorstellen
aangaande de plaatsnamenspelling.
Als gevolg op het ministerieel schrijven van 29 April
1930, waarbij de Minister van Binnenlandsche Zaken
en Volksgezondheid de Commissie voor Toponymie en
Dialectologie om bepaalde voorstellen liet verzoeken
betreffende de spelling der gemeentenamen, had ook
de Waalsche afdeeling het vraagstuk ter studie genomen
en te gepasten tijde een reeks wijzigingen voorsteld.
Uit den brief, waardoor de voorstellen van de Commissie door den voorzitter, Dr. J. CUVELIER, aan de
Regeering werden overgemaakt, lichten wij vooreerst
ten behoeve van onze lezers het volgende ( 1) :
„ Ainsi que l'a fait ressortir la Section wallonne, la
question de l'orthographe des noms de lieu romans ne
se présente pas tout a fait comme celle des noms néerlandais. Pour ceux-ci, on peut concevoir un projet
d'orthographe unifiée et rationnelle. Pour beaucoup de
ceux-là, la graphie francisée, devenue officielle depuis
plus d'un siècle, a, par ses fantaisies mêmes, réagi sur
la prononciation. Il en est résulté un état de choses
auquel it parait sage de ne toucher qu'avec une extrême
prudence. Les changements que la Commission suggère
pour l'instant, affectent uniquement certains détails de
l'orthographe des noms romans. Its ont été choisis parmi
les moins sujets a contestation et ils penvent être appliqués immédiatement, sans entrainer nulle difficulté.
D'autres réformes devront encore être envisagées. Mais
a celles -là se lient des problèmes plus délicats, sur
lequels la Commission tient a ne se prononcer qu'après
mur examen. "
Hier volgen nu de voorstellen zelf :
( I) Zie Handelingen Com. Top. IV (1930), bl. 241244.
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NOMS DE COMMUNES ROMANS
Modifications proposées.

1. Suppression du C dans la graphie CQU sise a l'intérieur des mots : Blicquy (arr. d'Ath), Hacquegnies
(Ath), Macquenoise (Thuin), Ocquier (Huy), Strépy-Bracquegnies (Soignies).
Concernant la graphie CO sise a la finale (Chercq,
Everbecq, Flobecq, Marcq, Orcq, etc.), la Commission
réserve sa décision.
2. Réduction de EE a E dans les soms suivants :
Beet (Namur), Grand-Leez (Namur), Leernes (Charleroi).
La question reste a l'examen pour ce qui regarde
Donceel, Geer, Geest-Gérompont, Heer, Leers-et-Fosteau,
Leers-Nord, Meeffe, etc.
3. Simplification de FF dans Escanafjles (Tournai),
7'11f (Liege).
4. Suppression du L parasite figurant dans diverses
terminaisons :
a) Beauwelz (Thuin), lrchonwelz (Ath), Morlanwelz,
(Thuin), Péruwelz (Tournai). — On écrit déjà Noduwez,
Perwez (Nivelles), Perwez (Namur).
b) Boufioulx (Charleroi), Daussoulx (Namur), Jarnioulx
(Thuin), Warisoulx (Namur). — Comparer les graphies
Bressoux, Ceroux-Mousty, Florifoux, Freloux, Gembloux,
Goutroux, Houx, Marbisoux, etc.
c) Faurwulx (Thuin), Petzt-Rwulx-lez-Braine (Soignies),
Petit-Rceulx-lez-Nivelles (Charleroi), Rceulx (Soignies).
d) Faulx (Namur), Folx-lez-Caves (Nivelles), Mainvault (Ath), Mignault (Soignies), Sirault (Mons), Vaulx
(Thuin), Vaulx (Tournai), — Comparer Vaux-Chavanne
(Marche), Vaux et-Borset (Huy), Vaux-sous-Chèvremont
(Liége).
La question du L parasite a l'intérieur des mots
(Haulchin, Maulde, Morialme, Olne, Poulseur, Solre,
Soulme, etc.) est réservée.
5. Remplacement de 0E, représentant le son „ ou "
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par la graphie usuelle OU : Goegnies-Chaussée (Mons),
Houdeng-Goegnies (Soignies). -- On écrit déjà Gougnies
(Charleroi).
6. Elimination du 0 dans la terminaison - (EUL :
Anserwul (Tournai), Erbisceul (Mons), Montrwul-au-Bois
(Tournai), Montrceul- sur -FEine (Mons) Pommeraul (Ath),
Ville-Pommerceul (Ath). — Comparer Bailleul, Paliseul.
7. Elimination du T parasite dans la terminaison
-ETZ : Grandmetz (Tournai). — On écrit déjà 14 asmes-Audemez-Briffoeil.
8. Remplacement de X par S dans les terminaisons
AIX : Gallaix (Tournai), Marbaix (Thuin), Molenbaix
(Tournai), Moulbaix (Ath), Obaix (Charleroi), Pipaix
(Tournai), Rebaix (Ath), Renaix (Audenarde), Ressaix
(Thuin). -- On écrit déjà Glabais, Marbais (Nivelles),
Nodeb ris, Opprebais, Orbais, Piétrebais, Thotembais.
9. Remplacement de Y par 1 a l'intérieur des mots :
Aywaille (Liege), Beyne-Heusay (Liége), Brye (Charleroi),
Faymonville (Verviers), Hyon (Mons), Vyle•et- Tharoul
(Huy), Thynes (Dinant). — Pour le dernier nom cité,
comparer Thines (Nivelles), Thisnes (Waremme).
La question de 1' Y final (par exemple dans Tournay,
Neufchateau, a cóté de Tournai, Hainaut) est réservée.
10. Cas particuliers : Boëlhe (Waremme) s'écrira
Boilhe ; Forest (Ath) s'écrira comme Forêt (Liege) ;
Liége prendra l'accent grave ; alters (Tournai) s'écrira
I ières.

Boekennieuws.
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor
Toponymie en Dialectologie IV (1930). 310 bl., 3 kaarten,
35 fr. (1)
Wij vermelden ten behoeve van onze Vlaamsche lezers
vooral de volgende bijdragen :
J. LINDEHANS (Romaansche plaatsnamen te Assche)
bespreekt een 40-tal Romaansche namen van hoeven, landerijen en gehuchten te Assche en omgeving, die wijzen op
een kolonisatie door Waalsche inwijkelingen, welke aldaar
de benamingen van hun geboortestreek hebben geimporteerd (migratie).
A. VAN LOEY (Onomastiese studie over een oorkonde in
Brabant d. d. 966) behandelt de eigennamen en plaatsnamen uit een oorkonde van keizer Otto en tracht ze voor
zoover doenlijk te identificeeren.
A. DASSONVILLE (Een ander kapittel uit het boek der
prosopo-toponymie) geeft een overzicht van een aantal
persoonsnamen (in familie- en vooral plaatsnamen), welke
zekere eigenschappen, hoedanigheden of gebreken, enz.
kenmerken.
H. J. VAN DE WIJER (De moderne spelling der Vlaamsche
gemeentenamen) brengt verslag uit over de werkzaamheden
van de Vlaamsche afdeeling der Commissie (1927-1929), die
nl. in April 1930 van Min. H. BAELS de officieele opdracht
ontving definitieve voorstellen voor de spelling der gemeentenamen in te dienen.
H. J. VAN DE WIJER (De Vlaamsche toponymie in 1929)
bespreekt op beknopte wijze wat er in het jaar 1929 op
toponymisch gebied in Vlaanderen is verschenen.
J. GRAULS (Iets over Hasseltsche voornamen) onderzoekt
de vervormingen, die een tiental voornamen in het Hasseltsch dialect hebben ondergaan.
X. (Orthographe des noms des communes beiges) vat de
voorstellen samen, welke door de Waalsche afdeeling op
het stuk der plaatsnamenspelling werden neergelegd.
(1) Te bestellen bij den voorzitter, Dr. J . CUVELIER, Muzeumstraat, 1, Brussel (postrek. Nr. 61823).
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J. FELLER (Notes d'anthroponymie) deelt zijn bevindingen
mede over den oorsprong en de beteekenis van een aantal
merkwaardige familienamen : ook voor Vlamingen van
belang.
J. VANNÉRUS (Les anciens actes de délimitation) vestigt
de aandacht op een bron van allereerste gehalte voor
toponymische en andere opzoekingen, nl. de bescheiden
aangaande de afbakening van de grenzen der parochiën,
rechts- en tiendegebieden.
E. BoISACQ en A. VAN LOEY (Notes sur les éléments
romans dans la toponymie d'Ixelles et d'Uccle) geven
enkele aanduidingen over een paar plaatsbenamingen van
Romaanschen oorsprong.
J. HAUST (La philologie wallonne en 1929) handelt op
bl. 290-95 over de toponymische bijdragen.
Van belang zijn ook het verslag over de werkzaamheden
van de Commissie in 1929 en het " In•Memoriam ,, G. C. RoLAND door Dr. F. DANHAIVE.
Nomina geographica Neerlandica, geschiedkundig
onderzoek der Nederlandsche aardrijkskundige namen,
uitgegeven door het Koninklijk Nedeclandsch aardrijkskundig Genootschap. Vll de deel. Leiden, voorheen E. J. Brill,
1930. 180 bl., fl. 4,80.
In dit Vilde deel vinden wij de volgende studiën :
1. H. J. MOERMAN, Oostnederlandsche plaatsnamen (met
een kaart) — 2. P. VING. VAN WIJK, Over enkele Sint- en
Marianamen -- 3. W. DE VRIES, Fimel, Fivel ([form, Horn,
Holm) — 4. ID., Drecht — 5. ID., Namen op -dei in Holland
— 6. ID., Vervormde Drentsche plaatsnamen (kortere naast
langere), Groningen — 7. A. BEETS, De vorm (uitspraak) van
den plaatsnaam Enschede buiten Twente — 8. J. S. VAN
VEEN, Wij(h)e — Echteld -- 9. J. W. MULLER, Drecht, Holy,
Qestgeest, Rijnsburg, Noordwijk — 10. ID., Vogel(en)zang
— 11. G. J. BOEKENOOGEN, Duivendrecht -- 12. B. H. SPIJKERBOER, Het eerste lid der drecht-namen — 13. A. A.
BEEKMAN, Spijkerboor (met afbeeldingen) — 14. J. W.
MULLER, Persoonsnamen op -dei — 15. H. J. MOERMAN en
J. W. MULLER, Luur, Kroos - 16. H. J. MOERMAN, P. VING.
VAN WIJK, J. W. MULLER, Toevoegsels en Verbeteringen —
Register van plaatsnamen.
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Zooals het Vide deel, dat in 1928 verscheen, is ook het
voor ons Vlamingen buitengewoon belangrijk ;
wegens plaatsgebrek moeten wij er ons echter bij bepalen
met een woord de aandacht van onze lezers op enkele van
de voornaamste bijdragen te vestigen.
1. H. J. MOERMAN brengt de plaatsnamen uit Overijsel
en de Veluwe in verband met de vroegere of tegenwoordige
natuurlijke gesteldheid van den bodem, tevens ook met de
staatkundige, godsdienstige, economische en juridische toestanden (vooral uit het verleden).
2. P. VING. VAN WIJK komt tot de vaststelling, dat de
heiligennamen in Nederland voornamelijk in het katholieke
Zuiden voorkomen en er vooral via Frankrijk België zijn
gekomen : sommige er van zijn echter " Ser „ ('s Heeren)
namen, in andere is het Sint-bestanddeel al vroeg verloren
geraakt of werd het nooit gebruikt.
10. J. W. MULLER bespreekt uitvoerig den " zangerigen „
plaat&naam " Vogel(en)zang „, die sedert de XIII de eeuw in
alle Duitsche en Dietsche gouwen veelvuldig voorkomt,
tevens met verwijzing naar een reeds in 1880 verschenen
opstel van de hand van Dr. ED. JACOB (Beitrage zur deutschen
Philologie, Julius Zacher dargebracht, Halle, 1880, bl. 20342), en verklaart het ontstaan en de verspreiding van
den plaatsnaam in hoofdzaak (maar niet uitsluitend) als de
uiting van een ontluikend gevoel voor de natuur en van de
liefde voor de vrijheid. Een uiterst " anregend „ artikel voor
de Vlaamsche toponymisten.
Ook de bijdragen over de drecht-namen (Nrs. 4, 9,11 en 12)
en deze over " Spijkerboor „ (= overeenkomst in vorm)
zullen door ons met vrucht overwogen worden.
Vll de

K. de Flou, Woordenboek der Toponymie van wes.
telijk Vlaanderen, enz. Xde deel (Malevaut — Moulin
de Winhem). Uitg. Kon. Vla. Academie, Brugge, 1930.
1184 kol. — ID., Woordenboek der Toponymie van
westelijk Vlaanderen, enz. XIde deel (Moulin de Zoteux
-- Ouden Boomwegh). Ib. 1930. 1200 kol.
Wij kunnen ons hier gerust van allen commentaar onthouden en zullen alleen aan onze lezers mededeelen, dat ook
de twee derden van het Xll de deel op dit oogenblik reeds
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zijn afgedrukt. Heil den onvermoeibaren voorzitter van onze
Vereeniging !
J. Lindemans, Brabantsche plaatsnamen verzameld
en verklaard. 1ste Reeks : Alsenberg, Anderlecht, Assche.
Overgedrukt uit Eigen Schoon & De Brabander XI, XII, XIII
(1928-30). Merchteni, z. j. (1930). 55 bl., 10 fr.
Deze waardevolle publicatie van historische gegevens,
met nauwkeurige opgave van bron en datum (in vele gevallen
ook met verklaring), is in de eerste plaats bedoeld als een
verzameling van materiaal voor plaatselijke geschiedkundige
opzoekingen.
Voor het samenstellen der lijsten werd geput uit twee
" Landboeken „ van St-Jans Gasthuis te Brussel (jaren 1356
en 1406-09) ; hier en daar werd aangevuld met materiaal uit
A. WAUTERS (Histoire des environs de Bruxelles) en met de
lijst uitgegeven door K. DE FLOU (Toponiemen uit de provinciën Antwerpen en Brabant) in Kon. Vla. Ac., V. en M.
1925, bl. 708 53).
In volgende reeksen hoopt de schrijver deze publicatie
geleidelijk aan te vullen. Zeer warm aanbevolen !
Isidoor Teirlinck Album. Verzamelde opstellen
opgedragen aan I. T. Leuven, N. V. Vlaamsche Drukkerij,
1931. 386 bl., 50 fr.
Onder de talrijke en uiterst interessante wetenschappelijke
bijdragen, die den grijzen folklorist bij zijn 80sten verjaardag
werden aangeboden en welke behooren tot de verschillende
gebieden der bio- en bibliographic, der taal- en letterkunde
en der folk- en plantlore, weze de aandacht van onze
toponymisten vooral gevestigd op de volgende studiën :
A. VINCENT (Le nom de Beethoven) brengt den naam
Beethoven in verband met Betho, benaming van een wijk te
Tongeren : men zie een lange lijst van oudere vormen op
b1.136 . 38 (0. a. 1276 Betue) en vergelijke Zonhoven = 1280

Sonue.
G. DES MAREZ (De Catte en de Verloren Cost) wijst op de
in het Mnl. algemeen gangbare beteekenis van Catte als
" belegeringswerktuig„ en " beweegbaar schutdak „ (waarbij
deze van " bedekte waarnemingspost„ zou moeten gevoegd
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steden Brussel, Mechelen, Gent, Antwerpen, Brugge, Hasselt,
Vilvoorde, Leuven en Diest bewijst dat de Catte- benamingen wel degelijk (al moet dit daarom niet altijd het geval
zijn) door de aanwezigheid van een verdedigingswerk of
bewakingspost moeten verklaard worden.
Ook de Verloren Cost, die op zeer vele plaatsen (Brussel,
Leuven, Diest, Antwerpen, Maastricht, Sint-Truiden, Landen,
Kortrijk, Hasselt, Gent, enz.) voorkomt, is oorspronkelijk
een verdedigingswerk : nl. een toren, afgescheiden van en
staande op zekeren afstand vóór de hoofdlinie, die aan
zijn lot werd overgelaten, als de toestand onhoudbaar
werd; deze beteekenis kan dan later echter overgaan in
deze van " nuttelooze uitgave „ of " mislukt werk „.
J. MANSION (Twee toponymische bijdragen) stelt een
onderzoek in naar de etymologie van Leefdaal en Smeerebbe : in de eerste benaming vermoedt hij een samenstelling van -dal met het vóórgermaansche lábent- (vgl. Lat.
lábi) = „ de glijdende, vallende rivier " (met bewijsplaatsen
uit Engeland en Oostenrijk) ; voor Smeerebbe (a° 1232,
Smaerlubbe) suggereert M. Got. lubja, Oeng. lybb = „tooverkruid", enz. en wijst hij op de mogelijkheid van een Oudnl.
smereluv- (vgl. smeerworte), dat met het verzamelsuffix
ja- de beteekenis zou verkrijgen van " plaats waar geneeskrachtige kruiden groeien „.
K. DE FLOU

(Hamersham, uit het leven van een toponiem)

vindt de oplossing van dezen raadselachtigen plaatsnaam
(vroegere hofstede te Oostkamp) in den vorm Odmaresham
(giftebrief van het jaar 1133) en bespreekt verder een heele
reeks latere misvormingen van Hamersham naar o. a.

amasant en Amazones.
A. CARNOY (Etymologie van den Plaatsnaam Kessenich)
komt, na de vaststelling dat, in de Gallische en Gallo-Romeinsche plaatsnamen, -acum niet alleen aan persoonsnamen, maar ook aan riviernamen en aan deze van planten
en boomen wordt gevoegd, tot het besluit dat Kessenich
beantwoordt aan een oorspronkelijk Cassaniacum, uit Kelt.
cassanos " eik „ en dus een synoniem is van Chénée, Ques-

noy, Eekhout en Eekt.
J. LINDEMANS (Over den plaatsnaam Ternat) stelt vast dat

--19het woord nat volstrekt geen zeldzame verschijning is
in de Brabantsche toponymie en deelt een lijst mede waarin
dit toponiem voorkomt in velerhande beteekenissen, niet
echter in deze van beek of water : L. zoekt een verband te
leggen tusschen nat en naad (bij naaien) en denkt daarbij
aan de beteekenis " verdeelingslijn „; ten slotte worden een
reeks synoniemen aangehaald, die het begrip "verbinding„
of "scheiding„ uitdrukken.
Wij verwijzen voorts nog naar :
J. CORNELISSEN (Hagel, hagelmissen en hagelkruisen) :
dit laatste ook als toponymische benaming ; A. VAN LOEY
(Lexikologiese sprokkelingen) : 1. Ziardis (persoonsnaam),
2. Oerel (ook april) = Ofra. appareille en ten slotte
naar L. WILLEMS (Reinardiana), die door zijn bespreking
van de plaatsnamen Portaengen, Pollanen, Scouden en
Portegale ook de groote diensten in het licht stelt, die
TEIRLINCK door zijn Toponymie van den Reinaert aan de
Vlaamsche plaatsnaamkunde heeft bewezen.
J. Lindemans, Toponymie van Opwijk (Nomina
geographica Flandrica, Monographieën I). Brussel, Standaard-Boekhandel, 1930. XII -}- 219 bl. (met toponymische
kaart), 45 fr.
De eerste van de monographieën uitgegeven door de Vla.
Top. Vereeniging : naast de inleiding, waarin alle wetenswaardige bizonderheden over de gemeente worden medegedeeld, een volledige lijst der bronnen, de opgave van de
kadastrale ligging der besproken toponiemen, een overzicht
van het materiaal met het oog op de historische aardrijkskunde, de taalstudie en de plaatselijke geschiedenis en
oudheidkunde, bezorgt ons L. een lijst van niet minder dan
1556 (historische en moderne) plaatsnamen.
Een werk dat ongetwijfeld ruime belangstelling zal
wekken.
H. J. Van de Wijer, Onze Vlaamsche gemeentenamen in moderne spelling. 2 de druk, 1931. Leuven, Vla.
Top. Vereeniging ; Brussel, Naaml. Venn. Standaard-Boekhande1.30 bl., 2 fr.
De tweede druk van de moderne lijst der Vlaamsche

20 gemeentenamen, die op last van de Koninklijke Commissie
voor Toponymie en Dialectologie werd voorbereid en zoo
pas onder de auspiciën van onze vooraanstaande Vlaamsche
vereenigingen (19 in aantal, thans reeds 25 !) verscheen,
werd opzettelijk in zeer beknopter vorm gehouden om er
de ruime verspreiding van te verzekeren.
Nu of nooit, dat in de Franschtalige pers de tegenstand
op de gewone wijze is losgebroken met scheldwoorden en
kwaadwillige insinuaties, vertrouwen wij dat de Vlaamsche
reformisten niet zullen laten begaan. Het weze daarom nog
eens herhaald : er bestaat op dit oogenblik, evenmin als
vroeger, een spelling die officieel door de wet wordt voorgeschreven en onze Vlaamsche menschen mogen dus, met
gerust geweten, een keuze doen tusschen de twee spellingen, welke hun door het Staatsblad worden aangeboden.
Welke die keuze zal zijn, lijdt voor can thans geen twijfel
meer en het zal niet onze schuld zijn, als de Regeering dan
over een paar jaren achteraan mag komen hinken !
Voor de propaganda rekenen wij graag op den steun van
onze belangstellende vrienden, die ons bij de verspi eiding
der brochure heel zeker wel een handje zullen willen
toesteken.
V.d.W.

INHOUD:
J.

PAQUAY — Een oorspronkelijk Limburgsch pachtboek

der XIII de eeuw
*** Waalsche voorstellen aangaande de plaatsnamenspelling
H. J. VAN DE WIJER — Boekennieuws

11
14

In de volgende nummers zullen o. m. verschijnen :
L. J. M. PHILIPPEN — De oudheidkundige kringen en de

studie der plaatsnamen.
R. FONCKE — Vlaamse en Hollandse plaatsnamen in A. Dii-

RER'S „Tagebuch der Reise in die Niederlande".

E. VAN DER LINDEN — Het cijnsboek van Duyst.
J. VERCOULLIE — De straatnamen van Gent.
H. J. VAN DE WIJER — Plaatsnamenspelling : Lof der

„ Sotheydt ".
— Vlaamsche straatnamen.

Aan onze Medewerkers.
Boekbezendingen, toponymisch materiaal en briefwisseling worden liefst verwacht aan het adres van ondergeteekende te Leuven, L. Schreursvest, 29.
Ook voor adressen van belangstellenden houden wij ons
zeer aanbevolen.
V.D.W.

De Mededeelingen verschijnen om de drie maanden, nl. in Maart, Juni,
September en December.

MEDEDEEL1NGEN
UITGEGEVEN DOOR DE VLA. TOP. VEREENIGING TE LEUVEN
1931, 2.

ZEVENDE JAARGANG

DE VLA. TOP. VEREENIGING TE LEUVEN
wenscht op het gebied der Vlaamsche plaatsnaamkunde de samenwerking van alle belangstellenden te bevorderen. De Mededeelingen
verschijnen vier maal per jaar en worden aan de medewerkers
kosteloos toegestuurd. Niet-medewerkers betalen een jaarlijksche
bijdrage van min. 10 frs. Medewerkers en abonnenten genieten een
prijsvermindering van + 40 0 /0 op de uitgaven van de V. T. V.

NIT
INSTITUUT VOOR VLAAMSCHE TOPONYMIE
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK — LEUVEN
DIR.:PRor. DR. H J. V AN DE WIJEB— LEUVEN (TEL. 1111).

POSTREK.

162831

BERICHT AAN DE LEZERS
Van de Toponymie van Opwijk door Dr. J. LINDEMANS bezitten wij nog een beperkt aantal exemplaren,
die wij aan de belangstellenden tegen den gunstprijs
van fr. 28.— (-I- 1 fr. verzendingskosten) in plaats van
fr. 45.— kunnen bezorgen.
Men sture de inschrijvingskaart uit liet vorige nummer
dan echter onverwijld terug.
N. 13. De leden van den Oudheidkundigen Kring van
West-Brabant richten zich rechtstreeks tot den voorzitter, Dr. J. LINDEMANS!

De 2 de druk van
Onze Vla. gemeentenamen in mod. spelling
wordt ter beschikking van onze lezers gesteld tegen
fr. 1,50 (verzendingskosten inbegrepen) : bedrag te storten op onze postrekening Nr. 1628.31.
Wie helpt mede hij de propaganda !

MEDEDEELINGEN

UITGEGEVEN

DOOR DE VLA. TOP. VEREENIGING TE LEUVEN
ZEVENDE JAARGANG

1931, 2.

Vlaamse en Hollandse plaatsnamen
in Albrecht Durer's
„Tagebuch der Reise in die Niederlande ".
Van keizer Maximiliaan I had de beroemde Nurnbergse schilder Albrecht Durer (1471-1528), die trouwens bij gelegenheid voor hem gewerkt had, een jaarlikse
ererente van 100 gulden verkregen. Toen de vorst in 1519
stierf, dorst de stad het niet op zich nemen dat pensioen
zonder meer voort uit te keren : zij wachtte daartoe op
de toestemming van de opvolger van Maximiliaan,
keizer Karel V. Durer was echter niet zonder bezorgdheid voor zijn oude dag — „ denn so mir abgeht an
Gesicht und Freiheit der Hand wurd mein Sach nit
wol stehn ", zo overwoog hij — besloot dienvolgens
persoonlik bij de nieuwe keizer zijn verzoek binnen
te brengen. Op de 12 Julie 1520 reisde hij, van zijn
vrouw vergezeld, naar de Nederlanden en kwam de
3 Oogst via Frankfurt am Main, Mainz en Keulen te
Antwerpen, het doel van de tocht, aan.
Reeds in de maand November was Durer in het bezit
van de keizerlike machtiging, die het Nurnbergs magistraat zou geruststellen en hem verder het toegekende
pensioen laten uitbetalen.
Hij dacht desniettemin aan geen onmiddellike terugkeer naar zijn geliefde stad en eerst in Julie 1521, na
een verblijf van bijna één jaar in onze gewesten, toog
hij over Brussel en Aken weer huiswaarts. Zijn tijd had
hij inmiddels waargenomen om uitstappen, die voor
die dagen echter reizen van belang mogen heten, te doen;
telkens van Antwerpen uit, eerst naar Brussel, later naar
Aken en langs zuid-oostelik Holland terug; een derde
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keer naar Zeland ; verder naar Brugge en ten slotte naar
Mechelen. Op die manier werd zijn reis in de Nederlanden een rondreis door ons Vlaams-België en dat
gebied van het huidige Holland, dat aan deze zijde van
de Maas ligt.
Over deze onderscheiden reizen en zijn verblijf
voornamelik te Antwerpen, heeft Durer al wat hem
wetenswaardig toescheen, aangetekend in een dagboek,
dat hij trouw heeft bijgehouden.
Het handschrift ervan ging jammer genoeg verloren
en slechts twee kopijen bleven bewaard, die klaarblijkelik zelf niet op het origineel, doch ook al op een
afschrift teruggaan : de eerste, die nog tot de 16e eeuw
moet opklimmen, berust tans in de Bibliotheek te
Bamberg ; de andere, die veel jonger voorkomt, is in
het Kreisarchiv van Nurnberg te vinden
In Duitsland heeft dit „ Tagebuch der niederlándischen Reise " in de laatste halve eeuw de aandacht
ter lege gaande gemaakt. Lange en Fuhse bezorgden er
een kritiese uitgaaf (1893) van ; ook E. Heidrich heeft
het vanzelfsprekend opgenomen in zijn „ Schriftlicher
Nachlass " van de meester (1910) ; op zijn beurt drukte
H. Wolff het af in zijn editie van Durers „ Briefe, Tagebucher und Reime " (2e uitg., 1914) ; ten slotte werd het
nog eens afzonderlik aangeboden, met inleiding en
beknopte aantekeningen, door Fritz Bergemann als
Nr. 150 van de goedkope, doch best verzorgde „ Inselbucherei " (Leipzig, 1914), waardoor het interessante
relaas werkelik ter beschikking van eenieder werd gesteld (1 }. Het is naar dit bundeltje, dat wij hieronder
verwijzen.
Men mocht stellig verwachten, dat deze reisbeschrijving nog heel wat belangwekkender zou zijn uitgevallen.
Wij komen al spoedig tot de overtuiging dat Durer zijn
( 1) Cf. M. Westphal, Die besten deutschen Memorien. Leipzig, 1923,
blz. 82.
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geen derden, allesbehalve aan een lezerspubliek, heeft
gedacht. Vooral de kunsthistorici zullen het vaak ontgocheld uit de hand leggen; want hoewel hij nauwkeurig
de artisten vermeldt, waarmee hij hier te lande in aanraking kwam, en de werken van hun hand, welke hij te
zien heeft gekregen, telkens zijn die mededelingen
jammerlik bondig, nuchter en zakelik en schijnen haast
opzettelik een krities oordeel te vermijden, dat ons
nochtans van zijnentwege de moeite waard moest lijken.
Ook over de steden, die hij bezocht, en de merkwaardige monumenten aldaar schrijft hij bijna altijd een
opvallend beknopte en weinig persoonlik geuite mening
neder. Zijn dagboek is in feite geworden wat hij er van
wou maken : een dorre opsomming van doodgewone
reisincidentjes, van namen en getallen, van prijzen en
uitgaven. Tussen in echter kan men naar belangwekkender regels zoeken en dank zij hen mogen wij Albrecht
Durer, die doorlopend als een profijtig, bijna te zuinig
man vóór ons verschijnt, als een oprecht, door goed
mens leren kennen. Een aangrijpende bladzijde ontweit
hem bv. wanneer zich te Antwerpen van de verraderlike
gevangenneming van Martin Luther op weg naar Worms
het vals gerucht verbreidt en patheties luidt zijn oproep
tot Erasmus te dier gelegenheid. Zijn stijl hinkt dikwels
onbeholpen en zijn taal klinkt steeds onopgesmukt ; toch
pakken zij, wellicht juist daarom, en hun beeldende
kracht valt niet te ontkennen.
In Duitsland prijst men zijn reisjournaal als een aantrekkelike bijdrage tot de geschiedenis van de toenmalige
kultuur. Zouden wij dit oordeel niet met beide handen
onderschrijven ? Zouden wij haar waarde niet dubbel
hoog aanslaan ? Want het zijn toch steden uit onze
gewesten, waarheen hij voert ; het is hun maatschappelik leven, dat hij in zijn karakteristieke uitingen
naschetst ; het zijn kunstenaars van bij ons, met wie hij
spreekt ; het zijn Vlaamse aristokraten, waarmee hij
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omgaat; het zijn onze feestvierende gilden, het zijn
onze ommegangen en processies, die hij niet genoeg
kon bewonderen.
Voor zoveel ik kon nagaan, heeft men bij ons van
Durer's „Tagebuch" bitter weinig gebruik gemaakt tot
nog toe ( i ). Mij werd ook niet bekend, of men reeds zijn
aandacht wijdde aan de Vlaamse en Hollandse pl a atsnamen, die de Nurnberger langs zijn reisweg optekende.
Het lijkt nochtans van de meet af interessant. Immers
wij hebben hierbij te doen met benamingen uit onze
streken, zoals ze ten beginne van de 16 e eeuw in de
oren van een ontwikkelde vreemdeling hebben geklonken.
Wel lezen wij ze niet meer in Durer's eigen tekst,
doch wij mogen zonder schroom aannemen, dat zijn
afschrijvers zich juist bij de weergave van de eigennamen, welke het dagboek opnam, de minste wijzigingen hebben veroorloofd: alles laat toe te geloven,
dat de spelling van de meester onvervalst behouden is
voor de plaatsnamen, waarvan wij de onderstaande
lijst opmaakten.
De bijgeplaatste cijfers geven de bladzijden aan uit
het bundeltje van F. Bergemann, naar wiens aantekeningen wij hier en daar tevens verwijzen.
Voorafgaandelik wensen wij te vermelden, dat Durer
een paar keren — doch slechts bij het begin van zijn
reisverhaal — plaatsnamen schijnt op te geven, die op
geen gemeente, hoogstens op gehuchten betrekking
hebben. En wanneer wij met de gewestnamen willen
aanvangen, nog dit :
voor de Nederlanden gebruikt hij in het enkelvoud
das Niederland (10), (70) ;
( 1) Cf. evenwel H. Contnckx, Albert Durer à Malines, in Mechlin:a,
l e jaar, blz. 17 vlgg. — met verwijzing naar „ Les anciens peintres
flamands" par J. A. Crone et G. B. Cavalcaselle, annoté par Alex.
Psnchart et Ch, Ruelens.
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landtsch (69) ;
brabants vertaalt hij als brabantisch (45) en brabandisch

(48), (56).
Hier volgt nu de lijst van de door Durer opgetekende
plaatsnamen:
Zitta, ein feins Stádtlein (15).
F. Bergemann, blz. 78 • Zitta = Sittard.

Stocken, das ist luttisch (15).
Stokkern (= Stockheim) a. d. Maas.
Zacharias Heyns in „ Den Nederlandtschen Landtspiegel in
ryme gestelt " (Amsterdam, 1599) schrijft Stochem (cf. kaart
Valkenborch).
Hetzelfde in „ L'Atlas en abregé ou nouvelle description du
monde" par Jaques Peeters (Anvers, 1692) (cf kaart bij „Le
Duché de Brabant").

Mertenslinden (16).
F. Bergemann, blz. 78 : Konjektur aus der verstummelten
Uberlieferung „ Mertenlewbehen"
Martenslinde ligt 2 1/2 km. ten Z. 0. van Bilzen.

Merbeck (16).
F. Bergemann, blz. 78 : Westmeerbeek.

zu der Brantenmuhl (16).
F. Bergemann, blz. 78 : Branthoek.
Wij kunnen niet opmaken hoe F. B. tot deze interpretasie
is gekomen. Een gehucht „ Brandhoek " kennen wij slechts bij
Reninge, in Oost-Vlaanderen, en bij Vlamertinge in WestVlaanderen. Naar onze mening hebben wi j met een benaming „ Verbrande Molen" te doen.

Eulenberg (16).
F. Bergemann, blz. 78 : Uylenberg. — Deze benaming is
werkelik bekend voor een gehucht te Herenthout, langswaar
de reis van Durer klaarblijkelik is gegaan.

gen dem Creuz (16).
F. Bergemann, blz 78 : opten Kruys.

Antorff (17), (18), (20), (22), (23), (27), (29), (31), (38),
(39), (40), (43), (46), (49), (51), (55), (56), (57), (58),
(62), (63), (65), (66), (70), (71), (72) : Antwerpen ;
Andorf (18); Andtori (64).
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111 echeln (27) ; Mechelen (27) ; Mechell (66).
W ilsswort (24) : Vilvoorde.
De „ Zimmer:sche Chronak " (afgesloten 1566) schrijft (cf.
Auswahl von Bernhard Iringer, blz. 295) : Wilfort.

Prussel (24), (25), (26), (27), (35), (36), (50), (63), (71),
(72), (73).
Pr ziek (30), (33) : Brugge ;
Prug (52), (53), (57).
De „Ziff/met-ache Chromic" heeft blz. 301 : Bruck.
In het „Laederbuch der CLARA HATZLERIN " (uitgegeven door
Dr. Carl Halthaus, Leipzig, 1840, blz. LXXVI) staat : Pi ugg
in Flander.

Mastricli (33), Triche (73).
Brieven van Karel de Stoute aan het magistraat van
Mechelen zijn a° 1473 gedagtekend van Trecht-sur-Heure Cf.
„ Inventaire des Archives de la Ville de Malines", tome III,
blz. 205, 206.

Gulpen (33).
Emrich (37) : Emmerik.
Zacli. Heyns vermeldt Embrick (kaart Gelderland), Jaques
Peeters (kaart van Gelderen en Zutfen) : Emmerack.

Thomas (37) : niet geïdentificeerd (').
Numeg (37) : Nijmegen ;
Neimeg (37), Neumeg (37), Niemcigen (38).
Tull (37), Till (38) : Tie!.
Pusch (37), Herzogpusch (38) : 's-Hertogenbosch.
T erawada, da die zween Turn stahn (38) : Heerenwaarden.

Pommel (38) : Bommel.
das ubergross schon Dorf Ostreich (38) : Oosterwijk.
Tilwerg (38) : Tilburg.
Barell (38) : Baarle.
Hochstrat (38) : Hoogstraten.
( 1) De tekst luidt (bl. 37) : „Von dannen fuhr ich... gen Emrich.
Darnach kamen wir gen Thomas und von dannen gen Numeg, do olieben wir fiber Nacht..."
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Harscht (38).
Waarschijnlik een vergissing voor Brecht, daar de ganse
vermelding luidt : gen Harscht fur S. Leohnhartkarchen, i. e. naar
Harscht langs de St. Lenaartskerk voorbij. S. Leohnhartkarchen
ziet dan op de huidige gemeente St.•Lenaarts, ten zuiden van
Hoogstraten in het kanton Brecht.

Zisrche in Seland (40) ; Zurchsee (43) : Zierikzee.
Seland (40), (42) ; Seeland (40), (41), (55) ; Selant
(41), (43).
Pergn (40) ; Perg (43) ; Pergen (43) : Bergen op Zoom.
zu der Gus (41) : Goes.
Erma (41) ; zu Ernig (41) ; zu Ernugen (42) ; Armuyden (41) : Arnemuiden.
Bij Zach. Ileyns (kaart van Zeeland): Armuyen.

das Insulein Wohlfartig (41).
F. Bergemann, blz. 86 : Wolfersdijk.

das Stádtlein Gunge (41).
F. Bergemann, blz. 86 : Kortgene. — Op Noord•Beveland.
Zach. Heyns drukt op zijn kaart Walcheren Corckeen, op
zijn kaart Zeeland Cortkeen.

Mitelburg (41), Mittelburg (42).
zu der Fahr (41); fur die Fahr (43) : Veere, op Walcheren.
Pejer (52), ein gross Dorf: Beveren.
Prasten, auch ein gross Dorf (52) : Vracene.
Pol, die reiche Abtei : Sint-Paul, in Waasland.
Zach. Ileyns op zijn kaart Het Land van Waes : S. Pauwels.

Kaltbrunnen, ein schon Dorf (53).
F. Bergemann, blz 89 : Caudenborn. — Is wel Caudenborm
tans afhankelik van Moerbeke.

das gross lang Dorf Kahlb (53).
F. Bergemann, blz 89 : Kalwe.
Zach. Heyns op zijn kaart Het Land van Waes : Calue.

Erfehlt (53) ; Herfehlt (53) ; ein klein Stdtlein : Eertvelde.
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Keolo (53), das ist ein machtig gross Dorf, ist pflastert,
hat ein Platz.
F. Bergemann, blz. 89 : Ecloo. — Waarschijnlik komt de
zonderlinge letterverwisseling op rekening van de afschrijvers.
Bij Jaques Peeters op de kaart van La Flandre : Eekeloo.

Maldig (53) : Maldegem.
Orscheln (54) : Ursel, bij Zomergem.
Gent (54), (55).
Leyden (66).
Lowen (73).
Tina ist ein klein Stdtlein (73) : Tienen.
ein Stadt, die heisst zu S. Getráuen (73) : Sint-Truiden.
ein Stadtlein Hungern (73) :
F. Bergemann, blz. 95 : Tongeren.
In de „Zzmmezzsche Chronzk ", blz. 294 : Tungen.

Liever dan alfabeties, hebben wij de plaatsnamen
opgetekend naarmate zij in Durer's dagboek voorkomen.
Op zulke wijze werd reeds enigszins mogelik het verloop van zijn verschillende tochten te volgen.
Duidelik treedt in hun schrijfwijze de toenmalige
Nurnberger naar voren : de kenschetsende vermenging
van Middelduitse en Opperduitse eigenaardigheden in
de taal van de stad, die op de grens tussen het mittelen het oberdeutsche dialektgebied lag, vinden wij er
doorlopend in terug.

R.

FONCKE

De oudheidkundige kringen en de
studie van de plaatsnamen.
[Bij de viering van het vijf-en-twintigjarig bestaan van den
Geschied- en Oadheidkundigen Kring voor Brecht en
omstreken (12 Augustus 1929), hield E. H. L. J. M. PHILIPPEN
een zeer opgemerkte rede over de Zending en werking der

genootschappen voor plaatselijke oudheidkunde en geschiedenis, die korten tijd nadien in het verdienstelijke orgaan
van den Brechtschen Kring Oudheid en Kunst (XX(1929),
bl. 129 . 49), werd uitgegeven.
Niet zonder eenige fierheid wees E. H. PHILIPPEN op de
sterke liefde voor het voorvaderlijk verleden, die in onze
gewesten op merkwaardige wijze is tot uiting gekomen en
aanleiding gaf tot de studie van de nationale oudheden, het
stichten van talrijke oudheidkundige vereenigingen en de
uitgave van een groot aantal tijdschriften en mengelingen
van denzelfden aard.
Wat den arbeid betreft, die voor dergelijke vereenigingen
vooral op het huidige oogenblik is weggelegd, deze werd
door den eerwaarden spreker zeer duidelijk omschreven en
toegelicht, steeds met de preciese aanduiding van wat door
de eenen en wat door de anderen op nuttige wijze kan
worden verricht. Waar hij er o. a. eenerzijds terecht op
heeft gewezen, dat het meestal de locale monographieën
zullen zijn, die de latere historische synthese mogelijk
maken, legde hij anderzijds zeer den nadruk op de onmisbare kennis, die bij dergelijk werk moet worden vooropgezet; op de veelvuldige gevaren, waaraan de plaatselijke
oudheidkundige is blootgesteld, hoe deze kunnen afgeweerd
en hoe de degelijkheid der opzoekingen best gevrijwaard
zal worden.
Een meer bevoegden gids bij hun moeilijke taak hadden
de leden van de oudheidkundige vereenigingen bezwaarlijk
kunnen verwachten.
Het zal echter niemand verwondereu, als wij hier vooral
uiting geven aan onze voldoening over de wijze, waarop
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plaatsnamen voor de geschiedenis van hun streek, en onze
dankbare waardeering uitspreken voor zijn vruchtbaar
initiatief.
Dat locale geschiedkundigen en toponymisten volkomen
op elkaar zijn aangewezen zal op dit oogenblik wel door
niemand meer ontkend worden. Op het VIII e Vla. philologencongres te Gent (1926) wees ook Dr. J. LINDEMANS met
nadruk op het feit, dat plaatsnamenkunde een belangrijke
hulpwetenschap is voor de geschiedenis en in de eerste
plaats voor de dorpsgeschiedenis, en hoe daardoor juist
wordt verklaard dat vele navorschers tot de beoefening van
de toponymie worden geleid, langs de geschiedkundige
opzoekingen om (1). Wij zelf hebben overigens bij meer dan
een gelegenheid dezelfde taal gesproken en niets willen
verzuimen, wat de betrekkingen tusschen oudheidkundigen
en toponymisten kan bevorderen.
Maar beter dan wie ook heeft E. H. PHILIPPEN weten aan
te toonen, wat in bizondere omstandigheden van de leden
der bedoelde vereenigingen wél en wat niet mag worden
verwacht ; hij heeft de moeilijkheden niet wenschen te verdoezelen, welke met zekere speciale toponymische opzoekingen verbonden zijn, maar tevens de aandacht gevestigd
op het overwegende belang van het inzamelen der bouwstoffen — bescheidener werk misschien, maar dat daarom
niet minder verdienstelijk moet heeten.
Zeer terecht waarschuwde hij tegen de verleiding zich,
zonder voldoende philologische voorbereiding, te wagen
aan de etymologische verklaring van de plaatsnamen ; maar
met niet minder recht toonde hij het belang aan van de
veelvuldige gegevens van historischen en topographischen
aard, die de plaatselijke geschiedkundige ter beschikking
van de philologen zal moeten stellen.
Zal ik er nog bijvoegen hoe zeer de redenaar ons naar
het hart heeft gesproken, waar hij de leden der oudheidkundige vereenigingen heeft aangezet in druk te laten Averschijnen de lijst van al de toponymische namen der streek ;

.

1) Zie Via. Top. Ver., Med.11I (1927), bl. 5.
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waar hij heeft gewezen op het overgroote nut van het
opmaken van de bibliographie der plaatselijke geschiedenis,
op het opsporen en het inventariseeren van archiefstukken
en andere documentatie (') en — last not least — waar hij
met zoo veel aandrang aanspoort tot voorzichtigheid en nog
voorzichtigheid.
In ons voorlaatste nummer (Med. VI (1930), 4) hebben wij
een poging gedaan om op systematische wijze de lijnen vast
te leggen, volgens dewelke een locale monographie neet
moderne gegevens kon worden samengesteld en tevens
werd de hoop uitgedrukt, dat de leden der 0. K. een klein
gedeelte van hun werkzaamheden hieraan zouden willen
besteden : wij zijn er E. H. PHILIPPEN dubbel dankbaar om,
dat hij ons de gelegenheid heeft geschonken niet nog meer
nadruk aan te dringen op de onmisbare samenwerking
van de beoefenaars van twee nauw verwante vakken.
Wij hebben gemeend, dat zijn kostbare wenken aan onze
lezers niet mochten onthouden worden en danken hem van
harte, omdat hij ons de toelating heeft willen verleenen de
voornaamste gedeelten van zijn betoog in onze Mededeelingen op te nemen. Het moge een eerste stap zijn tot het
leggen van een duurzamen band tusschen de beoefenaars
van de locale Geschiedenis en van de Toponymie !
V. d. W.J
De oudheidkunde is de wetenschap, die handelt over
de gedenkteekenen van het verleden. Oorspronkelijk
was het gebied der oudheidkunde veel beperkter dan
heden. Thans omvat die wetenschap practisch de studie
van alle mogelijke bronnen der geschiedenis. Op onze
dagen is het zelfs zoo ver gekomen, dat het woord oudheidkunde feitelijk niets anders meer is dan de generieke naam van de hulpwetenschappen der historie.
Indien wij dan het woord oudheidkunde in zijn allerbreedste beteekenis nemen, dan is de zending van het
genootschap voor plaatselijke oudheidkunde : A. het
opsporen, B. het bewaren, en C. het bestudeeren van
( t) Zie Oude Atlassen.

Vla. lop. Ver., Med. III (1927),

bl. 9-10.
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werkkring van het genootschap uitmaakt, eenig archeologisch of historisch belang aanbiedt. De werkzaamheid
van zulk een kring heeft dus als zoovele arbeidsvelden
het gebied van al de wetenschappen, die hulpwetenschappen der geschiedenis genoemd worden, en ook een
deel van het terrein der eigenlijke geschiedenis, namelijk dit der plaatselijke. Doorgaans echter zal de werkzaamheid van de meeste onzer locale oudheidkundige
kringen zich practisch beperken bij de studie van de
Folklore, van de Toponymie, van de Wapen- en Zegelkunde, van de eigenlijke Archeologie en van de plaatselijke Geschiedenis.
A. Het oudheidkundig genootschap moet de uitvoering zijner zending beginnen met de belangrijke oudheden en geschiedkundige documenten op te sporen,
die er te vinden zijn in het gewest, dat zijn ressort uitmaakt.
1. — Het eerste arbeidsveld, dat zich hier aanbiedt,
is de plaatselijke Folklore.
2. — Het tweede arbeidsveld is de Toponymie.
Het grondgebied, hetwelk den werkkring uitmaakt
van het oudheidkundig genootschap, heeft in de benamingen der verschillende pleinen, straten, gebouwen,
hoeven, dalen, heuvelen, weiden, velden, stroomen en
poelen kostbare geschiedkundige documenten bewaard,
waarvan men dikwijls de weerga vruchteloos elders zou
zoeken en die den navorscher in staat stellen terug te
vinden het uitzicht, door de streek in lang vervlogen
tijden vertoond, den aard der bebouwingen, de plaatsen
waar voorheen de ambachtslieden van 't zelfde bedrijf
zich hadden neergezet, enz. Het kan zelfs gebeuren,
dat eene plaatsbenaming de eenige bron is, waardoor
we aangaande den oorsprong eener loealiteit kunnen
ingelicht warden. De naam Antwerpen b. v. zegt dat
deze stad gebouwd werd in de nabijheid van een tegen
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het water opgeworpen dam. Het woord Kiel toont ons
de plaats aan, waar oorspronkelijk het centrum van de
vroegste Antwerpsche visschershave lag. De studie der
locale Toponymie of Plaatsnamenkunde is dan ook
eene der meest loonende dergene, tot het beoefenen
derwelke de oudheidkundige kringen hunne leden kunnen aansporen. Op het gebied der toponymische studiën is er reeds eene onloochenbare verdienste gelegen
in het bloote feit eenvoudig de lijst op te maken van de
verschillende plaatsbenamingen, die op het grondgebied
eener localiteit aangetroffen worden, daarbij voegend
de juiste aanduiding hunner ligging en hunne nauwkeurige beschrijving, doch zich onthoudend die namen te
willen verklaren. Wie zich op dit terrein verder wil
wagen, beproeve dit echter niet indien hij niet op de
hoogte is der Philologie, der Paleographie, der locale
Geschiedenis en der algemeene en plaatselijke Geologie en Topographie
Het zou belachelijk zijn en op wetenschappelijk gebied zeer gevaarlijk zich met eigenlijke toponymische
studiën bezig te houden en niet ervaren te zijn in de
Plailologze. In algemeenen regel is immers de Taalkunde
de wetenschap, die bij het ontsluieren van de geheimen
eener etymologie den doorslag geeft. Ik weet wel dat
wij, die aan plaatselijke geschiedenis gedaan hebben,
hier bijna allen mea cul/a mogen zeggen. Plaatsnamen
verklaren is zoo aanlokkend ! Gelukkig zijn er weinigen,
die niet de minste kleinere of grootere jeugdzonde te
betreuren hebben.
Om de beteekenis van een plaatsnaam te ontdekken,
is het volstrekt noodzakelijk tot de oudste vormen van
dien naam op te klimmen. Men vindt die niet steeds
in de gedrukte bronnen en moet onuitgegeven oorkonden raadplegen. Tevens is het in de archiefstukken, en
uitsluitend daarin, dat men bekend geraakt met een
aantal niet meer bestaande of onbekende plaatsnamen
alsook met de varianten dezer. De toponymist moet dus
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volstrekt de oude oorkonden kunnen lezen en op voldoende wijze onderlegd zijn in de Paleographie.
Tevens moet de kennis der Locale Geschiedenis den
beoefenaar der toponymie op de hoogte brengen van de
vele veranderingen, verdwijningen, invoeringen, enz.,
die het uitzicht, het karakter, de bestemming en de uitbating van vele plekken gronds door de eeuwen heen
hebben gewijzigd. De beteekenis van menigen plaatsnaam zou steeds een duister raadsel gebleven zijn,
hadde de plaatselijke geschiedenis de oplossing niet
verschaft. Niet minder noodzakelijk is het, dat de Algemeene en plaatselijke Geologie en de Topographie de opzoekingen van den toponymist voorlicht. De kennis der
geniveleerde hoogten, aangevulde inzinkingen, aanslibbingen, turfgronden, enz. verschaffen op het gebied der
Toponymie kostbare inlichtingen, terwijl de hoogtecurven soms heel het geheim openbaren van de wording eener localiteit.
5. -- De groote en de eerste taak van den oudheidkundigen kring is het bestudeeren der Plaatselijke Geschiedenis. Het zijn de in de Annalen der oudheidkundige vereenigingen verschenen monographieën, die
aan den geschiedschrijver der Algemeene Belgische
Geschiedenis zullen toelaten synthesen op te bouwen.
Daaruit blijkt echter de strikte noodzakelijkheid, dat de
oudheidkundige kring, hier vooral, streng-wetenschappelijk werk levere. Wie met vrucht de studie der plaatselijke geschiedenis beoefenen wil, moet beginnen met
op de hoogte te zijn van twee zaken : 1° van de Bibliographie der Algemeene Geschiedenis van het land en
vooral van de hem aanbelangende locale historie ;
2° moet hij daarenboven eene practische kennis der
Paleographie bezitten.
Uiterst zeldzaam zijn de gemeenten waai" "inen toestanden of instellingen aantreft die in hun soort eenig
zijn, of gebeurtenissen die niet in betrekking staan met
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Meestal zijn in algemeene geschiedkundige werken of
in uitgaven, die over de plaatselijke geschiedenis van
andere gemeenten handelen, gelijksoortige toestanden,
instellingen of gebeurtenissen bestudeerd geworden. Bij
de vergelijking met hetgeen elders bestond of gebeurde,
zal er oneindig veel licht verspreid worden over het
punt der plaatselijke geschiedenis dat men wil behandelen. Van den anderen kant is het daarenboven noodig, dat men opzoeke en noteere alles wat rechtstreeks
of onrechtstreeks over het bepaald punt der plaatselijke
geschiedenis, waarover het gaat, uitgegeven is geworden.
Dit wordt vereischt om het reeds gepubliceerde te kunnen benuttigen, aan te vullen en desnoods te verbeteren.
Men moet dus, wanneer men zich aan het werk zet,
voorafgaande de bibliographic van zijn onderwerp opgemaakt hebben ; zonder deze voorbereiding loopt men
gevaar weinig-ernstig werk te leveren.
De bibliog aphie van het onderwerp kennen is echter
niet voldoende ; er wordt van den plaatselijken geschiedschrijver eene zekere ervarenheid in de Paleographie gevergd. Put men zijn inlichtingen uitsluitend uit
gedrukte bronnen, dan zal men doorgaans niets anders
dan vulgarisatie voortbrengen.De taak van den oudheidkundigen kring is echter oorspronkelijke en eerstehand
studies uit te geven. Dit is onmogelijk zonder raadpleging van het archief door den schrijver van het artikel.
Wie op het gebied der plaatselijke geschiedenis ernstig
wil arbeiden, moet alle paleographische documenten,
die na de eerste helft der twaalfde eeuw geschreven
worden kunnen ontcijferen. De degelijkheid, het aanzien
en het succes van een oudheidkundigen kring, hangen
gemeenlijk af van het aantal der leden, die in staat zijn
met vrucht het archief onzer openbare en private instellingen te raadplegen.
B. Wat eenig belang vertoont op het gebied van
Folklore, Toponymie, Zegel- en Wapenkunde, Locale
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Historie en eigenlijke Archeologie, moet door den oudheidkundigen kring niet alleen opgespoord, maar tevens
bewaard worden.
In elke localiteit zijn bij het mindere volk nog
6.
menige gewoonten en voorwerpen in gebruik gebleven,
die, wat de Folklore betreft, van groote beteekenis kunnen zijn. Een aantal volksgezegden, spotvertelsels, legenden, sprookjes, vermakelijkheden, zinnebeeldige en
bijgeloovige verrichtingen, enz., waarvan het geheugen
dient bewaard te worden, blijven bij het volk voortleven.
Het is de taak van den oudheidkundigen kring die
folkloristische documenten zorgvuldig te vergaderen en
nauwgezet en objectief in zijne uitgaven te publiceeren.
7. — De 7 oponymie mag dezelfde eischee stellen als de
Folklore. Het genootschap dient te zorgen dat in druk
verschijne de lijst van al de toponymische namen der
streek. Ook de velden, huizen, hoeven, andere gebouwen, tumuli, enz., die een bijzonderen naam dragen of
gedragen hebben, moeten in bedoelde lijst vermeld
worden. De beteekenis dier namen geven is hier van
zeer ondergeschikt belang ; er dient op de eerste plaats
gezorgd, dat de verschillende plaatsbenamingen, die op
het gebied eener localiteit bestaan of bestaan hebben,
ten minste zouden bewaard blijven in gemakkelijk te
raadplegen uitgaven. Men geve die benamingen ook in
den tongval der streek, met de verschillende varianten,
die in de documenten aangetroffen worden, en vergezeld van de noodige en nuttige documentatie en beschrijvingen.
8. — Op het gebied der Wapenkunde dient vooral de
aandacht geroepen te worden op de graf- en gedenkschriften, die nog zoo veelvuldig voorkomen in onze
streken. Zij bevatten inlichtingen dewelke voor de biographic van menig persoon, die in de plaatselijke geschiedenis een rol gespeeld heeft, zeer belangrijk zijn.
Zij zijn tevens zeer dikwijls het eenig gedenkteeken dat
overblijft van verdienstelijke mannen en vrouwen, die

— 37 —

om hunne deugden, hunne weldadige stichtingen, hunne
geleerdheid, en om het ambt dat ze vervuld hebben
dienen voort te leven in de gedachtenis van het nageslacht. De nog bestaande graf- en gedenkschriften moeten aan gebeurlijke vernieling en gevaar van afslijting
onttrokken worden. Hetgeen zij te lezen geven moet
bijtijds afgeschreven en aan den druk toevertrouwd
worden.
10, — Wat op het gebied van de rechtstreeksche bronnen der Locale Geschiedenis dient bewaard te worden,
bestaat vooral uit boeken en oorkonden.
Wat de boeken betreft, is ons inzicht niet zoozeer de
vereenigingen aan te zetten om eene boekenverzameling aan te leggen, maar vooral ze aan te sporen om de
Bibliographie van de plaatselijke geschiedenis der streek
uit te geven. Eene bibliotheek van werken over locale
geschiedenis bewijst voorzeker diensten ; maar de bibliotheek van een oudheidkundig genootschap zal maar
zeer zelden op de gewenschte volledigheid mogen roemen. De leden, die arbeiden, zullen toch altijd de centrale boekerijen der groote steden, der Universiteiten
en der kloosters moeten gaan raadplegen. Veel beter is
het te zorgen dat het genootschap de Bibliographie der
streek zoo volledig mogelijk vervaardige en publiceere.
Het bezit eener goede locale Bibliographie is oneindig
nuttiger dan dit eener dito Bibliotheek. De Bibliographie kan tamelijk gemakkelijk de vereischte volledigheid bezitten, terwijl de Bibliotheek nooit alles zal
bevatten wat wenschelijk is.
11. — De archiefstukken en andere geschreven geschiedkundige documenten, die in de streek aanwezig zijn, zal men trachten te ontdekken, te redden
en ergens veilig te bergen. Op menigen zolder van kerk
of pastorie, in menig landelijk slot, zelfs bij vele particulieren vindt men oude registers, kisten met oorkonden ofwel afzonderlijke documenten. Het zijn de
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bouwstoffen onzer locale geschiedenissen ; men dient ze
bekend te maken en pogingen aan te wenden, opdat
zij aan het stedelijk of aan het staatsarchief zouden
geschonken worden. Doch waar men vooral zorg moet
voor dragen is voor de inventarisatie van al de archiefstukken, die bewaard worden in het ressort van den
oudheidkundigen kring. Wat is er voor een kring
verdienstelijker dan alles in 't werk te stellen, opdat er
een inventaris vervaardigd worde van het archief der
gemeenten, der kerken, der commissies van openbaren
onderstand en der kloosters van de streek ? Wat de
belangrijke archiefstukken aangaat. die in het bezit van
particulieren zijn, deze kunnen in extenso uitgegeven
worden, omdat doorgaans de raadpleging dezer moeilijkheden oplevert. De Annalen van de oudheidkundige
vereenigingen, die goede inventarissen, correct-uitgegeven documenten, verzamelingen 'van grafschriften,
monographieën van monumenten en soortgelijke bijdragen bevatten (o. a. ook de lijsten der plaatsnamen zit
de verschillende gemeenten I V. D. W.), zullen in de geleerde wereld oneindig hooger aangeschreven staan,
dan degene die zich bepalen bij het publiceeren van
studies.

L. J. M. PHILIPPEN.

Kroniek.
1. Plaatsnamenspelling in Nederland. — In aansluiting
bij wat vroeger in de Mededeelingen (V (1929), bl. 35 36 en VI
(1930), bl. 25) over de beweging ten gunste van de moderne
plaatsnamenspeiling in Nederland werd bericht, vernemen
wij uit Eigen Volk II (1930), bl. 288, dat door het bestuur van
het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap een spellingcommissie voor aardrijkskundige namen in Nederland werd
ingesteld.
Tot voorzitter werd benoemd de bekende geograaf Dr.
A. A. BEEKMAN; leden zijn PH. G. RAPP, hoofd van administratie bij de Topographische inrichting te 's-Gravenhage,
en Prof. Dr. J. W. MULLER.
Ook in Nederland wordt dus door privaat initiatief de
strijd aangebonden tegen officieele onverschilligheid en
administratieven onwil.
2. Boerderijnamen. — Volgende korte bijdrage verscheen onder den titel „ Mengelmaren " in Biekorf XXXVI
(1930), blz. 223 en verdient ten volle de aandacht van onze
lezers.
De oude plaatsnamen gaan van langsom meer uit den
volksmond verloren. Nog eenige oude, lieden kennen de
namen van pachthoven en hofsteden (die dikwijls van oude
heerlijkheden voortkomen). Alzoo, om van Deerlijk te spreken, toen de eerste Duitsche verkenning in 1914 alhier aankwam, vroegen de soldaten naar „ 't Hof van Brabant " dat
op hunne stafkaart stond. Niemand wist waar dit gestaan of
gelegen was.
Er kan toch iets gedaan worden om 't nog levende te bewaren en 't vergetene weer in 't leven te brengen. Daarom
hebben we hier te Deerlijk, aan de hofpoort van de boerderijen, berdels gehangen met den ouden naam er op geschilderd. De volgende hangen er al : 1. Het Goed ter Geest. —
2. Het Goed ter Kalven. -- 3. Het Goed ter Plancke. —
4. Het Goed Desirins. — 5. Het Goed ter Donck. — 6. Het
Hof van Diependaele. — 7. Het Hof Matton. — 8. Het Hof
van Brabant. — 9. Oude Pastorij, 1755 . 1877. — 10. Oude
Pastorij, -1755.
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Wie zal er nog helpen om onze oude, eigene plaatsnamen, niet alleen in boeken te begraven, maar ook bij 't volk
in leven te houden ?
L. DEFRAEYE.
Een voorbeeld dat stellig navolging verdient, ook en wellicht vooral met het oog op het behoud der oude straatnamen.

3. In de Kon. Commissie voor Toponymie en Dialectologie. — Door koninklijk- besluit van 30 Maart 1929 werden de mandaten van de leden der Commissie voor drie
jaar vernieuwd.
Rijksarch -gen. Dr. J. CUVELIER en Prof. E. BLANCQUAERT
werden beiden respectievelijk tot alg. voorzitter en alg.
secretaris herkozen. Prof. A. CARNOY en Prof. L. GROOTAERS
werden als voorzitter en secretaris van de Vlaamsche afdeeling, Prof. J. FELLER en Dr. E. FAIRON als voorzitter en
secretaris van de Waalsche afdeeling aangeduid.
In den loop van het jaar 1930 werden Dr. L. GOEMANS en
Is. TEIRLINCK tot werkende leden en Dr. J. GRAULS tot
briefwisselend lid van de Vlaamsche afdeeling benoemd.
Ten slotte worde nog meegedeeld, dat de Commissie in
hetzelfde jaar werd gemachtigd den titel te voeren van

Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie :
een blijk van waardeering, die zij door haar wetenschappelijke bedrijvigheid gedurende de laatste drie jaren zeker
ruimschoots heeft verdiend.

4. In de Kon. Vlaamsche Academie. — Op de algemeene vergadering van 17 Juni 11. werd tot buitenlandsch
eerelid verkozen Prof. ALLEN MAWER, provost van het University-College te Londen, alg. secretaris van de English
place-name Society.
Prof. MAWER is de ziel van het grootscheepsche onderzoek der Engelsche plaatsnamen, dat in 1922 onder de
auspiciën van de British Academy werd ingezet en waarover wij hopen binnen kort in bizonderheden te kunnen
uitweiden.
V. T. V. wenscht van harte goed heil aan het nieuw
Academielid !
V. D. W.
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In de volgende nummers zullen o. m. verschijnen :
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Aan onze Medewerkers.
Boekbezendingen, toponymisch materiaal en briefwisseling worden liefst verwacht aan het adres van ondergeteekende te Leuven, L. Schreursvesf, 29.
Ook voor adressen van belangstellenden houden wij ons
zeer aanbevolen.
V. D. W.

UITGAVEN VAN DE VLA. TOP. VEREENIGING
STANDAARD-BOEKHANDEL, BRUSSEL-LEUVEN-ANTWERPEN

1. NOMINA GEOGRAPHICA FLANDRICA
Studiën en ntonograpltieën over Vlaamsche
plaatsnaatnkunde.
plaatsnaam kunde door H. J. VAN DE WIJER.
1928, xxvi en 158 bl., 8°, fr. 20.—.
STUDIËN II, 1. Inleiding tot de studie van de Vlaamsche
plaatsnamen, door J. MANSION, K. DE FLOU, A. CARNOY

STUDIËN I. Bibliographie van de Vlaamsche

I

en H. J. VAN DE WIJER.
1929, xII en 166 bl., 8°, fr. 28.—.
MONOGRAPHIEËN I. Toponymie van Opwijk door J. LINDEMANS.
1930, xIt en 219 bl. (met toponymische kaart), 8°, fr. 45.--.
MONOGRAPHIEËN II. Toponymie van Varsenare door J. PoiLET. Ter perse.

Worden op dit oogenblik voorbereid :
STUDIËN II, 2. Archivalia door J.•CUVELIER.
II, 3. De voornaamste bestanddeelen in onze Vlaam„
sche plaatsnamen door J. MANSION.
STUDIËN III. De spelling van de Vlaamsche gemeentenamen
(geschiedkundig overzicht en lijsten) door H. J. VAN
DE WIJER, met inleiding door J. VERCOULLIE.
MONOGRAPHIEËN, III. Toponymie van Lubbeek door L. ULENS.

2. TOPONYMICA
Bijdragen en Houtustoffen.
1. De Vlaamsche gemeentenamen in moderne spelling door
H. J. VAN DE WIJER.
1929, IX en 43 bl., 8°, fr. 10.— (uitverkocht).

Intusschen verscheen : Onze Vlaamsche gemeentenanten in
moderne spelling, 2 e druk.
1931, 30 bl., 8°, fr. 2.--.
II. Plaatsnamen uit Zuid- Limburg door E. ULRIX en J. PAQUAY.

Ter perse.

Zijn op dit oogenblik in bewerking :
III. Brabantsche plaatsnamen door J. LINDEMANS.
IV. Vlaamsche gehuchtnamen door H. J. VAN DE WIJER.

3. MEDEDEELINGEN
Jaargang 1-V (1925 . 1929), tv en 154 hl., fr. 20.—.
Jaargang VI (1930), tv en 64 hl., fr. 10.—.

Bijvoegsel aan V. T. V., Med. 1931, 3.

Aan onze Lezers.
Sedert meer dan een jaar werd van de abonnenten
op onze Mededeelingen geen bijdrage meer verlangd.
Daar wij zeer zouden wenschen, dat van a. s. jaar af
ook deze uitgave volkomen zelfstandig zou kunnen
staan, zijn wij zoo vrij onze lezers te verzoeken door
middel van bijgaand formulier hun bijdrage voor 1931
op onze postrekening Nr. 1628.31 te willen storten.
Gewone leden betalen minimum frs. 10. — Leden
van Oudheidkundige kringen, volgens een vroeger
getroffen schikking, slechts frs. 7.
Belangstellenden, die meer dan frs. 10.— betalen,
ontvangen de extra-uitgave der Mededeelingen op featherweight-papier.
Wellicht mogen wij ook van onze medewerkers
(vooral de niet zeer ijverige), ten minste voor dit jaar,
een kleine bijdrage verwachten. ten aanzien vooral van
de uitbreiding, die de Mededeelingen intusschen hebben
genomen.
Namens de Vla. Top. Vereeniging,
H. J. VAN DE WIJER.

De Mededeelingen verschijnen om de drie maanden, nl. in Maart, Juni,
September en December.

MEDEDEELINGEN
UITGEGEVEN DOOR DE VLA. TOP. VEREENIGING TE LEUVEN
ZEVENDE JAARGANG

1931. 3.

DE VLA. TOP. VEREENIGING TE LEUVEN
wenscht op het gebied der Vlaamsche plaatsnaamkunde de samenwerking van alle belangstellenden te bevorderen. De Mededeelingen
verschijnen vier maal per jaar en worden aan de medewerkers
kosteloos toegestuurd. Niet-medewerkers betalen een jaarlijksche
bijdrage van min. 10 frs. Medewerkers en abonnenten genieten een
prijsvermindering van + 40 0/0 op de uitgaven van de V. T. V.

N117
INSTITUUT VOOR VLAAMSCHE TOPONYMIE
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK — LEUVEN
DI R.:PRor. DR. H. J. VAN DE WIJER - LEUVEN(TEL.1111),

POSTREK.

162831.

BERICHT AAN DE LEZERS
Van de Toponymie van Opwijk door Dr. J. LINDEMANS bezitten wij nog een beperkt aantal exemplaren,
die wij aan de belangstellenden tegen den gunstprijs
van fr. 28.— (+ 1 fr. verzendingskosten) in plaats van
fr. 45.— kunnen bezorgen.
Men sture de inschrijvingskaart uit het vorige nummer
dan echter onverwijld terug.
N. B. De leden van den Oudheidkundigen Kring van
West-Brabant richten zich rechtstreeks tot den voorzitter, Dr. J. LINDEMANS.

De 3de druk van
Onze Vla. gemeentenamen in mod. spelling
wordt ter beschikking van onze lezers gesteld tegen
fr. 1,50 (verzendingskosten inbegrepen) : bedrag te stor-

ten op onze postrekening Nr. 1628.31.
In den loop van de zes laatste maanden werden niet
minder dan 5.000 ex. aan den man gebracht. Men voege
daarbij nog de 60.000 nummers van Toerisme (15 Febr.
1931), waarin de moderne lijst werd opgenomen. De
4de druk gaat dezer dagen naar de pers.
Wie helpt mede bij de propaganda !

MEDEDEELINGEN

UITGEGEVEN

DOOR DE VLA. TOP. VEREENIGING TE LEUVEN
ZEVENDE JAARGANG

1931, 3.

Het Cijnsboek van Duyst.
Bijdrage tot de toponymie van Ukkel en omstreken
in de XV de eeuw.
De hier besproken oorkonde maakt een kohier uit
van 179 beschreven bladzijden, formaat pro patria, met
sterken perkamenten omslag, berustend in 's Rijks
Algemeen Archief (Nr. 9539, Schepengriffie Brussel).
Het geschrift is over 't algemeen goed, nochtans kunnen sommige letters zooals o, u, n en y tot vergissingen
aanleiding geven, vooral wanneer men plaatsnamen te
ontcijferen heeft.
Het boek dagteekent uit het einde der XV ae eeuw.
Aan den tekst gaan de volgende aanduidingen vooraf :

Uccle. Dit es den cheins van duyst toebehoorende h. janne
den hertoge riddere, die steet op alderhande panden gelegen
tuccle te cariloe te groelst te linckenbeke te watermale ten
bossche byder cameren tobbruessele bynnen bruessele ende
omtrent den voergen plaetssen welcken cheins besocht ende
bescreven was inden fare ons heeren duysent vierhonden t
zeven ende veertig ende daer voer vernuwt te ketssmisse
anno xiiijc lxxxiij.
Ik heb reeds vroeger de aandacht op dit bescheid
gevestigd ('), en doen opmerken hoe belangrijk het is
voor de studie der retrospectieve toponymie van voormelde dorpen en gehuchten. Het is eigenlijk een afschrift
in het net, met aanvullingen, van voormalige „ franchynen " cijnsboeken, waarop ingevoegde nota's meermaals zinspelen.

( 1) Carloo St. Job in 't verledene. Ukkel, 1922, bl. 12.
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In 1483 behoorde de heerlijkheid Duyst toe aan ridder Pieter de Herbais, kamerjonker van aartshertog
Maximiliaan, groot-bal j uw van Edingen, enz. Hij had
dit leengoed verkregen bij versterfte van zijn moederlijken grootvader, Jan de Hertoghe, op 28 Januari 1453
(n. s.) (1). Na hem werd het achtereenvolgens verheven
door zijn zoon Pieter (15 Nov. 1505), zijn kleinzoon
Jacob (2) (20 Juni 1525), diens zoon Pieter (17 April 1587)
en kleinzoon Karel (15 Okt. 1614).
Gillis Van der Noot, heer van Carloo, kocht ten
jare 1641 al die cijnsrechten af van Francois de Herbais
voor 5560 guldens, en van toen af werden deze heer en
zijn Carloosche schepenen steeds vermeld als tevens
heer en schepenen én van Carloo én van Duyst (3).
Jan de Hertoghe, die burgemeester van Brussel was
in 1427, had Duyst verkregen van zijn vader Gillis.
Deze laatste, deken van het Lakengilde te Brussel, in
1386, en schepen aldaar, in 1388 en 1392, moet omstreeks 1350 het Ukkelsch leengoed Duyst gekocht hebben van de erfgenamen van Willem, heer van Duys of
Dhuy, in 't graafschap Namen. Van daar de benaming
die, de eeuwen door, in gebruik gebleven is om deze
cijnsheerlijkheid aan te duiden. Duyst is dus geen Ukkelsche plaatsnaam (4).
(1) Kon. Ryksarchief, Leenhof van Brabant, reg. Nr. 13, fu 89 ; Nr. 18,
foe 289 v° en 290 r°.
(2) Het Rijksarchief te Brussel bewaart nog een register „ Cheijnsen
van Duijst toebehoorende heeren Jacoppe van Herba te ridder" (Schepengriffie Brussel, Nr. 9538).
( 8) In het „(denombrement' ' van Carloo, ten jare 1678 door Rogier
Walter Van der Noot overgebracht, staat „ den heerlycken chynsboeck
genompt den Chynsboeck van Duyst alias van Uccle " met allerlei voorrechten vermeld. Zijn jaarlijksche opbrengst werd toen geschat op
213 rijnguldens en 16 stuivers. Tal van grondeigenaars ontlastten
zich van de cijnsbetalingen, door in eens een zeker som te storten
(Kon. Rijksarchief, Aanwinsten 1911, 702).
(4) De tekst in het Latynsboeck (-- 1320) laat daar over geen twijfel
bestaan :
Godefridus de Days, domum vocatam Bayart, sitam in comitatu

-43-Al de cijnsplichtige goederen (landen, beemden, bosschen, hofsteden) staan in het boek nauwkeurig aangehaald, met den naam van hun toenmalige en ook voormalige eigenaars, evenals hun grensscheidingen ; ook
komen er talrijke plaatsnamen in voor.
De vernieuwing of herziening van dit cijnsboek, die
in 1483 is geschied, moet het gevolg geweest zijn van de
verwarring in de namen der cijnsplichtigen, daar het
meermaals voorviel dat de goederen verkocht of overgeërfd werden „ sonder tsheeren cheins yet te vermanen ". Deze opmerking vindt men nogal vaak terug.
De 108 eerste bladzijden betreffen goedéren gelegen
namurcensi, et XII bonaria terre et ague sita grope dictam domum, et
turrim de Duys cum appenditiis. Istud stat supra Dés:rée fille mess:re
Johan de Duys.
Item, idem, xv modios avene, LXXII capones et xvIII libras lovanienses annuatim. FP:llelmus Duys tenet modo. Et jacent apud Uccle ;
et plaustratam feni in pratis de Filfordia annuatim (zie GALESLOOT,
Les Jeudata:res de Jean III, duc de Brabant, p. 70).
Het Spechtboeck, -F- 1350 (Ryksarch:ef, Leenhof van Brabant, Nr. 5.)
deelt hierover het volgende mede
Godevert van Days hielt j. huis geheiten Bayart liggende in tgreeffscap
van Namen ende xiiij bonre onder lant ende water liggende biden
voirs huise ende den tonne te Days metten toebehoirten. Welke goide
voirs Desiree dochter Jehans van Days houdende is ende gescreven
steet int walscheland boven Hanuyt ende Ormale Maer nu hielt dese
voirs. Godevert van Duys tot Uccle xv mud. evenen, Lxxij cap. &
xviij lb. loevenssche siaers, also daude boek verclaert, die welc Willem van Days houdende soude syn ende .j. voder hoys in die beemde
van Vilforden. Nu salinen weten wie dadt houdt.
Later bijgevoegd : het houdt G:el:s de Hertoge hier voir gescr. dese
nagoede tot Uccle (f0 81 v.).
op fo 79 v. van hetzelfde Spechtboeck wordt nog vermeld :
Jan teilen (Gielis) sHertogen zoen heeft hier (d. i. te Ukkel) Boet...
ende waren de goede die Godevert van Duys plach te houdene .
Dat de erfvrouw van Duys, Désirée, in den echt trad met een Simon
de Herbais en dat hun kleinzoon, Simon de Herbais, door zijn huwelijk met Katherine de Hertoghe het Ukkelsch leengoed weer in het
bezit van zijn familie bracht, is een bloot toeval.
J. LINDEMANS.
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op het gebied der huidige gemeente Ukkel ; onder die,
welke onder Linkebeek ingeschreven staan, zijn er ook
enkele welke aan Ukkel toebehooren, en namelijk de
wijk Homborch.
Voor het Ukkelsche vindt men, buiten Ukkel zelf, de
volgende wijknamen : Calevoirt, Cariloe, Gletbeke,
Groelst, Stalle en Verrewinckel. Het bedrag van eiken
cijns is gerekend in deniers.
Als voornaamste cijnsplichtigen voor Ukkel kan men
aantreffen : Weduwe en kinderen wijlen Pieter Pypenpoys, Jan van Cariloe, heer Jan Vander Meeren, ridder('), Gielis geheeten Clueting, Jan geheeten Henckaert,
Philips Henckaert ridder, Gheert van Neckersgate, Jan
Offhuys, Goessen Van der Rijt, kanselier van Brabant,
met verschillende Brusselsche kloosters, gast- en ziekenhuizen.
Beneden volgt de alphabetische lijst der gevonden
plaatsnamen : de getallen verwijzen naar het blad (recto
of verso) van het handschrift. Eerst vermelden wij de
benamingen van het Ukkelsche, die verreweg het grootste aantal uitmaken. Zij zijn meestal, in den loop der
eeuwen, in 't vergeetboek geraakt en totaal onbekend
geworden. De enkele overlevende zijn met een * (2) aangeteekend ; sommige werden op dwaze wijze verminkt,
of door onbewusten in 't Fransch vertaald.

[Nu binnen korten tijd in onze Mede dee l i nge n een
aanvang zal gemaakt worden met de publicatie van een
reeks methodologische bijdragen over de bewerking van
het historisch materiaal, waren wij gelukkig in dit nummer deze studie van Dr. E. Van d er Lin den te kunnen opnemen : afgezien zelfs van het groote belang van
de behandelde oorkonde, illustreert zij tevens, meenen wil,
op afdoende wijze hoe de toponymische excerpten uit historische teksten moeten opgemaakt worden. V. d. W.]
(1) De eerste drie werden in 1431 door Filips den Goede tot leden
der Ukkelsche schepenbank aangesteld.
( I) In de beneden aangehaalde teksten wijst ditzelfde teeken op
foutieve vormen.

LIJST DER TOPONIEMEN

I. Ukkel.
1. SBAERTMAKERS HOFFSTAD : een hofstadt geheeten

sbaertmakers hofstad die nu weyde oft ettinge es
gelegen by den ... hcve ter beken ende de nyeuwestrate, 6 r.
2. BEKEN (TER)) : een hove gelegen tUccle ter stadt
geheeten ter beken, 5 r. ; by den hove ter beken, 6
r., 8 r.
3*. BERCKENDALE (TE) : twee hofstalen gelegen tUccle te
berckendale, 52 v.
4. BERVOET EYCKE (BY DER) : by der bet voet eycke, 37 r.,
v.; by der heechden daer men gheet te Vorst weert
aen de bervoet eycke, 37 r. ; inde prochie van Uccle
byden bervoeteycke, 40 r. ; by der bervoet eycen, 5 v.
5. BIESEEUSEL : een buenre elsbroeck geh. dbieseeusel,
12 r., v., 23 v., 34 v.
6. BIEST(TER) : te groelst achter de slachmoelen ter
stadt geheeten ter biest metten eenen eynde aen
dbieseeusel, 34 v.
7. BOELHOFF : III dachw. lants geheeten de boelho.i, 25 r.
8. BOLLEKENS CAMME : eene hofstadt gelegen achter bollekens camme, 44 .v.
9. BOYMANS BOSCH : bosch gelegen in de prochie van
Uccle aen de heeghde aen boymans bosch, 7 r.
10. BO(0)TENDALE : by der stad geheeten dbotendale, 14
v. ; int bootendale, 7 r., 9 v. ; by bootendale, 23 v.,
27 r. ; onder bootendale, 14 r. ; aen dbootendal, 23 v.;
den gemeynen wech gaende van der kercken
tUccle te bootendale wert, 27 r. ; -- den drienberch
daer nu de kercke van botendale op ende inne gemaect is van v dachw. lants luttel min oft meer inde
prochie van Uccle opt velt geheeten de mourcouter,
8 v.-9 r. ; der cluysen lant van bootendale, 14 r. ; de
goeden des cluysen int botendal, 27 r.
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byden
hootendale bosch, 24 r.
BORCHELKEN (TEN) : ten borchelken, 9 v. ; een half
dachw. lants gelegen ten borchelven opten linckenbeeckschen weech, 10 r. ; ter stad geheeten ten borchelkenne, 10 v.
BORCHHOF : een stucke lants geh. de borchhoJ; 29 v. ;
aen dblock geheeten dborcliliof, 28 r.

11. BOOTENDALE BOSCH : in de prochie van Uccle
12.

13.

14. BORREBROEK : VI dachw. onder lant onder meersch

oft eeusel gelegen voer de poirte des voers. hoefs
(Zeecrabbe) genoempt gemeynelyck dborrebroeck
tusschen de goeden desselfs cloesters (d. i. ter
Kameren), 4 v.
14a. BORCHOEVEN : de goede die waren wilen eens
geheeten borchoeven.
BOSCH VAN DEN HOVE : IX buenren bosch min
15.
XL roeden diemen heet dbosch van den hove gelegen
tUccle, 37 v.
16. BOSSELKEN : tusschen dbosselken geheeten den steenbosch, 28 r.
17. BOXHORENS : opt veld geheeten den steenpoel achter
boxhorens, 19 v. ; inde selve prochie achter wylen
boxhorens, 19 v.
18. BREEDER VOERREN (TER) : opt velt geh. crapenberch
ter breeder voerren, 19 v.
19. BREEMER DRIESCH : aen den breemer driesch te verrewinckel, 46 v.
20*. BROECK : gelegen tot cariloe aen dbroeck aldaer,
28 r. en v. ; tUccle int broec achter wilen zoeten uten
broecke tusschen dborrebroeck ende dwynbroeck,
28 r.
21. BRUECKENS (BUEKENS)BORRE : neven den brueckensborre aen jans goede van cariloe, 18 r. ; boven buekensborre, 18 r.
22. BRUSSELSCH PAD : den bruesschelschen pat, 11 r.
23. DAMME : een dachw. beempts gelegen byder damme,
51 v.
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van cariloe, 16 v. ; 't velt geheeten denysvelt, 27 v. ;
opt danysvelt, 28 r.
25*. DIEDEWECH : inde prochie van Uccle opten diedewech, 7 v., 14 v., 21 v. ; de strate geh. den dyederetch, 2 r, ; opden dydewech, 7 v. ; by de diede weechs,
9 r. ; onder den diewech, 26 v.
26*. DIEPSTRATE : een half buenre lants gelegen opde
diepstrate by jans buys lant, 9 v.
27. DIERSDAL : van eenen elsbroecke geh. tdiersdal, 27 v.
28. DIEVERS (DEYVERS)DELLE : een dachw. lants gelegen
in de dieversdelle, 4 v. ; vi dachw. boschs gelegen
aende dieversdelle ende aen de hoeve aldaer, 38 r. ;
dbosch van den hove tusschen de deyversdelle ende
dwayvelt, 37 v.
29. DOETSBERCH : een 1/2 bre boschs dat winnende lant
te syn plach gelegen opden doetsberch ende plach te
heeten reyneersheyken, 8 r.
30. EECKHOUT : opt velt dat te heeten plach deechout
ende nu heet steenpoel, 28 r. ; opt velt geheeten
eeckhout oft steenpoel, 3 r., 16 v., 39 r., 49 r.; van
eenen dachwande steenlants gelegen tUccle ter
stad geh. te cariloe opt velt geh. deechout, 22 r. ; te
cariloe op deeckout, 19 v., 13 v., 52 v. ; opt eechout,
39 v., 45 r. ; van eenen stucke lants dat driesch te
zyn plach ende nu is winnende lants... opt velt
geh. deechout oft steenpoel, 17 r.; tvelt geh. deechout,
19 r., 38 r., 46 r.
31. EPSDAL : van eenen stucke onder weyde, elsbroec,
bosch ende meersch geheeten depsdal, 11 v. ; aen
debsdal neven gheerts lant van neckersgate, 33 r. ;
opt etsdal, 33 r. passim ; aen *dbesdal, 34 r. ; *obsdal,
34 r.
32. FLORENBEKE : de beke geh. de florenbeke (te Stalle),
11 r.
33. GHEERKEN : een stuck lants geheeten tgheerken, 5 v.
34. GHEERTS BOSCH : comende metten horick aen gheerts
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35.

bosch, 57 r.; tvelt geheeten gheerts bosch van neckersgate, 32 r. ; op gheerts bosch, 32 r., 33 r.
GEERTS GAT : dry dachw. lants neven tgeerts gat, 9 v.

36.

GEMEYNBROECK : tusschen ashertogen strate in deen

zyde ende tgemeynbroeck, 22 r. ; tgemeynbroeck geheeten den opstal, 30 r. ; gemeynbroeck, 46 r.
37. GEMEYNSTRATE : tUccle op deeckhout aen thammeygat neven de gemeynstrate aldaer, 37 r.
38*. GLETBEKE (TE) : te gletbeke neven wylen jan cluetings leengoet, 52 r. ; te gletbeke voer de moelen,
5 r. ; ter stad geheeten gletbeke, 10 v. ; te gletbeke,
17 v., 25 v., 33 v. ; te *glebeke weert, 21 v. ; marie
van gletbeke, 27 v.
39*. GROELST : ter stadt geheeten de groelst, 10 r. ; te
groelst, 31 r., 32 v., 42 v., 49 r. ; te groelst achter de
slachmoelen, 19 r., 34 v. ; tot groelst by den moelen
aldaer, 30 v.; boven groelst, 10 r. ; den wech die van
groelst talsenberge weert geet, 10 v.
40. GROELSTVELT : een dachw. lants opt neder groelstvelt,
11 r. ; op dne der groelstvelt, 12 v.
41. GROENDAL : weyde gelegen ... aen tgroendal boven
calevoirt, 42 r.
42. GROETDAL : inde prochie van Uccle int groetdal
58 r. ; opt velt geh. tgroetdal, 60 r.
43. GULDEN BUENRE : den beempt geheeten tgulden
buenre, 11 r., v. ; van den gulden buenre, 13 r.
44*. HAM : tvelt geheeten den ham, 27 v. ; opt velt geh.
den grooten ham, 16 v.
45. HAMMEYGAT : opt cleyn veldeken over thammeygat,
14 v. ; op deechout aen thammeygat, 37 r.
46. HEEGDE : van eenen bossche ... gelegen aen de heegde,
7 r. ; achter de heechde, 8 v. ; by der heechden Baer
men gheet te Vorst weert aen de bervoet eycke, 37 r.
47. H EEMKEN : lande in theemken gelegen, 23 v. ; opt
heemeken geheeten de moerter, 7 v.
48. SHEREGATE (TEN) : v dachwanden lants dat een bloc
es... inde prochie van Uccle ten sheregate, 29 r.
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tsheeren strate ende de
goeden willems van bogaerde geheeten van der
cameren, 27 r.
50. HEYDE : een stuck dat was gelegen aen de heyde, 5 v.;
een dachw. eeusels aen de heyde gelegen, 32 r. ; te
cariloe ter stadt geheeten ter heyden, 16 r.
51. HEYDE VAN WINEGHEM : eenen halven dachw. heyde
inde heyde van wineghem, 32 v.
52. HEYLEN LOCHTEMANS HOFSTAD : van eenre hofstadt
of eenen hove geheeten ..... gelegen te stalle byder
moelen aldaer, 8 v.
53. HEYWECH : tusschen tgoet des cloesters van der
cameren in deen zyde ende den heywech in dandre,
18 v.
54. HERTGAT : tUccle te berckendale... metten eynde
aen thertgat, 52 v.
55. SHERTOGEN STRATE : te stalle tusschen de goede
wilen jouffvr. aliten boots wyff daniels straels in
deen zyde ende snertogen strate in dander, 8 v.
56. HOEVE : tusschen de lange hagestrate ende de hoeve,
4 r. ; aende hoeve, 38 r. Zie Bosch van den hove.
57. HOMBORCH, -VELT, - STRATEN` : opt homborchvelt metten
eenen eynde homborchstrate, 42 v. ; de goede van
homborch, 56 v. ; neven homborch, 57 r, ; opt hornborchvelt, 56 r., 57 v., 58 v., 59 v. ; opt homborger
velt, 59 v. ; aen den bosch van homborch, 58 v. ;
matthys van homborch, 56 r.
58. HOELSTRATE, -WECH : Inde prochie van Uccle boven
de hoelstrate, 1 r. ; te verrewinckele tusschen de hoelstrate aldaer, 46 v.; tusschen tgoet van der cameren
in deen zyde ende de hoelwech in dander, 18 v.
59. HOUTHOVE : bij den houthove, 15 v.
60. HOVELSTRATE : te cariloe opte hovelstrate, 18 v.; boven
de hovelstrate opten mourcouter, 18 v.
61. JONENBERCH : tUccle opten jonenberch tusschen tshertogenstrate, 22 r., 26 v. ; lande tUccle opten joonenberch gelegen, 88 v.
49. SHEEREN STRATE : tusschen
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62. CALEVOIRT : calevoirt, passim ; boven der capellen
van calevoirt bij der cammen aldaer, 22 v. ; ons
1. vrouwen cappelle te calevoirt, 44 r.
63. CALEVOIRTSCHE STRATE : strate geh. calevoertsche strate,
60 r. ; neven de calevoirtsche strate, 44 r.
64. CALUWAERT : van 1 buenre lants gelegen boven in

den caluwaert, 41 v.
65. CALUWAERTS HEYDE : IIII buenre lants op caluwaerts

lieyde, 57 r.
66*. CAMERBOSCH : den camerbosch, 26 r.
67. CARILOE, CARLOE, passim.
68. KEYENBERCH : een dachwant lants gelegen inde
voers. prochie van Uccle opten keyenberch, 9 v. ; te
stalle voers. onder de keyenberch, 35 r. ; ten droegenbossche onder keyenberch, 44 r.
69. KELSTRATE : inde prochie van Uccle byder kercken
aldaer tusschen de kelstrate, 20 r.
70. KEMMERDRIESCHE (BYDEN) : inde prochie van Uccle

byden kemmerdriesche, 6 v.
71. KEMMERVELDE (TE) : een hofstadeke te kemmervelde,
59 r.
72. KERCKEN (BY DER) : tUcc.le by der kercken, 7 r.
73. KERCKHOVE (BY DEN) : tUccle by den kerckhove neven
(de) camme jans van den hove when was oft by
den houthove, 15 v.
74*. KERCKSTRATE : te cariloe aende kerckstrate, 29 v.
75. KERCKWECH : opten kerckwech daermen gheet te cariloe
wert, 7 v.
76. KERSELEERE (TEN) : ten kerseleere boven de stadt geheeten buekens borre, 19 v.
77. CLEYN VELDEKEN : by bocxhorens opt cleyn veldeken
boven den viver te cariloe, 1 v. ; opt cleyn veldeken
byder zeecrabben, 26 r. ; opt cleyn veldeken, 5 r.,
6 v., 14 r., 17 v., 37 v , 39 v., 24 v. ; opt cleyn velt,
18 r.
78. CLUYSE : opte cluyse int bootendale, 7 v. Zie Bootendale.
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79. CLUYS DELLE : II dachw. lants gelegen neven dbooten-

dal opte cluysdelle, 26 r.
80. CLUYSENEEREN LANT : opt velt geheeten de mourcouter

neven willem van mons goede in deen zyde en

der cluyseneeren lant in dander, 38 r. (vermoedelijk
land van de kloosterlingen van Bootendaal).

coelkens
driesch te verrewinckele, 43 v.
COEVOET : opted coevoet daer de str. doer gheet,
21 r. ; opten mourter byden coevoet, 25 v. ; dlant
geheeten den coevoet, 24 r. en v.
CORTENBOSCH : II dachw. lants gelegen byden cortenbossche, 8 r. ; o/i cortenbosch, 8 r. ; by den cortenbossche, 59 v. ; over den cortenbosch, 41 v.
CORTENBOSCHVELT : opt cortenboschvelt, 41 v.

81. COELKENS DRIESCH : een stuck weyden geh.
82.

83.

84.

85. COUDENBORRE : opt eechout boven de stadt geheeten

coudenborre, 39 v. ; nevent peedeken te coudenborre wert gaende, 3 v., ; te coudenborre, 6 v., 14 r.,
18 r., 40 v.

den
crabbenberch, 17 v. ; opt velt geh. tcrapenberch ter
breeder voerren, 19 v. ; opt velt geh. den crapenberch, 37 v. ; opten crapenberch, 40 r.

86. CRABBENBERCH, CR,APENBERCH : opt velt geheeten

87.

CRUYSKENNE (TEN) : een halve buenre lants gelegen

ten cruyskenne, 31 r.
68. QUADE MOELEN : II dachw. lants gelegen voer de
Quade moeien opt selve velt (d. i. opte moelecoutere
over den diedewech), 41 v.
89. LANCGEEUSSEL : van eenen stucke soe elsbroeck soe
eeusels groot 2 1/2 dachw. geheeten dlancgeeussel,
42 v.
90. LANGE HAGHE, LANGE HAGESTRATE : V dachw. lants
gelegen neven lange haghe, 4 r. ; int block ter zeecrabben tusschen de lange hagestrate ende de hoeve,
4 r. ; de lange haechstrate, 26 r.
91. LANGEN MEER : opte mourcouter tusschen den langen
meer in deen zyde ende de sleehage in dander, 3 r.,

-52-19 r. ; opden diedewech geh. den langen meer, 24 v. ;

aen den langen meer, 39 r.
v dachw. lants luttel min oft meer
gelegen opt lange velt, 86 v.
LENDEN (BYDER) ; tUccle ter stadt geheeten byder
93.
lenden, 22 r. ; by der lynden, 21 r.
94. LIEDEKERCKE BOSCH : her willem van gavre heer
van lyedekercke van eenere bossche vii buenre groot
geheeten lIedekercke bosch, 15 r.
95. LYSTRATE : tusschen de goede oft thoff geheeten thoff
ter beken... ende de lystrate in dandere, 7 r.
96. LINCKENBEECSCHEN WECH (OPTEN) : 31 r.
97. LOCHTEN : een halve buenre lants parum plus vel
minus dat de lochten heet gelegen te groelst, 32 v.
98. LOETSEN : IIII dachw. lants gelegen achter loetsen
ende Ili d. bosch gelegen boven dbosch geheeten
dsnoetsel aen de goeden h. godevaerts wauters
van kersbeke, ridders, 41 r.
99* MAENSBERCH : opten maensberch neven dlant den
hove van den stene toebehoerend, 32 r.; opden
maensberch tusschen de goede jans offhuys voers.,
11 r. ; opten maensberch, 12 r.
100. MERIT : opt velt geheeten de merit, 14 v.
101. Mo(E)LDIE : tussen de zavelstrate in deer zyde
ende eenen wech geheeten de moldie in dander,
21 r, ; by den cortenbossche aen de moeldie, 59 v.
MOER (MOUR)COUTER : inde prochie van Uccle opte
102.
mourcouter, 19 r. ; inde prochie van Uccle voers.
opten diedewech geheeten de moercouter, 7 v. ; opte
mourcouter, 3 r. en v., 14 v., 17 v. ; op de mourcouter, 18 r., 38 r., 39 r. ; opten mourcouter, 21 v.,
28 v., 37 r.
103. MOERTER, MOIRTER, MOURTER : opt heempken geheeten de moerter, 7 v. ; opten moirter daer men ter
cameren weerdt geedt, 24 v. ; III dachw. lants gelegen
opte mourter, 21 r. ; opten mourter byden toevoet,
25 v. ; opten moirter, 25 v. ; eene hoffstadt gelegen ter

92*.

LANGE VELT :
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moire, 25 v. ; opten mourter, 26 r.; opten moirtter,
4 v. ; opten moirter, 21 v. ; opt velt geh. den moirter,
15 v.
104.

MOLENBEKE : doer welcken beempt

de molenbeke

aldaer loopt, 32 v.
MOLECOUTERE : opte molecoutere over den diedewech, 41 v. ; inde prochie voers. opde molencouter,
2 r.
106. MOLENVELT : opt molevelt te gletbeke inde prochie
van Uccle, 13 r. ; opt voers. molenvelt neven gheerts
lant van neckersgate, 33 r. ; een block dat te heeten
plach drnoelevelt aen delsbroeck, 32 r. ; op tmolevelt,
32 r. ; opt muelenvelt, 32 v. ; opt molenvelt, 34 r.
107.
MONICHOFF : 1 buenre lants luttel min oft meer
geheten de monichoff, 17 v.; opten ovyl tusschen den
monickhoff op deen zyde ende tsclickers goet in
dander, 18 v. ; opten steenberch tusschen den
monickhofJ, 18 v. ; den moonickhoff, 26 v.
108. MOUT (TER) : opt velt geheeten de mourcouter dat
ter moire heet aende sleehage, 39 r. ; ter stadt
geheeten ter mout* opte mourcouter, 38.
MOUTER : inde voers. prochie van Uccle opten
109.
mouter, 2 v. Denkelijk verkeerde spellingen voor
moirter (z. d. w.).
110. NEDERGLEBEKE (TER) : landen byden wolven gelegen
ter nederglebeke daer alboeme opstaen, 13 v.
111. NEDERMOELEN : Inde prochie van Uccle ter stadt
geheeten nedermoelen tusschen gielys arnts bosch,
42 v. ; de hoffstadt ter nedermolen, 42 v.
112*. NECKERSGATE (TEN) : een halve buenre waters dat
voermaels beempt te wezen plach gelegen ter stadt
geheeten ten neckersgate, 10 v. ; eenen beempdeken
gelegen te neckersgate, 11 r. ; te neckersgate, 12 r.,
31 v. ; te nocker sgate, 12 v. ; katne van neckersgate,
gheert van neckersgate, 11 v., 12 v., passim.
113. OETSBROECK : boven toetsbroeck, 37 r. ; inde prochie
van Uccle boven toetsbroeck, 36 v. ; II waterken die

105.
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roelant boots te syn plagen daer aff deen leegkt in
toetsbroeck, 38 r. ; tselve toesbroeck, 36 v.
114. OOSTBROECK : van enen viver metier nedersten
damme gelegen inde prochie van Uccle ter stadt
geheeten oostbroeck achter de wooninge der cueren
van Uccle, 13 v.
115*. OPSTAL : aen den gemeynen opstal, 47 v. ;
tgemeynbroeck geheeten den opstal, 30 r.
116. OVERBEKE : tover beke by boendale, 45 r.
117. OVERBROEK : te carloe... tgemeyn overbroek, 36 r. ;
gelegen te cariloe voers, onder dbroeck aldaer, 36 v.
118. OVERHEM : een buenre lants gelegen achter overhem,
2 v. ; inde prochie van Uccle voer thoff toverhem,
41 r.; opten diedewech boven thoff thoverhem, 21 v.;
dlant van over hem, 6 v.; nevent Boet van overhem, 7 r.
119. OVYL : lant gelegen ooc te cariloe inde prochie van
Uccle opt velt geheeten den ovyl, 29 v., 18 v., 36 r.
120. PELLENBERCH : opt voersch. denysvelt aen pellenberch, 27 v.; opten pellenberch int velt geheeten danys
velt (te cariloe), 29 v
121. PETERKENS LOCHTEN : eene hoffstadt oft bogaert
geheeten peter kens lochten, 16 r. ; in 't ,, franchyn
boeck " : de hofstad opten berth, 16 r.
122. PLASSCHE : van eenera hofkenne geheeten de- plassche... welc hofken in een weterken nu bekeert es,
7 v.
123. POPELBOEME (TEN) : opt velt ten popelboeme geh. nu
santberch, 6 r. ; ten poepelboeme opt cleyn veldeken,
25 r.
124. REYNEERSHEYKEN : opten doetsberch ende plach te
heeten reyneersheyken, 8 r.
124a. ROETAERT (INDEN) : tusschen de goeden daneels
stroefs geheeten inden roetaert, 10 r., 11 v.
125*. ROOSENDAEL : te cariloe ter stadt geheeten ter heyden aen troosendael comende aen dbosch van zonien
in deen zyde ende aen den gemeynen opstal aldaer, 47 v.
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126*. ROSTRATE : aen de rostrate (boven calevoirt), 42 v.
127. SCHOENEN VLIETE (TE) : een deel beempts gelegen te
Vorst ter stadt geheeten te schoenen vliete, 50 v.
128. SINTE PEETERS HOOCK : liedekerckbosch... metten
eynde aen Sinte Peeters hoock, 15 r.
129. SLEEHAGE : by der sleehagen, 28 v. ; aen de sleehage,
29 r.
130. SNOETSEL : dbosch geheeten dsnoetsel, 41 r.
131. STALLE : te stalle, 34 v., 35 r., pass. ; boven stalle, 35 v.
132. STALLEBROECK : boven de slachmoelen aent stallebroeck, 1 r.
STEENE (TEN)) : jan ofhuys... over janne vanden
133.
steene van zyne goeden te groelst te wetene vanden
winnende lande beempden ende meersschen toebehoirende zynen hove geh. thoff ten sterre, 10 r. ;
voer thoften steene, 10 v., 12 v.
134. STEENBERCH : (te cariloe) inde prochie van Uccle
opten steenberch, 16 v. ; te cariloe opt velt geheeten
den ovyl tusschen eenen hoff geh. den steenberch,
36 v.
135. STEENBOSCH : op denys velt voers. tussehen dbosselken geheeten den steenbosch, 28 r ; aen tsteenbo sch, 27 v.
136. STEENPOEL : opten steenpoel voers. lancx neven
tpeedeken te coudenborre wert gaende, 3 v. ; eenen
driesch dat nu laat is gelegen opten steenpoel, 17 r.,
38 v. ; den steenpoel opt deechout, 39 r. ; le carloe
aen den steenpoel, 16 v.
137. STEENPOELBERCH : te cariloe inde prochie van Uccle
opten steenpoelberch tusschen den ovyl, 22 v.
138. STEENVELT : opt steeneelt byden goeden wylen gielis
van den steen, 10 r.
139. UCKELSCHEN WECH : IX dachwanden opstals opten
Uckelschen wech, 31 r.
140. VERREYERSTRATE, VOLREYERSTRATE : tusschen de
goeden jans offhuys in deen zyde ende de verrystrafe, 11 r. ; de verreyer strate, 12 r. ; de verreyers
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141.
142.
143.
144.

145.

146.
147.

148.

149.
150.
151.
152.
153.

154.

strate, 12 v. ; inden horic vanden velde neven aen
de volreyerstrate, 32 v ; de strate geheeten volreyrerstrate, 31 v.
VLOEGE : de wech die vanden vloege comt, int homborchvelt, 56 v.
VLOEGWECH : op dander zyde vanden vloeghwege,
57 r.
VORSTERS BEEMPDE : inde vorsters beempde, 48 r.
SVOSHOFF : achter tsvos hof1 wouter voers. vercregen heeft tegen kerstiaen de vos, 42 v. In „ tfranchynen boecke" staat dit item op Janne de Vos.
VUYT, VUYTER : gelegen opten vuyt, 27 v. ; opt velt
geheeten den vuyter neven tcloesters goet van Vorst,
16 v.
WAYVELT : inde prochie van Uccle op dwayvelt,
37 r.
WALSCHE STRATE : de walsche strate daermen gheet
van ons liever vrouwen van calevoirt te Linckenbeke weert, 22 v., 23 r. ; II buenre lants aen de
walsche strate, 41 r.
WYNBORRE : lant bosch ende heyde gelegen tUccle
boven wylen jan meerts wyngaert wesende den
wynborre dz. jan hinckaert, 40 v.
WYNBROECK: eene hoffstadt gelegen tUccle int broec
tusschen dborrebroeck ende dwynbroeck, 23 v.
WEYNGAERTHEYDE : II buenre heyde dat nu bosch is
geheeten de weyngaertheyde, 47 v.
WILDERSDELLE : inde selve prochie optie wildersdelle, 24 v.
WILGEN(TER) : 1 dachw. lants gelegen ter wilgen,
24 v.
WILGENVELT : out wilgenvela vander zyde der sleehage, 3 r. ; vi dachwanden lants gelegen inde voers.
prochie opt wilgen velt, 29 r. ; opt wilgenvelt, 15 v.
WINTERDELLE : een dachw. beempts gelegen in de
voers. prochie inde stadt geheeten de winterdelle,
39 v.
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155. WISSELEREN BOSCH, -LANT : inde prochie van Uccle...

156.

aen twisselerenbosch, 11 v. ; op cortenbosch tusschen
tswisseleren lant, 2 v.
WITTEPOEL : te groelst bade wittepcele aent bieseeusel, 23 v. ; te groelst opten wittenpoel, 45 v. ; te boutsvoirt... opten wittepoel, 53 v.

157. WOLFSBORRE : III dachw. lants gelegen inde prochie

van Uccle aen wolf sbor te te calevoirt, 41 r.
WOLVEN (DE) : ter stad geheeten de wolven tusschen
de goede der voirs. jouffr. storms ende de strate
geheeten den dyedewech ende oic naest der heerstr.
aldaer, 2 r. ; lant gelegen inde prochie van Uccle
byden wolven, neven groelst, 45 r. ; van lande by
den wolven gelegen ter nederglebeke, 13 v.
159*. WOLVENBERCH : den berg geheeten den wolvenberch
(te groelst), 32 v.
160*. ZANTBEKESTRATE : tusschen dt helstrate ten voirhoede in deen zyde ende zantbekestrate te stalle
werter gaende in dancer, 20 r. ; een ander strate...
gaende vuyter santbeken ter hoechden wert, 27 r.
161. ZANTBERCH : boven den zantberch, 9 r. ; opten zantberch, 14 v.
162. ZAVELSTRATE : de monichoff gelegen inde solve
prochie (te cariloe) tusschen de savelstraete, 17 v. ;
inde prochie van Uccle bydersavelstraten byder lynden tussen de zavelstrate, 21 r.
163*. ZEECRABBEN (TER) : een dachw. lants gelegen byder
zeecrabben 4 r. ; thoff ter zeecc abben, 4 r. ; ter zeecrabben, 38 r. ; by de zeecrabbe, 19 r.
158.

II. St.-Gillis-bij-Brussel (Obbrussel).
int berkendael beneden den elterken,
73 r., 80 v. ; by den elterken int berkendal, 74 v.
BLEYKERIE : een stuck beempts gelegen inde bleykerie by der slachmoelen, 63 v. ; in de stad geheeten
wilen de bleykerie, 66 v., 67 r.

1. BERKENDAEL :

2.
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3. BRUEKELYNS : te bruekelyns, 65 v., 68 r. ; by bruekelins
int papendal, 81 v. ; by bruekelyns, 64 r., 68 r., 71 r.,
79 v.; neven bruekelyns, 62 r.; in gheenssyde bruekelyns,
71 r. ; boven bruekelyns, 48 r. : boven delsbeke achter
bruekelyns, 80 r. ; binnen bruekelyns... daer de poorte
op steet, 68 r. ; boven bruekelins inde papendelle
neven de strate aldaer men gheet tUccle weerts, 69 r.
4. BRUEKELYNS BOSCH : twee buenre lants gelegen opte
papendelle tusschen bruekelyns bosch, 62 r.
BRUEKELYNS
POORTE : tobbruessel by bruekelins poorte,
5.
80 v.
6*. ELTERKEN (TEN) : byder stadt geheeten ten elterken,
71 v. ; by den elterken, 71 v., 72 r., 83 r. ; b y den.elterken int berkendal, 74 v. ; by den elterken ten bossche
weerrit, 68 v., 72 v. ; beneden den elterken, 73 v. ;
onder delteiken, 80 r. ; aen delterken, 75 r. ; de vaerwech alsoemen gheet ten elterken weert, 68 v., 78 v.,
81 r. ; int papendal tusschen sheeren str. daer men
ten elterken weert geet, 81 v.
7. ELSBEKE : boven delsbeke achter bruekelyns, 79 r. ; op
delsbeke, 79 v., 81 r.
8. EZELWECH : tusschen den ezelwech alsoemen gheet ter
cameren weert, 73 v.
9. GALGHDRIESCH : opten steenpoel aen galghdriesch
tusschen de strate die ter galgen weert gaet, 75 v. ;
by der galgen, 81 r.
10. HAMMEYDE : tobbruessele over de hammeyde daer
men gheet te veeweyde weert, 69 r.
11. HEEGDE : tusschen delsbeke den nyeuwenbosch ende de heeghde, 81 r, ; by der heechden, 77 v. ; voer de
heechde ten hoeghen obbruessele, 69 v.
12. HOELBEKE : IIII buenre beempts gelegen opte hoelbeke, 65 v. ; opte stadt geheeten de hoelbeke, 75 r.,
76 v.
13. HOELSTRATE : by tkerseleerken neven de hoelstrate,
72 v.
14. HOOGEN OBBRUESSEL : ten hoogen obbruessel byden
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wyngaerde van der cameren, 66 r ; ten boeghen ob-

bruessele, 69 v., 70 r.
15. HOOCHSTRATE : eene hoffstadt gelegen

opte hooch-

strate, 64 r.
16. KERSELEERKEN :

by tkerseleerken neven de hoelstrate,

72 v.
17. CLEYNEN POEL :

aen den cleynen poel, 72 v.

den
coninck ende wilen h r florys beempt van stalle,
70 v. ; beempt op desside de coninck boven Vorst,

18. CONINCK : by Vorst byden beempde geheeten

82 v.
19. COUDENCLOOSTER : van eenre hoffstadt gelegen

aen-

den coudenclooster, 65 v.
20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

byden croomen
wiele beneden Vorst, 65 r. ; in de nederbiest tegen
over den trom wiele, 69 v.
CROONENBORCH : een beempdeken dat croonenborch
CROOMEN WIELE (BYDEN) : inde biest

heet gelegen buyten der stad van Bruessele tegen
de bleykerye, 80 r,
CRUCMANS CRUYCE : boven Vorst byden langen steynen cruce geheeten crucmans cruyce daer men gheet
te Vorst weert tusschen de hoelstrate, 77 r. ; v dachw.
lants gelegen in de prochie van Vorst tegen over
dlange steynen cruce staende in de rechte strate alsoemen gheet te Vorst weert, 15 r. ; aen cruckmans
cruyce voers. ter zennen weert, 77 r. Vgl. nog :
neven tcruyce daer men gheet ten wyngaerde weerdt,
67 r.
QUAKENBEKE (TE) : dry buenren beempts gelegen te
quakenbeke, 65 v. ; te Vorst byden hove van quakenbeke, 76 r. ; te quakenbeke, 76 r., 77 r.
LENDEKEN : tien diendeken, 68 v. ; de strate die van
den lintleken compt ende gheet ten elterken weert,
78 v.
L0E : de stalt geheeten de loe, 75 r.
SMAECHS STRATE : aen tsmaechs strate daer tpeedeken
doer gheet tElsele, 72 v.
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27.

MAES CRUYSSÈ : byden steenpoele by

28.

MISPELTEERKEN : te bruekelyns

maes cruysse

inde prochie van St. Gillis tobbruessele, 77 v.

boven dmispelteerken,

65 v.

29. Nuw (NIEUWEN)BOSCH : tusschen delsbeke ende den
nyeuwenboscli ende heeghde, 81 r. ; by den nyeuwen
bosche, den nuwenbosch, 80 r.
30. NUWENHOVEVELT : binnen der vors. vryheit opt
nuwenhovevelt tusschen den ezelwech, 73 v.
31. NIEUWER MOELEN (BY DER) : by der nieuwer moeien,
81 v. ; by der nuwer moeten aen de zenne, 82 r.
32. NUWESTRATE : beempden beneden de nuwestrate gelegen tobbruessele, 81 r.
33. NIEUWENWECH : by bruekelyns

in den nieuwenwech,79 r.

34. OBBRUESSELE (HOFF T) : van eenen cleynen viverken

beneden tho,j tobbruessele, 51 v.
35. OBBRUESSELPOERTE : V d. beempts gelegen

buyten der

obbruesselpoerte, 66 r.
opt selve papendelle,
62 v. ; ter stadt geh. de papendelle, 71 r. ; op de papendelle, 62 r., 63 r ; in dessyde de papendelle, 67 v. ; ter
papendelle weerdt, 68 v. ; int papendal, 81 v.
SLACHMOELEN, SLYPMOELEN : tobbruessele by der moelen... dat een slypmoelen is, 81 r. ; in de beempstrate
byder slypmoelen die een slachmoelen plach te syne
buyten den nuwen vesten der stadt van Bruessele,
45 v. ; by der slypmoelen, 70 r., 82 v. ; by der slachmoelen, 80 v.
STEENPOELE (BY DEN) : by den steenpoele by maes cruyce,
77 v. ; onder den steenpoele in desside Vorst, 75 r.
VILLENDRIESCHE (AENDEN) : gelegen aenden vlllendriesche neven de strate aldaer (buyten coudenberge), 72 v.
WYNGAERDE (TEN) : daer men gheet ten wyngaerde
weerdt, 67 r.
SIECKERLIEDEN LANT : in der sieckerlieden lant, 72 V.
en passim.

36. PAPENDELLE : wyngaert gelegen

37.

38.
39.

40.
41.

-- 61 -III. Linkebeek.
1. GROOTBROECK : van eenen broecke dat men heet

tgrootbroeck gel. aen Boet van dyedelghem, 43 r.
by der nedermoelen,

2. NEDERMOELEN : te Linckenbeke

60 r.
3. OP LINCKENBEKE (TE) : eene hoffstadt gelegen

te op

linekenbeke, 55 r.
IV. Ten Bossche (onder Elsene).
1. BORRESTREETKEN : een cleynen beempde gelegen aen
dborrestreetken, 85 v.
2. BOSSCHE (TEN) ; manspat daer men over geet ten
bossche wert, 72 r., v. ; by den elterken ten bossche
weerdt, 68 r. ; 1/2 d. broecx ten bossche, 79 r. ; ten
Bossche by der cameren, 83 v. ; ten bossche, 84 r.,
85 v.
3. DIEPENDAL : opt diependal, opt dyependal neeven de
heeghde, 86 v.
4. HERSTRATE : ten bossche neven der herstraten, 85 v.
5. COUTER : ten bossche opt velt geheeten de couter,
84 v. ; opte couter, 79 r.
6. MEERE (TER) : metten huyse boomen ende hagen
gelegen ten bossc'`e byder stadt geheeten ter meere,
85 v. ; ten bossche aen de meere, 73 v., 74 v.
7. REGENMANS STRATE : gelegen ten bossche tusschen de
regenmans strate, 84 r. ; regemans strate, 73 v.
8. SPUELCOUTE(R) : een hoffstadt geheeten de spuelcouter,
88 r. ; van eenen cleynen beempde geh. spuelcoute,
85 r. ; by den borre geheeten de spuelcoute, 70 r.
9. WARANDE : eenen buenre lants voer de warande, 88 v.
10. WEYDEBROECK : een dachw. lants gelegen tusschen
dweydebroeck, 87 v.

V. Watermaal.
1. BERKDAL: opt berkdal inde prochie van Watermale, 89.
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2. BOUTSVOIRT (1'E) : 53 v.
3. MELSDAL : toverbeke inde prochie van Watermale

aen dmelsdal, 89 r.
4. MOIRTER : opt velt geheeten

de moirter tusschen

tsheerenstrate, 89 v.

toverbeke in de prochie van
Watermale, 89 r.
6. PENNINCK LANT : 1/2 buenre lants geh. penitinck lant,
89 r.

5. OVERBEKE (T) : gelegen

VI. Vorst.
inde blest by den croomen wiele
beneden Vorst, 65 r. ; in de biest onder Vorst, 65 r ;
in de Tederste biest achter Vorst, 48 r. ; in de nederbiest tegen over den cromwiele, 69 v.
DWEERHAGEN : een halven dachw. lants gelegen
byder dweerhagen (te Vorst), 50 v.
CONINCK : zie St.-Gillis, Nr. 18.
COREMANS BEEMPT : eenen beempt geheeten coremans
beempt (te Vorst), 51 v.
CROOMEN WIELE (BYDEN) : zie St.-Gillis, Nr. 20.
CRUCMANS CRUYCE : Zie ib., Nr. 22.
QUAKENBEKE (TE) : zie ib., Nr. 23.

1. BIEST : 3 dachw.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

VII. Anderlecht.
1. EERDSBRUGGEN (TER) : een beemdeken gelegen inde

prochie van Anderlecht ter eerdsbruggen, 14 r.
te paepsem, 34 v.
3. VEEWEYDE : achter de veeweyde, 78 v. ; te veeweyde
weert, 69 r.
E. VAN DER LINDEN.
2. PAEPSEM : van der moeien

Boekennieuws.
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor
Toponymie en Dialectologie V (1931), 304 bl., 1 portr.,
2 kaarten, 35 fr. (j).
Ook dit vijfde deel der Handelingen bevat een reeks
alleszins merkwaardige bijdragen.
Wij wijzen vooreerst op
J. CUVELIER (De Commissie voor de spelling der gemeentenamen en de archieven), bi. 193-201.
De door Min. THONISSEN ingestelde Spellingcommissie
(1886 . 94) had van meet af aan beslist dat zij, vooraleer wijzigingen in de spelling der gemeentenamen voor te stellen,
nauwkeurige inlichtingen zou inwinnen aangaande de oude
vormen der behandelde benamingen.
Rijksarchivaris K. PIOT, die sedert het jaar 1889 deel uitmaakte van de Commissie, stelde dan ook alles in het werk
om uit de archivalische bronnen van het Rijksarchief te
Brussel en de verschillende provinciale archiefdepots de
gewenschte gegevens te laten opzoeken.
Dit rijke bronnenmateriaal, waarin men duizenden oude
vormen vindt van honderden gemeentenamen met aanduiding van datum en bijna altijd de nauwkeurige opgave van
het gebruikte archieffonds, bleef volledig op het Rijksarchief
bewaard; weliswaar kan het niet aan het publiek meegedeeld
worden, maar door bemiddeling van den Rijksarchivarisgeneraal zullen aan de geleerden, die het wenschen, alle
nuttige inlichtingen betreffende deze oude benamingen verschaft worden : de lijst der gemeenten vindt men op bl. 197201 van de Handelingen.
Volledig en in alle opzichten vertrouwbaar zijn al deze
gegevens wel niet, toch hebben we hier te doen met materiaal van het hoogste belang en zullen alle toponymisten de
vriendelijke tegemoetkoming van den heer CUVELIER ten
zeerste op prijs stellen.
J. LINDEMANS (De planten in de Zuid-West-Brabantsche
toponymie), bl. 203-36.
Aan de hand van een overvloedige documentatie bestu-

( 1) Te bestellen bij den voorzitter, Dr. J. CUVELIER, Muzeumetraat, 1, Brussel (postrek. Nr. 61823).
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deert L. de rol, welke de planten hebben gespeeld bij het
benamen der plaatsen : in een streek, die ongeveer v ordt
afgebakend door den Dender, de Rupel, de Dijle en de taalgrens, onderzoekt hij de toponiemen waarin een plaatsnaam
schuilt.
Achtereenvolgens komen aan de beurt de boomnamen :

linde, eik, beuk, eep (olm), alboom (elter, abeel), esp (klater),
popelboom, harp (hers, wils), berk, esch, wilg, werf en wide
(wijm) ; de heesters en kleinere planten : els, spork, vlieder,
huls, hassel (hazelaar), doren (speldoorn), huppelbraam
(eglantier), slee, gaspeldoorn, genst, bre(e)m, braam, bussem, roos (riet), rusch, lies, dolik, destel, schaloon en varen ;
ten slotte de fruitboomen en de akkervruchten. Bloemnamen
„ blijken van geen tel geweest te zijn bij het benamen van
plaatsen ".
H. J. VAN DE WIJER (De Vlaamsche toponymie in 1930),
b 1. 237 60.
Na een korte samenvattende inleiding, vindt men hier de
lijst der in 1930 verschenen toponymische bijdragen (in
ruimen zin), met zeer beknopte inhoudsopgave. Voor de
zeer actueele kwestie der plaatsnamenspelling, worde verwezen naar bl. 238-39 (zie ook voetnota) en 257-58.
ID. (Karel de Flou. In memoriam) (met bibliographie),
bl. 15-31.
Naast de Vlaamsche dialectische bijdragen van J. GRAULS

(Hasseltsche tusschenwerpsels en andere alleenstaande
woorden en uitdrukkingen), van J. L. PAUWELS (De bak- of
maaltand in de Zuidnederlandsche dialecten) en van
L. GROOTAERS (De Nederlandsche dialectstudie in 1930),
worden hier ook de Waalsche bijdragen vermeld, nl. het
merkwaardige artikel van J. FELLER (Francais et dialectes
chez les auteurs belges du moyen age), de toponymische
studiën van J. VANNÉRUS (Confines advenientium Franco-

rum, 926), van J. HERBILLON (A la recherche d'Aduatuca)
en van J. BASTIN (Les localites ci denominations bilingues
de la region d'Eupen-Malmédy) en de- bibliographische
bijdrage van J. HAUST (La philologie wallonne en 1930),
met op bl. 159-66 bespreking van toponymisch werk.
H. J.

VAN DE WIJER.

INHOUD:
E. VAN DER LINDEN - Het Cijnsboek van Duyst .
H. J. VAN DE WIJER - Boekennieuws .
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In de volgende nummers zullen o. m. verschijnen :
J. LINDEMANS en E. VAN DER LINDEN - Aanteekeningen
bij het Cijnsboek van Duyst.
J. HELSEN -. Uit de tijdschriften (1930).
EG. J. STRUBRE. - Toponymie en rechtsgeschiedenis.
J. VERCOULLIE - De straatnamen van Gent.
J. LINDEMANS - Het bewerken van een toponymische
monographie.
H. J. VAN DE WIJER - Over de „English place-name
Society ".
— Vlaamsche straatnamen.
— Plaats namenspelling.

Aan onze Medewerkers.
Boekbezendingen, toponymisch materiaal en briefwisseling worden liefst verwacht aan het adres van ondergeteekende te Leuven, L. Schreursvest, 29.
Ook voor adressen van belangstellenden houden wij ons
zeer aanbevolen.
V. D. W.

UITGAVEN VAN DE VLA. TOP. VEREENIGING
STANDAARD-BOEKHANDEL, BRUSSEL-LEUVEN-ANTWERPEN

I.

NOMINA GEOGRAPHICA FLANURICA
Studiën en nionographieën over Vlaamsche
plaats,: a a ,n kun de.

STUDIEN I. Bibliographie van de Vlaamsche plaatsnaamkunde door H. J. VAN DE WIJER.
1928, xxvi en 158 bl., 8°, fr. 20.—.
STUDIEN II, 1. Inleiding tot de studie van de Vlaamsche
plaatsnamen, I door J. MANSION, K. DE FLOU, A. CARNOY
en H. J. VAN DE WIJER.
19129, xtt en 166 bl., 8°, fr. 28.—.
MONOGRAPHIEEN I. Toponymie van Opwijk door J. LINDEMANS.

1930, x11 en 219 bl. (met toponymische kaart), 8°, fr. 45.—.
MONOGRAPHIEEN II. Toponymie van Varsenare door J. POLLET.

Ter perse.
Worden op dit oogenblik voorbereid :

STUDIEN II, 2. Archivalia door J. CUVELIER.
„
11, 3. De voornaamste bestanddeelen in onze Vlaamsche plaatsnamen door J. MANSION.
STUDIEN III. De spelling .van de Vlaamsche gemeentenamen
(geschiedkundig overzicht en lijsten) door H. J. VAN
DE WIJER, met inleiding door J. VERCOULLIE.
MONOGRAPHIEEN, III. Toponymie van Lubbeek door L. ULENS.
2. TOPONYMICA
Bijdragen en Bouwstoffen.

1. De Vlaamsche gemeentenamen in moderne spelling door
H. J. VAN DE WIJER.
1929, tx en 43 bl., 8°, fr. 10.— (uitverkocht).
Intusschen verscheen : Onze Vlaamsche gemeentenamen in
moderne spelling, 2e en 3e druk.
1931, 30 bl., 8°, fr. 2.--.
II. Plaatsnamen uit Zuid-Limburg
QUAY. Ter perse.

door E.

ULRIX en J. PA-

Zijn op dit oogenblik in bewerking :
III. Brabantsche plaatsnamen door J. LINDEMANS.
IV. Vlaamsche gehuchtnamen door H. J. VAN DE WIJER.
3. MEDEDEELINGEN
Jaargang I-V (1925-1929), tv en 154 bl., fr. 20.—.
Jaargang VI (1930), 1v en 64 bl., fr. 10.—.

De Mededeelingen verschijnen om de drie maarden, nl. in Maart, Juni,
September en December.

MEDEDEEL IN GEN
UITGEGEVEN DOOR DE VLA. TOP. VEREENIGING TE LEUVEN
ZEVENDE JAARGANG

1931, 4.

DE VLA. TOP. VEREENIGING TE LEUVEN
wenscht op het gebied der Vlaamsche plaatsnaamkunde de samenwerking van alle belangstellenden te bevorderen. De Mededeelingen
verschijnen vier maal per jaar en worden aan de medewerkers
kosteloos toegestuurd. Niet-medewerkers betalen een jaarlijksche
bijdrage van min. 10 frs. Medewerkers en abonnenten genieten een
prijsvermindering van I 40 "/ 0 op de uitgaven van de V. T. V.

INSTITUUT

VOOR VL A A MSCHE TOPONYMIE

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK — LEUVEN
D I R . : P R o r. Di.. H. J. VAN DE WIJ E R— LP.0 V EN (Tai. 1111). Powraat. 162831.

BERICHT AAN DE LEZERS
Van de Toponymie van Opwijk door I)r. J. LINDEwij nog een beperkt aantal exemplaren,
die wij aan de belangstellenden tegen den gunstprijs
van fr. 28.— (+. I fr. verzendingskosten) in plaats van
fr. 45.— kunnen bezorgen.
Men sture de inschrijvingskaart uit het vorige nummer
dan echter onverwijld terug.
N. B. De leden van den Oudheidkundi gen Kring van
West -B,ahant richten zich rechtstreeks tot den voorzitter, Dr. J. LINDEMANS.
MANS bezitten

De 3de druk van
Onze Vla. gemeentenamen in mod. spelling
wordt ter beschikking van onze lezers gesteld tegen
fr. 1,50 (verzendingskosten inbegrepen) : bedrag te storten op onze postrekening Nr. 1628.31.
In den loop van de zes laatste maanden werden niet
minder dan 5.000 ex. aan den man gebracht. Men voege
daarbij nog de 60.000 nummers van Toerisme (15 Febr.
1931), waarin de moderne lijst werd opgenomen. De
4de druk gaat dezer dagen naar de pers.
Wie helpt mede hij de propaganda !

MEDEDEELINGEN

UITGEGEVEN

DOOR DE VLA. TOP. VEREENIGING TE LEUVEN
ZEVENDE JAARGANG

1931, 4.

Het Cijnsboek van Duyst ").
AANTEEKENINGEN
Persoonsnamen zijn voorhanden in de volgende
samenstellingen : I. sBaertmakers hofstad (1), Boltekens

cantate (8), Boymans bosch (9), achter Boxhorens (17),
Danysvelt (24), Gheerts bosch (34), Geerts gat (35), Heylen
Lochtemans hofstad (52), Coelkens driesch (81), Liedekercke
bosch = bosch van den heer van Liedekerke (94), Peterkens Tochten (121), Reyneersheyken (124), s Vos hoff (144),
Wisselen en bosch, Wisseleren laat (155). II. Crucmans
er uyce (22), Maes et uysse (27). IV. Regemans strate (7).
VI. Coremans beenla (4).
I. Ukkel.
3. BERCKENDALE : ligt gedeeltelijk onder Ukkel, Vorst,

St.-Gillis en Elsene ; een Berkendaalstraat bestaat thans
nog.
4. BERVOET EYCKE : spotnaam voor een eik, geplant als
straatboom, bij den slagboom („ heeghde") op den weg
van Ukkel naar Vorst ( 2) ; toespeling op landloopers die
er kwamen schuilen of uitrusten ? Vgl. boomen geheeten
luyseeck (Assche, 1562 ; Opwijk, 1615), luyselinde (Opwijk, 1628) en „luizekamer ", kamer voorbehouden, op
sommige Brabantsche hoeven, voor nachtlogies van
bedelaars.
5. BIESEEUSEL : schrale weide waar biezen groeien.
6. BIEST : plaats begroeid met biezen.
7. BOELHOFF : kan beteekenen „ hof waar iemands
( 1) Zie Mededeelingen VII (1931), bl. 41.64
(') Over eiken, linden en andere boomen geplant op den tweesprong
van wegen en op de openbare pleinen, zie J. LINDEMANS, De planten
in de Z.-W.-Brabantsche toponymie. Handelingen Corn. Top. Dial.
V (1931), bl . 205.
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onmiddellijk, ter verduidelijking, opgeschreven staat in
den tekst : „ in de oude cheins boeke gescreven staende
Marien Smeets hofstadt" (25 v.). — Vgl. te Opwijk, Boelshof ; bij DE FLOU, Woordenboek : Boelkensdreef (Stavele),
de Boelkens hoven (Hooglede-Gits).
10. BOOTENDALE : de Minderbroeders van het klooster
dat aldaar gesticht werd in ---I---. 1467, bij brieve van hertogin Isabella van Portugal, weduwe van Filips den
Goede (zie Kluis), veranderden alvast den naam in
boetendale, „het dal van boetvaardigheid ". De plaatsnaam moet echter ouder zijn dan de kluis, alhoewel een
formeel bewijs er van voor 't oogenblik niet voorhanden
is. — A. CARNOY (Origine des noms de lieux des environs de Bruxelles, bl. 66) verklaart den naam als „vatendal ", Mnl. boot, boete beteekent inderdaad „ vat ". Doch
dat woord, overgenomen uit de Fransche handelstaal
(botte), kan niet zeer oud zijn, noch zeer bekend ten
platten lande. Het verband met die, toen nog betrekkelijk verlaten, vallei is niet te vatten. Mogelijk is het een
willekeurige vervorming van Boendale. Boetendaal ligt
op de andere helling van den hoogterug (Observatorium)
en is gescheiden van Boendaal door het Kamerenbosch.
In Boendaal (Bondale, 1234, 1246, 1252) vinden we
Onl. bon, dat voorhanden is in een aantal plaatsnamen
(Boelaar, Bonheide, Bonaarde, Boondijk en dgl.). De eerste
beteekenis van dit woord lijkt mij te zijn „ houten paalwerk", waaruit dan verder ontwikkelden : 1. boen, boon,
„ houten ribben en takkebos ter vestiging van een
straatweg " (zeer algemeen gebruik in de middeleeuwen,
dat thans nog kan waargenomen worden, wanneer onder
de oude straten gegraven wordt), met bijvorm baan
(= straat met zulk paalwerk belegd), vgl. hoen, haan,
hoek, haak, enz. (1) ; — 2. „ paalwerk in een dijk om het
( 1) vgl. bij E VAN DER LINDEN, Carlo° St. Job op bl. 87 : „ De
Waalsche weg, eertijds een houtweg ", en in voetnota : „ Bij het
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(„ flechtwerk zum schutze des ufers", FORST.); - 3. „ omheining van paalwerk " (b. v. in Boelaar), vgl. bon
„ omheind of omwald land en garzing " (DE FLou),
„ afgeschoten ruimte, vak, afdeeling, melkhok " (VAN
DALE); - 4. boen, beun, „ zolder, eigenlijk vloer van aaneengeslagen planken " (VERCOULLIE), „ dorschvloer ",
Hgd. Bühne, „ planken stellage" (').
In Boendaal moet o. i. de eerste beteekenis van boen
gevonden worden. Door die plaats loopt inderdaad de
zeer oude verkeersweg bekend als Dietweg en in dit
moerassig dal zal een belegging met houten ribben wel
noodig geweest zijn om een begaanbare „ baan " te bekomen.
12. BORCHELKEN : diminutief van borch. Vgl. Brabantsche plaatsnamen als : Bosschelken (16), Di iessclielken,
Meerschelken, Wegeiken, en dgl.
24. DANYSVELT : in jonger archief en in de volkstaal 't Nijsveld, strekt zich uit in 't Zuiden van het
Observatorium.
25. DIEDEWECH : thans Dieweg, „ volksweg".
26. DIEPSTRATE : diep uitgeholde straat die thans nog
bestaat, leidend oorspronkelijk van Ukkel naar Koudenborre.
27, 28. DIERSDAL en DIEVERSDELLE : thans Diesdelle,
vertaald in Vivier d'oie (gew. Brab. dieken = eend).
Diver is een oude vijvernaam, vgl. te Brugge den Dijver
(up die divere, 1302, DE FLou).
30. EECKHOUT : „ eikenbosch ", voorbeeld van een
plaats, die van naam verandert (Steenpoel), omdat nieuwe
omstandigheden daartoe aanleiding gaven.

leggen der tramlinie, werden talrijke balken van den houtweg uitgegraven. "
( 1) Zie hierover nog J. MANSION, Oud-Gentsche Namenkunde,
bl. 198, waar ook de literatuur over dit woord aangeduid wordt.
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31. EPSDAL : „ dal van den eep (iep) " ( 1), niet „ dal
waar iepen groeien" ; het was een bepaalde boom die
zijn naam aan het dal gaf, vgl. formaties als Boksdal
(„ dal van den beuk "). Berkendaal (3) daarentegen beteekent wel „dal waar berken groeien ".
33. GHEERKEN : stuk land in den vorm van een geer,
dus : lang driehoekig stuk.
36. GEMEYNBROECK : broek in gemeenschappelijk gebruik.
38. GLETBEKE : op de moderne kaarten, als gehuchtnaam, Geleits- of Gleitsbeek; in 1110: Glatbeke(origineele
oork., cart. Affligem) is formeel hetzelfde als de Glabbeek's in 't Vlaamsche land, Clabecq en Glabais op de
Waalsche taalgrens, de Gladbach's in 't Duitsch gebied.
Volgens A. CARNOY (op. cit., bl. 76), „ het klare, gladde
water ".
39. GROELST : thans een gehuchtnaam, vermeld in
1197 als gerolst (orig. oork., cart. Affligem), „ plaats waar
geerhols, d. i. hulst, steekpalm, groeit ",(y).
43. GULDEN BUENRE : In een oorkonde van ± 1590
wordt een gulden bodem te Ukkel vernoemd. Denkelijk
is het een andere naam voor dezelfde plaats. In schier
elke Brabantsche gemeente is er een Gulden bodem, soms
een Gulden delle (Kostenberg), Guldenveld (Buizingen),
of een Guldenberg (Assche). Men vergelijke nog Goudenberg en andere toponiemen met goud bij DE FLOU Houden deze toponiemen misschien verband met de middel•
eeuwsche „ oogstkeuren " en „ goudaghen "?
46. HEEGDE : egde, eg, in de beteekenis van „ valhekken, slagboom ". Vgl. : „ by der heechden daer men
gheet te Vorst weert" (37 r.), „ voer de heechde ten

( I ) Zie andere voorbeelden van verkorting van eep tot ep in De
planten in de Z.-W.-Brabantsche toponymie, op. cad., bl. 212.
( 2) Over Groelst en Boendaal (ook over Elterken en Gleysbeek)
zie nog A. VAN LOEY, Over de Nederlandse zachtkorte o in het
Brussels, en zo wat. Rev. Phil. VI (1927), bl. 253-r4.
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hoeghen obbruessele " (69 v.), met : „ de hammeyde (d. i.
slagboom) daer men gheet te veeweyde weert" (69 v.).
Een ander woord voor draaiboom is kruis : „ neven
tcruyce daer men gheet ten wyngaerde weerdt" (67 r ),
„ dlange steynen cruce stam e in de rechte strate alsoemen gheet te Vorst weert " (15 r ). Zie nog ten Cruyskenne (I, 87), Crucmans cruyce (11, 22), Maes cruysse (II, 27).
47. HEEMKEN : „ kleine omheining".
48. SHEREGATE : „ doortocht toebehoorend aan den
heer " (vgl. 55, sHettogen str ate). Andere samenstellingen met gat : Geertsgat (35) „ doortocht toebehoorend aan Geert "; Hertgat (54) „toegang tot den hert, eerel
(weiland langs een beek)" ; Hammeygat (45) „ doortocht
bij een hammei"; Neckersgat (112).
57. HOMBORCH : „ hooge burcht ", gesyncopeerd uit
hogenborch, of liever samengesteld uit een verbogen vorm
van lió, bijvorm van hoog, voorhanden in oude plaatsnamen als hobosc (1164, plaats te Merchtem). Zie FORST. I,
c. 1308-10 bij de woorden Homberg, Homburg en dgl. —
Homborch was eertijds een pachthof gelegen in 't Noorden van de vallei van de Linkebeek, op de vlakte nabij
het Galgenveld. Het was bewoond tot in de XV e eeuw
door een geslacht van Homborchi.
58. HOELSTRATE, HOELWECH : uitgeholde straten, zooals
die zoo talrijk aan te treffen zijn in de streek van Ukkel.
60. HOVELSTRATE : te Karloo, straat leidend van het
dorpscentrum naar den Dieweg en het Wilgenveld.
61. JONENBERCH : het eerste lid, niet Germaansch ?
62. CALEVOIRT : thans Kalevoet (Calenvor t, 1220), volgens CARNOY (op. cit., bl. 67), „ voorde (doorwaadbare
plaats in een waterloop) met afgestorte oevers", waarin
Mnl. caele, „ grondinzakking ".
64, 65. CALUWAEIT, CALUWAERTS HEYDE : geen persoonsnaam, maar een soort personificatie voor de „ caluwe heyde" (1).

(') Over toponiemen op -aard, zie Dandehngen Cam. Top. Daal. II
(1928), bl. 133.
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69. KELSTRATE : straat naar of bij een kelle, „smal
grachtje ". Te Beersel, een Kellenbor re (1356), Kellebeke
(1432) en Kellevelt (1556).
70, 71. KEMMERDRIESCH, KEMMERVELD : driesch en veld
bij een kemme, Brab. gewestelijk voor kam (brouwerij).
78, 79, 80. CLUYSE, CLUYS DELLE, CLUYSENEEREN LANT :
toponiemen in verband met de kluis der Minderbroeders
te Boetendaal.
82. COEVOET : een koevoorde (vgl. Kalevoet), plaats
waar het vee door een beek kan waden. Een Koevoet
te Malderen heet, in 1470, Coevoert.
83. CORTENBOSCH : een van de talrijke kleine bosschen
die eertijds hzt zuidelijk gedeelte van de gemeente Ukkel
bedekten. Men vond er o. a. : Coudenborre bosch, de Ge-

meyne heyde, de Buysdelle, Vrouw Marie bosch, het bosch
van Ter Arcken, het Rapenbosch, St. Eloy bosch, enz.
85. COUDENBORRE : thans wijknaam van Karloo, op

het Broek. In de XV e eeuw bestond een geslacht Van
Goudenborre.
86. CRABBENBERCH CRAPENBERCH : lijkt een volksetymologische vervorming, misschien onder invloed van
Zeecrabbe (z. d. w.). Capenberg is niet zeldzaam in de
Brabantsche toponymie, vgl. Mnl. tapen, „ uitkijken ".
88. QUADE MOELEN : Hier Quaet in de Mnl. beteekenis
van „ minder, geringer ".
92. LANGE VELT . was eertijds een lange strook bouwland, zich uitstrekkend van Zoniënbosch tot Ukkel.
Thans gehuchtnaam en verfranscht in „Avenue du Longchamp ".
93.
LENDEN : merk den archaïseerenden vorm
op, alhoewel lynde ook voorkomt voor dezelfde plaats.
Hetzelfde geldt voor lendeken, naast lindeken. Zie II,
24 (1).
95. LYSTRATE : eigenlijk leistraat. Vgl. „ eenen Leyde-

( 1) Zie daarover de reeds vermelde studie over De planten in de
Z.-W.-Brabantsche toponymie, op. cit., bl. 205.
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wegh, om met alder-hande goeden te vaeren ende te
vlieten " (Costuymen van Brussel).
97. LOCHTEN : in Brabant, hof of tuin rondom een
huis.
98. LOETSE : A. VAN LOEY (1) gist dat we hier te doen
hebben met loodse (Fra. loge), hut, houten huisje. Dit is
zeer aanneemlijk, waar A. WAUTERS (Histoire des environs de Bruxelles, III, bl. 643) mededeelt dat de loetse
oorspronkelijk het konijnenpark van den heer van Stalk
was en de benaming kan komen van een jachthuisje
aldaar.
99. MAENSBERCH : ligt op de grens Ukkel, Linkebeek,
Beersel. Vgl., te Opwijk, Mansteen, m. i. een „ grenssteen ". Maan (verwant met manen) zou de bepaalde
beteekenis hebben van „ teeken " (vgl. Lat monumentum,
bij monete ; zie FORST. II c. 197, a v. ad Manen (IXe e ),
der Monstein, een steen ter plaats waar de Rijn in de
Bodensee stort).
100. MERIT : waarschijnlijk meer-rijt, „grensvoor". Vgl.
Meeryt (gehucht onder Brecht).
MOELDIE : „ moelie, trog ", komt vaak voor,
101.
evenals moeldeken, als toponiem. Verband tusschen
naam -en plaats is niet duidelijk.
102. MOERCOUTER : kouter bij het moer (turfgrond).
In een charter van Terkameren (1243) is spraak van
„ sex bonaria terre combustibilis que vulgo dicitur mvoer,
jacentia juxta locum qui dicitur espenlo ". Op den rug
staat : „ 6 bunderen moerenlant ", zie STALLAERT, Glossarium ; nog andere tekst n aldaar.
103. MOERTER : drassig land.
108, 109. MOUT : voor mourter, lijken verkeerde
lezingen van den copiïst, die vergat het verkortingsteeken van de laatste lettergreep af te schrijven.
112. NECKERSGATE : een paar lezingen geven Nockers( 1) Note sur les éléments romans dans la toponymie d'Ixellee et
d'Ueele. Handelingen Com. Top. Dial. IV (1930) bl. 282.
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gate, dat zou zijn „ doortocht bij den notelaar ", wat een
beteren zin geeft dan „ doortocht van den nekker (watergeest) ". Dit laatste zou dan volksetymologisch ontstaan
zijn, wanneer het verouderd nokere (notelaar) niet meer
verstaan werd.
113. OETSBROECK : vgl. een oedsebroec (1368), te Alsemberg, een verder niet geïdentificeerd oedesbroecli silva
(XP e.), bij FORSTEMANN, een oeden broech (1356), te
Anderlecht, en talrijke oerbroek, oedsbosch, oensbosch en
dgl. in Brabant.
114. OOSTBROECK : ziet er uit als een volketymologische
afwijking van oetsbroeck.
115. OPSTAL : heeft hier de beteekenis van „ gemeentelijke weide " (gemeynbroeck).
119. OVYL, later avijl, navijl: (thans officieel, te Ukkel,
chemin de Nivelles!), is wel een Romaansch leenwoord :
ovile (schapenkooi) of novile (nieuwe hoeve) ?
120. PELLENBERCH : te vergelijken met den dorpsnaam
Pellenberg bij Leuven (1156, Pellenberghe), zou, volge n s
ESSER (cit. in FORST. Il, c. 478), te verstaan zijn als
„ kale berg, montagne pelée " (een equivalent dus van
de menigvuldige Chaumont's van het Romaansch taalgebied) ? Vgl. echter palaensberch te Alsemberg, waarin
Ofra. palanc, weg op houten ribben.
124 a. ROETAERT : is eigenlijk geen Ukkelsch toponiem ; moet verstaan worden als een bepaling bij den
familienaam van den eigenaar. Dus niet : „ de goeden ...
geheeten in der! roetaert ", maar wel : de goederen toebehoorend aan Daneel Stroef (niet Scroef), bijgenaamd
In den Roetaard, naar het huis te Brussel waarin hij
woonde. Dit blijkt uit andere plaatsen in het „ Cijnsboek ", waar die Daneel Stroef, met zijn bijnaam, als
cijnsplichtige vermeld staat. — Het was ten andere een
vaak gebruikt middel, vooral in de XV e eeuw, om personen met denzelfden naam uit elkaar te onderscheiden,
b. v. „ Jan de Clerc soen Gillis de Clerc diemen heet
in den hoeryc" (Schepengriffie Affligem, 1566). Perso-
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nen met alleen, als geslachtsnaam, den naam van hun
huis treft men ook aan : b. v. „ Daenken int gulden hoet"
(Assche, 1406), dezelfde als „ Daneel int gulden hoet van
der herbergen aldaer " (Assche, 1490).
125. ROOSENDAEL : het eerste lid is roos, riet.
ROSTRATE : straat van Ukkel naar Ró, d. i.
126.
St.-Ge.nesius-Rode, langs Verrewinkel. Officieel heet een
gedeelte van die straat la r ue Rouge !
128. SINTE PEETERS HOOCK : het laatste lid is wel lioeck
blijkens latere teksten, o. a. „ een stuck (bosch) gheleghen
int bosch van zonien by den cortenbosch ter plaetsen
gheh. Sinte Peeters lioeck met 3 syden aen dbosch van
zonien ende metter vierder aen dbosch van de cellebruederen " (1).
129 SLEEHAGE : ha,f e heeft hier de gewone Mnl. beteekenis van „ bosch van laagstammig hout ". Slee, wilde
pruimelaar (prunus spinosa L.).
130. SNOETSEL : snoeisel, van Mnl. snoden, snoeien.
131. STALLE : reeds aldus in origineele oorkonde van
1170, woonplaats met de ruimere beteekenis „ rustoord"
(heerenwoonst). Vgl. Herstal (Flaristal, VIII e e.), Vronestalle en dgl. bij FORST. Il, c. 874
133-138. Toponiemen die herinneren aan de talrijke
ontginningen van natuursteen te Ukkel, vooral op het
gehucht Karloo.
141. VLOEGE, later VLEUG : naam van een hofstede of
landhuis, gelegen te Koudenborre. De beteekenis is
„ vogelkooi ", bepaaldelijk van valken voor de valkenjacht — De toegangsweg tot de vleug, vloegwech, heette
in latere oorkonden Vleuggat, waaruit het bekende
Vleurgat, gehucht van Ukkel.
145. VUYT, VUYTER : schijnt het voorzetsel uit te zijn,
gebruikt als een zelfstandig nw., „ het uiterste veld " ?
147. WALSCHE STRATE : thans de steenweg op Water( 1) Boschbeschrijving van de abdij Terkameren, c 1575 (Ryksarchief,
Abdij en Nr. 5761)
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loo, de groote verkeersweg, in de middeleeuwen, tusschen Brussel en Waalsch-Brabant.
148. WYNBROECK : uit widenbroec, broek waar wijde,
teenwilg groeit (-). Hetzelfde dient vastgesteld voor
wijnborre, widenborre, bron bij een aanplanting van
teenwilg. Zie nog Weydebroeck (IV, 10).
150. WEYNGAERTHEYDE : heide bij den wijngaard
gelegen (2).
151. WILDERSDELLE : „ delle bij of in een wildert
(gemeentegrond)".
154. WINTERDELLE : is misschien hetzelfde woord als
het voorgaande vervormd door volksetymologie.
163. ZEECRABBE : naam van een belangrijke hofstede,
denkelijk naar het Brusselsch geslacht Zeecrabbe. In het
Obituarium van Sint-Pieters kerk te Anderlecht wordt
een „ Katerina, filia Henrici dicti Zeecrabbe " genoemd
(Bijdragen Gesch. Brab. V (1906), bl. 96). Er leven
thans nog Crabbe's te Brussel en omstreken.
H. St,-Gillis-bij-Brussel (Obbrussel).
2. BLEYKERIE : lijnwaadbleekerij in de Zennemeerschen
even buiten de stad.
8. BRUEKELYNS : hier hebben we voorzeker te doen
met een persoonsnaam gebruikt als woningnaam, naar
het gewoon Vlaamsch idiotisme : te ± persoonsnaam
in 2n naamval ; te Bruekelyns beteekent dus „ in het huis
of het goed van Bruekelyn ". Te oordeelen raar de
teksten moet dit hof nogal aanzienlijk geweest zijn
(„ binnen bruekelyns... daer de poorte op steet ", 68 r.,
„ by bruekelins poorte ", 80 v.).
6. ELTERKEN : een boom, waarschijnlijk alboom of

(1) Zie een aantal voorbeelden van dit toponiem in De planten in
de Z.•W.•Brabantsche toponymie, op. cit , bl. 220.
(2) Zie over de wijngaarden te Ukkel en omstreken EM. VAN DER
LINDEN, De voormalige Ukkelsche en Obbrusselsche wijngaarden.
Eigen Schoon & De Brabander XIV (1931), bl. 177.
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de Z.-W.-Brabantsche toponymie, op. cit., bl. 214.
19. COUDENCLOOSTER : vgl. ter kouder taveernen, te
Assche, Sterrebeek, 0.-L.-V.-Waver, en elders ; ter
cauwer schuren, te Assche (1641), een verlaten tiendenschuur, naar blijkt uit andere teksten ; hof te coudeyke,
te Leefdaal (1291), een coude linde, te Zellik (1377), den
couden doorne, nog aldaar (1487). Koud heeft hier waarschijnlijk de beteekenis van „ dood, verlaten ". — Zie
nog bij DE FLOU (Wdb.) een aantal koude ,schuren, en
andere samenstellingen als koudekasteele, koudekerke,
koudekeuken, koudekote, enz. ; echter geen samenstellingen met boomnamen.
26. SMAECHS STRATE : het eerste lid schijnt een persoonsnaam te zijn (mage, „ bloedverwant"). Ziehier nog
een oudere tekst : „ van den cleme te grevene van enen
buenre lants tElsele geleghen ter zyden van der maechstrate te Noede (i. e. St.-Joost-ten-Noode) weeds
(a° 1448, charter Infirmerie Begijnhof, Brussel).
36. PAPENDELLE . „ dal van de papen. priesters"; lange
vallei die zich uitstrekte van Elsene tot Schaarbeek,
langs de Maalbeek. Vgl. „ tusschen de Noede ende
Scarenbeke boven de stad geheten de papendelle "
(a° 1448, zelfde oorkonde als in voorgaand art.).
37. SLACHMOELEN, SLYPMO E LEN : een slagmolen was een
watermolen, die in beweging gebracht werd door stuwend
water van onderen of tegen het bovenste derde deel van
het rad („ slagrad ") ; — bij een valmolen of koo.smolen
(een moderner stelsel !) ontving het rad (,, scheprad ")
het water van boven, uit de „ kelle " op de hoosbakjes
er was een mindere hoeveelheid water noodig om het
rad aan 't draaien te brengen. — In een slijpmolen waren
de molensteenen vervangen door slijpsteenen, waarop
allerlei getuig en wapens geslepen werden.
41. SIECKERLIEDEN LANT : plaats waar, in de middeleeu wen, pestlijders afgezonderd werden.
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Ten Bossche (onder Elsene).
6. MEERE : ingemeerd land.
8. SPUELCOUTER : kouter, of beter gedeelte van den
gemeentelijken kouter (vgl. 5. COUTER), gelegen bij een
spoel. Brab. spoel = spoel, denkelijk in de verouderde
beteekenis van „ buis waardoor water geleid wordt ".
Sprielcoute, schrijffout van den copiïst die vergat het
verkortingsteeken te stellen op de laatste lettergreep
(zie boven 108, 109. MouT). -- De hofstede, de beemd
en de borre staan alle drie aangeduid als „ geheeten "
spuelcouter ; bedoeld wordt : „ gelegen ter plaatse geheeten sprielcouter ". In heel het laatste gedeelte van den
tekst ziet men dat de copiïst haast had met zijn werk
gedaan te krijgen ; de plaatsen worden met minder
omhaal van woorden beschreven.
IV.

V. Watermaal.
3. MELSDAL : vgl. te Bekkerzeel, een meeldal (1296) en
een meelblock (1626), plaatsnamen die in verband staan
met de „ gemeynte genompt de mele " (1642), zijnde een
weide van 6 dagwand welke, in 1249, door hertog Hendrik III, aan de gemeente geschonken werd, mits een
jaarlijkschen cijns van 12 den. lov. (WAUTERS, Hist.
env. Brux., I, bl. 387). — Mele lijkt me een dialectische
vorm te zijn van male, „plaats waar de rechtszitting
gehouden werd ".
VI. Vorst.
2. DWEERHAGEN : het eerste lid is Mnl. dover, bijvorm
van dwers ; hier dus een dwars gelegen bosch van laagstammig hout. Vgl. de dweerbeek, te Opwijk, naam van
een kunstmatigen doorsteek die de waters van de eene
beek naar de andere afleidde, dwars door de aanpalende velden.
VII.

Anderlecht.

1. EERDSBRUGGEN : brug bij een

eerd (aard), dikwijls

hert gespeld in de Brabantsche toponymie, „ smalle
strook weiland langs een beek ". Vgl. de eerdbrugge, te
Opwijk, naast de hertmeerschen.
J. LINDEMANS.

Uit de tijdschriften (').
Antwerpsch Archievenblad, 2 e R.V (1930) : J VAN GORP.
Naamregister op het Clementynboek (1288-1414), 124-59. ID. Naamlijst op het „ Oudt Register metten Berderen "

(1336-1414-1439), 167-241.
Biekorf XXXVI (1930) : A. DASSONVILLE. Gotica, 4-6. —
J. DE SMET. De oorsprong van de acht bestuurlijke arrondissementen der provincie West- Vlaanderen (1823), 22 27.
— A. DASSONVILLE. Over de spelling der Westvlaamsche
gemeentenamen, 41-44. -- R. (naar Blijdenberghe dragen), 62. — J. DE LANGHE. Cnoc-Heyst-Scarphout, 85-88. —
J. POLLET. Het „ Koekestukske '' te Varssenare, 10809. —

J. V. De „Zwitsersche Route", 152. — R. V. MORTIER. Guido
Gezelle en de plaatsnamen, 186-87. — L. DEFRAEYE. Deerlijk, 223. — A. DASSONVILLE. Hervaard-Harifrith, 264-65. —
J. C. Het Balspel, 375.78.
Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het
aloude hertogdom Brabant XXI (1930) : J. VAN VLIEBERGHE. Het belastingsstelsel in Vlaanderen tijdens de
xvi e en XVII e eeuw, 1-52. — J. VAN DE WIJER. De Vlaamsche
gemeentenamen in moderne spelling (ree. F. PRIMs), 81-82.
— J. VAN GORP. Hertogelijke cijnsen te Gierle in de xve
eeuw, 73-85.

Brabantsche Folklore IX (1929 / 30) : R. M. Scherpen heuvel,

155-58.

Id. X (1930/31) : C. VANDEN BERGHE. Twee geliefkoosde
wandelingen van de oude Brusselaars (te Anderlecht), 20106.
( 1 ) Wij geven hier voor de eerste maal een overzicht van de toponymische bijdragen (in zeer ruime beteekenis), die in den loop van
het jaar 1930 in de verschillende tijdschriften verschenen zijn.
Wij meenen dat deze korte aanduidingen bij onze lezers welkom
zullen zijn en hopen tevens in een der eerste nummers van den
komenden jaargang de eerste helft van het overzicht 1931 te kunnen
publiceeren.
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Bulletin de la Société royale de géographie d'Anvers XLIX (1929) : R. VERBRUGGE. Le pays de Schilde, 130
vlg., 283 vlg.
Id, XL (1930) : R. VERBRUGGE. Le pays de Schilde, 60 vgl.
Bulletin officiel du Touring Club de Belgique XXXVI
(1930) : DISCIPLE DE SANDERUS. L'abbaye d'Afflighem et son
illustre hbte, Antoine Sanderas (1586-1664), 5-9. — E. MoNLaer, 83.85. --`A. BUvi . L'abbaye de Roosenberg a Waesmunster, 143-45. — P. LESPINEUX. Les noms des communes
belges, 215-16.
Eigen Schoon en de Brabander XII (1929/30) : CL. VAN
DE MAELE. Uit de geschiedenis van Moerzeke, 264-68. — H.
J. VAN DE WIJER. De Vla. gemeentenamen in moderne spelling (rec. J. LINDEMANS), 270 72.
Id. XIII (1930/31) : P. LINDEMANS. De Folklore van het
graan, 1-5, 46-57 — F. DE RIDDER, Ramsdonk, 21 23. —
J. LINDEMANS. Brabantsche plaatsnamen. Assche (vervolg),
28-31, 60-71. — B. DE MEESTER. Geschiedenis van de parochie Ramsdonck, 113 . 28, 149-60. — E. VAN DER LINDEN. Een
volks- en haardstedentelling der parochie Ukkel in het begin
der xvII e eeuw, 136-40. — J. LINDEMANS. De Frankische
kolonisatie in Brabant, 177.93. — J. F. VINCX. De molens
van 't Payottenland, 193.204. — J. LINDEMANS. Brabantsche
plaatsnamen. Aanvullingen en verbeteringen. Alsenberg.
Anderlecht. Assche, 275-79.
Eigen Volk. Algemeen folkloristisch en dialectisch
maandschrift voor Groot Nederland II (1930) : J. ScHoo.
Over de voorstellingen, welke aan den naam der Schelde ten
grondslag kunnen hebben gelegen, 97-107.
English Studies XII (1930) : A. MAWER. Prob l ems of
place-name study. Cambridge, 1929 (rec. J. MANSION), 18788. — A. H. SMITH. The place-names of the North Riding of
Yorkshire. Cambridge, 1928 (rec. J. MANSION), 188-90.
Le Folklore brabancon X (1930/31) : J. BREUER. Anderlecht depuis les temps préhistoriques jusqu'au moyen-age,
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12-13. -- A. VINCENT. Les soms de lieux d'Anderlecht,
122.51.
Gedenkschriften van den geschied- en oudheidkundigen kring van Halle V (1928) : M. J. VANDEN WEGHE.
Geschiedenis van Buysinghen-Eysinghen, 9-236.
Id. VI (1929/30) : M. J. VANDEN WEGHE. Eene bijdrage tot
de geschiedents van Sint-Pieters-Leeuw, met kaart en platen, 1-407. — F. MARTENS. Nog „ ingen " achter plaatsnamen, 436-40. — J. Possoz. A travers les rues de Hal. Suite,
491-545. — F. MARTENS. Encore a propos d'Esschenbeek,
547.49.
Groot-Nederland XXXIV (1930) : J. W. MULLER. Het
ontstaan van het begrip en den naam Nederland, 411-32.
Handelingen van de koninklijke Commissie voor
Toponymie en Dialectologie IV (1930). Zie Mededeelingen
1931, 1 (bl. 14-15).
Hooger Leven (1930) : F. PRIMS. Stadszegels uit de
XIIIe eeuw. Herentals, 9 Februari. — H. J. VAN DE WIJER.
De Vlaamsche gemeentenamen in moderne spelling (rec.
J. VAN DEN BRANDE), 23 November.
Jaarboek van den Diesterschen Kunstkring 11
(1929/30) : G. DEGELING. Diestersche nijverheid en handel
in vroeger eeuwen, 32-39. — N. PAYOT. Spotnamen en tergrijmpjes uit de streek, 40 48. -- G. DEGELING. Bijdrage tot
een bibliographie van de stad Diest, 56. — X. Straatnamen
(te Diest), 57.
Journal des Savants (1928) : F. L. GANSHOF. La colonisation franque et le régime agraire en Basse Belgique (naar
aanleiding van het werk van G. DES MAREZ), 113-23.
Leiding III (1930/31) : X. De Volkstelling 1930, 25-28. —
X. Een cadeau aan onze afdeelingen, 75-76. — H. J. VAN
DE WIJER. De spelling van de Vlaamsche gemeentenamen,
116-21 (zie voorts nog bl. 109, 186-87).
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Leuvensehe Bijdragen XXII (1930) : J. MANSION. Heinrich Pottmeyer t, 1.5. — H. J. VAN DE WIJER. De Vlaamsche
gemeentenamen in moderne spelling (rec. J. GESSLER, 59-60).
Limburg XI (1929/30) : 0. ROBIJNS. Een bladzijde a fl eid kunde. Kleine-Brogel, 199-200. — ID. Een bladzijde a fl eid kunde. Wilsensmolen, 200-201. — X. Hondsakker, 210.
K. DE FLOU, A. CARNOY en H. J. VAN DE WIJER.
-IMANSO,
tot
de 'studie van de Vlaamsche plaatsnamen (rec.
Inleiding
0. ROBIJNS), 215. -- H. J. VAN DE WIJER. De Vlaamsche
gemeentenamen in moderne spelling (rec. 0. ROBIJNS), 25556 •
Id. XII (1930/31) : W. H. CLAES. De plaatsnaam Donk,
52-54. — ID. De plaatsnaam Heppeneert (onder Maaseik),
89-92.

Le Lion de Flandre II (1930) : R. DESPICHT. Les concours linguistiques et littéraires et le cours par correspondance, 11-15.
Mededeelingen uitgegeven door de Vlaamsche Toponymische Vereeniging te Leuven VI (1930) : J. MANSION.
Heinrich Pottmeyer 1-, 1-5. — H. J. VAN DE WIJER. Na het
vijfde jaar, 6-11. — ID. Nog over de spelling van de Vlaamsche gemeentenamen, 12-16. — K. DE FLOU. Plaatsnamen
uit Frankrijk, 17-24. — H. J. VAN DE WIJER. Plaatsnamenspelling in Nederland, 25. — ID. In Memoriam, 26-31. —
J. VERCOULLIE Westvlaamsche plaatsnamen, 33-38. — H. J.
VAN DE WIJER. Nog eens de spellingkwestie, 39.45. — ID.
Vlaamsche benamingen van Waalsche gemeenten, 46 . 48. ID. Een monographie met moderne plaatsnamen, 49-64.
Natuur- en Stedenschoon Xl (1930) : J.

FRÉRE.

Oude

Limburgsche kapellekens, 73 . 74. — E. SOMERS. Hoeven te
Merxem, 86-90. — ID. Kasteelen te Merxem, 65 69. — X.
Straatnamen, 186 87.

Neerlandia XXXIV (1930) : X. De Nederlandsch-Fransche taalgrens in België (met kaart), 78 79, — X De beweging
op de taalgrens, 122. — X. Het belang der tienjaarlijksche
volkstelling, 154 55. — X. Bespottelijke straatnamen, 155.
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Niederdeutsche Zeitschrift flit- Volkskunde VIII
(1930) : H. POTTMEYER. Ingwaeoonsch taalgoed in en rond
Antwerpen (rec. L. BUCKMANNS), 110-15.
De Nieuwe Taalgids XXIV (1930) : H. J. VAN DE WIJER.
De Vlaamsche gemeentenamen in moderne spelling (rec.
C. B. VAN HAERINGEN), 105.
0. M. 0. Maandblad van den Vlaamschen leeraarsbond
van het officieel middelbaar onderwijs X (1930) : H. J. VAN
DE WIJER. De spelling van de Vlaamsche gemeentenamen,
8-10 (zie voorts nog bl. 81-82).
Oostvlaamsche Zanten V (1930) : F. VAN Es. Volkshumor. Lijst der reeds aangeteekende en verzamelde spotgezegden en -rijmpjes op Oostvlaamsche gemeenten, 10-13,
74.79, 105 . 09. — J. MANSION, K. DE FLOU, A. CARNOY en
H. J. VAN DE WIJER. Inleiding tot de studie van de Vlaamsche plaatsnamen, I (rec. F. VAN Es), 14.
Oudheid en Kunst XXI (1930) : J. ERNALSTEEN. De
omschrijving van de vrijheid des borchtwerkes van Antwerpen, 8-13. — G. MEEUSEN. Tongerloo's eigendommen te
Esschen en te Calmpthout, 22-26. — J. MANSION. Plaatsnamen. K. V. A., V. en M. 1930, 15-20 (rec. J. ERNALSTEEN),
131.32.
Revue beige de philologie et d'histoire IX (1930)
H. VAN DE WEERD. Enceintes et vieux cours de Tongres,
95-119. -- E. BOISACQ. Toponymie et dialectologie, 275. —
F. GANSHOF. Toponymie flamande, 275. — H. J. VAN DE
WIJER. De Vlaamsche gemeentenamen in moderne spelling
(rec. F. GANSHOF), 275 76. — K. DE FLOU. Taalverschuiving
vooral in Noord• Fran kr ij k (Blekorf 1929, 355. 60) (rec. J. DE
SMET), 276 77. — L. J. PHILIPPEN. De zending en de werking
der genootschappen voor plaatselijke oudheidkunde en
geschiedenis (rec. F. GANSHOF), 278. — G. DEPT. Habitat
rural et habitat urbain, 30506. — CH. DUBOIS. L'influence
des chaussées romaines sur la frontière de l'Est, 455-94. —
J. DE SMET. Le Malberg a Biuges, 899 . 902. — A. VINCENT.

82 L'origine du nom de Beethoven, 1090-91. — G. DES MAREZ.
Le morcellement du sol urbain en Brabant. A propos de la
seigneurie de Sainte-Gertrude de Nivelles a Bruxelles,
1092-93. — Mededeelingen uitgegeven door de Via. Top.
Vereeniging te Leuven (Zesde Jaargang, 1930) (rec. A. VAN
LOEY), 1137-38.

De Taalgrens II (1930) : LIMBURGENSIS. Onze taalgrenzen
in 't Noord-Oosten der provincie Luik, 6-9. — X. Namen van
de taalgrensgemeenten in moderne schrijfwijze, 10. — J. V.
De Volkstelling, 11. — H. MARRANT, Taalgrenswandeling,
13-14, 30-32, 79-81. — H. J. VAN DE WIJER. De Vlaamsche
gemeentenamen in moderne spelling (rec. X.), 14-15. — F.
GRAMMENS. Schematische landkaart tot studie der taalgrens
in België, 16. — J. S. De Taalgrenskwestie rijpt, 17.19. LIMBURGENSIS. De huidige Vlaamsch- Waalsche taalgrens in
het Noord-Oosten der provincie Luik, 24-28. — K. DE
VLEESCHAUWER. Het groot gevaar van de voorstellen Devèze
en E. P. Rutten voor de taalgrensgemeenten, 28-30. — J.
Taalgrenshumor, 32. — W. Oorsprong van de taalgrens volgens Kurth, 36 . 39. — S. F. V. t' Onzent in 't Westland :
Moeskroen. Een brokje taalgrensgeschiedenis met anekdoten, 40-43. -- LIMBURGENSIS. De Vlaamsch-Duitsche taalgrens, 45-60. — M. Stemmen in verband met de taalgrens,
61.62. — M. F. De Volkstelling, 70-76. — X. Volkstellingtabellen, 82 88.
Thiunas IV (1930) : H. Goffin. Mulck, d'après Jean Wauters (traduit par —), 1-21.

Tijdschrift van het koninkl ij k Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, 2e ser. XLVII (1930) : H. J. VAN DE
WIJER. De Vlaamsche gemeentenamen in moderne spelling
(rec. J. W. MULLER), 284 . 86. Zie ook bl. 530.
Tijdschrift voor Geschiedenis XIV (1930) : J. VAN DAM,
Plaatsnamen. Nomina geographica neerlandica. Handelingen
v. d. Commissie voor Toponymie en Dialectologie, II (1928),
-74.76. — ID. Belgische Toponymie. Handelingen v. d. Commissie voor Toponymie en Dialectologie I11 (1929), 397.97.
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Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde
XLIX (1930) : J. DE VRIES. Hunebedden en Hunen, 71-95.
Toerisme IX (1930) : H. J. VAN DE WIJER. De spelling
van de Vlaamsche gemeentenamen, 43-50 (zie voorts nog
bl. 351 52, 557). -- R. PODEVIJN en H. LUYTEN. Moorsel, II,
58-61. — V. De verkeersopschriften één- of meertalig ?
90-93. — K. VERSTEYLEN en L. VONCK. De straten van
Berchem (rec. K. VAN NIJEN), 94. — J. MANSION, K. DE
FLOU, A. CARNOY en H. J. VAN DE WIJER. Inleiding tot de
studie der Vlaamsche plaatsnamen (rec. J. SMETS), 95-96. —
H. THIRY. De Ossenweg en de Kapel van 0. L. V. te ZoutLeeuw, 237-38. — J. CLAEYS. Langs onze Vlaamsche kust.
II. Raversijde, 292-93. — C. THEYS. Alsemberg, 316-18. —
J. CLAEYS. Langs onze Vlaamsche kust. V. Lombardsijde,
378-80. — J. MACHARIS. Dendermonde, 396-98. -- J. VAN
OVERLOOP. Rond Aubel. Een tocht door het afgelegenste
hoekje van Vlaanderen, 460-61. — J. LANGOHR. Rond
Aubel. Een tocht door het afgelegenste hoekje van Vlaanderen, 534. — J. CORNELISSEN. Onze Windmolens. Een
dringende oproep, 535-36. — L. VAN DEN BROECK. Ontdekking te Bunsbeek. Een Romeinsche vaas met 180 Romeinsche munten. 549-50. — H. THIRY. De Kastelberg en het
Ven te Zout Leeuw. Een Kerstlegende, 590-92.
Tooneelgids XVI (1930) : H. J. VAN DE WIJER. De Vlaamsche gemeentenamen in moderne spelling (rec. J. BERNAERTS), 62.
Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vla. Acad.,
(1930) : J. MANSION. Plaatsnamen, 12-13, 15-20. — H. J. VAN
DE WIJER. Uit de geschiedenis van de spelling der Vlaamsche gemeentenamen (II), 94, 117-39. — ID. Uit de geschiedenis van de spelling der Vlaamsche plaatsnamen (III), 594.
De Vlaamsche Gids XVIII (1929/30) : H. J. VAN DE
WIJER. De Vlaamsche gemeentenamen in moderne spelling
(rec. A.), 279-80.
Vlaanderen (1930) : H. J. VAN DE WIJER. De Vlaamsche
gemeentenamen in moderne spelling (rec. X.), 15 Maart 1930.
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Volkskunde XXXV (1930) : X. Spotnamen op de bewojers van dorpen en steden, 161-62. — X. De Lepelstraat te
Antwerpen, 162.63.
Wesalia V (1930) : H. J. VAN DE WIJER. De Vlaamsche
gemeentenamen in moderne spelling (rec. K. PEETERS), 1415. — K. PEETERS. Rond 1830. Bosschen, waterloopen,
wegenis 26-27. -- TH. DE MOLDER. De heerlijkheid van
Woestwesel, 28-31.
Zeitschrift fur Ortsnamenforschung VI (1930) : A.
CARNOY. Origine des noms de lieux des environs de
Bruxelles (rec. H. POTTMEYER), 254-64.

J.

HELSEN.

Kroniek.
Boerderijnamen. — Bij de reeks boerderijnamen te
Deerlijk, verschenen in Mededeelingen 1931, 2 (bl. 39), voegen wij thans een tweede reeks en namelijk :
1. Het Neerhof. — 2. Het Goed ter Lisch. — 3. Het Klaverhof. — 4. Het Goed ten Drieschen. — 5. De Mote. —
6. Het Hof de Lange Kaaf. — 7. Het Goed Paanders. -8. Het Verbrand Hof. -- 9. 't Oud Molenhof ter Droogte. -10. Het Goed te Brande. -- 11. Het Goed te Gaver. -- 12.
Het Hof ter Beke. — 13. Het Hof de Vrijput. — 14. Het
Jagershaf. -- 15. Het Oud Stevenistenhof.
Al deze namen prijken zwart pp geel op schilden, hangende aan de hofpoortpilaren en zeker zullen deze benamingen uit den volksmond niet meer verloren gaan, zooals
het voorheen het geval was.
Verscheidene hoeven hebben hun naam door het volk
gekregen. Wij noemen : het Verbrand Hof, omdat deze in
1914 door een Duitsche patroelje in brand gestoken werd ;
het Hof de Lange Kaaf : op deze hoeve werd vroeger een
stoommaalderij ingericht en het was de eerste hooge schouw.
in de gemeente.
De hoeve, waar de Stevenisten vroeger gewoond hebben
en waar heden eene vlasroterij is, werd door het volk
het Oud Stevenistenhof geheeten.
L. DEFRAEYE.

INHOUD:
. 65
. 79
. 84

J. LINDEMANS - Het Cijnsboek van Duyst, II
J. HELSEN — Uit de tijdschriften .
L. DEFRAEYE. - Boerderijnamen

In de volgende nummers zullen o. m. verschijnen :

t

K. DE FLOU. - Grondbeginselen der toponymie.
EG. J. STRUBRE. - Toponymie en rechtsgeschiedenis.
J. VERCOULLIE - De straatnamen van Gent.
J. LINDEMANS - Het bewerken van een toponymische

monograph ie.
H.J. VAN DE WIJER - Over de „English place-name

Society".
— Vlaamsche straatnamen.
Plaatsnamenspelling.

Aan onze Medewerkers.
Boekbezendingen, toponymisch materiaal en briefwisseling worden liefst verwacht aan het adres van ondergeteekende te Leuven, L. Schreursvesi.29.
Ook voor adressen van belangstellenden houden wij ons
zeer aanbevolen.
V. D. W.

DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR
TOPONYMIE EN DIALECTOLOGIE
laat in haar

HANDELINGEN
ieder jaar een reeks bijdragen verschijnen over Viaamsche
en Waalsche plaatsnaamkunde en dialectologie, van de hand
der voornaamste specialisten. Daarbij komen de bibliographische jaaroverzichten over deze vakken, onmisbaar voor
wie ze wil bijhouden.
De Handelingen zijn te bestellen bij den Voorzitter van de
H.I. Cuvelier, Muzeumslruat, 1, Brussel,
Commissie, den H.
door storting van den netto-prijs op diens postcheckrekeni ng

rl r 61823.

PRIJZEN :
Handelingen I, 1927 :

. België

8°, pp. xxiv -+- 250, 2 kaarten

Buitenland

25 fr.
8 belg.

Handelingen II, 1928 :
8°, pp. 327, 5 tigg., 9 kaarten

. België

35 fr.
Buitenland 10 belg.

Handelingen III, 1929 :
België

8°, pp. 228, 3 kaarten ..

Buitenland

25 fr.
7 belg.

België

35 fr.

Handelingen IV, 1930 :

8°, pp. 310, 3 kaarten .

.

.

. .

Buitenland

9 belg.

Handelingen V, 1931 :
8°, pp. 304, 1 portret, 2 kaarten .

. België
Buitenland

35 fr.
9 belg.

