VELDNAMEN VAN KLOETINGE.
DEN AANWAS
De vroegst aangetroffen vermelding is van 1714 .. Het perceel was
gelegen in Hoek 43 in het Zuidambacht onder deZaaidij k op de
grens van het Ambacht met 's-Heer Abtskerke. Het betrof de
vroone nr.. 12 en werd in 1714 begrensd door: Oost: Pieter
Hovius, zuid: de Zaaidijk, west: deambachtsscheiding van 'sHeer Abtskerke en noord: de heer Johan Westerw.ijk. Met een
aanwas bedoelt men een schor, dat aangroeit aaneen droog en
ingedijkt stuk land. Deze benaming kan erg oud zijnen nog
stammen uit de tijd dat deZwake nog open lag met de Honte of
Westerschelde (tot het midden van de 15eeeuw) .•
Bron:RA.ZE.. inv.nr. 3154.FoL TOv. 1714 november 10.
A13BEKINDEREN
Dit buurtschap, in de wandeling genaamd "Apekinders", is gelegen
in hetZuidambacht aan de Abbekindersezandweg. Het betreft een
groep boerderijen en burgerwoningen.
" Op sommige kaarten verkeerlijk onder den naam van Apekinderen
voorkomende, buurt in Zuid-Beveland, provincie Zeeland, distr.,
arr. ,en driekwart uur zuidoostelijk van Goes, gemeente en half
uur zuidelijk van Kloetinge", aldus Van der AA.
Genoemd naar de kinderen vaneen zekere Abbe.
Bronnen: Arch. Gem. Kloetinge, inv. nr. 1151, 1881-1890, foL
5 recto.
Van der AA, deel 1 blz. 35.
HET A13BEKINDERDSEPAD
den Abbekinderschen pat.
De vroegste vermelding dateert uit 1599. Dit voetpad was gelegen
in Hoek 32 in het Zuidambachtenliep van noord naar zuid vanaf
de Oostmolenweg naar
de
Smallegangehoek,
dus
grotendeels
parallel met de Abbekindersezandweg. Van de AbbekinderseZandweg
in noordelijke richting naar de Molenweg. Pad en weg zijn
genoemd naar de kinderen van Abbe.
Bron:RA.ZE, inv.. nr. 3141, fol 32v. 1599 januari 24.
DE A13BEKINDERSEZANDWEG
Deze weg loopt in zuidelijke richting vanaf de Oostmolenweg naar
de Dijkwelsezandweg. Aan deze weg stond de Lindeboom.
Zie aldaar.
Bron: Raadsbesluit van Kloetinge d.d. 18 december 1930.
ACHTER DEWEIE
Dit perceel lag in Hoek 22 van het Middenambacht,
van Waanskinderen.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 432.
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Dit perceel lag in Hoek 31 van hetZuidarnbacht. Het vormde met
het voorste en het middelste een strook weiland lopende van de
Abbekindersezandweg naar de Groeweg.
Bron: Mondeling inlichtingnr. 133.
ACHTERSTE BERGHOEK

Dit perceel lag in Hoek 42 van het Zuidarnbacht, t.en oosten van
de 's-Gravenpoldersewegen ten westen van de Stadsweg.
Bron: Mondelinge inlichting nr .. 303.
HET ACHTERSTE GELDERLAND

Dit perceel was gelegen aan de westzijde van de Dee. in Hoek 8 in
het Noordambacht. Zie aldaar. Gelderland is een verbastering van
Helder, dat een geslachtsnaam of een voornaam is, dus het land
van Helder.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 15.
DE ACHTERSTE HOEK

Dit perceel lag in Hoek 31 van het Zuidarnbacht, ten westen van
de Abbekindersezandweg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 203.
DE ACHTERSTENEGENGEMETEN

Dit perceel was gelegen in Hoek 2 in het Noordambacht.
Bron: Zie kaartje Goes. Mondelinge informatie de
Willigen..

heer

van

Dit perceel bevindt zich in het Middenambacht in Hoek 17,
zuiden van de Dopweg.
Dit betreft Gemeente Kloetinge Kadastraal perceel Sectie
B. nr. 225 en 226
Bron.: Mondelinge inlichtingnr. 435.
Kadasterkaart 1830.

ten

HET ACHTERSTE OOIEVAARSNEST

DE ACHTERSTE VIER GEMETEN

Dit perceel lag in Hoek 41 van het zuidambacht ten oosten van de
stadsweg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 175.
ACHTERSTEWEIHOEK

Dit perceel lag in Hoek 7 van het Noordarnbacht,tenzuiden van
de Jokweg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 361 •.

HET ACHTERSTE WEND
56

Dit perceel lag in Hoek 32 van hetZuidarobacht ten oosten van de
.Abbekindersezandweg.
De naam went komt in erg veel veldnamen in Nederland voor.
Meestal duidt 'het op de plaats waar de ploeg aan de rand vaneen
akker gekeerd werd.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 57 ..
Schönfeld, Veldnamen, blz. 76~78.
ACHTERSTE WERFHOEK
Dit perceel lag in Hoek 41 in het Zuidarobacht ten oosten van de
Wrangeweg..
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 322.
ACHTER TRAFOELJE
Dit was een oud openbaar voetpad vermeld op de Legger van Wegen
en Voetpaden van Kloetinge .. Het was gelegen .in het zuiden van
Hoek 2 in het Noordambacht. Rafoelje of Rafoelkijn is een
verdedigingspunt of bolwerk. Zie verder onder Trafoelje en
Rafoelje.
Bron: Arch. Gem. Kloetinge, inv. nr 1455 ..
Wegenleggers 1935-1965.
DE ACHTGEMETEN
De Hoek Achter Mannee wordt beschreven als beginnende van westen
in op de Agt Gemeten. Dit perceel was gelegen in hoek 6 in het
Noordambacht •.
BrOn: Mondelinge informatie A.J. Blok te Kloetinge.
DE ACHTTIENGEMETEN
Dit perceel lag in Hoek 8 van het Noordamabacht ten zuiden van
de Kattendijkse dijk.
Bron: Mondelingeinlichtingnr. 30.
AAN DE AARDENWEG
an den aerdenweg
Dit perceel was vermoede1 ij k gelegen in de omgeving van de
Smallegangebrug en wel in Hoek 33 van het Zuidambacht .. Zie
Aldaar.
Bron: Mondelinge inlichtingnr.. 379.
DE ARMENHOEK
Den Aermenhoek
Dit perceel lag in Hoek 7 van het Noordambacht ten nnoordwesten
van de Daniëlsweg .
Deze lap grond was eigendom van het
Burgerlijk Ar:m.bestuur.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 46.

DE ARMEWEIDEN

De Aermeweien
Deze naam en de naam Armenhoekhouden allebei verband met de
Grote Armen {Burgerlijk Armbestuur)
en
de
Kleine Armen (de
diakonie van de Nederlandse Hervormde kerk).. Deze naam komt
veelvuldig in het gebied van Kloetinge voor, aangezien de
landerijen van de Grote en Kleine Armen zeer verspreid lagen.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 357.
DE ACHTERWEG
Den Achterwegt
Deze weg was
een onderdeel van de huidige Schiromelpenninckstraat .. Ze strekte zich uit vanaf de Lewestraat tot aan de
Oostkeure. Het betrof een .Zandweg die des winters vOOr karren en
wagens werd afgesloten door een witte dam. Vervolgens is deze
Achterweg
later
vernoemd
in
Schoolstraat
en
daarna
in
Schiromelpennickstraat.
Een weg van die zelfde naam is in het Noordambacht gelegen. Ze
liep van de Stelleweg, kruiste de Manneewegen vervolgde haar
weg tot aan de Jokweg . Deze weg vormde dus de zuidgrens van de
Hoeken Voor- en Achter Mannee ..
Bron: mededeling A.J. Blok te Kloetinge.
Blok en Moerland, straatnamen van Kloetinge, blz. 14.
ADRIAAN PIERS MEET
adriaen Piers Meedt.
De vroegst
gelegen in
van omtrent
Bron: RAZE.

aangetroffen vermelding is van 1587. Het perceel was
Hoek 19 in het Middelarnbachten had een oppervlakte
856 roeden.
inv. nr. 3133, Be katern, 5B recto., 1587 april 19.

ALBERTINE-HOEVE
Naam van het fruitteeltbedrijf van de firma van der Have aan de
's-Gravenpolderseweg. In 1917 verwierf van der Have de boerderij
Altijd Zorg, die vanaf dat moment naar het in dat jaar geboren
dochtertje van Van der Have genoemd werd.
Zie ook Altijd Zorg.
Bron: 100 jaar Van der Have, blz .. 36 en 37.
ALLEMANSHOEK
Dit perceel lag in Hoek 5 van het Noordarnbacht aan de Manneeweg.
Een volkstuin van de Hervormde Gemeente van Kloetinge voert op
die plaats thans de naam Allemanshoek.
Bron: Mondelinge informatienr. 363.
ALTIJD ZORG
Altijd Sorg.
Dit betreft de naam van een boerderij gelegen aan de westzijde
van de's-Gravenpolderseweg in Hoek 27 in het Zuidarnbacht, thans
huisnummer. 55. Toen dit bedrijf in 1917 in het bezit van de
familie Van der Have te Kapelle kwam, werd de hoeve omgedoopt in
Albertine-hoeve. Dit fruitteeltbedrijf kreeg de naam van het in
1917 geboren dochtertje van direkteur Van der Have. Zie ook

Albertine-hoeve ..
Bron: 100 jaar Van der Have, blz. 36 en 37.
AMBACHT KLOETINGE
Dit is waarschijnlijk het Middenambacht. Deze benaming komt voor
in 1216 onder de goederen van st. Pieter te Utrecht.
Bron: Dekker, Zuid-Beveland. blz. 342-344.
'T AMBACHTSHERENBUSJE
Dit perceel lag in Hoek 31 van hetZuidambacht liggende aan de
Oostmolenweg. Dit perceel is thans bebouwd door het Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland. Er is nog een perceel van deze naam,
namelijk in Hoek 34 van hetZuidambacht, naast het Jachtsebos .
In het Zeeuwse dialect wordt met bus een bos, eenbomengroep
bedoeld. Dit waren meestal wilgenbossen.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 141,154 en 206.
Zeeuws Woordenboek, blz.. lSO.
HET AMBACHTSHERENHUIS
Deze ruime behuizing stond aan het Geertespleinen besloeg met
het bijbehorende koetshuis de oppervlakte van de huidige panden
nummers 4en 5 .. Het pand werd afgebroken in 1880 en is afgebeeld
op een tekening vanJ. Bulthuis uit 1792. Dit huis is ook bekend
onder de naam "Weltevrede".
Bron: ' t Telmerk, december 1984, nr. 4, Ahelmannen Van der
Valk, Zo zag Goes eruit, blz. 44 en 45.
'T ANDERHALFGEMET
Dit perceel bevindt zich in Hoek 27 van hetZuidambacht
oosten van de 's-Gravenpolderseweg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 218 en 327.

ten

HETAPPELHUIS.JE
't .Appeluusje.
Betrof de bergplaats voor het fruit behorendébij
Oostkeure 1, destijds van de familie Trimpe Burger.
Bron: Mededeling A.J. Blok te Kloetinge.

de

woning

HET ARMENDIJKJE
Het Arme Dijkie
De vroegste vermelding dateert uit 1691..
"Den 10 juli 1691 betaelt Dhr. Robbert Schilperoort over
leverantie van 150essebomen op het Arme dij kie" ..
Bron: .Arch.. B ..A. Kloetinge inv. nr. 1888, rekening 1688-1691,
voorlaatste bladzijde.

DE ARMEHOEVE

De vroegst aangetroffen vermelding is van 1760 ..
De hoeve was gelegen in hoek 30 in het Zuidambacht ten zuiden
van de bebouwing van de huidige Maartensweg destijds de Langeweg. De oppervlakte bedroeg driegemethonderdzesendertig en een
half roeden en was eigendom van het Burgerlijk Armbestuur. In
1826 werd de hoeve afgebroken.
Bron: Arch. B.A. Kloetinge, inv.. nr. 1891, rekening 1758-1760,
fol .. 13v..
HET ARMELAND
Het Arremeland
De vroegst aangetroffen vermelding is van 1691.
Dit perceel was gelegen in het Zuidambacht bij de twee bruggen.
Ook dit was eigendom van het armbestuur.
Bron:R.A.ZE. inv. nr .. 3196, nr. 143. 1691 juli 2.
HET ARMELAND
De vroegst aangetroffen vermelding is van 1729/1730.
Het perceel was vermoedelijk gelegen in hoek 41 in het Zuidambacht. Het was gelegen bij de Pinnebrugge. Zie aldaar.
Bron: Arch. B .A. Kloetinge, inv. nr. 1890. Rekening 1729-1730.
Fol. 20 r.
DE ARMEN VAN KLOETINGE
De vroegst aangetroffen vermelding is van 1693 ..
De ligging van het perceel en zijn oppervlakte zijn niet bekend.
"Dhr. Johan D:çijwegen betaelt den honderdsten Penning vaneen
huysken staende op den armen van Kloetinge." Deze aantekening
duidt erop dat genoemde Drijwegen, lid van het bekende Goese
regentengeslacht,op grond van het armbestuur een bouwseltje
staande had. Hiervoor betaalde hij jaarlijks een kleine som. Dit
perceel grond werd dus naar zijn eigenaar genoemd.
Bron: Arch. B.A. Kloetinge, inv. nr. 1889, Armenrekening 1693.
DE ARME WElJE
De vroegst aangetroffen vermelding dateert van 1707.
Het perceel was gelegen in Hoek 41 in het Zuidambacht bij het
wegeling van Cornelis Dij kwels weduwe. Ongetwijfeld was ook dit
perceel eigendom van het Armbestuur ..
Bron: Verz. De Witt Hamer., inv. nr. 22, overloper 1707, foL 13
verso.
ARMHUIS OF GASTHUIS
Ermuus of Gastuus
Deze instelling, die reeds eeuwen moet hebben bestaan, lag
precies buiten de voormalige Poortgrachtaan de huidige Brederodestraat. Verschillende creaties zullen daar gestaan hebben.
Het in 1818 gestichte gebouw werd in 1909 afgebroken en herbouwd. Over de voorgangers van dit gebouw is niets bekend. Een
reekseensgezinswoningen herinnert nog aan de oude toestand. De
eigendom lag bij het Burgerlijk Armbestuur. Een .andere .benaming
voor dit huis was De Armkamers(ermekamers) .

De ligging was overigens in hoek 13 in het Middenambacht.
Bron: Mededeling A.J. Blok te Kloetinge.
DE ARMKAMERS
De Ermekamers
Zie Armhuis of Gasthuis
DE ASBAK
De Assiebak
Deze was aanvankelijk gesitueerd bij de Armkamers. Later stond
ze aan het oosteinde van de Brederodestraat.
In deze bak werd het straatveegsel gestort, wat telken jare bij
inschrijving te koop was. (compostering milieu)
Bron: Arch.. B.A. Kloetinge, inv . nr. .631.. Rekening 1770 ..
HET AVEERSMEETKEN
Het Aversmeetken
De vroegste vermelding treffen W1J aan in 1585.
Dit perceel lag kennelijk aan het Aveerswechken in hetZuidambacht. De oppervlakte bedroeg een gemet tien roeden.
Over de betekenis van deze naam tasten wij in het duister, doch
wij vermoeden dat het de geslachtsnaam "van Aver" betreft. Zie
genealogie van Kleunen.
Tonia van Aver, geb. Kortgene 1728., huwde teWolphaartsdij k met
Lau Schipper. Dochter van Adriaan van AverAnthonisz., geb.
Kortgene in 1.698, gehuwd met Maria Versluis.
Bron: Arch. Herv. Kerk Kloetinge, .inv. nr . 819. Rekening 1585,
Fol. 4v.
HET AVEERSWEGJE
Het Aveerswechken
De vroegste vermelding treffen wij aan in 1.602, namelijk:
"Peter Ewoutsèn baent aan het Aveerswechken soo men naer
Abbekinderen gaet een gemet tien roeden" Zie ook steenwecht,
steene Voetpad en Aveersmeetken.
Bron: Arch.Herv. Kerk Kloetinge, inv. nr .823. Rekening 1.6021.603.. Fo19v..

DE BAANDERS DI JK
De Baenders Dijk
De vroegst aangetroffen vermelding is van 1665. "Betaelt aen
Marquis Hory over het effenen van de Baenders Dijck over Mey
1.6.65" Hier wordt vermoedelijk bedoeld de oude zeedijk of het
Langedijkje.
De baander is de gebruiker of pachter.
Bron: Archief B.W .B. Y., inv. nr. 1298; Rekeningen Baendersgeschot, Noord- en Middelambacht van Kloetinge, 1.650-1671.

DE BAGATEL

Betreft een boerderij destijd staande aan de Abbekindersezandweg
waarvan alleen het woonhuis is overgebleven. Het is nummer 13
aan genoemde wegen bewoont door defam.. Nagelkerke. Dit erf
wordt ook wel genaamd het Bieleweidje, genoemd naar het ten
noorden hiervan gelegen perceel van dien naam. De Bagatel stond
op
een gemet negenenzestig roeden in hoek
32
van het
Zuidambacht . Het in het begin van de.ze eeuw gebouwde pand
Goesestraatweg 47 te' s-Gravenpolder luistert ook naar de naam
Bagatel.
Bron.: Mededeling A.J.. Blok te Kloetinge.
HET BAKKERSBOOMGAARTJE
Het Bakkersboogertje
Gelegen aan de Kapelseweg, in de Bijganghoek (Middenarnbacht)
9.
Bron. MondeL inL nummer 52 (8 .J. Nooteboom te Kloetinge)

nr.

DE BASTAERT MEET.
De oudste vermelding dateert uit 1575
Dit perceel was meteen oppervlakte van vier gemeten gelegen in
het Noordarnbacht. De juiste ligging is niet bekend..
Bron.:RAZE, inv. nr. 3121, tol.S5 verso, 1575 oktober 27.
BASTENS MEETKEN .
De vroegste vermelding is van 1577. De oppervlakte was drie
quartieren ien het was gelegen in hoek 32 in het Zuid Ambacht.
Bron:RAZE. inv. nr. 3122. 1577 april 4, foL 83 recto.
BEOOSTEN 'T KAPELHOF
Dit perceel groot ongeveer twee en een half hectare was gelegen
in Hoek 31 in het Zuid Ambacht aan de oostzijde van de ' sGravenpolderseweg tegenover de hoeve Altijd Sorg.
Bron: mededeling A. J. Blok te Kloetinge.
DE BERBELWElJE
De vroegste vermelding is van 1730. Het perceel had een oppervlakte van drie gemet honderdeenentachtig roeden en was gelegen
in hoek 7 in het Noord Ambacht bij de Manneweg. Naar wij
aannemen was dit weiland voor de reformatie eigendom van het
Kloetingse Sint Barbaragilde. Berbel is een verbastering van
Barbara. Dit gilde, dat een puur religieuze doelstelling had,
trok uit de verpachting van dit land inkomsten.
Bron: RAZE. inv . nr. 3166, Fol. 45r. 1730 maartiL
Part •. inl. 764 ..
DEN BERG
In Kloetinge zijn er verschillende Bergen bekend..
Wij noemen:
1. De Buitenplaats Den Berg (Keetlaersberg)
2 . . De Hofstede Den Berg aan de Kapelseweg
3. De Meestoof Den Berg eveneens aan de Kapelseweg

4. De Hemberg in de tuin van de fam. Hoste
5. De Berg in de tuin van de Fam.Lenshoek
6. De Berg bij Rustendale of St.Chrispijn
7.. De Berg bij Blaemskinderen
8. De Berg ten zuiden van het Gasthuis
9. De Berg bij' het Schuurstoepje
10. Het Bergje bij het Garnaetswegeling
Herhaaldelijk werden deze vliedbergjes ook "het Wal" genoemd.
Bron: mededeling A. J. Blok te Kloetinge.
DEN BERG
Buitenplaats Den Berg. De vroegste vermelding is van 1684. Deze
buitenplaats werd in dat jaar zonder het Oude Molenwerf verkocht.. Ze was gelegen in hoek 2A van het Noord Ambacht, ten
noorden van het Rafoelkenen de Vffi.• Heernisseweg •.
Bron::Mededeling A.J. Blok te Kloetinge.
BERG MET HET ZOMERHUIS DAAROP STAANDE
De vroegste vermelding is van 1802. Het geheel was eigendom van
DignusKeetlaeren werd ook wel genoemd Keetlaersberg . Jacobus
de Wijs kocht één en ander van de heer Keetlaer. De oppervlakte
was twee gemet honderdachtenzestig roeden en was gelegen in hoek
2 van het Noord Ambacht ..
Het geslacht Keetlaer, toonaangevend in Goesen omstreken in de
17e en lee eeuw., kende diverse leden met de naam Dignus. In de
18eeeuw komen we een Dignus(1674-l750) tegen, die schepen van
Goes was, en later secretaris en pensionaris van de staten van
Zeeland. Een andere Dignus(1733-1777) was schepen, raad en
burgemeester van Goes. Een pentekening van huis.en park bevindt
zich bij de fam. Sinke-Zandeete Kloetinge.
Bron: RAZE; inv. nr. 3156. Fol. 113v. 1802 december 17.
DEN BERG
Betreft de voormalige Meestoof Den Berg die van 1854 tot 1878 op
of bij het terrein van het latere café De Vriendschap aan de
Kapelseweg nr. 59 stond. Het perceel waarop meestoof en café
gebouwd werden, droeg de oude naam Den Berg.. Het café noemde men
in de volksmond het Stoofje.
Bron: c.. Beenhakker, de Meestoof .
DEN BERG
Betreft de hofstede waar momenteel de fam. A •.:M. De Vriezeaan de
Kapelseweg nr.. 61 woont. Tegenover de hofstede lag voor de
aanleg van de Kapelseweg een bergje.
Bron: Mondelinge inf. nr. 205.
DE BERG
De vroegste vermelding dateert van 1657. Dit perceel groot
tweehonderd en vijfentwintig roeden was gelegen aan de Groeweg
in hoek 30 van het Zuidambacht . Momenteel treffen we dit bergje
aan bij het pand's-Gravenpolderseweg. nr. 124.
Het perceel staat als volgt beschreven: "b.d.g.: 0: 't wegelingh

met de geme.en bezuyden liggende erve van' t woonhuys vanCorn.
Almekinders,Z:en W: ft volgende stuck zaeyland N: de erve en
boomgaard van de Wed. Arnout Malbeseyn voorf. 80 vis den hoop
plus een rosenobel voor de weduwe en drie dukaten voor de
kinderen"
Zie ook Rustendale of st. Chrispijn. Sint Chrispijn was de
beschermheilige van de schoenmakers ..
Bron:RA.ZE. 3152, fo1. 109r. 1657 maart 30.
DEN BERG
Dit perceel lag in Hoek 3 van het Noordambacht,aan de toenmalige Garnaetsweie •.
Bron: Mondeling~ inf. nr. 367.
HET BERGKEN
De vroegste vermelding is van 1642. Dit perceel was "annex de
hoeve van Adriaan Wiskerke met een oppervlakte van omtrent
tweehonderdtachtig roeden gelegen in het Noord Ambacht, binnen
deze gemerken: oost: Wiskerke, west: Michiel de Mandemaker
teebusch" .
Bron:RAZE. 3151. Fol. 89v. 1642 feb. 28.
HET BERGMEETJE
De vroegste vermelding is van 1710. De juiste ligging is
momenteel niet aan te geven.. De Costerie van de Herv. Kerk was
in dit perceel voor de helft eigenaar.
Bron: Arch . Herv. Kerk Kloetinge, inv. nr .835, Rekening 1710.. .
1711,FoL 14r.
DE BERGWEIDE
De vroegste vermelding dateert van 1801. Het perceel
Hoek 9 van het Middenambacht ..
Bron:RA.ZE. Inv.nr. 3156, FoL95v. 1801 jan. 30.

ligt

in

fT BERGWEITJE
Dit perceel lag in Hoek 20 van het Middenambacht, aan Waanskinderen. Lag in de omgeving van de boerderij van A.M. de
Vrieze.
Bron: Mondelinge inf. nr. 425
fT BESSEBOS
Dit bevindt zich in Hoek 8 van het Noordambacht, ten westen van
de Dee.
·V ..
Bron: Monde1 inge inf.. nr.. 17
DE BETONBRUG
Dit perceel lag in Hoek 8 van het
Kattendijkse Dijk aan.
Bron: .Mondelinge inf. nr. 33 en 34 ..

Noordambacht,

tegen

de

DE BEUTERWEIE
De Boterweide
Dit perceel lag in Hoek 32 van het Zuidambacht ..
Bron: Mondelinge inf .. nr. 330
'T BEUTERWEITJE
Het Boterweitje
Dit perceel lag in Hoek 16
Bredeweg.
Bron: Mondelinge inf. nr. 102.

van

het

Middenambacht,

aan

de

DE BEWAARSCHOOL
De vroegst bekende vermelding is van 1838 .. Dit pand is genurmnerd
Geertesplein nr. 14. Het is in 1838 als lagere schoolgeboliwd op
de plaats waar twee woningen stonden .. Na de bouw van de openbare
lagere
school
aan
de
Schimmelpenninckstraat
(thans
het
verenigingsgebouw .Amicitia)
werd
het
eerstgenoemde
gebouw
bestemd voor Bewaarschool dus kleuterschool. Juffrouw Eva Pot
met haar ergernis verwekkende hond zwaaide hier jarenlag de
scepter.
Bron: Mededeling c. Beenhakker te Kloetinge.
DE BIJGANGiDEN BIEGANK
De vroegste vermelding dateert uit 1581. De Bijgang is hoek nr.
9, "gelegen beoosten den Dorpe, beginnende van Zuiden in, aan de
Strate, Noord op, en dan weder Zuid op na de mole"
Dr. C. Dekker zegt hierover in Zuid Beveland op blz. 44: "De
bijganck is het omsloten terrein". Dekker voegt hiernog aan
toe: "Den Bijganck luidt zoals de naam Bij loke voorkomend in
Gent, met aksentwisseling geplaatst worden bij het werkwoord
Begaan, waarbij been bi in de betekenis rondom, dat ook
betekend omvatten of omringen. De bij gang is dus omsluiting met
de gewone betekenis ontwikkeling, het omsloten terrein". Een
andere verklaring zou kunnen zijn: in Affligem in België is er
jaarlijks met Beloken Pasen een kermis, die hooggehouden wordt
door de Vrienden van de Kluis. Naast de feesttent en kraampjes,
is er een begankenis ter ere van onze Lieve Vrouwe van de Kluis
met santjes en kippelkes. Met Pinksteren vond er vroeger de
sinsenkermis plaats. Tijdens deze kermis is er op sinsenmaandag
de Sint Korneliusviering met begankenis
en foor. Sint Kornelis
wordt aangeroepen voor alle kinderziekten.
Bij ganck heeft
waarschijnlijk ook met de bedevaart te maken.
Dr. Gottschalk heeft als verklaring bedegang . De route van de
processie. Deze liep van de noorddeur van de kerk,
het
matrktveld, het Noordeinde en de Tervatenseweg om door de
zuiddeur weer binnen te komen.
Bron: RAZE inv. nr. 3127, 65 recto 1581 juni 12 ..
Mondenlinge inf. nr. 762.
A.J.. Blok te Kloetinge

'T BIELEWEIDJE

De plaatsbepaling van de perceleen is als volgt: Het ene perceel
lag in Hoek 32 van het Zuidarnbacht aan de Abbekindersezandweg .
Het andere per'ceel lag in Hoek 11 van het Middenarnbacht, thans
omgevingZomerweg.
Zie ook de Bagatel
't Bieleweidje had twee plaatsen, een lager aan de Abbekinderse
Zandwegen de ander lag aan de Lewestraat. Deze percelen hadden
de vorm van een bijl.
Bron: Mond . inl. nr. 59 en 65 .•
DEN BIEROPREL
Dit hetreft de voormalige afrit van de Oude Zeedijk naar de
Achterweg in het Noordarnbacht. Het bevond zich in Hoek 8 van het
Noordarnbacht.
Bron: Mond. inl. nr. 777.
DE BIERPLAAT
De vroegste gegevens dateren uit 1583. Hiermee hedoelde men een
uitgestrekte zandbank gelegen ten noorden
van de Oude Zeedij k
vanaf Goes tot Kattendijke,
in noordelijke richting zich
uitstrekkende oostelijk van het eiland Wolphaartsdijk tot aan
Kortgene op Noord-Beveland. Aan de zuidzijde van de Oude Zeedijk
takt de voormalige Bieroprelen de Bierweg af naar de Achterweg.
Bron: Kaart van Lucas Waghenaer, 1583.
DE BIERWEG
De Byerwech.
De vroegste vermelding van deze naam dateert van 1557. Deze weg
was vermoedelijk een gedeelte tusssen de Bieroprel en de
Achterweg. Ze lag aan de oostzijde van de Hoek Achter Mannee
in het Noord Ambacht
Bronnen: RAZE. inv. nr. 3139, 13v., 2e katern, c.1587.
Erasmus Janse Kempebaende aen den Bierwegh, 1 Gem.
80 r. (Boedelinv.KloetingeRAZE 319L)
RAZE. inv. nr. 3114 .., 1557 november 19 ..
DE BIERBROUWERIJ
Gelegen in hoek 7 van het Noord.Ambacht.
Verheye vanCitters schrijft terzake van hoek 7 over een vrone
groot 3 gemet 47 roeden,
"waargezegd wordt oudtijds een
brouwerij gestaan te hebben".
Bron: Verheye van Citters.

HET BIELSTIK

Het Bijlstuk
De vroegst aangetroffen vermelding dateert van 1770.
Dit perceel was gelegen in Gasjeshoek, hoek 32 in het Zuid
Ambacht. In 1601 werd de boedel van .Jan Jacobsen Bij Ie geli ~
quideerd. Waarschijnlijk is dit perceel naar deze Jacob genoemd.
Bronnen: Verz.. deWitt Hamer, Overloper 1770, inv . nr. 28, 5
recto ..
DE BIELZENBRUGGE
Dit bevindt zich in Hoek 15 in het Noordambacht. Waarschijnlijk
een brug van bielzen over de "Leiding".
Bron: Part. inl. nr. 18
DE BIESWEIJE
(de Biezeweie, de Busweije,de Bijesweije)
Deze namen betreffen alle dezelfde percelen.
Regelmatig werd onderscheid gemaakt tussen het westwaartse en
het oostwaartse deel. De vroegste vermelding treffen we aan in
1673. Dit perceel was gelegen in hoek 2 van het Noord Ambacht op
de hoek van de
's-Heer Elsdorpweg en de 8telleweg.
De
oppervlakte bedroeg 3 gemeten 18 roeden. Bedoelde weiden werden
op 1 februari 1752 aan de Hervormde Kerk van Kloetinge geleverd
en zijn tot op heden nog in haar bezit.
Bron: RAZE. inv. nr. 3153, 1673, december 26, fol •. 31 recto.
DEN BLAASBALK
den Blaesbalck
De vroegst vermelding is van 1673.. Het perceel groot 3 gemeten
39 roeden was gelegen in Hoek 34 in het Zuid Ambacht.
Bron: RAZE. inv. nr. 3153, Fol 27v.
1673 maart 3.
DE BLAAUWE TRAPPEN
De vroegste gegevens dateren uit 1931.
Het perceel had een oppervlakte van 1 hectare 29 are .en 75
centiare en was gelegen aan de westzijde van de 's-Gravenpolderseweg in hoek 30 van het Zuid Ambacht ..
Bronnen: Arch. gem. Kloetinge, inv. nr. 1820, akte van verpachting 1931, september 24.
Mondelinge informatie nr. 265.
BLAUBEENS HOEFJE
De vroegste gegevens zlJn uit 1746. Dit hoefj e stond ten zuiden
van de Schimmelpenninckstraat in de hoek met de Lewestraat. De
juiste plaats is daar waar nu het pand Lewestraat la staat.
Destijds binnen de Poortgracht.
Bronnen:RAZE inv. nr. 3155 Fol. 78v., 1746
BLAUWBAENTJE

De vroegste gegevens dateren uit 1694. Het perceel lag met een
oppervlakte van 5 gemet 129 roeden in Hoek 6 van het Noord
Ambacht aan de westzijde van de Manneeweg.
Bron: RAZE. inv. nr .. 3165, Fol. 71r. 1694 september 7.
Mondelinge inl.. nr. 462 en de nummers 109 en 110, Kadas~
trale Kaart.
DE BLOCWEI
De Blockweije
De vroegste vermelding dateert uit 1607. Dit perceel lag met een
oppervlakte van 3 gemet 8 roeden en een wegelinek tot aan de weg
van 26 roeden te samen groot 3 gemet 34 roeden in Hoek 34 van
het Zuid Ambacht ..
Bron:RAZE..inv. nr. 3199, katern 417, 1607 juli 19 .
BLOKSWEGELING
Bloxwegeling
Blocqswegeling
Cloexwegeling
De vroegste vermelding is van 1778.
Dit wegeling lag vermoedelijk in Hoek 34 van het Zuid Ambacht en
was een verbinding tussen de Ary van Velsenwegeling en de
Jagthoek ..
Bron:RAZE. inv. nr. 3155 fol. 243r, 177Sfeb. 27.
HET BLOKJE AAN HET KORTE BAANTJE.
't blokje an 't korte baentje.
Dit perceel ligt in Hoek 15 Van het Noordambacht,
van de Huisvaerthofstede.
Bron: Mondelinge inforrn.atie nr. 22.

ten noorden

DEN BOK
De vroegst aangetroffen verrn.elding dateert uit 1805.
Het perceel groot 1 gemet 171 roeden was gelegen in Hoek 2 in
het Noordambacht.
Bron: RAZE. inventarisnr. 3156, fol 129 r ..
lS05maart 22.
Mondelinge inlichtingnr. 460.
BOOGAARHOUCK
Boogaerhouck
De vroegste informatie dateert uit 1601.
Dit perceel was gelegen in het Zuidambacht in Hoek 32.
het Abbekindersevoetpaden de Abbekindersezandweg.
b.d.g. O. Matheeus Fiersens huys en hof.
W.JanPierse.
N.Jan Fierse oudt Jan
Bron: RAZE. inventarisnr. 3144. Schepenakten Kloetinge,
1601 december S.
DE BOOGERT

Tussen

Dit perceel was gelegen in Hoek 41 van het Zuidarobacht,gelegen
naast Hoek 35.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 166.
BLANXSKINDEREN'
BI aems kinderen
Blaenskinderen
Blaeskinderen
De vroegste vermelding kan niet aangegeven worden, wel is het
volgende op te merken.. Deze veldnaam komt voor in Hoek 43
van
het zuid Ambacht. Het betreft de boerderij Blaemskinderen aan
de
's-Gravenpolderseweg,eigendom van de Fam. Testers..
Ze
ontleent haar naam vermoedelijk aan de rentmeester van de
AmbachtsheerWalraven van Brederode namelijk Joan Adriaenssen
Blanckx ..
Prof. C. Dekker in zijn boek Zuid-Beveland op blz. 614:
Jan Adriaenszoon Blancxwerd in 1556 dijkgraaf van Bewesten
Yerseke.In de leenregisters van Bewesten Schelde komt
Jan Corneliszoon Blancx reeds voor op 20 november inzake
grondtransacties op Kloetinge.
Bron: Prof. Dr. C. Dekker, Zuid-Beveland.
BLANCXMEEDT
De vroegste gegevens dateren uit 1580. Het was gelegen in Hoek
41 van het zuid Ambacht. Dit perceel staat met name aangeduid op
het kaartje van Kloetinge uit 1769, getiteld "de Heerlijkheid
van Kloetinge" , aan de Wrangeweg. Tn de loop der tijden is deze
naam zeer verschillend gespeld. In 1714 is De Blanksmeet meteen
oppervlakte van 2 gemet 138 roeden in pacht bij Jacobus Galjerusweduwe.
Bronnen: RAKE inv. nr. 3124, 1580 apr 15, 83 verso.
RAZE inv. nr. 3155, Fol 122 r, 1756 januari 23.
RAZE inv. nr 3179., Fol .. 14 r, 1706.
DE BLAUW HANT
De vroegste gegevens dateren uit 1599. Het perceel was gelegen
in Hoek 2 van het Noord Ambacht .. Ten noorden van Het Rolstocksken was JacobMarinuuse in de Blauwe Hant gesitueerd.
Bronnen: RAZE, inv. nr. 3142, katern 44, 1599 feb. 5. Zie ook
katern 49, d.d. 1599 okt 6.
DE BLAUWE SAK
De Blauwe Zack
De vroegste gegevens dateren uit 1579. Het perceel was gelegen
in hoek 31 Zuid Ambacht met een oppervlakte van 1 gemet 117
roeden. Het was het 2e perceel vanaf de hoek Abbekindersezandweg
aan de Oostmolenweg. In 1706 pachtte CornelisMispelblornme van
de gesellen van"t coor in Goes genaemt den blauwen Sak".
Bron: RAZE. inv. nr. 3124 .. 1579 mei 22.

DE BLAUWE SeHOE

Dit perceel lag in Hoek 22 van het Middenamhacht, grenzend aan
de Monnikendijk.
Bron: Mondelinge Informatie nr. 701 ..
OP DE BOOMGAARD
Dit perceel was gelegen in Hoek 13 in het Middenambacht •.
Het betrof een opeen rug gelegen pad eindigende opeen bergje.
Het pad begon op de hoek van het Armhuis(Brederodestraat), zuidwest lopende tot op het Hogerwerf (zie later). Hierop stonden
twee .arbeiderswoningen bewoond door de familiesJ. Breewegen
Joh. Nij sse . Het perceel lag tot achter in de tuin van defam..
J. de Lange ..
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 114.
HET BOOGERTJE
Dit perceel was gelegen in Hoek 15 van het Noordamabacht,
oosten Van de Huijsvaertsweg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 381.

ten

HET BOOMGAARDJE VAN OKE
't boogertje van Okee
Dit perceel was gelegen in Hoek 41 van het Zuidambacht,gelegen
aan de Nieuwe Rijksweg. Oké is een thans nog in Goes hestaande
naam ..
Bron: Mondelinge Inlichtingnr. 70
Mondelinge inlichtingnr. 160
HET BOOMGAARDJE VAN TESTERS
't Boogertje van Testers
Dit perceel was gelegen in Hoek 41 van het Zuidambachten werd
doorsneden door de Nieuwe Rijksweg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 162
DE BOOMGAARD
Dit perceel was gelegen in het Hoek 20 van het Middenambacht,
grenzend aanWaanskinderen. Ook in Hoek 3 van het Noordambacht
lag een perceel genaamd de Boomgaard.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 430 en 452
BOOMGAARDBOS
De oudste vermelding dateert Van 1957.
Dit perceel lag net een oppervlakte van 2 gemeten 34 roeden in
Hoek 31 van hetZuidambacht.
Bron: Uittreksel uit het kadastrale plan van de gemeente Goes,
sectie C, 1957 februari 12.

DE BOOMWEI

Ditpercel lag in Hoek 27, ten noorden van dePykesweg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr.. 216.
DE BOOMWEIDE
de Boomweie
Dit perceel lag in Hoek 2 van het Noordambacht.
Zie kaartje Goes (Valckeslotgebied)
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 475.
DE BOOMWEIDE
de boomweie
De vroegste vermelding dateert uit 1708.
Het perceel had een oppervalkte van 7 gemeten 214 roeden en was
gelegen in Hoek 9 in het Middenambacht. Het zat in de boedel van
Jacobus Bruine.
Bron: Archief Weeskamer Goes, voorl.. inventarisnr. 1735 ..
1708 mei 30 ..
HET BOOMWEYKEN
De vroegste vermelding dateert uit 1636.
Het perceel was gelegen in Hoek 41 in het Zuidambacht. Het lag
ten zuiden vaneen wegeling.
In de loop der jaren werd de naam van dit perceel als volgt
geschreven: Boomweijdje;'t boomwijtie.
Bron:RAZE. inventarisnr. 3151,foL 21r ..
1636 december 19.
HET BOOMWEISTIK
Dit perceel lag in Hoek 27 Van het Zuidambacht,
Gravenpoldersewegen dePykesweg.
Bron: Mondelinge inlichting nr. 217 ..

tussen de' s-

HET BOOMWEITJE
Betreft het kadastrale perceel Gemeente Kloetinge, sectie B, nr.
415, kadaster d.d.. 1830. Dit perceel lag in Hoek 20 van het
Middenambacht, ten noorden van de Kapelseweg ..
Bron: Mondelinge inlichting nr. 314,401 en 427.
HET BOOMWElJKEN
De vroegste vermelding dateert uit 1622.
Dit perceel lag in hoek 41 van het Zuidambacht in de zogenaamde
Worffhoek.
Bron: De witt Hamer, inv. nr. 23, 1622., fol. 11 recto.
BORDELO
Bordelop
De vroegste vermelding dateert uit 1561.
De sluis van Bordelo was gelegen in de Oude Zeeijk in hoek 8 in
het Noordambacht . Het was een uitwateringssluis die ongeveer
1685 gedicht is. Zie" Tussen afsluitdaromen en Deltadijken",
blz. 307.

Bron:RAZE. inventarisnr. 3116, folio 54 recto, 1561 maart 28.
DE BORDERE WElJE
De Borderweye.
De vroegste vermelding dateert van 1658.
Het perceel was gelegen in de Groe, in Hoek 31 in het Zuidambacht.
InRAZE 3153, Fol. 212r, gedateerd 1699 maart 18, is geregistreerd de verkoop vaneen stuk zaailand door de heren, Jacob,
grave van Groesbeke, burghgrave van Aublijn en diens zoon
Francois,grave van Groesbeke.
Koper: Pieter verburgh
Oost: EvertA.driaans.e
Zuid: de Eordere Weije
West: secretaris Pieter Leschot
Noord: 't Weeshuis in Goes.
Bronnen: RAZE inventarisnr. 3152, Fol. 120v.
1658 juli 3 ..
RAZE inventarisnr. 3153, Fol. 212r.
1699 maart 18.
BOUCKWEYT GORTMOLEN
Het Bouckweit molentie
De vroegste vermelding dateert van 1652.
"gestaen opeygen erve, t' s.amen roette ledig erve Steenbosch,
113 roeden en noch 30 roeden eygen wegeling". Lucas Henricxen
Timmerman en zijn zoon Pietergaveneenen ander in onderpand.
Deze molen stond in hoek 2 in het Noordarobacht aan de oostzijde
van' t Rafoelje.
Bronnen: RAZE. inventarisnr. 3164, 1652 oktober 18.
RAZE. inventarisnr. 3154, FoL69 r., 1714 april 13.
DE BOSWEIDE
De vroegste vermelding dateert uit 1650 ..
Dit perceel was gelegen in Hoek 41 in het Zuidarobacht.
Bron: RAZE. inventarisnr. 3192, Katern (folio) 69.
1650 juni 23.
DE BOTERWEI
Betreft kadastraal perceel nr. 179, Gemeente Kloetinge, Sectie
B.Kadasterplan 1830, dit betreft Hoek 17 in het Middenarobacht
grenzend aan de Bredeweg.
Zie ook Beuterweieen Eeuterweitje.
BrOn: Mondelinge inlichting A.J. Blok te Kloetinge.
DE BOVENMAKER
Dit perceel lag in Hoek 39 van het Zuidarobacht, genaamd:" voor
den Operel van 's-Gravenpolder."
Bron: Mondelinge inlichting nr. 334 ..
BOUWEN BOUWENSHOEC
Bouwen Bouwenshoucken

De vroegste vermelding dateert uit 1577.
Deze hoek is gelegen in het Capellearobacht, in en bij de Hoek
voor den .A.prel van's-Gravenpolder (zie later). Dit is Hoek 39.
Op de bijgaande kaartjes is deze hoek precies aangegeven. Zie
hoek 41 in het Zuidarobachtaan de voormalige Eeweg. Gelegen
naast het Gapellearobacht.
Hoek stond ook bekend als AdriaanBouwenshouc.
Bronnen: RAZE. inventarisnr. 3123,62 recto{Bouwen Bouwenssen
Houxcken)
1577 oktober 11 •.
Oude boerderijen in Zeeland, blz. 177.
BOUWEN LAMSSENS BUS.
De vroegste vermelding treffen WlJ aan in 1634.
Dit perceeelgroot 15 gemeten 163 roeden wei en zaailand was
gelegen in Hoek 43 in hetZuidarobacht.
Bron: Archief Weeskamer Goes.
Voorlopiginventarisnr. 141, fol. 7verso.
BRASSERHOEK, JANNE JAN DE.
De vroegste vermelding dateert uit 1577.
Het betreft Hoek 32 in hetZuidarobacht die als volgt beschreven
is: "Beginnende van noordoosten in op den hoek van den
wegtscheiding". Hier is waarschijnlijk het noordwesten bedoeld.
Thans kunnen we de begrenzing beschrijven als volgt: Ze is
omsloten door de Oostmolenweg in het noorden, de Abbekindersezandweg in het westen en zuiden, vervolgens in het zuiden door
de Smallegangehoeken een waterloop in het oosten.
Door deze hoek liep destijds het .A..bbekindersevoetpad.
Jan Jansen Brasser wordt vernoemd in 1556.
Bron:RA.ZE. 3113. Fol. Sr.
1556 juni 26.
BRASSERS BRUGGE, JAN DE
Jan de Brassersbrugghe.
De vroegste vermelding dateert uit 1584.
Welke brug bedoeld is, is ons niet bekend.
Dwars door Hoek 32 liep een voetpad, dat halverwege gescheiden
werd door een waterloop. Mogelij k,dat over deze waterloop een
brug lag, waarmee Jan de Brassersbrugge bedoeld werd.
Bron: RAZE. inv. nr. 3130, SO recto.
1584 juli 2.

BRASSERHOFSTEE, DE OUDE JAN DE
den Ouden Jan debrasserhofstee.

De oudste vermelding dateert uit 1557.
Dit hof was gelegen in Steenhoek, in Hoek 30 naast de eig.endommen van Jan Jansen Brasser.
Bron:RAZE. inventarisnr. 3113, schepenaktenboeken d.d. 15561557., fol. 71 verso
DEN BRAANJENDIJK
de Braenjendijck
De vroeg.st vermelding is onbekend. Dit perceel lag in Hoek 20
van het Middenambacht ..
Over de Braenjendijck loopt vanaf Waenskinderen de Kapelseweg.
Ze sluit aan op de Monnikendijk en beschermde Kloetinge aan de
noordzijde met het Langedij kjeen de Heernisseweg. Dit tracé
werd aangelegd in de jaren na de inundatie van 1134.
Bron: Dekker., Zuid-Beveland, blz ..101-103.
TEN BRAENGEN
De vroegste vermelding dateert uit 1579.
Deze gronden waren gelegen in Hoek 21 in het Middenambacht, ten
noorden van de Kapelseweg, bij de hoeve van de Familie de
Vrieze.
"Om Cornelis Blaessenserve, ghelegen ten braengen int
middelambacht van Cloetinge, groot 1 gemet, luttel min of meer,
wechte leveren ende dat met rente" ..
Bron: RAZE. inv. nr. 3124.
1579 juni 5, fol. 72 verso.
DEN BRANDGRAGT.
De vroegste vermelding dateert van 1742. Deze bevond zich in
Hoek 9 van het Middenambacht.
Deze gragt was gelegen in het Dorp, in de lengte richting tussen
de Jagchthuisstraat en de Schimmelpenninckstraat, dus vanaf de
Oostkeure. Deze gracht, die geen dienst meer deed, werd in het
midden van deze eeuw gedempt.
Bron:RAZE. inventarisnr. 3155. Fol. S3v.
1742 januari 19.
DE HEULE VAN DE BRANDGRACHT
Ze was gelegen in het Dorp in Hoek 9 van het Middenambacht.
Deze heul diende tot afwatering van de brandgragt en
onderdoor de Schimmelpenninckstraat.
Bron: A.J. Blok te Kloetinge.

BREDERODE CAPELRIE.
De vroegste vermelding dateert uit 1713.

liep

Het perceel had een oppervlakte van 122 roeden en was gelegen in
Hoek 16 in het Middenambacht.. Adam Gort was er destijds de
gebruiker van. Zie voor de beschrijving van
Vicarie- of Capelleriegoederen bij de Capelrije van Lieven
Augustijns.
Bron: Verzameling De Witt Hamer, inventarisnr. 16.
Overloper 1713, fol 4 verso.
DE BREEDENWEGT I
De weg was gelegen in Hoek 43 in hetZuidambachttussen de
Zaaidijk en de Vierwegscheiding op de grens met 's-Gravenpolder.
Bron: Legger van Wegen en voetpaden van de voormalige gemeente
Kloetinge, 1886 •.
DE BREEDE STRAETE.
DE BREESTRAETE.
De vroegste vermelding treffen W1J aan in 1557 ..
Deze straat was gelegen tUSsen de Vateen de tuin om de kerk,
dus vanaf het einde van de Lewestraat tot aan het perceel Marktveld 20. Deze naam duidt een tegenstelling aan t.o. v. zijn
tegenhanger de Cortestraete . (zie verder). Was gelegen in Hoek 9
van het Middenambacht ..
Bronnen:RAZE. inventarisnr .. 3166. Fol. 120r. 1767
RAZE. inventarisnr. 3114, fol.77 verso, 1557 maart 26.
DE BREESTENWEG
Mogelijk de Breesteenweg
De vroegste vermelding vindenWl]ln 1585.
Welk weg hier bedoeld is kan niet met zekerheid gezegd worden.
De spelling onderscheidt zich duidelijk van de Breenwech. De weg
moet wel in het Middenambacht gelegen hebben.
Bron: Archief Ned. Herv. kerk Kloetinge, inv. nr.. 819, fol. 4r.
BREEROE
De vroegste vermelding dateert uit 1592.
Wij lezen: "Adriaen A.belszoons huys genaempt Breeroe staande op
de heeren van Cloetinge vroone en ambacht" . Koper was Jan
Leijnssen voorf 700.,-.
Zie Brederode
Bron:RAZE.inv. nr. 3137, na nr. 7. 1592 februari 7.

BREDERODE
De vroegste vermelding vinden wij 1580.
"Om Foort cornelissens huys genaempt Brederode staende bewesten
't merktvelt op mijn heeren van Cloetinghen vrooneendeambacht

wechte leveren ende met rechte".
Dit betreft vermoedelijk de woning Marktveld nr. 3
familie Pekaar ..Lag in Hoek 9 van het Middenambacht •.
Zie ook Breeroe.
Bron: RAZE. inv . nr. 3124. Fol.S4 verso, 1580 april 15.

van

de

BREEWECH
Breeweg;Breeweghe;Breedeweg;Breenwech;Breedeweg 11.
De vroegste vermelding dateert uit 1557. Het lag ten zuiden van
Hoek 17 van het Middenarobacht.
Het betreft volgens de Legger van Wegen en Voetpaden van de
voormalige gemeente Kloetinge De Breedeweg 11 gelegen in het
Noordambacht tussen de Tervatenseweg .en de Dopweg .
In de loop der jaren zijn veel verschillende schrij fwij zen
toegepast.
Zie BreedenwegtI •.
Bron:RAZE. inv. nr. 3113 laatste katern, fol. 70 rekto., 1557
januari 30.
DE BRIL
Dit perceel vormde samen met "de Gravinne" één perceel.. Het lag
in HoekS van het Noordarobacht aan de Jokweg.
Bron: Mondelinge informatienr .. 29.
DE BROEIKASSE.
Dit perceel lag in Hoek 32 van het Zuidamabacht aan de Abbekindersezandweg ..
Bron: Mondelinge inlichting nr. 67 en 144.
DE BROKEWEI JE
De vroegste vermelding treffenwl] aan in 1602.
Dit weiland had een oppervlakte van 2 gemeten 40 roeden en was
gelegen in Hoek 10 G in het Middenarnbacht.
Bron:RAZE. inv .nr. 3144, tol. 72 recto, 1602 februari 23
DE BROODKIST
De Brood-Kiste
De vroegste vermelding treffen wij aan in 1733 ..
Dit perceel met een oppervlakte van 4 gemeten 180 roeden was
gelegen in de noordoosthoek van Hoek 4 in het Noo.rdarnbacht tegen
de Oude Zeedijk. Genoemd perceel was betrokken bij de verkoop
van de Hollandse Hoeve ..
Bron: RAZE. inv. nr. 3154, fol.. 225 verso, 1733 januari 16.
Mondelinge inlichtingnr .. 44.

DE BRUG A.CHTER W.AANSKINDEREN
De Brugge achter Waenskinderenaen den Braengniedijck.
De vroegste vermelding dateert uit 1591.
Een waterloop slingerde door het Middenarnbacht

en

kruiste de

Kapelseweg bij het Dikerswegeling en het Moerwegje. Mogelijk
moeten we hier de bedoelde hrug zoeken. Zie ook de Hoge Heul.
Bron:RAZE..3137 voor nr. 3. 1591 november 15.
HET BRUGGETJE.
Dit perceel bevindt zich in Hoek 13 van het Middenambacht in de
buurt van de Oostmolenweg. Er waren meerdere percelen in
Kloetingemet de benaming van het Bruggetje.
Mondelinge inlichting nr. 533.
DE BRUGWEIDE
't Brugweijken; de Bruggeweye;fIet Brugge Weijtken
De vroegste vermelding dateert uit 1607.
De weide heeft vermoedelijk gelegen aan het Hooge Pad op de
grens tussen het Noord-en het Middenambacht.
Op dit traject passeerde men verschillende bruggetjes lopende
van het Noordeinde naar de Zomerweg. Als ligging wordt aangegeven Hoek 5 in het Noordambacht.
Bron: De Witt Hamer, inv. nr. 1, fol. 7 recto, 1607.
BRUINOOGESWEIE
Dit perceel bevindt zich in Hoek 41 van het Zuidambacht,
buurt van de Danielsweg.
Bron: Mondelinge inlichting nr 171 of 172.
DE BUSEMOER
De Buijssemoer;fIet
Bussemoer

Buyssche

moer; De

in de

Buisemoer;Buijzemoer

en

De vroegste vermelding treffenWl] aan in 1584.
Het betreft een gebied bestaande uit diverse percelen gelegen
ten zuiden van de Bredeweg .in Hoek 22 in het Middenambacht.
Bies en Buis hebben met elkander te maken en duiden op laag
gelegen landen. In het Schepenaktenboek d.d. 1584 van Kloetinge
is een proces genoteerd tegen WillemZagar. Als baender wordt
genoemd Faes Ingelsen.
Bron:RAZE. inv. nr. 3130, 1584 april 10, fol. 41 verso
DE BUNDER
Dit perceel bevond zich in Hoek 20 van het Middenambacht,
oosten van de Kapelseweg.
Bron: mondelinge inlichting nr. 430.

ten

INT BUSCH
Jan Jacobz. int Busch.
De vroegste vermelding treffen we in 1601 aan.
De oppervlakte was 400 roeden en de ligging

is

vermeld als

volgt: Binnen deze gemerken Oost de dijckgrave Soetwater,
ende Noord Maijcken Lodijcx. De juiste ligging is ons
bekend.
Bron: RAZE. inv.. nr. 3144, fol. 8v. 1601 juni 30.

West
niet

HET BUSJE
't Busje
Wissebusjeswaren op de Bevelanden en zo ook in Kloetinge
talrijk. De afgesneden wissen waren een gewild handelsartikel
die in gebundelde bossen werden gekocht en gebruikt om diverse
zakenop-en aan te binden. Deze percelen bevinden zich in het
gehele gebied van Kloetinge.
Bron: Mondelinge inlichtingen,nrs. 307,353,382.1405.
DE BUSWEYE
De eerste vermelding dateert van 1601.
Er waren busweiden in de Hoeken 15 en 34. We mogen veronderstellen dat er nog meer waren gezien het aantal bussen.
Eén van deze weiden was gelegen in Hoek 34 van hetZuidambacht
en had een oppervlakte van 3 gemet en 108 roeden.
Bron: RAZE, inv. nr. 3144, fo164 verso, 1601, september 13.
RAZE, inv. nr. 3151, Inlegvel 6, 1640 mei 18.
'T BUSJE VAN KEES STRAUB
't Busje van Kees Stroop.
Dit perceel lag in Hoek 15 van het Noordambacht.l grenzend aan de
Monnikendijk.
Bron: Mondelinge inlichting nr.. 716 .
HET CAMERHOFF VROON
De Vroegste vermelding dateert uit 1607.
Het inBoek 13 van het Middenambacht gelegen perceel had een
oppervlakte van 187,5 roeden. Mogelijk heeft het Camerhoff Vroon
behoort bij het huis van de Weeskamer destijds gelegen aan de
huidige Brederodestraat ..
Bron: Verz. De Witt Hamer, inv. nr.. 1, fol. 17 verso, overloper
1607.
HET CAMERLANDT
De vroegste vermelding dateert van 1559.
Het perceel was gelegen in Hoek 26 in het Zuidambachten had een
oppervlakte van 0, 5 gemet en 401 roeden, "zijnde het laatste
perceel in deze Hoek". De eigenaar of gebruiker was Jan Jansen
Brasser.
Bron: Verz. De Witt Hamer.l inv. nr. 21, fol. 2 verso, overloper
1559.
HET CAMERENLANT
De vroegste vermelding vinden Wl] ln 1598.
Dit perceel moet aan de Manneeweg gelegen hebben in Hoek 7 in
het Noordambacht. Bet zal grond geweest zijn van de Weeskamer

van Kloetinge,een instelling die meerdere eigendommen bezat. In
1607 had dit perceel een oppervlakte van 2 gemeten 75 roeden.
Bron: Verz. De Witt Hamer, inv. nr.. 1, fol. 5 recto, overloper
1607 ..
HET CANADABUS
Dit perceel lag in Hoek 34 van het Zuidarnbacht
Rij ksweg ter hoogte van het Jachtse Bos •.
Betreft een aanplant van Canadese populieren.
Bron: Mondelinge inlichting nr. 151.

aan de Oude

DE CAPELRlJE VAN LIEVEN AUGUSTIJNS.
De vroegste vermelding dateert van 1601.
De ligging is onbekend.
De goederen die zich bevonden opgenoemde grond werden gearresteerd ten laste van Jan Janssen ter Voortrappen. Volgens een
inventaris van 1582 bestonden er te Kloetinge 7 capelleriën.
Twee hiervan kwamen geheel "ter profijte van deghe:rneene zacke".
Er
resteerden
5
capelleriën.
De
oppervlakte
bedroeg
respektivelijk: 20 gemet, 116 roeden; 15 gemet, 294 roeden; 18
gemet, 50 roeden; 15 gemet, 100 roeden en 9 gemet, 162 roeden.
De rendant(beheerder) is dearnbachtsvrouwe van Kloetinge.
Bron:RAZE. inv. nr.. 3144, folio 10 recto., 1601 juli 11.
Zie: Blanson, Henkemans., Vicarie-of Capellerie-goederen.
CAPELLERIJ
Dit betreft een van de Capellerijen, gesticht in de kerk van
Kloetinge. Deze ligt in Hoek 15 van het Noordarnbacht, vlak bij
de Huisvaertshofstede •.
Bron: Mondelinge informatienr. 19a.
HET CAPELRIJLAND
CAPPELLELANDT
De vroegste vermelding vinden wij in 1602.
Dit land moet gelegen hebben om en nabij de Capelle in Serelsdorp ( J s~HeerElsdorp) ..Liggend in Hoek 5 in het Noordarnbacht.
Bron: RAZK. inv. nr. 3144 folio 98 recto. 1602 janauari 5.
HET CAPELRIJEL(AN)T.
De vroegste vermelding dateert uit 1598.
Dit perceel was een gedeelte van 4 gemeten 94 roeden gebroocken
wei je. Het moet gelegen hebben ten zuiden van het toenmalige
Gasthuij shoff aan het steenstraetken,
dus aan de huidige
Brederodestraat. Liggend in Hoek 9 van het Middenarnbacht.
Bron.:RAZK. inv. nr. 3141, fol. 17 recto. 1598 april 3.
DE CAPELLE IN SHR. ELLESDORP OF
DE CAPELLE IN SERELSDORP
De vroegste vermelding dateert uit 1405.
In deze aan Sint Margaretha gewijde kapel bevond zich een altaar
voor de Heilige Maagd Maria en Sint Margaretha. De kapel bleef

tot aan de Hervorming in gebruik.. Het is een bekend feit dat aan
de Stelleweg bij de ho.fstede E.lsahoeve bewoond door de familie
Noordhoekeen kapel he.eft gestaan. De ouderdom van deze uit de
middeleeuwen daterende kapel
kon niet vastgesteld worden.
Liggend in Hoek 3 van het Noordambacht.
Bron: Archief Hervormde Gemeente Kloetinge, inv.nr. 820, folio
2 recto 1597 ..
Grijpink, Register, blz. 77, 1405
RAZE. inv. nr. 3144, foL 98 recto, 1602 januari 5.
MET DE CAPELLE
in Sirhelsdorp met de Capelle daarin.
De vroegste vermelding dateert van 1607 ..
Het perceel .had een oppervlkate van 3 gemet en 210 roeden
en
was gelegen in Hoek 5 in het Noordambacht.
Zie hierboven.
Bron: Verz .. De Witt Hamer, inv. nr. 1, foL 6 recto overloper
1607.
HET CAPPELHOF
De vroegste vermelding treffen WlJ aan in 1714.
Het perceel wordt wisselend aangeduid met een oppervlakte van 7
gemeten 18 roeden en 1 gemet 67 roeden. Het was gelegen in Hoek
31 in hetZuidambacht.Met de kapel is mogelijk bedoeld die van
Sint Maarten in de Groe, die waarschijnlijk in de vroegere
kromming van de 's-Gravenpolderseweg tegenover de Albertine
Hoeve heeft gestaan.
Een duidelij ker situering treffen wij aan in 1728 ..
Verkoper is Marinus van Noorden Adr .. zoon.
Koper is Abraham Schippers ..
Het perceel was gelegen binnen deze gemerken:
Oost en zuid de koper
West den Heerenwegt
Noord de heer G. van der Nisse.
Bron: De Witt Hamer, inv. nr 31, foL 4 recto, 1714.
RAZE, inv. nr. 3154, fol 173 verso, 172 i8 maart 26.
HET CAPELLEKINT
De vroegste vermelding dateert uit 1559 ..
Het perceel was vermoedelijk gelegen in Hoek 43, namelijk Claes
Piersenhoek, in het Zuidambacht . Pier Piersen was de gebruiker.
Wat onder een capellekintmoet worden verstaan is ons niet
bekend. Wellicht is het een verbastering vancapellekijn, dit is
kapelletje.
Er was ook nog een perceel gelegen in Hoek 29 in het Zuidambacht .. De oppervl.aktenoch de juiste ligging zijn niet bekend.
Bron: Ver. De Witt Hamer inv.nr. 21, fol. 2 recto, overloper

1559.
CATZ OFTE SMALLEGANGE VROQNE
Citaat: "of te Brugge huys staende op Cats ofte nu Smalleganghe vroone".
De vroegste vermelding treffen wij aan in 1591.
Rochus Jacobsen Hollanders huis stond op deze vroon. Dit perceel

was gelegen in Hoek 33 in hetzuidarnbacht. Het perceel werd
doorverkocht aan Pieter Huybrechtssen. De opvallend hoge koopsom
bedroeg 312 pond 10 schellingen.
Mogelijk ligt er hier een verband tussen de heren van Catz, het
uitgestorvengèslacht van de heren van Cloetingeen deFIeren van
Smallegange. Een nader onderzoek terzake verdient aanbeveling,
evenals de Vikingenburcht.
Bronnen: RAZE. inv.. nr. 3137, 1591 december 30. aan nr. 6
RAZE. inv. nr. 3136, 1591 september 22. tussen 3en 4
HET CELlENSGAT
De vroegste vermelding treffen wij aan in 1557. Het perceel was
gelegen "op mijns heeren van Cloetinghe vroonen". Oppervlakte en
juiste ligging zijn onbekend. Het is mogelijk, dat hiermee een
put of laagte in het veld bedoeld werd, waaraan de vrouwennaam.
Celie, afgeleid vanCecilia, verbonden was.
Bron:RAZE. inv. nr. 3114.,fol 70 verso. 1557 juni 26.
CHRISPIJN ST.
Zie voor nadere toelichting Rustendal.
st.. Chrispijn was een populaire patroonheilige voor arnbachts~
gilden in de late middeleeuwen. Het schoernnakersgilde te Goes,
dat reeds in 1449 bestOnd, stelde zich onder bescherming van
deze heilige. Het is goed denkbaar, dat het Goese gilde,
eigenaar vaneen kapel en een raam in de Grote Kerkte Goes, in
Kloetingegronden heeft bezeten.
CLAANSMEET
De vroegste vermelding dateert van 1753.
De oppervlakte van het perceel was 2 gemeten 138 roeden. De
juiste ligging is ons niet bekend.. ClaasJanse Zegers leverde
het perceel aan Jan Kakebeeke.
Bron.: RAZE. inv.nr.. 3155, Fol. 109 v. 1753 april 20.
KLAAS PUT
Claespudt;Claespit;Claasput
De vroegste vermelding treffen WlJ aan in 1575.
Deze Was een openbare parochieput die ten dienst van de parochie
moest blijven. Ze was gelegen in Hoek 11 in het Middenarnbacht ..
Een vijver en een straat herinneren nog aan deze oude benaming.
De wei waarin deze put gelegen was droeg dezelfde naam.. Zie
hierna.
In 1607 was het perceel eigendom van de kerk alhier en had een
oppervlakte van 3 gemeten en 6 roeden . In 1696 was de naam.
Claasput toegekend aaneen perceel zaailand meteen oppervakte
van 4 gemeten en 200 roeden. Het perceel was gelegen in Hoek 11
in het Middenarnbacht.. Het werd verkocht door Leendert Geene aan
burgemeester Jacob Nollens ..
Bronnen:RAZE. inv. nr. 3121, fol.6 recto, 1575 mei 3.
RAZE. inv. nr. 3153 fol. 180r. 1696 maart 26.
KLAASPUTHOEKWEI
Claesputhoekweije

De vroegste vermelding dateert uit 1 7 43 ..
Het perceel was gelegen in Hoek 11 in Middenambacht •.
Bron: Archief Burgelij kArmbestuur.l inv .. nr. 1890, 1743 foL 7r.
HET CLEEN WElJKEN
Klein Weitje
Deze benaming treffen wij reeds aan in 1607.
Het perceel met een oppervlakte van 90 roeden was gelegen in
Hoek 41 inhetZuidambacht.
Bron:RAZE., inv.nr. 3199. 1607 juli 19(417) ..
'T CLOOSTER
De vroegste vermelding dateert uit 1599. Vermoedelijk was dit
perceel gelegen in Hoek 31 in het Zuidambacht. Wij lezen: "Opten
28 july 1599 present Schepenen .areest Jacob JanSse Swartepoorte
op alsulcken gront als hij vint liggende, aencomende Corn.
Jansse, op , t Clooster., aencomende de vruchten Jacob Jansse
pachter ende dat partye sal hebben .... n ••
Wij brengen de naam 't Clooster in verband met de gronden
toekomende aan het Roo Clooster bute Brussele die in de Oosthoek
lagen •.
Bron: RAZE, inv.nr. 3199, fol. 32 verso, 1599 juli 28.
DE COPIE
De Copiere
De vroegste vermelding dateert uit 1622 ..
De naam wordt later nog in verschillende jaren genoemd.
In het Middelnederlands kennen wij de coppier in de betekenis
van haan. Deze verklaring lijkt minder voor de hand te liggen.
Wij zijn meer geneigd te denken aan de samenvoeging van twee
middeleeuwse persoonsnamen, namelijk Cop (Jaap) en Pier.. Volgens
het P. J. Meertens-Instituut is deze naam afkomstig van een
dubbele voornaam, namelijk Jacob en Pier . De meest voor de hand
liggende oplossing is, dat het een geslachtsnaam is.
Het perceel was gelegen in Hoek 13 in het Middenambacht met een
oppervlakte van 3 gemeten 149 roeden ..
Bron: Archief Weeskamer Goes, voorL inv. nr. 33w, fol. 34
verso, 1622 ..
Archief Weeskamer Goes, voorl. inv. nr. 144, 1639 febru
ari 12.1 fol. 9v.
RAZE.inv. nr. 3164, ongefoL 1641 februari 8.

DE COMPIE
Dit percel was gelegen aan de hoek (Hoek 23 van het Middenambacht) van de Oostmolenwegtegenover de Fam.J. Trimpe Burger.
Waarschijnlijk betreft het hier een geslachtsnaam.
Bron: mondelinge inlichtingnr. 778.

DE COOLMEEDT
De vroegste vermelding treffen Wl] aan in 1581.
De juiste liggingen de oppervlakte zijn niet hekend, maar het
perceel was vèrmoedelijk ten zuiden van de Breewech gelegen.
Vermoedelijk gelegen in Hoek 22 van het Middenambacht.
Bron:RAZE. inv.. nr. 3127., foL 65 recto, 1581.
COPPENHEM
D.eeerste vermelding dateert uit 1584.
Het perceel, waarvan wij de juiste ligging niet kennen, had een
oppervlakte van 7,5 quartier.
Wij citeren: "AdriaenMatheeusen haant Coppenhem. "
Mogelijk dat ook hier de persoonsnaam Jacob tot Coppe verbasterd
werd. Ondereen hem verstond meneenafgeheind of dooreen sloot
omgeven stuk land.
Bronnen: RAZE. inv .. nr. 3186, katern 94 1 fol. 1 verso, 1584.
Verwijs en Verdam, 11, kolom 319.
CORNELIS ROBBENS WElJE
De vroegste vermelding dateert uit 1583.
Dit perceel meteen oppervlakte van 5 gemeten luttel min of
meer, was gelegen aan de Breewechin het Middenambacht. Over
genoemde Cornelis is verder niets bekend.
Bron: RAZE. inv. nr .. 3129, foL 29 verso, 1583 juli 16.
DE CORTE LANGE STRECKE
De Carte lange Streke
De vroegste vermelding treffen wij aan in 1574.
De juiste plaats van het perceel is niet aan te Wl] zen. Aangezien het in de polder gelegen moet hebben, kunnen we alleen het
Noordambachtaanduiden. Overigens was het land van Onze Lieve
Vrouwe Gilde in Cloetinghe. Een strekke dienen we hier op te
vatten als een langgerekt perceel. Waarschijnlijk waren er
meerdere percelen onder de naam Lange 8trecke bekend. Om deze
van elkaar te onderscheiden, noemde men er een de Korte Lange
Strecke ..
Bronnen: RAZE. inv. nr. 3120, 1574 december 18, foL 42 recto en
1575 januari 29,foL 46 recto.
Verwijs en Verdam, VIT, kol. 2282, 2283
DEN CORTENDIJCK
De vroegste vermelding treffen Wl] aan in 1607.
Dit dijkje had een oppervlakte 1 1 5 gemeten 6 roeden. Het was
gelegen in Hoek 9 in het Middenambacht.
Vermoedelijk is hier bedoeld het korte dijkje dat haaks op het
Lange dijkje lag in de richting van de berg in de tuin van de
Fam.Lenshoek. Deze naam komt voor tot in 1804.
Bron: Verzameling De Witt Hamer., inv.nr. 1 foL 11 recto,
overloper 1607.
DE CORTEN HOUCK
De vroegste vermelding treffen wij reeds in 1567 aan.

Onderpand is een stuk land Van ongeveer 4 gem., genaamd De
Corten Rouck, gelegen in de Polder binnen deze gemerken oost
Jan .A.driaensen Dijckgrave., zuid de Zoekweg,west Pier Jan
PaessenSen noord .A.driaen Jansen Daene.
In laterjareri wordt genoemde hoek meteen oppervlakte van 6
gem. 257 roeden gesitueerd in Hoek 15.
Bron: RAZE. inv .nr. 3117,foL64 recto, 1567 januari 26
.A.rch. Weeshuis Goes, voorl. inv.. nr. 482,1653 juni 6,
FoL 3r.
DE CORTESTRAETE
De vroegste vermelding dateert uit 1590 ..
Deze straat, die gelegen was in het dorp betreft de Noordwand
van het Marktveld.
Citaat: "Sr. Franchoys Dingenissen transporteert aen Hans van
Dale wagemaekkereen hyus gestaen hebbende aen de Gortestraete
op de heere van Cloetynghevroone ende ambacht voor de sormne van
823
gulden.
b.d.g.
oost de weduwe Blancx ende Cornelis
Soetwater., zuid' s Heerenstrate, west ende noord de heere van
Cloetyngen Vroone.. Liggende in F!oek 9 van het Middenarobacht .
Bron: RAZE. inv. nr. 3136, 1590 mei 19.
HET CORTE WEN
De vroegste vermelding dateert van 1560.
Van dit perceel met een oppervlakte van 2 gemeten is de juiste
plaats niet bekend. Wel kan gezegd worden dat het ten Noorden
van de Padtmeet lag. Een wen of went was een gedeelte van een
perceel, waarbij het ploegen de ploeg gekeerd, gewend,
werd ..
Bron:RAZE., inv. nr. 3116, laatste katern, foL89 r. 1560
dec. 24
Verweijsen Verdam, W, kol.. 2160
COSTEREIJL(AN)T
De vroegste vermelding dateert uit 1598.
De juiste ligging van dit perceel is niet aan te geven
Kostereigronden lagen er verschillende in Kloetinge. Ze werden
in 1663 verkocht ..
Het betreft dus gronden van waaruit de koster van de kerk
gesalarieerd werd,.
Bron:RA.ZE. inv. nr. 3141. nr. 17., 1598 april 3
Zie Goese Inventarissen, nr. 5, Inv. van de archieven van de
Herv. Kerk v. Kloetinge.
DE COSTERYEYE of COSTREIJE VROONE
De vroegste vermelding treffen wij aan 1602 ..
Dit perceel was gelegen in het Dorp aan de noordzij de van de
Nieuwe strateen ten oosten van Nelle Forts hyus . Ongetwijfeld
bestond er verbandtussenkostereijvrooneen het hiervoor behandelde kosterij land.
RAZE. inv . nr. 3144 ,foL 102v., 1602 maart 20.
DE COUPURE

Een Coupure betekent letterlijk doorsnijding, in Zeeland vooral
van dij ken.. In dit geval hetreft het een slootj e of duiker door
de Monnikendijk.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 623
KRAKKEELENBURG.
Crackeelenburch.
De vroegste vermelding dateert van 1644 ..
Het perceel dat een oppervlakte van 1 gemet 278 roeden had, was
gelegen in Hoek 2in het Noordambacht.
Bron.: Arch. Weeskamer Goes, voorl. inv. nr. 258, fol. 3 verso
1644 maart 19.
HET CRANE MEETKEN
De vroegste datering treffen wij aan rond 1600 ..
Dit perceel was gelegen in Hoek 43 inhetZuidambacht
Een verklaring "Voor de naam is moeilijk te geven. Betrof het een
persoon met de naam Crane, of moeten we denken aan crane als
aanduiding
voor
een
kraanvogel,
zoals
men
in
de
late
middeleeuwen sprak over "cranen en reygers".
Bron: RAZE. 32030. Ca. 1600, 3e katern,ongefolieerd(2 verso) .
Verwijs en Verdam, III, kol .. 2043,2044 ..
SINTE CRISPIJN
(Rustendal, Rustendae1.,' t oude herbergken, de oude herberge)
De oudste vermelding dateert uit 1678 ..
Dit hetrefteen boerderij en berg, tevens herberg, staande in
hoek 30 in het Zuidambacht in de Groede. Het perceel wordt op
verschillende manieren aangeduid. In 1654 komt het voor als
Rustendal en heeft het een grootte van 1 gemet 25 roeden, de
verkoper is dan de fam.Allemekinderenen de koper is signeur
Cornelis Plokhooy. In 1601 komt het voor met de benaming " fIt
Oude Herherchke" en "SintCrispijn ofte Rustendal in de Groe" of
""t Oude herberchke met een rook gat in het dak".. In 1731
spreekt men over Sint Crispijn, een seker hoef je met zijn
gevolg. Al deze aanduidingen en benamingen van percelen liggen
in Hoek 30 in het Zuidambacht. In 1681 komen we dan weer de naam
Rustendale tegen, die we ook in 1776 tegenkomen, dan staat er
weer "ofte SteCrispijn" bij.
In 1678 komen we dan nogmaals de naam Rustendale tegen. Daarbij
staat vermeld: "gestaan in de Groede met gevolgh van den bergh
beplant met fruitbomen. Ook wel genoemd "Bergh~boomgaard". In
1600 vinden we dan nog de aanduiding "de oude herberghe of
Poelhyus".
Vroeger liep als hoofdweg naar 's-Gravenpolder uit de richting
Kloetinge de oude Groeweg . In 17 31 werd deze aangeduid als de
Heerenwegt. De oude lokatie van Sinte Crispijn moeten wij dan
ook waarschijnlij k zoeken bij de huidige Vliedberg aan de
tegenwoordige
' s-Gravenpolderseweg,
aangezien
er
regelmatig
sprake is van "seker hoef je met sijn gevolg"of zelfs van "Berghboomgaard" . Bij de naam Rustendale wordt zelfs vermeld, zoals
hierboven al genoemd: "
met gevolgh van den bergh, beplant
met fruitbomen".
Bronnen: RAZE ..,inv. nr. 3154, fol. 209 verso, 1731 maart 23.

RAZK., inv.. nr. 3165, fol. 45 recto, 1681 mei 2.
RAZE., inv. nr. 3155, fol. 229 recto, 1776 maart 8.
RAZE., inv. nr. 3153, fol.. 55 verso, 1678 april 22
DE KRUISMEET
De oudste vermelding treffen Wl] aan in 1640.
Dit perceel .met een oppervlakte van 1 gemet 259 roeden was
gelegen in Hoek 15 in het Noorda.mbacht. Wij lezen "streckende
aen de Nieuwen weght". Welk traj eet hier met de Nieuweweg
bedoeld wordt, kunnen wij voorhands niet zeggen.. Een perceel met
dezelfde naam troffen wij aan in Hoe.k 30 in het Zuid-Ambacht.
Bron:RAZK. inv.. nr. 3151. Inl.egvel voor fol. 68, 1640 mei 18.
HET CURELAND
De vroegste vermelding treffen Wl] aan in 1559.
Het was land in eigendom van de geestelijkheid, in dit geval
waarschijnlijk de kanunniken van Veere. Dit pereeelmet een
oppervlakte van 2,5 gemet en 30 roeden was gelegen in Hoek 30 of
32 in het Zuidarobacht . De juiste ligging is niet met zekerheid
aan te wijzen.. Een hofstede waarbij de namen van Andries Janssen
Brassers weduwe en Cleine Brassers weduwe worden genoemd is ook
met deze naam .in verband te brengen. Cure kan zowel betekenen de
parochie., het gebied of de zorg voor hetzieleheil. In "'Van
Zeeuwse Stam", d.d.. juni 1981 lezen we van de hand van de heren
Bitter en van van Felius het volgende:" Het woord cure wordt
onder meer gebruikt voor parochie" •.
Een andere vermelding luidt: Cureland van het Sacrementsgilde
alhier en de Kerk van Goes gelegen in Hoek 31.
Bron: Verz.. De Witt Hamer, inv. nr. 21 overloper 1559, fol. 3
verso.
HET CLEEN WEYKEN
De vroegste vermelding is uit 1607.
Het perceel met een oppervlakte van 90 roeden was
Hoek 41 in het Zuidarob.acht ..
BrOn: RAZK. inv. nr. 3199, 1607 juli 19. (417 recto)

gelegen in

CRIJN HUGENSMEET
De oudste vermelding dateert uit 1578.
Het perceel waarvan we de juiste plaats niet kennen had een
oppervlakte van 9 quartier. Genoemd wordt als eigenaar Logierken
Cornelisdochter,
weduwe van wij len Huge Cornelis,
t '.Abbekinderen.
Bron:RAZE. inv. nr. 3123, 1578 januari 29, nr. 6, 52b verso.
DE DALING
De vroegste vermelding is uit 1770.
Het perceel Waarvan we de oppervlakte niet kennen was gelegen in
Hoek 41 in het Zuidarobacht (Overigens werden er tienden van
geheven). Het was ongetwij feld een aflopend terrein. Op de kaart
d.d. 1769 is dit perceel duidelijk aangegeven, liggende aan de
Wrangeweg.

Bron:

Verz.

de Witt Hamer,

inv.nr.

28,

overloper 1770,

folio

10v.

DAMISSE WECHT
Damessewech, Dàmijschewegh
De oudste vermelding is uit 1585.
In de loop der jaren is er bij voortduring verwarring geweest
over de plaatsen de benaming van de Damisseweg, de Damerseweg
en de Daniëlsweg. Het gaat over het traject vanaf het Noordeinde
west en noord langs de Bijganghoeken verder noordwaarts tot aan
de Jokweg. In de Legger van Wegen en voetpaden van de voormalige
gemeente Kloetingeheet het eerste stuk vanaf het Noordeinde
"Damerscheweg" en het Noordwaartse stuk "Daniëlsweg 1" ..
Bron: Blok en Moerland, Straatnamen van Kloetinge, blz. 21.
DANIELSWEG I en 11.
Aan de hand van de Legger van Wegen en Voetpaden van de Vffi .•
Gemeente Kloeting.ewas er een Daniëlsweg in het Noorda:mbacht en
in het Zuidambacht ..
Bron: Blok en Moerland, Straatnamen van Kloetinge, bI z. 22 •.
DEKKERSBOOMGAARD
Dekkersboogert
Dit perceel lag in Hoek 30 van het Zuidambacht
Gravenpolderseweg •.
Bron: mondelinge inlichtingnr. 136, 276.

aan

de

'$-

Dit perceel bevindt zich in Hoek 41 van het Zuidambacht,
zuiden van de Nieuwe weg.
Bron: Mondelinge inlichting nr. 313 ..

ten

DE DERDE BOOMGAARD
Den derden boogert

DE DERTIEN GEMETEN
Dit perceel omvat a.. de korte wende
b. de lange wende
c. bie de waetergang
Dit perceel bevindt zich in Hoek 41 van het Zuida:mbacht,
oosten van de Stadsweg.
Bron: Mondelinge inlichting nr. 311

ten

HET DERRYLANT
De vroegste vermelding treffen wij aan in 1587.
Diverse stukken grond kwamen onder die naam voor.
Het perCeel meteen oppervlakte van 1 gemet 8 roeden was gelegen
in Hoek 10 in het Middenambacht . Derrie is een ander woord voor
darink of moer., zouthoudend veen dat als brandstof en .meer nog
als grondstof voor zoutraffinagegebruikt kan worden.
Het spreekt vanzelf dat de derrylagen onder het Kloetingse

grondgebied op vele plaatsen in exploitatie zlJn gebracht.
Van drie hoeken noemen wij de vroegste vermelding: In de hoek
bezuiden de molen, nr. 23 in het Middena.mbacht, lag een perceel
groot 1,5 gemet of daaromtrent.
In Hoek 1 in 'het Noorda.mbacht., lag een perceel groot 7 quar~
tieren.
In Hoek 41 in het Zuida.mbachtlageen perceel groot 2 gemet
225 roeden met 24 roeden wegeling.
In Hoek 3 van het Noordambacht komt de naam Harrent Pierssen
derryland voor, met een oppervlakte van 4 gemet 25 roeden.
In 1515 werd het darinckdeleven verboden door .Karel V, aangezien
dit desastreus was voor de dijken en het aChterliggende land.
Bronnen: RAZE. 3133, 1587 december 9, fol. 56 verso.
RAZK. 3196,nr 167, ca .. 1690.
RAZE. 3199 1612 oktober 27(415) ..
Archief Weeskamer Goes, inv.nr. 31w, fol. 351 recto,
1613 mei 4.
DE DERTIG GEMEET HOEK
De vroegste vermelding dateert uit 1771.
De vermelding betrof de verkoop van tienden aldaar.
Dit gebied omvat:
Hoek 7, daar Jan van Oosten pleegt te wonen.
Hoek 8, Sluijshoek
Hoek 9, De Bijganghoek.
Bron: RAZE. inv. nr. 3155, 1771 maart 29, foL 203v.
HET STUK VOOR DE DEUR
't stik voe de deure
De vroegste vermelding troffen WlJ aan in 1719.
Het perceel groot 2 gem. 259 roeden was gelegen in Hoek 15.
van het Noordambacht.
Het betreft ongetwijfeldeen stuk grond wat direct voor de
Huisvaerthofstede gelegen was.
Bronnen: Verz. De Witt Hamer. inv. nr.. 10, baandersvergaar 1719.
Verz. De Witt Hamer. inv. nr .. 3, overloper 1755 foL
7r.
DE DIEKSTIKKEN
Dit perceel bevindt zich in Hoek 19 van het Middena.mbacht, ten
oosten van de Dopweg.
Bron: Mondelinge inlichting nr. 619.
DIEKWEL
Dij kwel
Dit betreft een Hoek die tot Kapelle behoort maar wiens naam
zich uitstrekt tot in Kloetinge. Hoek 34 van het Zuidambacht,
gelegen aan de Oude Rijksweg.
Bron: Mondelinge inlichting nr. 156.
DEN DIERENTlED
De dure tijd

Dit perceel ligt in Hoek 4 van
Schel 1 emoerswege 1 ing..
Bron: mondelinge inlichting nr. 77
DlKERSWEGELING
Ook welgenaam.d:
wegeling.

Diekerswegeling,

het

Noordam.abacht

aan

het

DuikerswegelingenDuivels-

De oudste vermelding is van 1620 ..
Dit wegeling loopt tussen de Hoeken 23 en 24, vanaf de splitsing
Kapelsewegen Oostenwegin westwaartse richting. Verheije van
Citters vermoedt dat het een klein afsluitdijkje geweest is.
Duikerswegelingwijst op de duiker, de heul die ter plekke
onderdoor de Kapelseweg lag.
Er wordt gesproken van een stuk land gelegen aan de Oostweg
naast Duyvelswegeling. Gezien de situatie betreft dit een
verbastering van Diekerswegelingeh Duikerswegeling.
Bron: Verzam.eling Verheije vanCitters, Rijksarchief in Zeeland,
nr •. 161 ..
RAZE. inv. nr. 3189. nr 19, 1620 ..
DORE GROE
De vroegste vermelding treffen we aan in ongeveer 1690 ..
Dit perceel groot 4 gemeten was in de Groe gelegen. Hier valt de
haam. "Dore Groen. Bedoeld is de andere Groe. Wij kennen de
voorste Groe bij de Groewegen de achterste Groe bij de Stadsweg.
Bron: RAZE. inv.. nr .. 3196, nr. 167, ca. 1690..
DE DOELEN
Doolhof, doelhof en Schuttershof.
Dit perceel wat vaak vernoemd wordt onder andere in 1652, was
gelegen in Hoek 13 in het Middenambacht • Zie Schuttershof ..
Het betreft de schietbaan van het st. Sebastiaan of Handbooggildegelegen binnen de poortgracnt strekkende van de Lewestraat
tot aan het Schoolhof waar het verenigingsgebouw "Amicitia"
staat. In 1652 werden herstelwerkzaamheden verricht.
Het gilde dateert vermoedelijk nog uit de late middeleeeuwen.
Bron: G.A.. Goes, Archief st. Sebastiaansgilde te Kloetinge.
inv.. nr. 5, fol. 5 recto, 1652 juni 24.

DOLDERSHOF
Doldertshof
De vroegste vermelding vinden WlJ ln 1573.
Het perceel groot 7 quartieren of daer omtrent was gelegen in
Hoek 41 in het Zuidambacht in Abbekindereh.Wij citeren:
" ter instantie ende versouck van Corenelis de Witte oepen~
baarlijck ter hoede vercoft een stuck landts genaempt doldershoff, ghelegen 't Abbekinderen inne de vroone daer in gelegen."
Bron: RAZE.. inv. nr. 3119, fol 7 recto., 1573 april 25.

DE DOMINEE-S WEIE
Dit perceel was gelegen ten zuiden van de Kapelsewegen grenzend
aan het Dikerswegeling. Zie ook Kerkewei.
Dit perceel bevond zich in Hoek 23 van het Middena:mhacht.
waarschijnlijk is deze naa:m. ontstaan, doordat dominee Raams deze
weide pachtte van de Kerkvoogdij om de Kloetingse jeugd hier te
laten
voetballen.
De
voetbalvereniging
Uni tas,
nu
V.Y.
Kloetinge, is daar ontstaan.
Bron: Mondelinge inlichting nr. 366 en 413.
DE DOOIE BOOM
Den dooien boom.
Dit perceel bevind zich in Hoek 41 van het
Nieuwe Rijksweg loopt hier dwars doorheen.
Bron: Mondeling inlichting nr. 68 of 161.

Zuida:mbacht.

De

DOOMANS HOEFJE
Het hoefje was gelegen in Hoek 31 in het Zuida.:mbachtaan de 'sGravenpolderseweg ongeveer tegenover de boerderij ".Altijd Borg".
Het betreft het hoefje waar in de jaren twintig van deze eeuw de
fam. W. BoS woonde.
Bron: Mededeling A.. J . Blokte Kloetinge.
N.B. De vermelding in het boek van dhr. IJSseldijk Oude Boer~
derijen in ZeeLand op blz. 134 is fout.
DE DOORENBOOM
De oudste informatie dateert uit 1705. Het naar deze boom
genoemde perceel, groot 4 gemeten 209 roeden was gelegen in Hoek
8 in het Noorda.:mbacht. uit de verkoopakte vermelden wij het
volgende: De verkoper was Michiel Boeijdens ende koper was
Marinus Everse Nagelkerke. Het perceel was gelegen binnen deze
gemerken: Oost: trijn SijberanynseTi:mmerman; Zuid: Willem van
de Weele; West: den Heerenweght; Noord: Lindert Sonsbeke.
Bron:RAZE. inv. nr. 3154, Fol. 17 v., 1705 mei 15.
DE DOORENBOS
Dit perceel bevindt zich in Hoek 15 van het Noorda:m.abacht, ten
noorden van de Dopweg.
Bron: Mondelinge inlichting nr. 609.
HET DOORNBOSJE
Dit perceel bevindt zich in Hoek
vlakbij de Achterweg.
Bron: Mondelinge inlichting nr. 467

6

van

het

Noordamabacht,

DE DOORNHAGE
De oudste vermelding is uit 1650.
Dit perceel wordt vermeld als de begrenzing van de Korte Acker.
De oppervlakte en de juiste plaats zijn ons niet bekend.
Bron:RAZE. inv . nr. 3192 . Katern 22, fol.. 11 recto.

1650 juni 24.
DE DOORNHOOGTE
De Hoge Doorn.
Op 't Slot van Doornhoogte
Dit perceel bevindt zich in Hoek 22 van het Middenamabacht, ten
westen van de Monnikendijk.
Bron: Mondelinge informatie nr. 420 ..
DOOWIJNEWEGELINCK
De oudste vermelding dateert uit 1575.
Dit wegelinck was gelegen in het Zuidambacht. De juiste ligging
is niet hekend.
Bron: RAZE, inv. nr 3121, tol. 83 recto, 1575.
DE DORNENBOSCH
De vroegste vermelding dateert uit 1607.
Het perceel groot 4 gemet 40 roeden met een wegelinck van 18
roeden was gelegen in Hoek 41 in het Zuidambacht.
Bron: RAZE inv. nr. 3199. 1607 juli 19, fol. 418 recto
DE DOP
De vroegste vermelding dateert uit 1651.
Dit perceel met een oppervlakte van 2 gemet 289 roeden was
gelegen in Hoek 15 van het Noordambacht.
Bron:RAZE, inv . nr. 3152.,fol. 66 recto, 1651 juni 20.
HET DOPWEIJKE
De vroegste vermelding dateert van 1755.
Dit perceel met een oppervlakte van 2 gemet 174 roeden was
gelegen in Hoek 15 in het Noordambacht.
Bron:RAZE. inv. nr. 3155. Fol. 120 verso, 1755 september 5.
DE DOPWECH
de Dopweg
De vroegste vermelding dateert uit 1557.. Lopende van de Jokweg
in oostelijke richting tot de Breedeweg 11.
Deze weg ligt tussen Hoek 15 en Hoek 17 op de grens tussen het
Midden- en het Noordambacht.. Aan deze weg ligt de Dop. Ze werd
ook wel aangemerkt als (Soucwegh) , Zoekw.eg, een bepaald soort
weg die naar een moeilijk te bereiken perceel loopt.
Bron: RAZE inv. nr. 3114, fol. 70 verso, 1557 juni 26.
De Witt Hamer, inv.nr. 1, fol. 7 verso, 1607.
DORPZICHT
Het betreft de voormalige hofstede destijds bewoont door de Eam.
Mat. van Iwaarden gelegen aan de huidige Schimmelpenninckstraat
ten oosten van het Verenigingsgebouw Amicitia. Voordien was de
hoeve gesitueerd aan de Oude straete.
Bron: Mededeling A.S. Blok te Kloetinge.

DE DOUARIERE
Dit perceel bevond zich in Hoek 31 van het Zuidambacht, liggende
aan de Groeweg.
Een douariere is een weduwe vanadelijke of aanzienlij ke huize.
Bron: Mondelinge informatienr. 126 of 127 ..
DE DREEF
De vroegste vermelding is van 1770. Deze dreef had een oppervlakte van 198 roeden en was gelegen in Hoek 31 in hetZuidam~
bacht. Deze aarden haan liep van de Groeweg naar de Abbekindersezandweg langs de hofstede Middenhof, thans bewoont door de
Fam. c.s. van Nieuwenhuijze. Werd ook genoemd "de dreve van van
Lieren, naar de pachter die toentertijd op de hofstede M:iddenhof
wooonde ..
Bron: Verzameling De Witt Hamer, inv. nr. 28, fol. 3 verso,
overloper 1770,
DE DRIEDUBBELEBOOM
Den Driedubbelenboom.
De juiste plaats is ons niet bekend.
Bron: Mondelinge inliChting nr. 172 ..
DE DRIEGEMEETWEIE
Dit perceel bevond zich in Hoek 39 van hetZuidambacht.
Bron: Mondelinge informatie nr. 333
DE DRINKPUT
De drienkpit
Deze bevindt zich in Hoek 15 van het Noordambacht,
de buurt van de Huisvaerthofstede.
Bron: Mondelinge informatie nr. 5

liggende in

DRINKPUTTEN
DRINCKPUTTEN DE8ER PROCHlJE
Dit waren een aantal openbare drinkputten die een bijzondere
zorg hadden. Van tijd tot tijd moesten ze gedolven worden en
zuiver worden opgeleverd.
Het Marcktvelt;de Vaete
De Moerpudt
De Myrakelpudt
De Claespudt
De Muye
de Drinckpudt in Gasthuyshouck
Verder noemenWlJ:
Pier van Bruggepudt int Zuydambacht
Het Muelpudtken
Andere drinkputten in Kloetinge in 1579:
de Wijnkelpudt
De muijemet depudt in het Zuijdambacht, genaemptPier van
Bruggenput.
Drinkpudt in gasthuishoek.

Bronnen: RAZE inv. nr. 3121, fol. 6 recto, 1575 mei 3.
RAZE inv. nr. 3125, schepenakten, 1579,1580.
Diverse vermeldingen.
DE DROGE BOOM
DEN DROOGENBOOM
De vroegste vermelding dateert uit 1679.
Dit naar die droge boom genoemde perceel had een oppervlakte van
3 gemet 232,5 roeden en was gelegen in Hoek 34 in het
Zuidarnbacht. Het moet gelegen hebben in een hoek tusseneen
Springhwatergang en 't-wegelingh. De juiste plaats is ons niet
bekend.
Bron :RAZE .inv. nr. 3165.. Fol. 43r., 1679 november 19
DE DUBBELE WEIE
Deze weide was gelegen in Hoek 2
kaartje van Goes.
Bron: Mondelinge informatie nr. 474

in

het

Noordambacht .

Zie

DE DUIVEKEETE
De oudste vermelding komt voor in 1591.
Dit perceel was gelegen in Hoek 33 in hetZuidarnbacht..
duivekeete was gelegen bij het huis Smallegange in Hoek 33.
Bron:RA.ZE, inv.. nr. 3137, fol 35 reet, 1591 februari 3.
RAZE, inv . nr. 3152,FoL 27 "Verso, 1673.

Deze

DE DUIZEND ROEDEN
de Duuzend roeën.
Uit mondelinge inlichtingen blij kt dat deze perceelsaanduiding
op verschillende plaatsen in Kloetinge voorkomt.
Wij treffen de naam aan in Hoek 2 in het Noordarnbacht. Zie
kaartje Goes. Wij komen de naam nogmaals tegen in Hoek 15 van
het Noordarnbacht, ten westen van de Huisvaerthofstede.Ten derde
zien we het in Hoek 17 van het Noordarnbacht, gelegen aan de
Dopweg. Daarnaast ligt het in Hoek 31 van het Zuidarnbacht aan de
Baene van van Liere. En dan ligt het nog eens een keer in Hoek 5
van het Noordarnbacht, grenzend aan de Manneeweg.
Bronnen: mondelinge inlichtingnr. 13,38,126 en 500.
HET DUYFFHUYS ENDE DUYFFHOFF
duijvekeete 't Smallegange
duijvekeete aen't dorp
De vroegste vermelding dateert uit 1557 ..
Een op een hoge paal staande fraai getimmerde duiventil was
destijds op elk buiten een onmisbaar object t.b.v.. de vleesvoorziening. In tijd van nood kon men eventueel de duiven voor
de versturing van berichten gebruiken.
Het duyffhuys ende duyffhoff was gelegen in Hoek 31 in het
Zuidarnbacht, bij het slot Smallegange. De Duijveekete beoosten
aan het dorp was gelegen in het Middenarnbacht zeer waarschij n~
lijk bij het slot.Ravensteinaan het Noordeinde.
wij citeren: "Om Jonckheer Dieriek Pieck vroone ende boomgaert
met de Duijvekkeete beoostenaen' t dorp ende omtrent 13 gemet

weije",Z ie Duivekeete .
Bronnen: RAZE, inv. nr. 3114, fol. 68 verso, 1557 mei 19.
RAZE, inv. nr. 3137, fol. 44 recto, 1591 juli 30.
DE DUIVEL
den Duvel
De vroegste vermelding treffen wij aan in 1585.
Er lag een perceel groot 4, 5 gemet in den Duvel in het Middenambacht. Een juiste plaats is ons niet bekend.
Bron: Archief Hervormde Kerk, inv.. nr. 819, Eol. 2v, 1585.
DUVENSTEIJN
De oudste vermelding van 1586.
Het perceel groot 42roedenw.as gelegen te Mannee in Hoek 4 of
Hoek 6 in het Noo.rdambacht. Het perceel is nader aangeduid als
liggende binnen deze gemerken, oost: den Hillewegh; west en
zuid: de Rille van Kloetinge; Noord: Leeghlandt oft den Berm van
Dycke". In dit gebied lagen destijds diverse kleine bedrijfjes,
Jan Piersen Pappot verkocht zijn land aan Jan Adriaans Blancx.
Bro.n:RAZE inv . nr. 3132, fol. 58 verso, 1586 november 7.
DE DWARSDREVE
Voo.r informatie zie de Dreef
Bron: Mondelinge informatie nr. 283
DE DWARSE NEGENGEMETEN
Dit perceel was gelegen in Ho.ek 2 in het Noo.rdambacht, ten
westen van de Stelleweg.
Voor een nadere plaatsaanduiding zie het kaartj e van Goes.
Bron: F .A. van Willigen te Go.es ..
DE DWILLEBRAKE
De vroegste vermelding dateert uit 1677. Het perceel had.een
o.ppervlakte van 2 gemet 105 roeden met daarbij 5 roeden wegeling. Gelegen in Hoek 3 in het Noordambacht. Wij vragen ons af
of hier mogelijk de wilde braken bedoeld kan zijn.
Brake kan ongeploegd braakliggend land betekenen. De verdere
betekenis van deze naamko.nden wij niet bepalen.
Bron: RAZE, inv. nr. 3153, Pol. 49 rector, 1677 maart 19
Verwijs en Verdam, T, kolom 1414.
DE DIJCK
Onder deze naam komen meerdere percelen vo.o.r.
a. De oudste vermelding is uit 1566.
In 21 gemeten land, eigendom van Co.rnelis Rarrentssen,
bevindt zich een stukgenaamt Den Dijck.
Bron:RAZE, inv. nr. 3117, fol.6r. 1566 mei 4, juni 26.
b. De vro.egste vermelding dateert uit 1601 ..
Dit perceel had een opperVlakte van 2 gemet 119 ro.edenen
was gelegen inBoek 9 in het Middenambacht.

Het betreft het Lange Dijkje, zijnde de oudste bedijking
ter plaatse die deel uitmaakte van het traject Monnikendijk,
Braanjendijk,Lange dijkje, Hogepadenz. richting Goes.
In 1601 werd er geschreven: Het Lange Dijcktie.
Bron: Dekkker,Zuid-Beveland, pag. 101.
c.DEDIJCK VOOR TERVATEN
Hier is mogelijk bedoeld het Kerkkedijkje gelegen in Hoek
20.
Zie de kadastrale kaart uit 1830 sectie B nr. 412.
DE DIJCK
d.De oudste vermelding vinden wij in 1671Het perceel was gelegen in het Zuidarnbacht en was betrokken
in de boedelscheiding van Hieronimus van der straten.
Het is mogelijk dat hier bedoeld de Zaaidijkwordt.
Bron: Arch..Weesk. Goes., voorl. inv ..nr . 964 ,Fol. 15v, 1671
februari 25.
DIJCKWELS MEET
De vroegste vermelding dateert uit 1579 ..
Het perceel had een oppervlakte van 4 gemet of daaromtrent.
De juiste ligging is ons onbekend. Het moet wel inde omgeving
van de Jagthoek geweest zijn.
Bron:RA.ZE. inv. nr .. 3124,fol. 79 verso, 1597 december 24.
DE EDELENDIJK
De vroegste vermelding dateert uit 1460.
Deze dijk lag ten westen van de Kreekrug van Kloetinge.
Overigens is deze dijk niet te localiseren.
Bron: Dekker, Zuid-Beveland, blz. 92.
DE EE
De Eede; de Déé
Deze restkreek was gelegen in de hoeken 21 en 22 van het
Middenarnbachten in Hoek 15 in het Noordarnbacht.
De Dee(Ee of Wij tv1 iet) ontstond bij de stormvloed van 1134. Een
van haar zij kreekj es was de hierna nog te noemen Mannee.
Bron: Dekker, Zuid-Beveland, blz. 95.
EEHUIJS ENDE HOFF
't Eehof; het Eehof; 't hof.
De vroegste vermelding vinden WlJ ln 1607.
Als oppervlakte wordt genoemd 185 roeden, in 1719 wordt dit 1
gemet. 267 roeden ..
Het Hof was gelegen in Hoek 2 in het NO 0 rdarnbacht i n ' s Heer
El(1e) sdorp. Wij vermoeden dat met dit aan een waterloop gelegen
hof is bedoeld de afgebroken boerderij destijds tegenover de
EIsahoeve aan de Stelleweg . Het woonhuis is in 1997 herbouwt in
de oorspronkelijke stijl en wordt bewoond door de fam. de
Landgraaf-Entink. Eeen mooie herinnering aan de oude Eekhof.
Bron: Verz. De Witt Hamer, inv. nr. 1, fol. 3 recto, overloper
1607.
DE EERE

Met deze inlichting nr. 306 is mogelij k de Geere bedoeld.
aldaar ..

Zie

DE EERSTE BOOMGAARD
Dit perceel bevindt zich in Hoek 41
zuiden van de Nieuweweg.
Bron: Mondelinge inlichting nr. 310

in hetZuidambacht.,

ten

DE EERSTE GARNAATWEIDE
De eeste Garnaetweie.
Dit perceel is aangeduid op het kaartje van Goes, in hoek 2 in
het Noordambacht .. Het lag ten zuiden van het voetpad enwestelijk van nr. 467. Zie OQk Garnaatweide.
Bronn:Mondelinge inlichting nr.. 4 71.
HET EERSTE BLOKJE AAN HET BAANTJE.
't eeste blokje an 't baentje.
Dit perceel ligt in Hoe.k 15 van het Noordambacht ten noorden van
de Huisvaerthofstede.
Bron: Mondelinge inlichting nr. 21
DE EEWECH
De oudste vermelding dateert uit 1556.
Het betrof een weg in hetZuidambacht. Ze slingerde vanaf de
Zaaidijk noordoostelijk op de scheiding tussen de Hoeken 39 en
41Bron: RAZE. inv. nr .• 3113, Fol .. 2v, 1556 juni 11.
EINDE DEN BOGERT
Dit perceel bevindt zich in Hoek 32 van hetZuidambacht.
Bron: Mondelinge inlichting nr. 375.
ELFF ACKERS
Dit perceel lag in Hoek 42 van het Zuidambacht
De juiste plaats is ons niet bekend.
Bron: A. J.. Blokte Kloetinge.

DE ELFGEMETEN
Dit perceel lag in Hoek 2 in het Noordambacht,ten westen van de
Stelleweg. Voor de juiste situatie zie het kaartje van Goes.
DE HEER ELYAS MEEDT
De vroegste vermelding treffen wij aan in 1579.
grootte onbekend.
Bron: RAZE. inv. nr. 3125, fol .. 9 verso, 1579 juni 6.

Plaats

en

DE ELSAHOEVE
Deze hoeve is gelegen aan tie Stelleweg i n ' s Heer Elsdorp, Hoek
3, bewoond door de Fam. Noordhoek. vermoedelijk genoemd naar een
zuster van deambachtsvrouweMevr. I.M. Radermacher SchorerClotterbooke Patijn van Kloetinge.
Bron: A.J. Blok te Kloetinge.
ELSENDALE
De oudste vermelding dateert uit 1557.
Het perceel had een oppervlakte van ongeveer 7 gemeten en was
gelegen in het Zuidambacht.
Wij citeren: Roerende de weeskinderen van pieter janszoon
Wildeman, moed.er is Baldyne, mr. Balens dochter ( .•......... ) Fol
7Ar. Noch soeessereenbosmette huysinge daer in staende,
liggende te Blanxkynderen genaempt Elesendale, belast met f.
0:0:20:9 t' jaers ancomende die kercke te Cloetinge, groet
wesende omtrent 7 gemeten" ..
Gelet op de naam en de ligging l een huis ineen bos, moeten wij
denken aaneen buitenverblijf.
Bron: Arch. Weesk. Goes, voorl. inv.nr. 28w, fol. 74 recto,
1557 november 18.
ENGELMANSBOOMGAERT
Dit perceel was gelegen in Hoek 27 van hetZuidambacht ..
Gelegen bij de hofstede Welgelegen aan de Pykesweg, vermoed.elijk
gelegen op het Kloetingsegrondgebied - In deze boomgaard stond
de duuvekeete ..
Bron: IJsseldij k, Oude Boerderijen in Zeeland, Blz .. 177.
DE ERFPACHT
De juiste ligging en plaats is ons niet bekend.
Bron: Mondelinge inlichting nr. 383.
't ESSENEBOOMPJE
Dit perceel bevind zich in Hoek 7 het Noordarnbacht,
de JokWeg ..
BrOn: Mondelinge informatie nr .. 79

gelegen aan

DE ETDIJCK
De vroegste vermelding dateert uit 1589.
Volgens het Archief van de Herv. Kerk Kloetinge (Rekeninghe de
kerke 1andpacht en) moet deze dijk in het Noordambachtliggen.
Fransoij s Dingenissen pachtte deze dijk voor 4 schellingen en8
groten.
Onder etten dienen wij afgrazen of beweiden te verstaan. Deze
dijk zal voor dit doel regelmatig verpacht zijn.
Bronnen: RAZE . 3186.,Minuten van boedelscheidingen 1581-1600.,
nr. SO,fol.. 1 verso
Beekrnan, Dijk-en waterschapsrecht, blz. 602, 603.

DE HEULBLOK
den 'eulblok
Een heul is eén overgang of bruggetje over eenwaterloopje;een
blok is eenafgeheind en afgepaald perceel grond, waarmee deze
veldnaam verduidelij kt is.
Dit
perceel .moet gelegen hebben in Hoek 39 onder T 15 Kapelle
Ambacht •.
Bron: Mondelinge informatie A.J. Blokte Kloetinge.
DE EUVEL
Den Euvel
De Heuvel
Dit perCeel moet gelegen hebben in Hoek 36 onder A.
ambacht. Dit is het Zuidambacht onder Kapelle.
Bron: Mondelinge informatie A. J. Blok te Kloetinge.

Kloetinge

't EYERLAND
De vroegste informatie dateert uit 1659 •.
Dit perceel meteen oppervlakte van 5 gemet 275 roeden, was
gelegen in Hoek 15 in het Noordambacht. Adriaan Pieter Passer
verkocht dit land aanzijn zuster Mayken Pietersd. Passer.
Bron: RAZE. inv.. Ur. 3152 .. Fol .. 126v, 1659 januari 24.
DE EZEL
Den Esel
De vroegste vermelding dateert uit 1658.
Dit perceel, groot 125 roeden, was gelegen in Hoek 14 in het
Middenambacht. De juiste plaats was in de hoek tussen de
Koningin Wilhelminastraaten de SchiIIl.IIl.elpenninckstraat, westelijk van het Meulputje. Tn 1712 was de eigendom bij Marinus van
Ossewaarde en in 1719 bij Adam Gort.
In sOIIl.IIl.igegebieden waren gronden met deze naam lage, drassige
of schrale weiden.
Bron: RAZE. 3152, Fol. 117 v., 1658 februari 8.
Schonfeld, Veldnamen
DE FARM
Dit perceel bevond zich in Hoek 22 van het Middenambachten lag
aan het Moerweegje.
Bron: Mondelinge informatie nr. 433
FAUST-BOOGERT
Dit perceel lag in Hoek 31 van het Zuidambacht grenzend aan de
Groeweg.
Bron : Mondelinge informatie nr. 282
't FLIERBOSJE
Het Vleerblosje
Dit perceel bevindt zich in Hoek 7 van het Noordambachten is
gesitueerd aan de Daniëlsweg I.

Deze naam heeft te maken met vlierbossen.
Bron: Mondelinge informatie nrs. 479,525.
FLIPLAND
Betreft het kadastrale perceelKzie kaart 1830), Gem. Kloetinge
sectie B nr. 180gedeeltelij k. Dit is Hoek 17 in het Middenambacht,grenzende aan de Breeweg.
Bron: Mondelinge informatie A.J. Blok te Kloetinge.
FRIELENBURGS BOOMGAARD
De vroegste vermelding komt voor in 1684.
Deze boomgaard was gelegen in Hoek 13 in het Middenambacht .
Geschreven werd over het planten van bomen langs de zuidzijde
van de strate in de winter van 1684.
De familie Frielenburg was een te Goes residerend geslacht.
Bron.: Gemeenterekeningen van 1709-1807, archief Gem. Kloetinge,
inv. nr. 631, foL 2 verso.

't HOGE WAL
(of Vrooneof Wal Vroone, zie aldaar)
De vroegste vermelding dateert van 1712
Zie Vroone of Wal Vroone.
HET GAANDE LAND
De vroegste datering is uit 1728.
Het perceel was gelegen in Hoek 32 in het Zuidambacht. Gornelis
Dominicus ruilde met grond in Wemeldinge. De begrenzing is als
volgt; aangegeven ..
b.d.g. Zuid: .Abraham Schippers, Oost: het gaande land, West:
Logier de Vos,Noord: den Heerenwegt ..
Bedoeld perceel was waarschijnlijk gelegen aan de Oostmolenweg
bij het voormalige Abbekindersevoetpad.
Bron:RAZE. inv. nr. 3154, foL 175r. 1728 april 23.
GABRIEL HENRIKS HOFSTEDE
De vroegste vermelding treffen wij in 1658 aan.
Het perCeel was gelegen in "de Groede".
De juiste plaats van het perceel is ons niet bekend,
schijnlijk Hoek 30 van het Zuidambacht
Bron:AAZE. inv. nr. 3152, foL 121 v. 1658 oktober 11.

waar-

GADT VAN DI JCKE
De oudste vermelding dateert uit 1626.
"Lucas Adriaenssen Smalleganghe baent aldaer in den houck voor
't Gadt van dij ckeeenen parthye saelandtende weye samen groot
5 gemet 216 roeden". De juiste ligging is ons niet bekend. Wel
bekend is, dat het in het Zuidambacht lag.
Bron: Arch. Weesk. Goes, boedelinv. voorL inv. nr. 36, foL
39v.
GALCHHOUCK

De vroegste vermelding dateert uit 1566.
Deze hoek is hetzelfde als de Hoek waar tlaes Jacobssen huys
plach te staen,dus Hoek 1 in het Noordambacht. De Galghoek lag
tegen de oostelijke havenmonding van Goes ..
De plaats waar de misdadigers opgehangen werden.
In deze Hoek bevond zich in 1566 een huis en hof met boomgaard,
genaamd "Rarnmelsteijn"
Bron: RAKE.. inv. nr.. 3199, Fol. nr. 323, 1591 juni 7.
RAZE. inv.nr.. 1749, Fol. nr. 159 recto, 1566 augustus
12.
DE GALLERISSEN
De vroegste vermelding dateert uit 1695 ..
Dit perceel was gelegen in Hoek 41 in het Zuidarnbacht
noorden van een wegeling ..
Bron: RAZE. inv .. nr. 3153, Fol. 15Br., 1695 januari 2B.

ten

DE GANZEMEET
Dit perceel was gelegen in Hoek 39T in het Zuidarnbacht.
Bron: Mondelinge informatie A.J. Blok te Kloetinge.
DE GARNAATSHOEK (zie ook Horniksweie)
Dit perceel bevindt zich in Hoek 2 van het Noordarnbacht., vlakbij
de Stelleweg.
Bron: Mondelinge informatienr. 457 ..
GARNAET, GORNAET
a.. GARNAATWEGELTNG
Dit wegeling was gelegen in Hoek 2 in het Noordambachten is
aangegeven op het bij gevoegde kaartje.. Het betreft een aftakking
van de Stelleweg in westelijke richting eindigende bij een
bergje.
b. DE GARNAETWlJE
De vroegste vermelding dateert uit 1761
Het perceel was gelegen in Hoek 2in het Noordambacht met een
oppervlakte van 2 gemet en 117 roeden.
Bron: Rekening der Armemiddelen van Cloetinge, 1761, fol. 22
recto.
c. DE KLEENEN GARNAET
De vroegste vermelding dateert uit 1633.
Dit perceel Was gelegen in Hoek 2 in het Noordambacht.
Bron:RAZE.. inv.. nr. 3164, 1633 juni 21, fol. 29 recto.
d. DE GORNAET
De vroegste vermelding dateert uit 1607.
Dit perceel was gelegen in Hoek 2 in het Noorarnbacht en had een
oppervlakte Van 2 gemet 117 roeden met een weg van 27,5 roeden.
Deze naam komt voor als garnaat en Garrenaat.
Hier lag de garnaat, een kreekje, dat zo krom was als een
garnaal.
Bron: Verz. De Witt Hamer, inv. nr. 1, fol. 3 recto, overloper
1607.

GASKENSHOEK
Gaaskenshoek, Gasjeshoek en Gashuyshoec.
De vroegste vermelding dateert uit 1631.
Deze hoek is gelegen in Hoek 32 in het Zuidambacht ..Ze is een
onderdeel van de Janne Jan den Brasser Hoek. Een oostwaarts
lopend wegeling vanaf de Oostmolenweg, genaamd het Langepattie,
geeft toegang tot eerstgenoemde hoek. In deze Hoek woont de Fam.
Heerebout ..
Bron: Medelingen G.R., Heerebouten A. Hoogstrate te Kloetinge.
HET GASTHUYSLANDT
De vroegste vermelding dateert uit 1580.
Wij vermoeden dat hier bedoeld is het land van het Gasthuis te
Kloetinge gelegen in Gaskenshoek.
Bron: RAZE. inv. nr. 3125, 1580 maart 30, 46 recto.
't GASTHUYS BOOGAERTKEN
De vroegste vermelding treffen WlJ aan in 1560.
Dit perceel, groot 200 roeden was gelegen in Hoek 13 in het
Middenambacht . Aangenomen mag worden dat het in de omgeving van
het Gasthuis lag of zelfs een onderdeel was van het Gasthuishof.
Bron: RAZE. inv . nr. 3116, 1560 mei 7.
Katern, nr. 11, folio 78v.
HET GASTHUYSHOFF
De oudste vermelding treffen WlJln 1561 aan.
Dit hof, groot 1 gemet, wasgeliegen in Hoek 13 in het Middenambacht.. Dit is vermoedelijk het volkstuinencomplex geweest
direct achter het Armhuis lopende naar den Boogerd.
Bron:RAZE.. inv. nr. 3116, 1561 maart 1, 70 verso.
't GEBROKEN BOS
De vroegste vermelding is uit 1650 ..
Gebroken duidt aan, dat dit bos gerooid is ..
Dit bos was gelegen in Hoek 41 in het Zuidambacht.
Bron:RAZE, inv. nr. 3192, katern 69, fol 2 verso., 1650 juni 23.

DE GHEBROKEN HOFSTEE
Deze verdwenen hofstede moet gelegen hebben in Hoek 10 in het
Middenambacht onder letter F.. De oppervlakte was 1 gem. 262
roeden en daarbij 34 roeden wegeling. Dit wegeling was ve,rmoedelijk het Vogelzangspad.
Bron: Mondelinge informatieA.J. Blok te Kloetinge.
DE GEBROKENWEI JE
Deze weide lag evenals de gebroken hofstee in hoek 10 onder F..
De oppervlakte was 2,5 gemet 40 roeden en daarbij 42 roeden
wegeling. Hofstede en weide zullen tot een complex behoort
hebben.

Bron: Mondelinge informatie A.J.Blok te Kloetinge.
DE GEBROKEN MOOLWEIJE
De vroegste vermelding dateert uit 1673.
Deze weide had een oppervlakte van 2 gemet 178 roeden en was
vermoedelijk gelegen bij de molen aan de Kapelseweg . De in drie
stukken liggende weide werd op 20 maart 1673 gebaant door
ChristiaanLauwerisse de Bert.
Bron: RAZE .inv. nr. 3203C., katern 1673 maart 20, fol. 4 recto.
GEERT CLAESSENWEIJ
De vroegste vermelding treffen wij aan in 1607.
Deze wei moet gelegen hebben in Hoek 41 in het Zuidambacht. De
naam moet reeds vele jaren in onbruik zijn geraakt., ze is ons
althans onbekend.
Bron:RAZE. inv. nr. 3199, 417 recto.
1607, juli 19.
DE GELLEKE
De naam komt van de bezitters die in Kloetinge hebben gewoond.
Dit perceel lag in Hoek 8 van het Noordambacht aan de JOkweg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 27, 763.

't GEMAK
De juiste plaats en ligging is ons niet bekend..
Bron: Mondelinge informatienr. 431a.

HET GEVELTJE
De oudste vermelding dateert uit 1717.
Het perceel met een oppervlakte van 1 gem. 243 roeden was
geliegen in Hoek 42 in het Zuidambacht . Het werd verkocht uit de
nalatenschap van Machiel Boeijdens . De koper was JanClaase
Zeger. De plaatsaanduiding was: Oosten Zuid: den Heerenweg
West en Noord.: den kooper
Wat de naam betreft WlJzenWlJ op het huwelijk van Geertje van
de Gevel met Pieter Claasz Valkier te Kloetinge op 5 september
1759. Gevel komt dus in de 18e eeuw als familienaam voor.
Bron: RAZE., inv. nr. 3154, Fol. 85v. 1717 december 24.
MERTEN GHYSSMEET AN DEN DANIELSSENWECH

De vroegste vermelding dateert uit 1525.
Dit lag aan de Daniëlsweg. Deze grensde in het zuiden aan de
Daniëlsweg, zodat ze in Hoek 7 van het Noordambacht gelegen moet
hebben.
Bron:RAZE. imr . nr. 1743,8v. 1525 maart 20.
HET GILDE LAND
De vroegste vermelding dateert uit ca. 1690.
Dit land moet in het Noordambacht gelegen hebben. De oppervlakte
noch de juiste plaats zijn ons niet bekend.
Bron:RAZE., inv. nr. 3196, 1690-1699, nr. 166.
't GILDELANT
De vroegste vermelding dateert uit 1600 ..
De plaatsaanduiding is zeer summier. Ten zuiden van een perceel,
groot 500 roeden wat gelegen is in de noordwesthoek vaneen
sprinckwaterganck,moet dit land hebben gelegen. Wij vermoeden
dat we in hetZuidambacht moeten zoeken. In Kloetinge lag bezit
van het St..Sebastiaan of Handbooggilde alhier, maar er lag ook
bezit van gilden uit Goes.
Bron: RA.ZE.. inv . nr. 3142.,1600 maart 17 blz. 37 recto.
DE GILDEMEET
De vroegste vermelding dateert uit 1733.
Dit perceel was gelegen in Hoek 42 in het Zuidambacht .
nadere plaatsaanduiding ontbreekt.
Bron:R.AZE. inv. nr.. 3155, fol. 33r., 1739 febr. 13.

Een

DE GILDEMEET
Gildemeer
Gildemoer
Dit perceel lag in Hoek 42 van het Zuidambacht ten zuiden van de
Nieuweweg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 279, 305.

DE GILDES TIKKEN
Dit percel bevindt zich in Hoek 31 van het Zuidambacht en is in
1917 opgenomen in de Middelste Hoek.
Bron: Mondelinge info rmat ienr . 204 (behoort bij nr. 202)
GILLES CHRISTIAANSE HOF
De mogelijkheid bestaat dat dit hof in de Groe heeft gelegen.
Een nadere aanduiding ontbreekt.
GLISSEWEGELIJNK
De vroegste vermelding dateert uit 1585.
Eenglisse is een benen schaats. Het perceel was gelegen in het

Middenambacht.
Bron: Archief hervormde Kerk Kloetinge,
over 1585, fol. 3r.

inv. nr..

819,

Rekening

't GOESSCHE SLOP.
Zie ook 't Groote Slop.
Betreft de aanvang van de Lewestraat komende van het Marktveld
en het Geertesplein.
Een slop is een ander woord voor smal straatje of steeg.
Bron: A.J. Blokte Kloetinge
DE GOESSCHE STRAATWEG
De oudste vermelding datert uit 1804.
Di t betreft de huidige Lewestraat, de Buys Ballotstraat en de
Kloetingseweg.
Bron: RAZE., inv. nr. 3174, 1804 juli 2.
DE GOUDMINE
De Goudmijn
Dit perceel was gelegen in Hoek 8 van het Noordambacht.,
noorden van het Achterste Gelderland.
Bron: mondelinge informatienr. 16.

ten

DE GRAAFLIJKHEID
De vroegste vermelding dateert uit 1778.
Dit perceel was gelegen in Hoek 8 in het Noordambacht . De
oppervlakte bedroeg 2 gem . 178 roeden. Het Werd ook genoemd de
Gravinne.Zie aldaar.
RAZE. inv. nr. 3155, fol. 243v., 1778.
DE GRASBOOGERT
Dit perceel was gelegen in Hoek
grenzend aan de Monnikendijk.
Bron: mondelinge informatienr. 620

22

van

het

Middenambacht,

HET GRAVELIJKE GEVANGHENHUIS
De vroegste vermelding dateert uit 1763.
Bedoelde gevangenis stond achter het huis van dhr. Mr. Adriaan
Steengracht
aan
de
Oude
Strate(de
huidige
Schi:rnmelpenninckstraat) ..Bij het complex van de Stadhouderlijke woningen
het gevangenhuis stond nog een woning destijds bewoond door één
van 'S-Graven Dienaars.
Bron.:RAZE.inv. nr. 3155., fol. 151v., 1763 .maart 25 ..
's-GRAVENPOLDERSESTRA.A.TE
De vroegste vermelding dateert van 1697.
Deze straat betreft de 's-Gravenpolderseweg vanaf de splitsing
Buys Ballotstraat-Kloetingseweg tot aan de Zaaidijk in 's-

Gravenpolder.Ligt grotendeels opeen oude kreekrug. De weg was
aan één zijde geplaveid met stapstenen. Borgemeester Jacob
Nollens had er zijn Essebus liggende.
Het eerste gedeelte van de Tol tot begin van de Groeweg is een
middeleeeuwseweg, een steenweg .. Het verkeer ging via de Groeweg
en de Pietersweg naar de Zaaidijk en van daar naar de Langeweg
of naar de Opperel van's-Gravenpolder. Het tweede gedeelte van
de's-Gravenpolderseweg dateert uit het einde van de zeventiende
eeuw. Hier lopen de perceelsgrenzen schuins door de as van de
weg.
Pas
op
de
kaart
van Hattinga
is
de
gehele
'sGravenpolderseweg
in
rechte
lijn
aangegeven(1753) .
Blaemskinderen lag aanvankelijk verder landinwaarts. Is later
aan de nieuwe verkeersweg gebouwd.
Bron: RAZE. inv. nr. 3196, 1697 februari 27., katernnr. 71,
fol. 1 recto.
Mededeling A.J. Blokte Kloetingeen Ir. A. J. Beenhakker
te Middelburg.
DE GRAVINNE
Dit perceel lag in Hoek 8 van het Noordambacht aan de Jokweg.
Dit perceel vormde samen met "de Bril" één perceel.
Bron: Mondelinge informatienr. 29.
DE GRAVINNE
Zie ook de Graaflijkheid
Bron: Mondelinge informatienr. 280.
DE GROE
(De Groede, de Voorste Groe ende Achterste Groe, DoreGroe, de
Groe of st. Maarten, de GroeofSt. Krispijn)
De vroegste vermelding is uit 1585. Het betreft het buurtschap
gelegen in de Hoeken 28, 30, 42 en 43 in het Zuidambacht. Met de
voorste Groe werd bedoeld het buurtschap gelegen in de Hoeken 28
en 30 terwijl met de Achterste Groeen Dore Groe werd bedoeld,
het buurtschap gelegen in de Hoeken 42 en 43.
Bron: Archief Herv. Kerk Kloetinge, inv .nr . 819, Rekening 1585,
Fo1. 4v.
DE GROEPADT
De vroegste vermelding is uit 1557 ..
Nadere aanduiding ontbreekt, volgens de tekst was het gelegen in
het Middenambacht.
Bron:RAZE. inv.. nr. 3113, 1557 januari 9, fo1.68 recto ..
DE GROE
Gelegen in Hoek 31 in hetZuidamhacht.
Boerderij gelegen aan de Groeweg nr.. 5, thans bewoont door de
Fam. C.F.J. Buijsrogge. DeG;roewas een gebied dat overheerst
werd door zijn groenkleurigepoomgaarden.
Bron: A. J. Blok te Kloetinge.

DE GROE
Dit .lag gezamenlijk in Hoek 30, 42,
Dit betreft een gehele streeknaam.
Bron: Mondelinge informatienr. 308 ..

en 43 in het Zuidamabacht.

't GROTE BOOGERTJE
Dit perceel lag in Hoek 9 van het Middenambacht in de omgeving
van Noordeinde.
Bron: Mondelinge informatienr. 543.
DE GROTE GRUTTER
Dit perceel bevindt zich in Hoek
grenzende aan de Kattendijkse Dijk.
Bron: Mondelinge informatienr.35

8

van

het

Noordamabacht,

't GROETE SLOP
De vroegste informatie dateert uit 1576.
Het was gelegen op mijns heeren van Cloetinge
ambacht.
Zie ook het Goessche Slop.
Bron: RAZE 3121, 1576 februari 1L, fol. 44 verso ..

vroone

ende

DEN GROTENHOEK
Deze hoek is .als volgt beschreven:
"Van zuiden in aan den's-Gravenpoldersendijk Noort-oostop".
Het betreft Hoek 38 in hetZuidambacht.
Bron: Mondelinge informatienr. 337.
DE GROTE WEIE
DE GROTE WElJE
DE GROOTE WEIDE
Deze benaming komt bij meerdere percelen voor. In Hoek 41 in
Zuidambacht, liggende aan de Wrangeweg vindt men het eerste
perceel met deze naam.. In Hoek 22 van het Middenambacht.,
grenzend aan de Monnikendijk vindt men het tweede perceel met
deze naam. In Hoek 5 in het Noordambacht vlakbij de Allemanshoek
ligt het derde perceel Van die naam. Tn Hoek 32 en 33 vindt men
ook een percel van die naam, eveneens in Hoek 7 van het
Noordaambachtaan de Manneeweg lag ook een perceel met de naam
Grote Weie.
De Groote Weide was gelegen in stadshoek, een onderdeel van Hoek
39 van het Zuidambacht.
Bronnen: Mondelinge informatie 120,167,352,364,378,379,539.
GROTTEVOADER
Dit perceel lag in Hoek 23 van het Middenambacht., ten zuiden van
de Kuiterswegeling.
Bron: Mondelinge informatienr. 412
HET HAEGHKEN
De vroegste vermelding is van 1566.

Dit perceel lag lnet een oppervlakte van 2,5 gemet in hoek 31 in
het Zuidanlbacht.
Bron:RAZE. inv.. nr. 3117., 1566 september 28, foL 75 verso.
DE HAECHWEYE
De vroegste vermelding treffen W1J aan in 1582.
Dit perceel lag met een oppervlakte van 2 gem. 15 roeden in het
Middenanlbacht ..
Bron: Arch. Weesk. Goes., voorl. inv. nr. 29w., FoL 91r, 1582
juni 16.
DE HAECKWEYE
DE HAECWEIJ
De vroegste vermelding dateert uit 1607 ..
Dit perceel lag meteen oppervlakte van drie gemet 260 roeden in
Hoek 41 in hetZuidanlbacht. Bedoelde wei was in 1723 eigendom
van de Graaf van Rupelmonde.
Bron:RAZE. inv. nr. 3199, 419, 1607 juli 25.
DEN RAYMAN
De vroegste vermelding dateert uit 1573.
Dit perceel lag meteen oppervlakte van 3 gemet 90 roeden in
Hoek 34 in hetZuidanlbacht.
"Om Dyerick Adriaense Verstelles erfvegheleghen in de Jacht in
't Zuidanlbacht van Cloetinge, ghenaempt Den Hayman groot drye
gemet 90 roeden ofte daer ontrent wegh te leveren ende dat met
rechte. Op den 29 july 1587 ghelevert aen Jan Pieterse 't
Abbekinderen voor 39 pond groten den hoop"
Uiteen vermelding uit 1573 blijkt dat dit perceel ten zuiden
van de Sprenckwaterganck lagen ten noorden van de Goesewegh.
Voorts is vermeldenswaard dat Monsigneur Gerrit Haeyman in 1717
gronden in Werfhoek kocht.. Het is dus mogelij k dat deze veldnaam
verband houdt met het geslacht Haeyman.
De term hariman stamt uit de middeleeuwen. Het waren vrije
landen, die aan geen belastingheffing onderworpen waren. Het
voorkomen van deze veldnaam te Kloetinge is niet onlogisch.
Wellicht is de veldnaam later als familienaam in gebruik genomen.
Bron:.RAZE. inv. nr. 3119, katern 14, foL68 recto, 1573,aug
17 ,RAZE. inv. nr.. 3131, fol. 3 verso, 1587.
DE RAGE WEIJKENS
De vroegste vermelding dateert uit 1600. De vermelding betreft
een arrest van het jonge boogaertkengelegenop de hage weij kens. Een juiste plaats kan niet worden aangegeven. Landschappelijk zal het wel een mooi gebied geweest zijn.
Bron: RAZE. inv. nr. 3143, foL 48 verso, 1600 juni 15.
HARENT-KINDS-LAND
De vroegste vermelding treffen W1J aan in 1586. Het perceel had
een oppervlakte van 2 gemet 14 roeden. Het was gelegen bij een
bus {bos) . Een juiste plaatsbepaling is voorhands niet mogelijk.
In deze namen dienen we een persoonsnaam te zoeken.

Bron:RAZE. 3132, fol 3 'Verso, 1586 april 30.
DE HAVERTHYENDE (DE HAVERHOEK)
De vroegste vermelding dateert uit 1579.. Met deze hoek is
bedoeld het gebied ten zuiden van "het Scheid der Havertienden"
dus Hoek 41gedeeltelij k, Hoek 42, Hoek 43, inbegrepen Bouwen
Bouwenshoek.
Bron:RAZE.. inv. nr. 3125, foL 13 recto, 1579 juli 11.
HEER JOOSTMEEDT
De vroegste vermelding is uit 1560 . Met heer duidde men in die
tijd een geestelijke aan. Dit perceel met een oppervlakte van
3,5 gemet 26 roeden was gelegen in hoek 15 in het Noordambacht ..
Bron:RA.ZE. inv.. nr .. 3116, laatste katern, fol. 89 recto 1560
december 24.
HEER NISSE
Gelegen in Hoek 2 in het Noordarnbacht.
Verheije van Citters vertaald deze naam als volgt: de
waard landen.
Bron: Verzameling Verheije van Citters inv.. nr. 68 X (161) .

natte

TEN HEERNISSE
Ter Heernisse
De vroegste vermelding is uit 1585.
In deze gebiedsaanduiding .lagen 7 quartieren wel Je. De ligging
was in Hoek 2 in het Noordarnbacht . In 1612 wordt genoemd een
boerderij "gestaen ter Heernisse".
Bron: Arch. Kerk Kloetinge, inv. nr. 9, Fol 3r. over 1585.

HEERNISSEWECH
De vroegste vermelding is uit 1557.
Deze weg liep van de huidige Zomerweg tot aan het begin
Bergpad. Voor 1970 liep deze weg vanaf de Stelleweg tot
grens met de gemeente Goes. Lag tussen de Hoeken 10 en 2
Midden- en het Noordambacht.
Bron: RAZE 3114, 1557 oktober 9, fol. 74 recto ..
Blok en Moerland, de straatnamen van Kloetinge, blz.

van de
aan de
in het
28.

HEINVAERTSHOFSTEDE
Heinvaershofstede, Heyne Vaarshofstede, Heijndrick Vaes Hoffstede, Heijnevaers Hofstee.
De oudste vermelding dateert uit 1584.
Het perceel groot 2 gemeten 267 roeden was gelegen in Hoek 15

in het Noordambacht. Waarschijnlijk woonde op deze hoeve een
landbouwer,
genaamd Heine Vaes. Bij de Heijnvaertshofstede
behoorde de Krornmemeet.. Voor verder informatie zie het straat~
namenboek van Kloetinge,
vanaf Huijserweg.
Zie verder bij
Heijnevaers Hofstee c.s.
Bron:RAZE .inv. nr. 3153, fol. 74v., 28 mei 1682 ..
Mondelinge informatie C. Beenhakker te Kloetinge.
HELENA HOEK
De datering van deze naam is onbekend.
Deze hoek had een oppervlakte van 2 gemet 118 roeden en was
gelegen in Hoek 19 in het Middenambacht op het einde van de
Bredeweg. Bij de transactie was de wed.. Dooman betrokken.
Bron: Medede.ling A. J.BlokteKloetinge.
DE HAM
De vroegste vermelding dateert uit 1599.
Dit perceel was gelegen in Hoek 11 in het Middenambacht.
Vermoedelijk is hier bedoeld de Hem..
Bron:RA.ZE. inv . nr. 3142, nr. 342e helft, 1599 november 17.
DEN EMPT(dialect)
Zie de Hem
Bron: Mondelinge Informatienr. 66.
DEN HEM
De vroegste vermelding dateert van 1607.
De Hem wordt in 1607 genoemd meteen oppervlakte van 525 roeden
liggende in Hoek 11 in het Middenamb.acht. Geregistreerd werd de
verpachting van "het hoichwerf genaempt Den Hem" •.
In het dialekt sprak men over "den Empt", een weiland gelegen
juist ten westen van de achtertuinen van de woningen aan het
Marktveld.
in het boek van Andries Vierling "Traktaak van dijckagie" wordt
over den Hemt het volgende vermeld: De Hempte is riet of zegge,
zie blz .. 281.
Bron: De Witt Hamer, inv. nr .. 1, 1607
DE HEMBERG
De vroegste vermelding is uit 1709.
Op 5 december 1709 werden 60 bomen verkocht staande in de
boomgaardg.enaemt den Hemberg.
Dit verdedigingsbergje was gelegen in Hoek 11 in hetMiddenam~
bacht juist buiten de Poortgracht en wel ter hoogte van de
huidige beplanting op het einde van Groenedaal, naast de woning
van de familie Hoste.. In 1712 wordt gesproken over Lambertus
Hembergweesen vroone genaempt den Hemberg.
Bron:RAZE. inv. nr. 3197, nr. 31, 1709 december 5.
't HEMELRI JK
De vroegste vermelding dateert uit 1707 ..

Dit ni.etzo ruim bemeten rijk met een oppervlakte van slechts 2
gemet 220 roeden lag in Hoek 39 in hetZuidarobacht.
Bron: Verz. De Witt Hamer, inv. nr. 22,fol. lOr, 1707.
HERBERG HET GEMEENTEHUIS
GEMEENTEHERBERG
Deze herberg was gesitueerd in het voormalige Parochiehuis.,
thans Geertesplein 21.
Hier vergaderden de schepenen,
de
weeskamer en de gemeenteraad.
Bron: notulen van Ben Wen de gemeenteraad van Kloetinge, 1880,
Arcief van de gemeente Kloetinge, inv. nr. 114.
HEEREN HUYS TOT CLOETINGE
De vroegste vermelding dateert uit 1717.
De aantekening betreft de verkoop van meubilair opgenoemd huis
door de heren Verselewelen Hoogersteger als executeurs van
wijlen de heer Burgemeester M. van OSsewaarde. Een nadere
plaatsbepaling is niet mogelijk.
Bron: R.A.ZE inv.nr .. 3197, nr. 173,1717 april 23.
DE HEULBLOK
Dit perceel bevondt zich in Hoek 6 van het Noordarobacht bij de
Stelleweg •.
Bron: mondeling inlichtingnr. 466
BIJ DE HEULE
De oudste vermelding dateert uit 1804 ..
Het perceel bij de Heule had een oppervlakte van 1 gemet 33
roeden en was gelegen in het Middenarobacht . Waarschijnlijk Hoek
24 van het Middenarobacht. Zie de Heule van Waenskinderen.
Bron: Verz. De Witt Hamer, inv. nr. 12, fol. 5 verso, 1804.
DE HEULE VAN WAENSKINDEREN
De vroegste vermelding dateert uit 1597.
Deze heul was gelegen onderdoor de Kapelseweg vanaf het voormalige Dikerswegelingtotaan het huidige wegje Waenskinderen.
Hoek 24 van het Middenarobacht .
Vanuit het zuiden liep er een watering langs het Dikerswegeling
via bedoelde heul in de Kapelseweg naar het noorden.
Bron: Arch. Herv. Kerk Kloetinge, Inv . nr. 820, fol. 4 verso,
1597.
DE HEULMEET
DE HEULMEE
DE MEULMEET
De vroegste vermelding is van 1598 •.
Dit perceel was gelegen in het Noordarobacht.. In Hoek 33 van het
zuidarobachtaan de Abbekindersezandweg lag ook een perceel met
deze naam ..
Bron: RAZE. Inv. nr. 3141., nr. 17, 1598 april 21.
Mondelinge inlichtingnr. 109,512

't HEULMEETKEN
De vroegste vermelding dateert uit 1591.
Bedoeld perceel was gelegen in Hoek 6 in het Noordambacht. De
oppervlakte bed.roeg 1., 5 gemet . De pachter in 1591 was Adriaen
Harmanssen.
Bron:RAZE. inv.nr. 3186, nr. 31.fol. 1 verso, 1591.
HEYLIG GHEEST HUYS
De vroegste vermelding dateert uit 1581.
Dit huis was gelegen op de Oostkeure (nu Jachthuisstraat)op de
Vroone in het dorp. De Heylige Gheestmeesters verkochten dit
pand in 1581. Deze personen waren belast met de armenzorg in
Kloetinge.Hun benaming dateert uit de tijd van vóor de Reformat ie.
Bron:RAZE. inv .nr. 3127.,fol. 68 recto, 1581.
't HEYLICH CRUCEGILDELANDT VAN CLOETINGHE
't HEYLICH CRUCELANDT
De vroegste vermelding dateert uit 1566.
Er was een kwestie gerezen over het snoeien van een boom, die
aldaar stond. Begrijpelijk werd hierover een proces gevoerd.
Het gilde was een genootschap met een religieus doel, feitelijk
een broederschap. Met de reformatie verdween het.
Bron: Raze inv . nr. 3117, fol. 2r, 1566 april 22.
HEIJNEVAERS HOFSTEE
HEIJNRICK VEES HOFFSTEDE
HEYNE VAARHOFSTEDE
HEINVAARTSHOFSTEDE
HUISVAERTSHOFSTEDE
De vroegste vermelding (Heijnevaers Hofstee) is uit 1584.
In volgende jaren krijgen wij te maken met een reeks verbasteringenen verschrijvingen, die in de praktijk tot grote vergissingenaanleiding hebben gegeven. Het perceel was gelegen in
Hoek 15 in het Noordambachten had in 1584 een oppervl.akte van
800 roeden. Het bedoelde perceel lag in de naaste omgeving van
de famJ.J. van Nieuwenhuijzeaan de Bredeweg alhier.
Het gaat hierom de hofstede liggende inde Noordhoek
De meest sprekende vermelding luidt als volgt:
"Heijndrick Vees Hoffstede. Groot 2 gemet 267 roeden en 15
roeden wegheling . Gelegen in hoek 15 in het Noordambacht .
Verkoper: Pieter Zijwerse van der Bilt, Koper: Jan Jasperse
Polderman, oost:de Kerkcke alhier,
zuid: de erven Cornelis
Bruine, west en noord: de cooper". Overigens was de hofstede in
1682 door dhr. van der Bilt gekocht. Zie Heinvaertshofstede.
Bron:RAZE 3153 fol 142v. 1694, februari 5.
RAZE 3203d.,1e katern, fol. 1 verso, 1584 ..
HILHOEK
De vroegste vermelding dateert uit 1714.
Dit betreft hoek 36 van hetZuidambacht.
Ze wordt als volgt beschreven:
"Springt van hier in 'twestdorp van Eversdijk, beoosten de weg,

bezuyden daar dingnus Ingelshuys plagt te Staan"
In het Trekboek van 1714 van het Zuidambacht van Cloetingewordt
op folio 14r. genoemd Anna van der Hille . Mogelijk is genoemde
hoek naar deze familie genoemd.
Bron: Verz. De 'Witt Hamer, Inv. nr. 29, fol 11r.
DE HILLEMEEDT
De vroegste vermelding dateert uit 1587 ..
Dit land was gelegen in hoek 5 in het Noordambachtmet een
oppervlakte van 2, 5 gemet. De verkoper was Franchoys Dignissens
en de koper was Jan .Adriaense Blancx. Een andere Hillemeedt
volgt hierna.
Bron: RAZE inv. nr. 3133, 1588 april 22, fol. 58 recto ..
DE HILLEMEEDT
De vroegste vermelding is uit 1607.
Dit land was gelegen in Hoek 34 in het Zuidambacht meteen
oppervlakte van 1 gemet 273 ro.eden.
Bronnen: RAZE, inv. nr. 3199, nr. 418, 1607 juli 19.
DE HILLEWECH
De vroegste vermelding is uit 1586.
Deze weg was gelegen te Mannee in het Noordambacht. Het juiste
trajekt is niet met zekerheid aan te wijzen. Dit is hoek 4 of6.
Bron: RAZE, inv. nr.. 3132, 1586 november 7, fol .. 58 verso.
DE HILLE VAN CLOETINGE
De vroegste vermelding dateert uit 1586. Deze hil was gelegen te
Mannee. De juiste plaats is onbekend. Mogelijk wordt hierbedoeld
de stelberg aan het eind Van de Garnaetwegeling.
Bron:RAZE, inv .. nr. 3132 .. 1586 november 7., fo1.58 verso.
't HOEDKASTJE
Dit perceel lag in hoek 32 ten oosten van de
weg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 56a.
't HOEFJE

Abbekindersezand~

IN'S~HEERELSDORP

Tegenover de EIsahoeve aan de Stelleweg stond nog een andere
boerderij waarvan de schuur in 1896 is afgebroken. De woning
bleef staan tot ongeveer 1970. Het geheel werd in 1896 door de
ambachtsheer gekocht en bij de Eisahoeve gevoegd. Op het
ogenblik (1996) is het geheel herbouwd in opdracht van de heer
A.W. de Landgraaf.
Bron: Mededeling .A.J. Blok te Kloetinge.
'T HOEFJE
Deze hoeve was gelegen in hoek 31 in het Zuidambacht . Het
betreft het pand nr. 116 aan de 's~Gravenpolderseweg. Deze
boerderij werd ook wel genoemd "het Hoef je van .Almekinders".
Zie ook de Krentenboom.

Bron: Mededeling A.J. Blok.
HOEK
(den oek)
De Hoek is en was een betrekkelijk begrip . Een landbouwer zegt
vaak "ik ga de hoek in" (ikgae den Dek in) •.
Dan bedoeld hij dat hij naar de ineen bepaalde streekgesitueerde akker gaat om daar te werken of de voortgang te controleren. In die hoek lagen vaak diverse verspreide akkers en of
weilanden bij hem in eigendom of gebruik. Meestal werd er naar
gestreefd zijn akkers zo kort mogelij k bij de boerderij te
hebben. De hoeken waren meestal wijden ruim begrensd door
enkele landwegen of oude waterlopen. De namen die aan deze
hoeken werden gegeven, wisselden soms in de loop der decennia.,
maar richtten zich naar de naam van de landbouwer, die daar zijn
hofstede met landerijen had liggende.
Bron:A.J. Blok te Kloetinge.
DE HOEK AGTER DE BOOGERT
Dit perceel bevindt zich in Hoek 22 van het Middenambacht,
oosten van de Monnikendijk.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 700

ten

HOEK AGTER MANNEE
Het betreft Hoek 6 in het Noordambacht.
Deze hoek is als volgt beschreven:
"Begint van westen in aan de weg op de Agt Gemeten"
Bron: lijst van Hoeknamen.
DE HOUC BENOORDEN JAN GULJAAMSE HOFF
De vroegste vermelding dateert uit 1718.
Deze hoek moet in hetZuidambachtgelegen hebben.
Bron:RA.ZE, inv . nr. 3154, Fol. BRr., 1718 februari 18.

HOEK BEOOSTERVAART
De oudste vermelding dateert uit 1597.
Dit betreft Hoek 5 in het Noordambacht.. Ze werd als volgt
omschreven: "begint van Noorden in te Mannee, agter de Hofstee
daar Adriaan Christiaanse pleegt te woonen strekkende Zuid op".
Mogelijk wordt hier de hofstede van van Dij keaan de Manneeweg
bedoeld.
Deze
hoek
werd
ook
genoemd
Beoosterwaarden
Oos terwaardhoek ..
Bron: Ach. herv. Kerk Kloetinge, inv.nr. 820, 1597.
Lijst van Hoeknamen •.
HOEK BENOORDEN ENTEN EINDE DE BREEWEGT
De vroegste vermelding dateert uit 171.3.
Dit betreft Hoek 19 in het Middenambacht.

Ze werd als volgt beschreven:
"besloten tussen den watergank ende deZoekwegen begonnen van
zuidwesteninne strekkende Noordwest oppe."
In deze hoek had Niclaas Ratel een Rijd over een weije met een
stuk landgelêgen ineen hoek bezuiden den Breenwegt over den
watergang. De rijd of dreef was mogelijk t.b.v. de hoeve van de
Fam.Meeuwseaan de Monnikendijk.
Bron: Verz. De Witt Hamer, inv. nr. 16, fol .. 3v, 171.3.
HOEK BEZUIDEN DE BREEWEGT
Dit betreft Hoek 22 in het Middenambacht.
Deze hoek werd als volgt beschreven:
"van Lieldane wegeling oostwaarts van de eede stre.kkende zuidop
dan westop tot Waenskinderen roe danwederommeoostop voorbij
Lieldane wegelink tot 'teinde den Breenwegt."
Deze langgerekte hoek ligt ten westen van de Monnikendijken
verder ten zuiden van d.e Breedeweg tot aan het Lijndanewegeling
en tenslotte
ten noorden van de oude Oosterwegen Het
Moereweegje ..
Bron: lijst van Hoeknamen.
DE HOEK TUSSCHEN HEERNISSEWEG EN PAAPSLAND
Dit betreft Hoek 10 in het Middenarnbacht.
Deze hoek werd als volgt omschreven:
"gelegen in zijn herewegen begonnenteneinden den wegelink dat
naar der Goes loopt strekkende eerst west dan noord op lengs den
Stadsvest dan wederom oost-op lengs den Heernisseweg naar het
dorp toe, dan wederom kerende naer de hofstede in papsland daer
Adriaen Larnbregtsen plagt te wonen dan wederom strekkende naar
het Dorp tot aan het wegelink aen de hoog hule" •.
Bron: lijst van hoeknamen.
DE HOUCK BEZUIJDEN ENDE ACHTER HET GASTHUIS.
Dit betreft Hoek 14 in het Middenarnbacht.
Deze hoek werd als volgt beschreven:
"beoosten den Cleenen steenweg ende oost den herenweg, noord het
gasthuishoff begonnen van noorden inne aan de strate eerst west
dan zuid oppe .. "
Momenteel wordt deze hoek omsloten door de
Schimmelpenninckstraat, de Oostmolenweg en het stenepad.
Bron: lijst van Hoeknamen.
HOEK TUSSEN DEN HEERNISSSEWEG, ZEEDIJK EN STELLEWEG
Dit betreft Hoek 2 liggende in het Noordarnbacht.
Deze hoek werd zeer summier als volgt omschreven:
"begint van Marinus Everdijks Hofstede strekkende Oostop".
Bron: lijst van hoeknamen.
HOEK DAAR KLAA.s J1\.COBSHUIS PLEEG TE STAEN
Hier wordt bedoeld Hoek 1 in het Noordarnbacht.
Deze werd als volgt beschreven:
"begint in den hoek van den dijk strekkende langs den Havendij k
zuid op daar in begrepen' t land leggende benoorden den heer~

nisseweg strekkende na het Hof daar Leendert Westdorp gewoond
heeft den heernisseweg ."
Een andere naam voor deze hoek zal waarschijnlijk de Galghoek
zijn.
In de praktij kisgebleken dat men bij de plaatsbepaling van
percelen grond niet precies de grenzen tussen de Hoeken len 2
kende. Dit komt omdat het te ver van het dorp lag.
Bron: lijst van hoeknamen.
DE HOEC BENOORDEN 'T HOFF VAN DAVID VAN WEGEN
Hier wordt bedoeld Hoek 27 in hetZuidarnbacht ..
Deze hoek heeft in de loop der jaren verschillende namen gehad.
Ze werd genoemd naar de pachters, eigenaars of bewoners van de
hofsteden
Altijd
Sorg (Albertine
Hoeve)
aan
de
's-Gra~
venpoldersewegen die van de hofstede Welgelegen aan dePykesweg.
Zo was het: benoorden't hof van Kakebeeke;
benoorden 't Hof van Pieter .Le Schot
benoorden 't Hof van Adriaan Vincentse;
benoorden 't Hof van Burgemeester Driewegen;
Deze Hoek werd beschreven als volgt:
"Begint van westen in, aan d' arnbagtscheidinge van Is-Heer
Abtskerke ."
Bron:RAZE. inv.. nr. 3154,fol. 161 r. f 1727 februari 28.
DE HOUCK BENOORDEN BASTlAAN JANSSEN IN DE GROE
DE HOEK DAAR JOCHIM JANSSEN WOONT
Hier wordt bedoeld Hoek 31 in het Zuidambacht.
Wat ligging betreft wordt hier gesproken over
Capelhoff" (de kapel van st. Maarten in de Groe)
Zie verder naar de Oosthoek.
Bron: Zie de lijst van hoeken.

"beoosten het

HOEK TUSSEN JOK EN DOPWEG
Hier wordt bedoeld Hoek 15 gelegen in het Noordarnbacht ..
De vroegste vermelding dateert uit 1599.
Deze Hoek wordt als volgt beschreven:
"strekkende Zuid op, na d'arnbagt Scheidinge van 't Middel
.Arnbagt, daar in begrepen een deel van den Splinter, strekkende
na de Dee en Zeedijk keerende na het Wolpherland, in dezen
vervat begint een laag stuk land op den hoeik van den weg".
Het betreft dus een langgerekte hoek gelegen aan de oever van de
Dee., anderzijds begrensd door de Dopweg, deels door de Jokweg,
het Sluiswegeling en de Zeedijk. Wij merken hierop, dat de
Splinteren het Wolpherland in deze hoek liggen.
Bron :RAZE. inv . nr. 3142 ..nr. 34, 2e helft, 1599 december 28.
HOEK DAAR JAN VAN OOSTEN PLEEG TE WONEN
Dit betreft Hoek 7 gelegen in het Noordarnbacht.
De omschrijving van deze hoek luidt als volgt:
"begint op 't Hof leggende rondom in dezoekwegen".
Wij merken op dat van Oosten in 1607 leefde.
Bedoelde hoek lag dus tussen de Manneeweg en de Daniëlsweg.
Bron: lijst van Hoeknamen.

HOEK VOOR DE SLUIS.
Dit betreft hoek 8 van het noordambacht
zie verder sluishoek.
HOEK BEZUIDEN DEN OOSTENWEG AGTER TER HOFSTEDE
(den hoec bezuyden den Oosten wecht)
Dit is Hoek 24 gelegen in het Middenambacht ..
Deze hoek werd als volgt beschreven:
"beginnende van westen i n ' tenden 't wegeling bij de Heule,
steekende oost, ende Zuid .op dan West ende noord op."
Deze hoek ligt ten zuiden van de Dikerswegelingen de oostenweg,
terwijl ze in het zuiden wordt begrensd door de Oude Watergang.
Ter Hofstede
(ter Hoffsteden)
is de boerderij Spoor zicht
destijds van de Fam.. van der Schalk gelegen aan het einde van
het .Arie van Velsenwegeling.
Bron: Lijst van Hoeknamen.
DE HOEK VOOR DEN OPEREL VAN 'S-GRAVENPOLDER
(voir den oprel van Schravenpolderdijck)
De oudste vermelding dateert van 1601.
Dit betreft Hoek 39 in het Zuidambacht.
Zij w.erd als volgt omschreven:
"beginnende van Zuijd Westen in Van den opperel strekkende Noord
op". Zie lijst van Hoeknamen.
Bron:RAZK. inv • nr. 3144., foL. 58 recto, 1601 april 27.
DE HOUCK ACHTER PIER PIERSENS HUIJS IN DE GROE DAER ZIJN INTHOFF
IN LEIJT.
Hier wordt bedoeld Hoek 28 die in hetZuidambacht lag.
In 17D6werd deze hoek als volgt omschreven:
"Den Hoek benoorden Jan Guiljaamse hof en boomgaard, over de
wegt daar de inte in legt rontsom zijn Heere wegen, beginnende
van zuiden in op de inter,
Volgens Verheije van Citters lag de Tnte in het zuidoostelijk
gedeelte van bedoelde hoek. Zie verder de Inte.
Bron: Lijst van Hoeknamen.
DE HOEK BENOORDEN ADRIAAN STAALSHOF
Ook hier wordt bedoeld Hoek 28 in het Zuidambacht.
Zie de Houk achter PierPiersens huijs.
Zie ook de Inte
DE HOUCK DAIR LOENE JAN POOLSENS WEDUWE INN PLAG TE WONEN.
De juiste ligging van deze hoek is ons niet bekend.
DE HOEK VOORPOTMANSWEGELING
Bedoeld wordt Hoek 17 in het Middenambacht.
De omschrijving van deze hoek luidde als volgt:
"Oostop naar het Dopwegelink begonnen aan

Potmanswegelink

strekkende oostop dan zuidopende dan wederom west op tot aan 't
zevengemeten wegelink toe" •.
In deze hoek is begrepen Wintershoek.
Bron: Lijst van Hoeknamen.
HOEK VOOR SIRHELSDORP
('s Heer Elsdorp,
Srellesdorp,
Sgrasdurp,
Roelofsdorpen's-Heer Rijlofs dorp) •.

Sinte

Relfdorp,

De vroegste vermelding van deze sterk verbasterde naam (sinte
Relfdorp) dateert van 1567.
Dit betreft Hoek 3 gelegen in het Noordambacht.
De hoek werd als volgt omschreven:
"Begint van zuiden in op een stuk land genaamd den Boogen Pad
strekkende noord op."
Bron: RAZK. inv. nr.. 1742, Fol. 178v. 1567 oktober 12.
DE HOEK DAAR JANIS STAAL IN WOONT
Deze hoek was gelegen in het Zuidambacht. De juiste plaats is
ons onbekend.
Bron:RAZE. inv.. nr. 3166., Fol. 49 v., 1730 nov. 27.
HOEK BENOORDOOSTEN TER VATEN.
Deze hoek betreft nummer 16 en was gelegen in het Middenambacht.
Ze werd als volgt omschreven:
"Tussen den breenweg en de damese weg (Daniëlsweg)
tot aan
Podtmanwegelinktoe kerend dan wederom zuidoppe naar ' t zevengemeten wegelink ende dan wederom westop naar Tervaten".
Bron: Lijst van Hoeknamen.
HOEK VOOR MANNEE
Deze hoek was gelegen in het Noordambachten stond bekend als
Hoek 4 .. Ze werd eenvoudig omschreven als volgt: "van Westen an".
Bron: Archief Gemeente Kloetinge, Overlopers, inv. nrs. 14071430.

DEN HOEK DAER'T HUIS SMALLEGANGE STAET..
('t Houcxken Smallegange)
De vroegste vermelding dateert uit 1596.
Het betreft Hoek 33 gelegen in het Zuidambacht
Deze hoek werd als volgt omschreven:
"Liggende tussen De Wegelingen en begint van Westen in strekkende Oost op"
In 1596 lezen wij: "het huij s ende bogert daer hij jeghenwoordich inwoont, ghenaemt Smalleganghe.
Met de bewoner werd bedoeld dhr. Smallegange.
Bron:RAZE. inv. nr. 3141, Fol. 74, 1596.
Lijst van Hoeknamen.
DEN HOEK DAER ARIE VAN VELSEN IN WOONT
(De Hoek daae JochimJanse in woont) •

De vroegste vermelding dateert van 1714 ..
Dit betreft Hoek 25 gelegen in het Zuidambacht.
Ze werd destijds als volgt omschreven:
"beginnen van West in aan 'tMiddelambacht strekkende Oost en
dan weder West·· op"
Bron: Verz. De Witt Hamer, inv. nr.. 31., fol. 10 verso trekboek
1714
DEN HOEK WAAR WAANSKINDEREN EN BRANJEN IN STAEN
De vroegste vermelding dateeert van 1557.
Dit hetreft Hoek 21 die in het Middenambacht gelegen was.
Ze werd destijds als volgt omschreven:
"beginnende van Noordwesten in, streckende eerst oost op, dan
Noord op., dan weder oost op". Deze hoek moet niet verw.ard worden
roet Hoek 20. De juiste ligging is tussen de oude Oosterweg, het
Moerweegjeen de Oostenweg ..
Waanskinderen en Braanjen zijn twee hoef jes geweest.. Ze zijn
genaamd naar de families Braenyensen Waen. Op 23 juni 1350 doet
Nikolaas Jansz.. van Kloetinge afstand van zijn rechten op de
goederen die zijn voorouders aan het Klooster hadden geschonken,
waarvan 1., 5 gemet.,
gegeven door zijn tante Katarina van
Waanskinderen, uitctrukkelijkgenoemd wordt.
Laureis Stronich,gehuwd met Elisabeth Hendriksdochter van den
Braine, doet op 9roaart 1353 afstand van rechten opeen perceel
van 1,5 gemet te Kloetinge achter de Riethoek bij het oude
werfje, dat Dankert uter Achtemete van het klooster pachtte.
Bronnen: Fruin., de keuren van Zeeland.
RAZE. inv. nr. 3114, 1557 noV 19, fol. 75 verso.
HOEK TUSSEN WAANSKINDEREN EN TERVATEN
Dit betreft Hoek 20, die in het Middenambacht gelegen was.
Ze werd destijds als volgt omschreven:
"Beoosten den Heerenweg begonnen van Waenskinderen strekkende
westoppe lenks den Oosterweg dan wederomme oostop lengs den
Breenweg" ..
Deze hoek ligt ten oosten van de Kapelseweg enTervaten, ten
zuiden van de Breedeweg, ten Westen van het Lijndanewegeling en
het Waenskinderenwegelink en ten noorden van de Oosterweg.
Met deze laatste weg is bedoeld het dreef je achterom de hofstede
"den Berg" aan de Kapelseweg.
Zie de lijst van Hoeken.
DE HOEKKASSE
(De Oekkasse)
Dit perceel was gelegen aan de noordzijde van Hoek 9 in het
Middenambacht . Dit perceeel was in bezit van de Nederlands
Hervormde kerk van Kloetinge.
Bron: mondelinge inlichting nr. 48.
'T HOEKWEITJE
Uit de mondelinge inlichtingen die wij noteerden blij kt, dat er
verschillende Hoekweidenzijn:
Wij noemen de Nummers: nr. 25, 50, 157., 478 ..

Nr. 25 ligt in Hoek 15 van het Noordambacht, aan de Jokweg . Nr.
50 ligt in Hoek 7 van het Noordambacht, ten noorden van het
Noordeinde. Nr. 157 ligt in Hoek 39 van het Zuidambacht,geleg.en
aan de voormalige Eeweg. Nr. 478 ligt in Hoek 17 van het
Middenambachtaan de Bredenweg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 25, 50, 157, 478.
HOELANDEKE
De vroegste vermelding dateert uit 1736 ..
Dit perceel was gelegen ten westen van de straat in Hoek 43 in
hetZuidambacht.
Bron: RAZE inv. nr. 3155, 1736 februari 10, Fol. 20 r.
DE HOELMEEDT
(Waenskinderenheule)
De vroegste vermelding dateert uit 1566.
Dit perceel was gelegen in Hoek 21 in Waanskinderen.
Bron:RAZE. inv. nr. 3117, fol. 12 recto, 1566 mei.
DE HOELMEETKENS
De vroegste vermelding dateert uit 1576.
Dit perceel lag met een oppervlakte van 4 gemet "of daeromtrent
met de hofste benoorden tshrelsdorp int noortambacht van
Cloetinge rf •
In dit ambacht hebben stellig diverse heUlen
gelegen. Waarschijnlijk Hoek 3 van het Noordambacht.
Bron:RAZE inv. nr. 3122,fol 62 verso, 1576 juni 14.
DER HOELEN TOT DE PENISSEKREKE
De vroegste vermelding dateert uit 1561.
Met het nodige voorbehoud .is volgens ons hier bedoeld:
heulen tot aan de penissekreek(ternissekreek) .
Een en ander was gelegen in het Noordambacht.
Bron:RAZE. 3116, fol. 54 recto, 1561 maart 28.

bij de

DE HOEVE AAN DE STRAATWEG
Deze betreft de voormalige boerderij Lewestraat 6.
Bron: mededeling A.J. Blok te Kloetinge.
HET HOOG GELDERLAND
(HET HOOCH GELDERLAND, HOICH GELDERLAND)
De vroegste vermelding dateert uit 1560 ..
Dit perceel was meteen oppervlakte van 2 gemet 3 quartieren
gelegen in Hoek 15 in het Noordambacht. Op 27 november 1601
verscheen de wever Jan Gelders voor de Schepenen van Kloetinge
inzake vereffening van schulden. Mogeljk gaat het hier over het
land van Jan Gelders.
Bron:RAZE inv. nr. 3116, fol 89 recto 1560 december 24,
DE HOGE BLOK
(den hoogen Blok)

Dit perceel bevindt .zich in Hoek 43 van hetZuidambacht,
oosten van de's-Gravenpolderseweg.
Bron: mondelinge inlichting nr. 344

ten

HET HOGE BOS
( 't Bus)
Dit perceel bevindt .zich in Hoek 15 van het Noordambacht,
noorden van de Dopweg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 9

ten

HET HOGE BOS
De vroegste informatie dateert uit 1718.
Dit is waarschijnlijk het Jachtse Bos in tegenstelling tot de
lage Wissebossen. Dit is Hoek 34 van het Zuidambacht ..
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 76.
HET HOGE BOS of HET VOORSTE BOS
Dit perceel bevindt zich in Hoek 39 van hetZuidambacht.
Bron: mondelinge inlichtingnr. 33S.
HET HOGE BUS EN HET LAGE BUS OF ACHTERSTE BUS
De vroegste informatie dateert van 1646.
Dit perceel was gelegen in Hoek 15 in het Noordambacht.
Bron:RAZE inv . nr.· 3152, fol. 20 verso, 1646 oktober 26.
Mondelinge inlichtingnr. 164., 606.
BIJ DE HOOGTE TNHET DRAAIEN VAN DE WEG
(bij de hoochte in' t drayen van de wegh)
De vroegste informatie dateert uit 1586.
Dit punt moet gelegen hebben aan en bij de 8telleweg ter hoogte
van Hoek 10 in het Middenambacht.
Bron:RAZE.. inv . nr. 3132 los vel nr .. S, fol. 57a recto, 1586
november 6.
DE HOGE HEUL
(d' hoogeheule)
Dit bevindt zich in Hoek 20 van het Middenambacht, onder door de
Kapelseweg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 421
DE HOGE HEUL
(de hoochhoell)
De vroegste vermelding dateert uit 1585.
Deze hoge heul moet gelegen hebben in het midden van de Zomerweg
ten bate van de 8chuitvaart op Goes en wel tussen de blokken F
en G in Hoek 10 in het Middenambacht . Tn de gemeente Kloetinge
moeten tientallen heulen gelegen hebben. Enkele sprongen eruit
vanwege hun hooge brug,
omdat daar platboomde schuitj es
onderdoor moesten.

Bron: Arch. Herv. kerk van Kloetinge,

inv. nr.

819,

1585,

fol.

3r.
HET WEGELING AAN DE HOGE HEUL
(' t Wegelink aèn de Hooge Huele)
De vroegste vermelding dateert uit 1587.
De juiste plaats is niet met zekerheid aan te geven. Misschien
is dikerswegeling hier mee bedoeld.
Bron:RAZE., inv. nr .. 3132, fol. 46 verso, 1587 maart 21.
DE HOGE HOEK
(den hoogen Hoek)
Deze benaming komt meerdere keren voor. Nr. 78 ligt in Hoek 8 in
het Noordambachtaan de Jokweg. Nr. 377 daarvan is de juiste
plaats ons niet bekend. Nr. 538 ligt in Hoek 7 van het
Noordamb.acht ten zuiden van de Jokweg •.
Bron: Mondelinge inlichtingnrs. 78,377,538.
JAN D' HOOGENSHOUCK
De vroegste vermelding dateert uit ongeveer 1690.
De juiste ligging van dit perceel is onbekend.
Bron:RAZE. inv. nr. 3196, nr. 172 ± 1690.
HET HOGE EN HET LAGE
(' t hooge en , t laege)
Dit perceel lag in Hoek 5 van het Noordambacht aan de Manneeweg.
Het andere perceel lag in Hoek 41 van het Zuidambacht, vlakbij
het Melkweegje
Bron: mondelinge inlichting nrs. 107, 165.

HET HOOGJE
(' toogje),

(den Berg)

Dit voormalige bergje betreft
standaardmolen opstond. Bij
fundament van één der vier
Abbkindersezandweg.
Bron: Mondelinge informatienr.
DE HOGE MEET
(den Hoogen meet;HoogeMeet;
meetken) .

eenmolenbergje, waar destijds een
de verkaveling vond men nog het
poten.. Ligt ten westen van de
54. (J. C van Liere)

den Hoogemeedt;

het cleyn hooghe

De vroegste vermelding dateert uit 1561.
Wij mogen aannemen dat dit perceel met een oppervlakte van 3,5
g.em.. 23 roeden was gelegen in Hoek 6 in het Noordambacht ..
Ook in het Zuidambacht lag een Hoge Meet. Zie Hoek 39 en Hoek

42 ..
Bron: RAZE. inv. nr. 3116, 6e katern,

fol . .54 recto, 1561 maart

28.

DE HOOGE MEET
(den Hoogen Meet)
De vroegste vermelding dateert uit 1653 ..
Dit perceel was met een oppervlakte van 3 gemet 132 roeden
gelegen in Hoek 39 in hetZuidambacht.. In Hoek 6 was oOk een
Hoge Meet gelegen, benevens in Hoek 42.
Bron :RAZE. inv. nr .. 3152, fol. 82 v., 16.53 februari 21 ..
DE HOGE MEET
(den Hooghe Meedt)
De vroegste vermelding dateert uit 1580.
Dit perceel lag meteen oppervlakte van l,S gemet in den Hoek
achter Dijkwel in hetzuidambacht. Mogelijk werd bedoeld Hoek
39 ..
BrOn: RAZE. inv.. nr. 3125, fol .. 73 recto, 1580 november 11.
DE HOGE MEET
(den hoogenmeet)
De vroegste vermelding dateert uit 1697.
Dit perceel was met een oppervlakte van 3 gemet 1.54 roeden
gelegen in Hoek 42 in het Zuidambacht. De juiste plaats was
vermoedelijk in de NW-hoek van nr. 42.
Op 29 november 1697 werd dit perceel verkocht door Gualterus van
Wiskercke aan PieterLeschot. B.D.G.:Oost: Willemvan de Weele;
zuid: vrouw Fierlincx; west: traghewegelijnck; Noord: den
Heerenweght •.
Bron:RAZE.. inv.nr. 3153, foL 196r., 1697 november 29.
DE HOGE MOER
(den hoogen Moer)
De vroegste vermelding dateert uit 1698.
Dit perceel was gelegen in Hoek 22 B in het Middenambacht
Bron:RAZE. inv. nr. 3196, 1698,fo1. 1 recto nr. 117.
DE HOGE MOER
(den Hogen Moer)
De vroegste vermelding dateert uit 1599 ..
Bedoeld perceel was met een oppervlakte van 10 gemeten en 80
roeden wegeling gelegen in Hoek 18 in het Noordambacht op de
Splinter. De Hoge Moer op de splinter werd in 1599 gesitueerd in
Hoek 15 in het Noordambachtmet een oppervlakte van 11 gemet.
Bronnen: Mondelinge inlichting nr. 601
Idem: Kadastraal Gem Kloetinge, sectie B nr. 360 en
363.
RAZE. inv. nr. 3186,katern 1, fol .5 recto, 1599
december 15.
HET HOGE PAD
(den hoogen padt)

De vroegste vermelding dateert uit 1694.
Di t perceel was met een oppervlakte van 15 gemet. 9 roeden
gelegen in Hoek 3 in het Noordarnbacht. Het pad liep van de
hofstede van van Dijke aan de Manneeweg naar de hofstede van
Noordhoek aan de Stelleweg.
Bron: R.A.ZE, inv. nr.. 3153, fol 145 verso, 1694.
HET HOOGE PAD
(den Hoogenpadt)
De vroegste vermelding dateert uit 1558.
Dit betreft het openbare voetpad vanaf het Noordeinde naar de
Zomerwegenwe.l het verlengde van het Langedijkje.
Bron:R.A.ZE, inv.. nr. 3115, 1558 mei 12, 8e katern fol. 65 recto.
HET HOGE ZAND
( 't Hooge Sant)
De vroegste .informatie dateert uit 1617.
Dit perceel was met een oppervlakte van 2 gemet 155 roeden
waarschijnlijk in Hoek 43 in het Zuidarnbacht gelegen.
Bron: R.A.ZE.. inv. nr. 3188, katern 48, fol. 11 verso, 1617 april
13.
HET HOOG SCHUUR EN HOF
(het hooch schuerenhoff;
hoff-)

't Hooge Schuur en Hof; het Schueren-

De vroegste vermelding van dit perceel dateert uit 1556. In de
loop der jaren is de naam zeer verschillend geschreven en
gespeld.
Dit perceel was met een oppervlakte van 3 gemet en 202 roeden
gelegen in Hoek 7 in het Noordarnbacht. Op grond van een zekere
situatiewijziginggebaseerd op de kadasterkaarten uit 1830 mag
aangenomen worden dat dit hof om en nabij de huidige hofstede
bewoond door defam. van Dijke aan de Manneeweg was gelegen.
Bron: R.A.ZE. inv. nr. 3113, fol. 75 recto, 1556 oktober 2.
Zie Schuerenhoff
't HOOGHVLIET
De vroegste vermelding dateert uit 1678 ..
Dit perceel met een oppervlakte van 4 gemet 255 roeden was
gelegen in Hoek 10 in het Middenarnbacht. Dit is niet met
zekerheid te zeggen.
Bron:R.A.ZE.. inv.nr. 3165, Fol. 40 verso, 1678 juni 8.
DE HOGE VROONE
De juiste ligging is ons niet bekend.
Bron: Mondelinge informatie A.J. Blok te Kloetinge.
't HOGEWAL
De vroegste vermelding dateert uit 1706.
Dit perceel was met een oppervlakte van

1

gemet

80

roeden

gelegen in Hoek 43 in hetZuidambacht .. Kennelijk is bedoeld de
berg bij de hofstede Blaems.kinderen van de fam.Testers.
Bron: Verz .. De Witt Hamer,inv . nr. 22, 1707, Fol. 16 verso.
't HOGEWAL
Wal Vroone
De vroegste vermelding dateert uit 1713.
Dit perceel was met e.en oppervlakte van 2 gemet 22 roeden
gelegen in Hoek 21 in het Middenambacht. Het betreft ongetwijfeld het bergje wat lag tuss.en de Kapelseweg en de Oostenweg
tegenover de boerderij van A.M. de Vrieze, Kapels.eweg 61. In het
veld ziet men nog het overblijfsel van de geslechte berg
waarnaar de hofstede is genoemd.
Willem de Puit pachtte van Jan van Stapelen' t hogewal zijnde
vroone.
Bron: Verz. De Wilt Hamer, inv. nr. 18,fol 10 verso, 1712.
DE HOGE WEIE
Gelegen in Hoek 2 in het Noordambacht.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 476, zie kaartje Goes.
HET HOOGE STUK
Dit perceel was gelegen in Hoek 31 in hetZuidambacht tegenover
het woonhuis van J.c.. van Liere.. Dit werd ook genoemd het
Hoogje ..
Bron: G.R. Heerebout te Kloetinge ..
HET HOOGH WERF
De vroegste vermelding dateert uit 1588.
Dit perceel was met een oppervlakte van 1,5 gemet en 17 roeden gelegen in Hoek 31 in hetZuidambacht. Vermoedelijk is bedoeld
't Hoogje aan de . Abbekinders.ezandweg •.
Bron:RAZE. Inv. nr. 3203 D., c. 1588, fol. 3 recto, katern
1587 ..

DE HOLLANDSE HOEVE
De vroegste vermelding dateert uit 1733.
Deze boerderij lag meteen oppervlakte van 133 gemet 129 roeden
in Hoek 2 in het Noordambacht. De uitweg was naar de
Oude Singel. Na het overlijden van Jacobus Ruig op 31 oktber
1731 werd de hoeve verkocht aan Jeras Frans.e.. Tegenwoordig
bevindt zich op dit perceel een kinderboerderij.
Bron:RAZE. inv. nr. 3154,Fol. 224 recto.
't HOOGEWERFF
Het Hoogwerf. 'tHoochwerff.'t Houchwerff.
De vroegste vermelding dateert uit 1649.
Dit perceel was met een oppervlakte van 1 gemet 75 roeden
gelegen in Hoek 40 in het Zuidambacht. De juiste plaats lag in

de zuidelijke hocht van de Wrangeweg en de Abbekindersezandweg.
Bij de transactie gaf Jan Marinusse Ossewaarde zijn landhoeve
met de eigen Vroone als onderpand. Het hier bedoelde bergje of
wal is in de jaren vijftig van deze eeuw geslecht ..Naast het
bergje stond vroeger een boerderijtje terwijl het geheel bekend
stond als het Schuurstoepje ..
Hier is in de jaren vij ftig archeologisch onderzoek door het
Rijks Oudheidkundig Bodemonderzoek verricht onder leiding van
ir.J.TrimpeBurger.
De naam'tHoochwerff dateert uit 1575.
Bronnen:R.A.ZE. inv. nr .. 3164. 1649 november 19.
DE HOOGENWECH
De vroegste vermelding dateert uit 1583.
Dit betreft een zoekweg die gelegen was in Hoek 41 in
Zuidarobacht aan de Valckeweije.
Bron:R.A.ZE .inv. nr. 3129, fol. 30 recto., I583 september 29.

het

HET HOOGHWERFF
't Hoogerwerf;Hogerwerve
De vroegste vermelding dateert uit 1585 ..
Dit perceel lag meteen oppervlakte van 5 gemet preter(ongeveer)
45 roeden in Hoek 13 in het Middenarobacht. Dit bergje lag tussen
de Brederodestraat ende Kon. Julianastraat. De woningen, die op
bedoeld bergje stonden, noemde men "op den boogerd". De juiste
plaats is de achtertuin van de Koningin Jul ianas traat 17 van de
fam. de Lange.
Verheije vanCitters besChreef deze plaats als zijnde extra hoog
land (vroonland) ..
In 1699 werd dit perceel verkocht voor de kinderen van Marijken
Jacobs Passer en de kinderen van Johannis van den Driesse.
B.d.g. Oost: Cornelis Rijmelant, West: Jacobus Verburgh, Noord:
Boudewijn Verburgh.
Bron: Arch. Herv. Kerk Kloetinge, inv. nr.8I9, fol. 3r, 1585.
't HOLLANDSHOEFJE
Dit perceel bevindt zich in Hoek 7 van
grenzend aan het Noordeinde.
Bron: Mondelinge inlichtingnr .. 362, 526.

het

Noordarobacht,

DE 100 GEMETEN
De honderd gemeten vanCloetinge
De oudste vermelding dateert uit 1733.
Dit betreft de 100 gemeten die ten tijde van Verheije van
Citters reeds aan Goes was afgestaan. Genoemde schrijver wijst
er op dat Hattinga het scheid met Goes niet juist heeft vastgelegd. Bedoelde hoek lag ten zuiden van de schuitvaart naar Goes.
Bron: R.A.ZE, in. nr. 3155, fol. 188 verso, 1769 februari 24.
DE HONDERD ROEDEN
De juiste ligging van deze hoek is niet bekend.
Bron: Mondelinge inlichting nr. 356

VAN HOORNS WEIE
Dit perceel bevond zich in Hoek
grenzend aan de Monnikendijk
Bron: Mondelinge inlichting nr. 705

22

van

het

Middenarnbacht,

DE HOOYBERG
De vroegste vermelding dateert uit 1675.
Dit betreft het pand Geertesplein 22. In de archieven werd deze
woning altijd gesitueerd ten noorden van het Parochiehuis. In
1749 werd deze woning door Mathijs Kakebeeke verkocht aan Pieter
Huijsman. Begin 20e eeuw stond dit pand bekent als "de Trapjes"
Bron:RAZE. inv.nr.. 3153, blad voor fol. 37, .1675 januari 25.
DE HORNIKSWEIE
Mogelij k is hedoeld de Hornaetsweie, Garnaetsweie.. Deze weide
was gelegen in hoek 2 in het Noordarnbacht. Heeft ook de betekenis van Hoek, dus Hoekweide. Zie Verwijs en Verdam, Middel~
nederlands Woordenboek, Den Haag, 1894, blz. 602.
Bron: Mondelinge inlichting. Zi.e kaartje Goes.
DE HOEKMEET
De Houckmeedt
De vroegste vermelding dateert uit 1577 ..
Bedoeld perceel lagrneteenoppervlakte van 3 gemet 40 roeden in
Hoek 14 in het Middenarobacht.Hetwerd begrensd door de Molenweg
en het steenpadje.
Bron:RAZE. inv. nr. 3122,foL 70 verso, 1577 maart 23.
DE HOEKMEET
Den Houckmeet
De vroegste vermelding is uit 1640 ..
Deze meet was gelegen in hoek 10 in het Middenarobacht.
Bron:RAZE. inv. nr. 3164, 1640 oktober ..

HOEKWEITJE
Dit perceel lag in Hoek 15 van het Noordarnbacht aan de Jokweg en
ten zuiden van de Huisvaertsweg.
Bron: Mondelinge informatienr. 25, 74.
HET HOUCXKEN ACHTER DEN DOEL
De vroegste vermelding is uit 1566.
In genoemd jaar is er sprake van de verpachting van dit perceel.
De juiste ligging is ons niet bekend. Waarschijnlijk lag het in
het 'Middenarobacht in de buurt van het Doolhof.
Bron: Algemene mededeling.
HET HOUCXKEN VOOR DE VATEN
De vroegste vermelding is uit 1587.

Hier moet gedacht worrden aaneen perceeltje gelegen voor de
reeks van drinkputten in het buurtschap Tervaten.
Bron: RAZE. inv. nr. 3139, 2e deel 1587. Vermeldt op bladzijde
na stempel 2.. Het 2.e blad is in feite gestempeld hlad 3, Ie
helft r.
DE HOUTSWEIE
De vroegste vermelding dateert uit 1694.
Bedoeld perceel lag met een oppervlakte van 3 gemet 193 roeden
in Hoek 5 in het Noordambacht. Het was gelegen h.d.g. oost: den
Heerenweght; .zuid: de erven Jacob Ooije, Noord: de kinderen van
Cornel is Bruine de Jonge ..
Bron:RAZE. inv.nr. 3153, fol. 146v.1694maart 26.
DE HOUVE
De vroegste vermelding dateert uit 1573.
Dit perceel lag met een oppervlakte van 4 gemeten 244 roeden in
Hoek 31 in het .Zuidambacht.
"Jan Geerts verklaart aanzijn zoeneGheertJanse Janse schuldig
te zijn wegens renten van hypotheek opeen zeker stuck landts
geleg.en in 'tZuyd.Arnbacht van Cloetinge genaempt De Houve" ..
Bron: RAZE. inv. nr. 3119, katern 14, 1573 augustus 17.
Archief Weeskamer Goes, inv.nr. 31 W, fol. 345 verso,
1613 mei 4.
HUBRECHTSWEIE
De juiste ligging is ons niet hekend.
Bron: mondelinge inlichtingnr. 318.
't HUUSJE TEN ALVEN
't Huisje ten Halven
Dit betreft het perceel 's-Gravenpolderseweg 124 bewoont door de
fam . Vink.
In het begin van deze eeuw was in dit hoe rderi j tj eeen herberg
gevestigd vandewed. van ' t Westendeenhaar zoons Jaap en Ko ..
Bron: Mededeling A. J . Blok te Kloetinge ..
't HUIJS OPTE BRUGGHE
gelegen teijnden het Noorteijnde.
Opmerkelijk is de volgende aantekening:
"Om Jasper Adriaenssens huijs teijnden het Noorteinde op te
brugge op 't .Arnbachtende vroone van de heeren van Cats"
Het gaat hier kennelijk om de woning die stond op het perceel
waar eertijds het kasteeltje van de oude heren van Cloetinge
stond. Dit reeds vroeg uitgestorven geslacht was aangehuwelijkt
aan dat van Cats.
Zie ook de Bruggeweye
Bron:RAZE. inv . nr. 3121, foL 80 recto., 1575 mei 11.
't HUYS BIJ DE CAEMEREN
De vroegste vermelding dateert uit 1584.
Deze woning stond in Hoek 13 juist buiten de poortgracht. Uit

verschillende transacties bij de Weeskamer blijkt dat bij
complex steeds sprake is van een daarbij behorende woning.
Bron: RAZE. inv. nr. 3130., fol .. 27 recto., 1584 november 29.

dit

't HUYS OP TE DELVE
't huys opte dulve
De vroegste vermelding is van 1575.
Een juiste plaats kunnen wij niet .aangeven.
In 1575 lezen wij.:" .......•... .. ende andersgestaen ende geleghen
opte plaetse van't huysopte delve daer DingenisJoossen Geerts
inne plach te woonen"
Bron:RAZE. inv. nr. 3121,foL 32 recto, 1575 oktober 22.

't HUYS TE VATEN
De vroegste vermelding dateert uit 1591 ..
Vaak wordt er geschreven over het Huis op Ter Vaten. Vermoedelij k wordt hier bedoeld de hofstede Tervatenseweg 42 van de
Fam.. Bos. Wij lezen:" Om Joos van Maldechem huys staende te
vaten" .
Bron:RAZE. inv . nr. 3136, 4ekatern, FoL6, 1591 maart 30.

't HUIJS OP DE WElJE
De vroegste vermelding dateert uit 1600.
Deze landstede inpapslant stond in Hoek 10 F in het Middenambacht . (Zomerweg) ... Op deze hoeve woonde Adriaan Wouther Jacobusse en daarna LeijnTheune.
De hoeve is verbrand in de troebelen van 1572. Zie ook Jacob
Larnbrechtshoff.
Bron: RAZE. inv. nr. 2041, fol. 3ü3,16üümei 2.
HUYSVAERTSHOFSTEDE
Huysserhofstede
In 1713 is er sprake van de kapitale hofstede " Tn de Noordhoek"
in Kloetinge, die gekocht wordt door Wilm Jasperse Polderman.
Dit moet de Huysvaertshofstedezijn. In 1560 is er sprake van de
Heinvaertshofstede, die verkocht wordt door Marijk Domise aan
Johan Adriaens (Blanckx?) , dijkgrave. Dit wordt later de Huys~
vaertshofstede .. Zie Heinvaerts Hofstede, Heynevaers Hofstee.
Zie voor gegevens "De straatnamen van Kloetinge" door A. J. Blok
en L.J.Moerland, Goes 1993, blz. 29 en 30.
Bron: Blok en Moerland, De straatnamen van Kloetinge
INGELMANSBOOGAERT
De vroegste vermelding dateert uit 1620 •.
De oppervlakte bedroeg 2,5 gemet. De juiste plaats is ons niet
bekend.. De boedelrekening werd opgemaakt voor de weduwe en de
kinderen van Willem Mertsen Driewegen, in leven burgemeester van
Goes.
Bron:RAZE . inv. nr . 3189 , katernnr.. 47, foL 7 verso, 1620 mei
20.
DE INLAEGE

Dit perceel lag in Hoek 6 van het Noordarobacht.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 406, 461.
DE INTE
De Inthof. De Hinte
De vroegste vermelding dateert uit 1559.
Dit perceel lagmet.een oppervlakte van 2 gemet 245 roeden in
Hoek 28 in het Zuidarobacht. (hoek Maartensweg, 's~Gravenpol~
derseweg) . Het P.J. Meertensinstituut berichtte dat een inteeen
ent is, een ent rijs. Deze hof maakte deel uit vaneen boomgaard
waar de jonge bomen geënt werden.
Bron: Verz .De Witt Hamer, inv. nr. 21, fol.. 23 verso, 1559.
HET JAERGETIELANT ofte 't Heijlich Cruijs Gilde alhier.
De vroegste vermelding is van 1607.
Dit perceel was meteen oppervlakte van 292 roeden gelegen .in
Hoek 17 in het Middenarobacht ..
De heren Bitteren van Felius geven in de Zeeuwse stam 3e Serie
nr.. 33 de volgende toelichting:
Een jaargetijde is een mis die werd g.elezen op de herdenking van
de sterfdag van iemand. Om de jaarlijks terugkerende kosten te
dekken schonk de overledene bij testament vaak grond aan de
kerk. Uit de opbrengst van deze grond kon dan de mis worden
betaald..
Bron: Verz. De Witt Hamer ,inv . nr. 1, fol. 12v, 1607 ..
HET JAARGETIJLAND
De vroegste vermelding dateert uit 1607.
Dit land meteen oppervlakte van .2 gemet 67 roeden was gelegen
in Hoek 20 in het Middenarobacht •.
Bron: Verz. De Witt Ranter, inv. nr. 1, 1607, fol 14 verso.
HET JAARGETIJDENLANDT
De vroegste vermelding dateert uit 1559 ..
Dit land was meteen oppervlakte van 3 gemet 12 roeden gelegen
in Hoek 3.2 in het Zuidarobacht.
Dit perceel was van Jan Janse Brasser.. Onder zijn beheer waren
ook: Het hoff ende den Boogert ten westen daarvan; het Cure~
land;gronden van het Kruisbroedergildeen de Pittemeedt bij de
Wilghbornen.
Bron: Verz. De Witt Hamer, inv.nr. 21, fol. 4 verso, 1559
DIE JACHT
De vroegste vermelding dateert uit 1559. Dit perceel was gelegen
in Hoek 34 in hetZuidarobacht •.
Bron: Verz. De Witt Hamer., inv. nr. 21, fol. 8 recto 1559,
JACOB VERBURGS VALKEWEI.JE.
De vroegste vermelding dateert uit 1706.
Dit perceel was met een oppervlakte van 3 gem. 12 roeden gelegen
in Roek 41 in het Zuidarobacht.
Zie ook Valkeweie.

Bron: Verz. De Witt Hamer. inv. nr .. 22, 1706 fol. 13 v.
't JAGERTJE
Het perceel was g.elegen in Hoek 6 van het Noordarnbacht, nabij de
Hollandse Hoeve.
Een vroegere eigenaar was M. de Jager •.
Bron: Mondelinge informatienr.464.
JAGTHOEK
De vroegste vermelding dateert uit 1560..
Deze hoek werd als volgt omschreven:
"beginnende van noorden in aan de Smallegange Brugge."
Deze hoek is in het Zuidambacht gelegen en betreft nr. 34.. Ze
werd begrensd door de Oude Watergang in het noorden en door de
Dijkwelsezandweg in het zuiden.
In 1589 werd deze hoek genaamd den Jaecht ..
In 1560 luidde de de naam, de Jacht.
Bron.RAZE., inv.. nr. 3116, 6e katern, blz. 68 recto, 1560
december 17 ..
JACHTHOEK
Dit perceel was gelegen in Hoek 34 van het Zuidamabacht,
liggende aande huidige Rijksweg, daar waar tegenwoordig het
Jachtsebos gelegen is.
Bron: Mondelingeinlichtingnr.. 150.
't JAGHEBUS
het jagtsebus, het Jagtse bos.
De vroegste vermelding dateert uit 1691 ..
Dit bos was gelegen in Hoek 34 in hetZuidambacht.
Bron:RAZE. inv. nr. 3196, nr. 97, 1691 januari 29.

JAN BOUWENS MEETKEN
De oudste vermelding dateert uit 1595.
Dit perceel lag in het Middel ambacht in de Hoek benoorden ter
Vaten.
Bron: Archief Weeskamer Goes, inventarisnr. 3 Ow, foL 134 verso.
1595.
JAN DE JONGE BOOMGAERT
De vroegste vermelding dateert uit 1702.
Dit perceel lag met een oppervlakte van 3 gemet 278 roeden in
Hoek 2 in het Noordambacht~ Dit was vermoedelijk in de oostelijke kromming van de Stelleweg.
Vermeldenswaard is dat bij een transactie in 1702 dit perceel
verkocht werd door Pieter Zommerzee. Wat deze naam betreft
verwijzen wij met het nodige voorbehoud naar de Zomerweg.
Bron: RAZE. inv. nr. 3165. Fol. 83 v., 1702 aprilS.

JAN PONCENS DARINGLANTS
De oudste vermelding dateert uit 1595 ..
De juiste ligging van dit perceel is niet bekend.
Bron: Archief Weeskamer Goes, inv.. nr. 30w, foL 122 verso .., 1595
januari 18.
JANNA' S WEITJE
Dit perceel was gelegen in Hoek 41 van het Zuidambacht, naast
Kees Pot ..
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 169 en kadastraalnr. 377.
WITTE JANSENS BOOMGAERDEKEN
De vroegste vermelding dateert uit 1617.
Deze boomgaard was vermoedelijk gelegen in Hoek 43 in
Zuidambacht.
Bron: RAZE. 3188, katern 48.,fol 12 verso, 1617 april 13.

het

WITTE JANSENS HOFF
De vroegste vermelding dateert uit 1617.
Dit hof was vermoedelijk gelegen inBoek 43 in hetZuidamabacht.
Bron: Raze 3188, katern 48, fol 12 recto, 1617 april 13
JOCKWEG
De vroegste vermelding dateert uit 1597.
Hettrace van deze weg gaf het heeld van een juk. Bedoelde weg
was gelegen in het Noordambacht.
Bron: Archief Herv. Kerk Kloetinge, inv. nr. 820, fol. 1
verso, 1597 ..
Blok en Moerland, De straatnamen van Kloetinge, blz. 31.

DE JONGEN BOOGERD
De vroegste vermelding dateert uit 1607.
Deze boomgaard was gelegen in Hoek 13 in het Middenambacht . De
namen de jonge boomgaarden de oude boomgaard houden waarschijnlijk verband met het gebied genaamd Op den Boomgaard.
Bron: Verz. De Witt Hamer.inv. nr. 1,foL 17 verso, 1607.
DE JONGE BOGERT
Dit perceel was gelegen in Hoek 32 van het Zuidambacht aan de
Abbekindersezandweg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 142.
JONKVROUW MARIA HOEK OF MERRIHOEK.
De vroegste vermelding dateert uit 1771.
Deze hoek omvat:
den hoek voor Sirhelsdorpen den Hoek voor Mannee geheel en den

Hoek tussen Heernisseweg, Stelleweg en Zeedijk
bezuiden den Breeweg gedeeltelijk.
Bron: de verkoop van tienden op 29 maart 1771 ..

en

den

Hoek

't JUUNSTIK
Dit perceel lag in Hoek 27 in het Zuidambacht ten noorden van de
Hoeve van H. Harinck.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 213.
DE KAARSWEIE
Dit perceel was gelegen in Hoek 41 van het Zuidambacht,aan den
Opperel van's-Gravenpolder.
Bron: Mondelinge inlichtingnr.. 341.
'T KALLEKOENHOEKJE
Dit perceel lag in Hoek 32 van het Zuidambacht, ten noorden van
de Smallegangehoek en ten oosten van de Abbekinderse Zandweg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 147.
DE KALVERBOOGERT
Dit perceel lag in Hoek 32 van het Zuidambacht, ten zuiden van
de Molenweg en ten oosten van de Abbekindersezandweg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 325.

't KANAAL
De juiste ligging is ons niet bekend.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 317.
KANTERSBUS
Dit perceel was gelegen in Hoek
oosten van de Abbekindersezandweg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 57a

32

van

het

Zuidambacht

ten

't KAPELLEWEITJE
Gelegen in Hoek 2 in het Noordambacht, naast het vroontje, kapel
van's-Heer Elsdorp.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 451
Zie kaartje Goes.
KAPELSEWEG
Deze weg is in 1630 aangelegd tussen Kloetingeen Kapelle.
Zie c. Dekker, Zuid-Beveland, blz. 102: "De aannemers van de
Kapelseweg hebben den Oostweg te volgen {vanaf Kloetinge) tot
Waenskinderen ende vandaer den Braengendijck tot aan het
Schuitvlot(bij Maelstede).
Bron: Dr.c. Dekker, Zuid-Beveland, blz. 102.

't KAMERHOF
Dit hof was

gelegen in Hoek 13 en 14 van het Middenambacht,

vermoedelijk achter het Gasthuis.
Bron: Mondelinge inlichting A.J. Blok te Kloetinge.
CAPET
Cappeet, Kapheit, Capheete, Kapmeet.
De vroegste vermelding dateert uit 1697.
Dit perceel was met een oppervlakte van 1 gem. 103 roeden,
gelegen in Hoek gin het Middenambacht.
Deze meet werd verkocht door Heijndricus Hooghkarner als voogd
over Francois van den Berge aan Crijn Sijbrantse Tirm:n.erman..
Binnen deze gemerken(grenzen): Zuid, Johannes van de Hillen;
Oost., de Heerenweg; West., de Schout Cornelis Zweedijck; Noord,
de kercke alhier.
Bron:RAZE. inv. nr.. 3153, Fol. 189 recto.
DE KARRELANDEN
Dit land was gelegen in Hoek 2 in het Noordarnbacht. Het betreft
gronden gelegen onder tegen de Oude Zeedijk waar afgravingen
hebben plaatsgevonden t.b. v.
dij kaanleg of aanleg van de
Oostschans.
Bron: Mondeling inlichting A. J. Blokte Kloetinge •.
Beekman, Het dijk-enwaterSChapsrecht in Nederland
DE KARREMAN
Dit perceel lag in Hoek 27 in het Zuidarnbacht bij de boerderij
van de heer H. Haring.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 254 •.
DE KARREMANSWEIDJES
Dit perceel bevindt zich in Hoek 6 van het Noordarnabacht,
vlakbij de Inlaege. Dit zal wel te maken hebben met de hierboven
genoemde karrelanden.
Bron: Mondelinge inlichtingnr.. 477 •.
KASTEELWEIE
Deze weide was gelegen in Hoek 2 in het Noordarnbacht.
Bron: Zie kaartj eGoes.
't KASTEEL
Dit perceel was gelegen in Hoek
bekend als de Smallegangehoek.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 62

33

van

het

Zuidambacht,

ook

DE KATEMEEDT
de Katemeet, de Katemeete
De vroegste vermelding dateert uit 1591.
Deze meet lag met een oppervlakte van 4,5 gemet ien 35 roeden in
HoekS in het Noordarnbacht aan den Byerwech.
Bron: RAZE., inv. nr. 3137, 6e katern, blz. 3v., 1591 december
24.

KEES POT
Dit perceel was gelegen in Hoek 41 van het Zuidarnbacht naast de
Grote Weie.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 168 en kadastraalnr. 378 ..
KEETSTIK
Dit perceel bevond zich in Hoek 15 van het Noordamabacht, vlak
bij de Huisvaerthofstede.
Bron: Mondelinge inlichting nr. 19a.
JAN KEMPENS BUS
De vroegste vermelding dateert uit 1618 ..
Dit perceel was gelegen in het Noordarnbacht in de dertiggemetenhoek. Deze hoekorn.vat de hoeken 7, 8 en 9. De juiste ligging
is ons niet bekend.
Bron:RAZE, inv . nr. 3188, katern 18, foL 11 versO, 1618
DE KERKE-ARMEN
de kerkearmen(diaconie).
Dit perceel bevond zich in Hoek 31 van het Zuidarnbacht, liggende
ten noorden van de Wrangeweg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 125
DE KERKENDIEK
Dit percel bevond zich in Hoek 7 van het Noordarnbacht., ten
zuiden van de Jokweg. Ook in Hoek 20 van het Middenambacht
bevindt zich een perceel van deze naam, deze ligt ten noordwesten van de Kapelseweg.
Bron: Mondelinge inlichting nr. 407, 106, Kadaster Gemeente
Kloetinge Sectie B nr. 412. Zie kadaster plan 1830.

DE KERCKENDIJK
De vroegste vermelding dateert uit 1597. De juiste ligging is
niet bekend.
Bron: Archief Herv. Kerk van Kloetinge, inv. nr. 820, fol. 2
verso, 1597.
HET KERKEBOS
De vroegste vermelding dateert uit 1716.
Dit bos was gelegen in Hoek 34 in het Zuidarnbacht.
Bron: Archief Hervormde Kerk van Kloetinge inv. nr.
20r, 1716.

835.

Fol.

HET KERKEBOSJE
het Kerkkeboschje, het Kerkebos.
De vroegste vermelding dateert uit 1717.
Dit perceel lag met een oppervlakte van 50 aren en 50 neder-

landseellen in Hoek 26 in hetZuidambacht. In genoemd jaar werd
mustaart in het kerkebos verkocht bij het Lindeboomtje in de
Tweegemeethoek ..
Bron: RAZE. inv . nr. 3197, 1717 mei 3.
DE KERKWEIE
de kerkeweie
Zie Domineeswei
Bron: Mondelinge Informatie nr. 366 en 413.
HET KERKHOF
het kerkhoff, 't Kercke Hoff.
De vroegste vermelding dateert uit 1717.
Het betreft hier het kerkhof rond de kerk.
Een aantal uitgewaaide bomen werden verkocht
"Soo op 't Kercke Hoff als marcktvelt."
Bron: RAZE. inv. nr. 3197, 154, 1717 september 8.
DE KERSENBOOMGAARD
De kezenboogert
Dit perceel lag in Hoek 32 in het Zuidambacht ten oosten van de
Abbekindersezandweg. Ook in hoek 2 van het Noordambacht bevindt
zich een Kersenboomgaard.
Bron: mondelinge inlichting nr. 326,473.
Zie kaartje Goes: nr. 58.
DE KITTEMEET
De vroegste vermelding dateert uit 1650.. Werd ook geschreven als
kilmeet.
Dit perceel was met een oppervlakte van 2 gem.. 225 ro.eden
gelegen in het Zuidambacht in Hoek 39, waarschijnlij k in de
buurt van de Eeweg.
Bron:RAZE. inv. nr. 3164, 16.50 mei 9.
KLAAS JACOBSHOEK
Met deze hoek werd bedoeld hetZuidwestelij k deel van Hoek 2 A
in het Noordambacht aan de Heernisseweg. Hier lag het hoef je
Trafoelje.
Bron: Mondelinge informatie A. J. Blokte Kloetinge ..
DE KLAASMEET
de Claesmeet
De vroegste vermelding dateert uit 1607.
Dit perceel lag met een oppervlakte van 2, 5 gemet 3 roeden in
Hoek 15 in het Noordambacht.
Bron: De Witt Hamer, inv.nr. 1, fol. 8 recto, 1607.
KLAAS PUTHOEK
Claespit
De vroegste vermelding dateert uit 1585.

De Klaasputhoek was omsloten door deLewestraat, de Zomerweg,
het Hogepad, het Noordeindeen de westzijde van de bebouwing van
het Marktveld en Noordeinde. In deze kleine hoek lag het weiland
de Hemt of de Hem.. In deze weide lag de put, één van de openbare
putten.
Christiaen Bastiaanse weduwe pachtte opClaespit 0,5 gemet.
Bron: Archief Hervormde Kerk van Kloetinge., inv. nr .819,foL 3
recto 1585.
DE KLAVERWEI
de Klaverweie
't Klaoverweitje
Dit perceel bevond zich in Hoek 41 van het Zuidambacht en lag
aan de Rij ksweg •.
Bron: Mondelinge informatie nrs. 121, 319.
DE KLEINE BOOGERT
't Kleine boogertje
Dit perceel hevindtzich in Hoek 27 van hetZuidambacht, ten
westen van de 's-Gravenpolderseweg. Ook bevindt ziCh een Kleine
Boogert in Hoek 9 van het Middenambacht, in de omgeving van het
Noordeinde.
Bron: Mondelinge inlichtingnrs . 251, 542 ..
DE KLEINE GRUTTER
Dit perceel bevond zich in Hoek 8 van het Noordambacht, ten
zuiden van de Grote Grutter, die grensde aan de Kattendij kse
dijk.
Broni:Mondelinge inlichtingnr. 36
'T KLEIN HOEFJE
De vroegste informatie dateert uit 1695. De juiste ligging is
ons niet bekend.
BrOn:RAZE, inv.nr. 3196, 104 en 115, 1695 december 26.
KLEINE WEIE
't Kleine weitje
De Kleine weiewas gelegen in Hoek 2 in het Noordambacht. In
Hoek 27 van het zuidambacht ten noorden van dePykeswegbevond
zich ook een perceel van die naam. In Hoek 22 van het Middenambacht grenzend aan de Monnikendijk vindt men ook nog een
perceel van die naam.
Zie kaartje Goes •.
Bron: Mondelinge informatie nrs. 252 en 704
KLOETINGEPOLDER
De vroegste vermelding dateert uit 1557.
"In de polder in het Noordambacht van Cloetinghe".
Dr. C.. Dekker schrijft op blz. 105 van zijn werk, Zuid-Beveland,
het volgende:
De Kloetingse Polder 1750 gemeten.
Begrenzing.: Oost de Monnikendijk, Zuid de Braanjendijk, Noord de

Zeedijk,Wes t de dijk ten westen van de Kreekrug bij
Reilofsdorp (de latere Goese Oosthavendij k) ..
Bron: C .• Dekker, Zuid-Beveland, blz .. 105.

's Heer

KLOOSTER HOEK
Deze hoek omvat volgens Verheije van Citters de hoeken 24 en 25.
'T

CLOOSTERLAND

De vroegste vermelding dateert uit 1589.
Dit land was gelegen in Hoek 24 in het Middenarobacht nabij het
Dickerswegeling
Bron:RAZE. Inv. 3134,foL 60 recto, 1589 feb 3 .•
HET KOBINEST
Dit perceel was gelegen aan de Stadsweg.
De kobiis de kiekendief of buizerd.
Bron: mondelinge informatie R. Vermue.
't KOEIEBOCHT
Dit perceel lag
van Harinck.
Het betreft een
de koeien drijft
Bron: mondelinge

in Hoek 27 van Het Zuidarobacht vlakbij de hoeve
klein omheind gedeelte van de weide waarin men
voor het melken.
informatienr. 211.

KOEMAN
Dit perceel bevond zich in Hoek
tegenwoordig aan de Patijnweg ..
Bron: Mondelinge informatienr. 529.

24

van

het

Middenarobacht,

DE KOEWEIE
Deze ligtin Hoek 15 van het Noordarobacht,
Huisvaerthofstede.
Bron: Mondelinge informatienr. 10

ten zuiden van de

HET KOFFIEHUIS
't koffieuus
Dit perceel bevond zich in Hoek 15 in het Noordarobacht,
zuiden van de Paerewei.
Bron: Mondelinge informatienr. 3

ten

OP KOI'CUIT
Kokuutje
De vroegste vermelding dateert uit 1784.
Dit perceel was gelegen in Hoek 21 in het Middenarobacht.
In Hoek 9 van het Middenarobacht aan de Tevatenseweg bevond zich
een perceel van dezelfde naam.

Bron: RAZE, inv. nr. 3156, 1810 december 31 fol.
van alle vronen.
Mondelinge informatienr. 101.

178r. Opgave

KONINGSWEI
Deze ligt in Hoek 15 van het Noorambacht,
Dopweg . Zie ook de Vijf Gemeten.
Bron: Mondelinge informatienr. 12.

ten zuiden van de

DE KOPPELMEETE
De vroegste vermelding dateert uit 1671.
Dit perceel was met een oppervlakte van 2 gem. 250 roeden
gelegen iniHoek 15 in het No0rdamb.acht.. De eigenaar was Jacob
. Reynoutse de Jonge.
Bron:RAZE. inv. nr. 3165. Fol •. 31r, 1671 augustus 28.
DE KORTEMEETKENS
De vroegste vermelding dateert uit ca.. 1600.
Dit perceel was meteen oppervlakte van 1,5 gem. gelegen in Hoek
43 in hetZuidambacht.. De baender (pachter) was Jacob Jansse Hollander tot Blancxkinderen.
Bron:RA.ZK. inv.nr .. 3203C, ca. 1600, fol 4 recto.
DEN KORTENHOEK
Deze hoek maakte deel uit van Hoek 15 in het Noordambacht .
ook bij de Kruismeet .. Ligt ten zuiden van de Huisvaertsweg.
Bron: Mondelinge inlichting nr. 8

Zie

HET KOOLPADJE
Dit betreft een openbaar voetpad voorkomende op de Legger van
Wegen en Voetpaden van de voormalige Gemeente Kloetinge liggende
in Hoek 2 in Het Noordambacht.
DE KOOLMEET
Dit perceel bevond zich in Hoek 22 van het Middenambacht,
westen van de Monnikendijk.
Bron: Mondelinge inlichtingbnr. 402

ten

KOOTJE SCHRIER
Dit perceel lag in Hoek 31 van het Zuidambacht,
de 's-Gravenpolderseweg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 210

ten oosten van

KOOT JE SLAND
Dit perceel bevond zich in Hoek 30 van het zuidambacht aan de
Rijksweg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 278.
DE KORTE ACKER

De vroegste vermelding dateert uit 1650 ..
Het perceel had een oppervlakte van 1 gemet. De ligging is ons
onbekend. Het strekte zich overigens uit tot aan de Doornhage.
Bron: RAZE.inv.nr. 3192, Katern 22, fol. 11 recto, 1650 juni
24 ..

DE KORTEBANK
De juiste ligging is ons niet bekend.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 481
DE KORTE SCHINKELS
Het perceel was recht achter de hofstede van Augustijn Wagenaar
gelegen. In Hoek 16 van het Middenambacht.
Bron: mededeling de heer Wagenaar te Kloetinge.
DE KORTE STUKJES
De korte stikjes
Dit perceel lag in hoek 41 in het
Melkweegje.
Het betreft hier vier perceeltjes.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 163

Zuidambacht, vlak hij het

DE KORTE WEIDE
de korte weie
Dit perceel lag in Hoek 8 van het Noordambacht, grenzend aan het
Schellemoerswegeling.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 503
DE KORTE WENDEN
Deze naam is verbonden aan verschillende percelen in Kloetinge.
Een perceel bevindt zich in Hoek 31 van het Zuidarnbacht,
liggende aan de Groeweg. Het andere bevindt zich in Hoek 18 van
het Noordarnbacht, ten westen van de Kattendij kse dijken ook in
Hoek 22 van het Middenarnbacht, ten westen van de Monnikendijk.
Een wend is een perceel grond tussen twee kantdulfjes (kantslootjes) voor de afwatering gelegen.
Bron: Mondelinge inlichting nrs. 128, 224,615, 714.
KOTJESWEITJE
Dit perceel lag in het midden van Hoek 7 van het Noordarnbacht.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 108.
DE KOUDE STRAAT
de Koustraete
de Koudestrate
De vroegste informatie dateert van 1730.
Bedoelde straat liep van de hoek Geertesplein-Lewestraat tot aan
de hoek Geertesplein-Peperstraat. Ze doet overigens sedert
eeuwen haar naam eer aan. Bevindt zich in Hoek 9 van het
Middenarnbacht.
Bron: RAZE. inv. nr .. 3170, 1730 juli 10

DE KRENTENBOOM
(hoefje en erve)
De vroegste geg.evens dateren uit 1720.
Dit hoef je was gelegen in Hoek 31 (De Oosthoek) in het Zuidam':'"
bacht. In 1720 werd het verkocht uit de boedel van Adriaan
Vincent.. Koper was David van Wegen, eigenaar van de aangrenzende
hofstede Welgelegen aan de Pykesweg. De belendingen waren als
volgt
omschreven:
Oost,
de
verkopers;
Zuid,
de
kercke
alhier;west het houfje den Krentenboom, koper Jan Brand (medeeigenaar van de hoeve Altijd Sorg,woonde daadwerkelijk op deze
boerderij.); noord, de verkopers ..
Bronnen: RAZE. inv. nr. 3166, foL. 15v 1720 maart 2
RAZE. inv. nr. 3154, foL.101v 1720 maart 1
Van IJSse.ldijk, Oude boerderijen inZ.eeland, blz.
183 ..
KRIEGSMAN
De juise ligging is ons niet bekend.
Bron: Mondelinge informatienr. 355.
DE KRIEKENBOOMGAARD
De vroegste vermelding dateert uit 1777.
Bedoe.lde boomgaard lag samen met het Oude Bosch meteen oppervlakte van 6 gem. 9 roeden in Hoek 1 in het Noordambacht.
Bron:RAZE. inv. nr. 3155, Fol. 236 r, 1777 januari 24.
'T KRIEKENBUS
Dit perceel lag in Hoek 41 van hetZuidambacht aan de Stadsweg.
Bron: mondelinge informatienrs .. 285, 338.
DE KROMME EN DWARSSTUKKEN
Dit perceel was gelegen in Hoek 32
oosten van de .A.bbekindersezandweg.
Bron: Mondelinge informatienr.. 5 7b.

van

het

Zuidambacht

ten

HET CROMME MEETKEN
De vroegste vermelding dateert uit 1566.
Het betreft een stuk land dat door het klooster van st. Paulus
Apostel te Brussel verkocht wordt aan Pieter Cornileszoon t'
Abbekinderen,gelegen in hetZuidambacht,benoorden Smallegange,
b.d.g oost, Marijcken Cornelis Matheusendochter, zuid, Pieter
Corneliszoon in 't Westhof , west en noord de Zoekweg. Het
betreft Hoek 32 van het Zuidambacht.
Overigens moeten wij constateren dat erin Kloetinge verschillende kromme meten zijn.
Bron: RAZE. inv. nr. 3117,fol60 verso, 1566 augustus 20.
DE CROMMEMEET

De vroegste vermelding dateert uit 1577.
Ook in latere jaren komt deze veldnaam voor in Abbekinderen of
de Jagthoek . Dit perceel lag met een oppervlakte van 2 gem . .,
luttel min ofme.er in hoek 32 in het Zuida.mbacht. Met aan
z·ekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt hier hetzelfde
perceel bedoeld als het voorgaande wat destijds eigendom was van
het klooster St. Paulus Apostel te Brussel. In een bron uit 1584
november 14RAZE. inv. nr. 313Dblijkt dat het perceel gelegen
was "aen twegelink benoorden' thuys smal legange " , dus in Hoek
32 ..
Bron:RAZE inv .nr. 3122, fol .. 83 recto, 1577 april 4..
DE KROMMEMEET
den Cro:mmenrneet
de Ro:mme Meet
De vroegste vermelding datee.rt uit 1607 ..
Deze meet lag met een oppervlakte van 2 gem. 70 roeden in Hoek 2
in het Noordarnbacht.
Bron: Verz. DE Witt Hamer, invnr. 1, fol. 2 recto, 1607
DE KRüMMEMEET
De vroegste vermelding dateert uit 1733 ..
Dit perceel WaS met een oppervlakte van 1 gem. 179 roeden
gelegen in Hoek 2 in het Noorda.mbacht en behoorde bij de
Hollandse Hoeve.
Bron:RAZE. inv. nr. 3l54,fol. 224v, 1733 januari 16.
DE KRüMMEMEET
De vroegste vermelding datee.rt uit 1776.
Dit perceel lag met een oppervlakte van 1 gem. lSO roeden in
Hoek 8 van het Noorda.mbacht in de buurt van de Heijnvaertshofstede.
Bron: Verz. De Witt Hamer, inv. nr. 5, 1776,. fol.
9r.
Mondelinge informatie nr.. 14.
DE KRüMMEMEET
Deze hoeknaam ligt in Boek 16 van het Middena.mbacht,
aan de Potmanswegeling.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 351.

liggende

DE KRüMMEDIJK
den kro:mmediek
Deze dijk was gelegen om de voormalige Bordeloosesluisen ligt
in Hoek 8 van het Noorda.mbacht.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 24
DE KRUISMEET
de kruijsmeet, den Cruysmeet
De vroegste vermelding dateert uit 1560 ..
Deze meet was met een oppervlakte van 4 gemet en 1quartier
gelegen in Hoek 15 in het Noorda.mbacht. In 1776 was Boudewijn de

Verzelewel eigenaar van dit perceel.
Wat de schrij fwij ze
betreft; in 1712 schreef men eenvoudig "de meet". zie ook: de
kortehoek.
Bron: RAZE. inv.nr. 3116, fol. 89 recto., l560dece:mber 24.
Mondelinge infor:matienr. 72.
DE KUNSTWEI
de kunstweie
De juiste ligging is ons niet bekend.
Bron: Mondelinge informatienr. 359
DE KUTE
Deze hoek heeft een uitweg op de Oostmolenweg via het Kuiterswegeling .. Dit is een benaming voor heel de hoek. Onderdeel van
Hoek 23 van het Middena:mbacht .De Kuiterswegelingis hiernaar
genoemd •.
Bron: Mondelinge informatienr. 766
DE KUUTE
de kuite
Dit perceel was met een oppervlakte van 4 aren 43 ca of 34
roeden gelegen in Hoek 23. Het perceel stond in 1931 kadastraal
bekend onder sectie C. no. 98bis.
Overigens is vermeldenswaard dat op8 augustus 1601 te Kloetinge
woonde Jan CornelisseKuijte.
Bronnen: Koopakte d.d. 1931 juni 4 ten verzoek van de erven van
Joh. Nieuwenhuijse te overstaan van notaris E.C. van Dissel.
DE KWAKKELBOOMGAARD
Het perceel was eigendom van dhr . Jacob Kakebeeke ..
Bron:RAZE. inv.. nr. 3174, 1805 januari 16.
DE KWEEKERIJ
Het perceel was gelegen aan de Heernisseweg Hoek 2 Noorda:mbacht
en maakte deel uit van de Zeeuwse Fruitteelt Mij , t Valkeslot ..
Bron: Mondelinge informatie de heer van Willigen, zie afzondelijke kaartje met de aanduiding B.
'TLAGE BUS
Ook genaamd het Achterste bus.
De vroegste vermelding dateert uit 1646.
Dit perceel was met een oppervlakte van 2 gem. 102
gelegen inBoek 15 in het Noorda:mbacht.
Bron:RAZE. inv .nr. 3152 Fol .. 20 verso., 1646 oktober 26.
'T LAGE KWADE PAARD
"t laege kwaeie paerd.

Dit perceel was gelegen in Hoek 38 in hetZuida:mbacht
Bron: Mondelinge infor:matie A.J. Blok te Kloetinge
DE LAGE HOEK

roeden

(Den laegen Hoek)
Dit perceel was gelegen in Hoek
grenzend aan de Monnikendijk.
Bron: Mondelinge informatienr. 703

22

van

het

Middenambacht,

DE LAAGTE
(de Laegte)
Dit betreft het kadastrale perceel, Gemeente Kloetinge sectieB,
nr. 414, Kadastrale plans 1830 ..
Bron: Mondelinge informatienr. 426.
HET LAGE GELDERLAND
De vroegste vermelding dateert uit 1652.
Dit perceel was meteen oppervlakte van 5 gem. 52 roeden gelegen
in het Noordarobacht . Wat de naam betreft mogen wij verwJ..Jzen
naar de aantekening: "Op 27 november 1601 verscheen de wever Jan
Gelders voor de Schepenen van Kloetinge inzake de vereffening
van schulden." Het perceel grond iswaarschijnlij k vernoemd naar
Jan Gelders ..
Bron:RAZE inv. nr. 3164. 11 oktober 1652
RAZE.. inv. nr. 3152. Fol. 103v, 1656 december 8.
JACOB LAMBRECHTSHOFF
De vroegste vermelding dateert uit 1601Deze hofstede was gelegen in Hoek 10 onder F .aan het einde van
de Zomerweg (oude situatie) en is vermoede I ij k afgebroken in
1825. Bij de transactie vaneen zeker perceel werd dit als volgt
gesitueerd: oost Jacob larobrechtshoff l
zuid ende west den
heerenwech, noort Pieter Reijmeltse. Zie ook " in den Polderdijek"
Bron:RAZE l inv. nr .. 3144, fol. 63 verso, 16üL, augustus 6.
LAMPERSMEED
De vroegste vermelding is uit 1688.
Dit perceel met een oppervlakte van 2 gem. 75 roeden was gelegen
in Hoek 20 of Hoek 21 in het Middenarobacht.
Bron:RAZE. inv. nr. 3195, stuk 12, 1688 juni 28.
IN DEN LANDTMAN
De vroegste vermelding dateert uit 1600.
Dit zal waarschijnlijk vroeger een herberg geweest zijn.
"CornelisJacobse weerdt in den Landtman" (waard In den landtman)
Bron:RAZE. inv. nr. 3143, fol. 49r, 1600 november 20.
LAND VAN DAGEVOS
De vroegste vermelding dateert uit 1957.
Het percel lag met een een oppervlaktre van 1gemeteen 52.3.
roeden in Hoek 31 van hetZuidamabacht. Het is waarschijnlij k
naar een pachter genoemd.
Bron: Uitreksel uit het kadastrale plan van de gemeente Goes t
sectie C, 1957 februari 1957.

LAND VAN DEKKER
De vroegste vermelding dateert uit 1957.
Dit perceel lag in het Zuidarobacht.
Het perceel was genoemd naar de pachter.
Bron: Uittreksel uit het kadastrale plan van de gemeente Goes.,
sectie C, 1957:Eebruari 1957.
"'T LAND ACHTER 'T GOOGE BUS"
Dit perceel bevond zich in Hoek 15 van het Noordarobacht,
noorden van de Dopweg.
Bron: Mondeling inlichtingnr. 605

ten

" 'T LAND VAN CLAUS"
Dit perceel lag in Hoek 31 van hetZuidarobacht, in de buurt van
het
Psychiatrisch
Ziekenhuis
Zeeland,
grenzend
aan
de
Oos tmolenweg ..
Dit perceel isongetwij :Eeld genoemd naar de heer Claus destijds
wonende op de villa Ma Retraite op de hoek Voorstad - patijnweg.
Bron: Mondelinge inlichting nr. 209.
" 'T LAND VAN JAKES"
Dit land is ongetwijfeld genoemd naar de heer Jacq. Everse en
was gelegen grenzend aan de westzijde van de Manneeweg.
Bron: Mondelinge inlichting nr. 501.

" 'T LAND VAN KAKEBEEKE"
De naam van dit perceel is ongetwij feld verbonden aan de fam.
J.Q.C.Kakebeeke uit de omgeving van Kloetinge. De ligging is ons
niet bekend
Bron: Mondelinge informatienr. 229
" 'T LAND VAN DE MANDE"
Dit perceel lag in Hoek 14 van het Middenarobacht aan de Oostmolenweg, tussen het Btenenpad en de Oostmolenweg.
Bron: Mondelinge in:Eormatienr. 411
" 't LAND VAN POORTVLTET"
Dit perceel is genaamd naar Hubrecht Poortvlieten was gelegen
in Hoek 16 van het Middenarobacht .
Bron: Mondelinge informatienr. 776.
" 'T LAND VAN BIEMEN"
Dit perceel was gelegen in Hoek 2 in het Noordarobacht, naast het
Heulblok.
Zie kaartje goes.

Bron: Mondelinge informatienr. 465
" 'T LAND VAN SLAGER"
De naam is geb6ndenaan de geslachtsnaam Slager uit Kloetinge.
het voorste deel van deze grond heet' t Hoge Stik" . Dit perceel
was gelegen in Hoek 8 van het Noordamabacht, grenzend aan de
Jokweg.
Bron: Mondelinge informatienr. 75.
" 'T LAND VAN STRAUB(Stroop) "
Dit perCeel was gelegen in Hoek 4 van het Noordambacht,
zuiden van de KattendiJkse dijk.
Deze naam is gebonden aan de Kloetingse familie Straub.
Bron: Mondelinge informatienr. 502.
"'TLAND OVER DJ HEULE'
Dit perceel was gelegen in Hoek 17 van het Middenambacht,
noorden van de Bredeweg •.
Bron: Mondelinge informatienr. 611

ten

ten

" 'T LAND VOOR DE RUNDERWEIE"
Dit perceel lag in Hoek 15 van het Noordambacht ten zuiden van
de Monnikendijk.
Bron: Mondelinge informatienr.602
DE LANGE ACKER
De vroegste vermelding dateert uit 1650.
De Juiste ligging van dit perceel is niet bekend.
Bron:RAZE. inv. nr .. 3192, katern 68, 1650.
DE LANGE BAGINEMEET
De vroegste gegevens dateren uit 1662.
Dit perceel was met een oppervlakte van 4 gem. 50 roeden gelegen
in Hoek 32 van het Zuidambacht.
b. d. g. Oost: Spiritus Sanctus van Goes;
Zuid: de weduwe van Eewout Jansse van de Vrede:
West: De Lange Pat
Noord: Adriaen van Centen
Bron: RAZE.. inv. nr. 2084, fol. 279r, regel 11, 1662 oktober 2.
DE LANGE BRUGGE
(de langhe Brugge)
De vroegste vermelding dateert uit 1579.
Dit perceel lag met een oppervlakte van 1. gem. 150 roeden in
hoek 34 in het Zuidambacht.
Bedoeld perceel is stellig genaamd naar de brug die lag over de
brede Smallegange ter plaatse.
Bron.:RAZE., inv. nr. 3125, fol 51 recto, 15 Juni 1579.
HET LANGE DI JKJE
(het Lange DiJcktie)

De vroegste vermelding dateert uit 1677.
Dit perceel ligt met een oppervlakte van 2 gem. 119 roeden in
Hoek 9 in het Middenambacht . Haaks op dit dij kje lag het
afgegraven Korte dijkje. Het Lange Dijkje dat dwars door de
Bijganghoek loopt is ongetwij .feld één van de vroegste waterkeringen aan de noordzijde van het dorp geweest.
Bron:R.A.ZE. inv.nr. 3194, 1677 juni 24.
DE LANGE KORTE WEIDE
Deze tegenstrijdige benaming berust op mondelinge inlichting nr.
504. Dit perceel bevond zich in Hoek 8 van het Noordambacht,
grenzend aan het Schellemoerswegeling.
DE LANGE MEET
De oudste vermelding dateert uit 1585.
Dit perceel bevindt zich in Hoek 23 van het Middenambacht . en
had een grootte van 5 gemeten van 44 roeden.
Bron: Archief Hervormde Gemeente Kloetinge, inv. nr. 819, 1585,
fol.. 2 verso.
DE LANGE HALS
(den langen oals)
Dit perceel bevond zich in Hoek 15 van het Noordambacht in de
buurt van de Huisvaertshofstede.
Bron: mondelinge informatienr. 71 en 155.

HET LANGE PAD
(het lange pattie)
De oudste vermelding dateert uit 1717.
Dit perceel bevindt zich in hoek 32 in het Zuidambacht en wel in
de Gasthuishoek..
Bron:RAZE. inv . nr.. 3197, 1717 maart 28, nr. 174.
DE LANGE REEPEN
Dit perceel was gelegen in Hoek 2 in het Noordambacht.
maakte deel uit van de Zeeuwse Fruitteelt Mij ' t Valkeslot.
Bron: oud kadasternr. 131.
Mondelinge informatienr. 315

Het

DE LANGE SCHINKELS
Dit perceel bevindt zich in Hoek 16 van het Middenambachten
ligt aan de Daniëlsweg.
Bron: Mondelinge informatienr. 42
HET LANGE STUK
( 't lange stik)

Dit perceel bevindt zich in Hoek 19 van het Middena.IIÛ?acht,
westen van de Dee.
Bron: Mondelinge informatienr. 706

ten

DE LANGE STRECKE
De vroegste
Het betreft
niet bekend
Bron: Arch.
fol .. 2r.

vermelding dateert uit 1585.
een perceel groot 1,5 gem. waarvan de juiste plaats
is.
Herv. Kerk KLoetinge, inv. nr. 819, rekening 1585,

HET LANGE WEGELING
( 't langhe weghelingh)
De vroegste vermelding dateert uit 1600.
Dit wegelinghetrefteen uitrit t.b.v. 't Huijs
gelegen in Hoek 10 onder F.
Bron:RAZE. inv. nr. 2041 , Fol. 304, 1600 april 24.

op de Weije

DE LANGE WEIDE
(de lange weie)
Deze percelen bevinden zich alle in Hoek 43 van hetZuida.IIÛ?acht.
Van dit formaat zijn er verschillende weiden bekend.
Bron: mondelinge informatienrs . 301,316,347, M. Vermue te K1oetinge •.
DE LANGE WENDEN
Deze benaming is aan diverse percelen toegekend. De volgende
percelen zijn bekend: Hoek 15 van het Noordambacht, Hoek 3 in
het Noordambacht ten oosten van de Stelleweg . Hoek 31 van het
Zuida.IIÛ?acht, liggende ten noorden van de Wrangeweg. Hoek 22 van
het Middena.IIÛ?achttenwesten van de Monnikendijk.
Bron: mondelinge informatienrs. 19,31,122,287,345,403,
532.,617.
HET LANGE WEIDJE
(het lange weycken)
De vroegste vermelding dateert uit 1560.
Deze weide was zonder nadere aanduiding gelegen in het
ambacht ..
Bron:RAZE. inv. nr. 3116, fol 83 recto, 1560 september 4.

Noord~

'TLEEG SCH1JUREN HOFF
( Het laag Schuur en Hoff)
De vroegste vermelding dateert uit 1678.
Dit hof lag met een oppervlakte van 5 quartieren in Hoek 6 in
het Noordambacht
aan de Achterweg. Het was stellig een tegenhanger van het Hoog Schuurenhoff.
Bron:RAZE. inv. nr. 3194, 1678 juni 15.
HET LAGE WEIDJE
(het 1eech weyken)

De vroegste vermelding dateert uit 1591 ..
Deze weide was meteen oppervlakte van 2 gem. 31 roeden gelegen
in Hoek 1 in het Noordambacht.
Bron:RAZE. inv. nr. 3199, 2e lias, nr. 323., fol 1 verso, 1591
juni 7.
LEIDAm: WEGELING
(lijldane wegeling en liebdane wegelingh)
De vroegste vermelding dateert uit 1586.
Dit wegeling lag in Hoek 22 in het Middenambacht .. Opvallend is
dat dit wegeling juist op de a:Escheidingtussen de hoeken 20 en
22 lag. Het lag meer voor de hand dat de in beide hoe.ken lopende
waterloop deze hOeken zou scheiden.
Bron:RAZE. inv. nr. 3132,:Eol44 rekto, 1586 december 6.
DE LEIDING
Bedoeld wordt het afwateringskanaaltje van het Waterschap de
Breede Watering Bewesten Yerseke wat van west naar oost door
Kloetinge loopt. Deze leiding is aangelegd voor 1840.
Bron: Tussen Afsluitdammen en Deltadijken, blz. 307.
HET LEIDINGSTUK
( 't leidingstik)
Bij het graven van de Leiding ontstonden er lange smalle kavels
langs dit ontwateringskanaaltj e, die benaamd werden met "het
leidingstuk'. Hier zijner een aantal te traceren, namelijk in
Hoek 8 van het Noordambacht,aan de Jokweg . In Hoek 23 van het
Middenambacht, grenzend aan de spoorlij n. Eveneens in Hoek 23
van het Middenambacht, aan de Kuterswegeling.
Bron: Mondelinge informatienrs. 26,386,767.
HET HOEFJE VAN PIETER LESCHOT
De vroegste vermelding dateert uit 1689.
Dit hoef je was gelegen in Hoek 27 in het Zuidambacht. De
secretaris Pieter Leschot woonde op de boerderij Altijd Borg aan
de 's-Gravenpolderseweg. Hier tegenover was een woning of
perceel grond dat genoemd was naar een zekere Doomans.
Bron: RAZE. inv.nr. 3195, nr. 25, 28 maart 1689.
DE LEVEHMEETE
(de Levergemeet)
De vroegste vermelding dateert uit 1587.
Dit perceel was met een oppervlakte van 7 gem. 18 roeden met een
wegel.:i.jnck van 30 roeden gelegen in Hoek 24 in het Middenambacht.
Omstreeks 1587 werd dit perceel verkocht door Jacob Willemszoon.
Bron: RAZE. inv .nr. 3139, nr .. 3, circa 1587.
LICKEBAERT
(op Lickebaert, Put van Lickebaerd)
De vroegste vermelding dateert uit 1593.
Dit perceel was met een oppervlakt.e van 1, 5 gemet gelegen in

Hoek 42 in het Zuidambacht,ten westen van de's-Gravenpolderseweg.
Genoteerd werd: "ende CornelisJansse beloift dese drijegemeten
roineen halff quartier die staet tot ypotheque van het landt dat
hij gecocht heèft van Pieter Claesse liggende op Lickebaert vrij
temaeckenaleer CornelisMeulman zijn laatste penningen sal
geven" .
Een lickebaert is een zogenaamde "krentenbaard" ( zweren om de
Mond) .• Waarschijnlijk was het perceel eigendom van iemand, die
zo een soort haard had.
Bron: FAZE. inv. nr. 3138 foL 47 versO, 1593 januari 15.
LIJENHOEK OFTE LIEVLIET
(ook wel genaamd Lienhoek of Lijkvlietshoek)
De vroegste vermelding dateert uit 1707.
Deze hoek is als volgt omschreven:
"aan de Breeweg beginnende van Westen in StrekkendeZuijd op" ..
"Springt van hierop den hoek van de vierwegt Schiedinge"
Het betreft een zeer kleine hoek in het uiterste zuiden van
Kloetingeen staat bekend als Hoek 37 in het Zuidambacht.
Bron: Verzl De Witt Hamer, inv.nr. 22, foL 11v.
DE LINDEBOOM
(Het Lindeboomtie)
Dit boompje stond naar alle waarschijnlij kheid op de splitsing
van de Oostmolenwegen de Abbekindersezandweg, in Hoek 26 in het
zuidambacht.
Bron: Mondelinge informatienr.. 531, 779.
DE LINDEBOOMWEIDE
(de Lindeboomweie)
Dit perceel ligt in Hoek 26 van hetZuidambachtaan de Oostmolenweg.
Bron: Mondelinge informatienr. 332
'T LINDEBUS

Dit perceel ligt in Hoek 26 van het Zuidambacht aan de Oostmolenweg.
Bron: Mondelinge informatienr. 138,233
LINDENBERG
(ook genaamdSchippe rsbos)
Dit perceel bevindt zich in Hoek 26 van het Zuidambacht aan de
Oostmolenweg.
Bron: OW.P. Beye te Kloetinge.
LIJSBETHOUC
De vroegste vermelding dateert uit 1598.
De juiste ligging is ons niet bekend.
Bron: RAZE. inv. nr. 3141, FoL 53r, 1598 juni 4.
MAERTENS CAPELLE
(Sinte Maertens Capelle in de Groe)

De vroegste vermelding dateert uit 1573.
Zie verder Sint Maarten in de Groe.
Bron: RAZE. inv. nr. 3119, katern 14,
augustus 17.

fol.

86

recto,

1573

'T GRONDJE MACHTELDS
(Magtelsgrondj e)
Dit perceel lag ten zuid-westen van de afsplitsing 's-Gravenpolderseweg- Pykesweg. Hier mag verwezen worden naar "Oude
boerderijen in Zeeland" van van TJsseldijk, blz. 177.. Daar wordt
in dezelfde Hoek genoemd de naam "OoltgenMachtelds Hofstede".
Mogelij k stond zij voor 1589 vlak bij de plaats van de hoeve
Welgelegen aan de pykesweg.
uit de overloper van de Parochie 's-HeerAbtskerke uit 1589
citeren wij het volgende: "Adriaen Bouwenshouck ten zuiden van
Smalleganges land daer de Duijvekeet op staat aan dearohachtsscheidingemet Go.es vanhier gesprongen over ende suyt aen de
Heerenwechop OolkenMachtelds Hofstede.. Welke hofstede dit is,
is niet bekend. Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk. Dit
perceel lag in Hoèk 28 van het Zuidarobachthij de boerderij van
de heer Harinck.
Bron:Overloper parochie 's-HeerAbtskerke, 1589, archief van
het waterschap De Breede Watering Bewesten Yerseke, 15301959, inv. nr. 396.
Mondelinge informatienr. 253.
MAGDALENAHOEVE
Deze boerderij is gelegen aan de Pietersweg 1 in de zgn.
Achterste Groeen werd bewoont door de heer J. F . Buij srooge . De
hoeve is destijds genaamd naar de patrones, Maria Magdalena, van
de R.K-Kerk in Goes.
Deze gevens berusten op mondelinge informatie.
DE MANNEEWECH
De vroegste vermelding dateert uit 1557.
De Manneeweg loopt vanaf het Noordeinde naar de Oude Zee'dijk (Noorddijk) .. Ze is genaamd naar het buurtschap Mannee,
terwijl Mannee ook bekend is als geslachtsnaam van zekere
familie van die naam.
Bron: RAZE. inv. nr. 3114, 2e katern, nr. 5, fol. 86 verso,
1557 ..
HET MARCKTVELT
HET MERCTVELT
Dit wordt ook wel geschrevenals't martvelten de Markt.
De vroegste vermelding dateert uit 1560.
Het betreft het plein gelegen om de Vaate, het plein waar
destijdS de kermis gehouden en de ring werd gestoken.
Onder de naam "het marcktvelt" werd ook verstaan de openbare
drinkput zijnde de Vaate. Gelegen in Hoek 9 van het Middenambacht. Werd ook genoemd Parochievaete. Zie aldaar.
Bronnen: RAZK. inv. nr. 3116, katern 11, fol. 77 verso, 1560
mei 15.

RAZE. inv.. nr. 3121, 1575 mei 3.
DE MEEKRAPOVEN
De vroegste vermelding dateert uit 1704.
Deze oven was gesitueerd aan de oostzij de van den rinck van het
kerckhoff op arnbachtsheeren vroone.
De juiste ligging werd als volgt vastgelegd:
Oost: Geerart van Noorden cs.
Zuid: de verkopers (fam. Swartepoorte en Pieterse)
West: de Heerestrate
Noord: Jan Pieterse straatmakers weduwe.
Bron: RAZE, inv. nr. 3154, fol. 13 v., 1704 februari
HET MEELHUISJE
Dit huisje was op 241 roeden gelegen in Hoek tOonder G in het
Middenarnbacht in Paaps land, op het einde van deZomerweg{oude
situatie). Behoorde bij het paardegrut of boekweitmolen op het
dorp. In de loop der jaren waren er in Kloetinge 3 meelhuisjes.
1703: op het einde van de Zomerweg.
1730: Op het einde van het Vogelzangspad aan de Voorstad in
Goes.
1824: op de "Winkelhaak" in Beoostervaart.
Bron: Goesche Courant, 1815, nr 59, 24 july
C. Beenhakkerte Kloetinge ..

'T MEESTERHUIS
( 't Meestershuus)
Deze benaming betrof het in 1912 gebouwde pand Geertesplein 13.
Op dezelfde plaats stond het voorgaande meestershuis van gemeentewege bestemd voor het hoofd van de 0.1. school. Het werd
onder meer bewoond door meester Isaac de Wilde.
Bron: A. J.. Blaken C. Beenhakker te Kloetinge.
HET MEISJE
Enkele percelen luisteren volgens .mondelinge inlichtingen naar
deze naam.. Het perceel lag in Hoek 5 onder C tegenover de
Hoekkasse.
De andere percelen betreffen de nrs. 415 en 459. Het ene lag in
Hoek 3 van het Noordambachten het andere lag in Hoek 7 van het
Noordambacht aan de Daniëlsweg.
Bronnen: zie boven.
DE MERKENDIJK
(de merkendiek)
De vroegste vermelding dateert uit 1591. De juiste ligging van

deze dijk is niet bekend.
Bron:RAZE., inv. nr.. 3186., katernnr. 31, fol 1 verso, 1591
januari 14.
Mondelinge informatienr .. 724
MERTEN GHIJSMEET
De vroegste vermelding dateert uit 1525.
Dit perceel lag met een oppervlakte van 4 mOrgen en 10 roeden in
Hoek 7 in het Noordambacht . Het is niet bekend wie deze Merten
Ghijs is geweest. Deze meet grensde in het zuiden aan de
Daniëlsweg ..
Bron:RAZE., inv. nr. 174.3 ,fol. 8v.
T METJE
T METJE ACHTER DE BOOMGAARD
'T Met je achter den boogert"
I

I

Het is niet verwonderlijk dat verschillendegrondgebruikers op
hunbedrij feenstukje grond hadden liggende ter grote van één
gemet dat de naam van '" tMetje" kreeg.
Deze percelen liggen in verschillende hoeken.
In Hoek 15
Noordambacht, ten oosten van Huisvaertshorstede. Op het grondgebied van Goes of 's-Heer Abtskerke ligt ook een lapje van
dezelfde naam.
In Hoek 20 Middenambacht,
liggende aan de
Bredeweg.
Uit mondelinge inlichtingen kwamen de volgende nummers ter
tafel: nr. 20,261, .328, 429.

'T MIDDELSTE
Dit perceel lag in Hoek 31 van het Zuidambacht . Het is een
strook weiland lopende van de Abbekindersezandweg naar de
Groeweg.
In Kloetinge houdt men gaarne de zaken in het midden. Op zeven
verschillende plaatsen wordt in combinatie met andere aanduidingen het midden of het middelste als naam gebruikt.
Bron: Mondelinge informatienr. 1.32.
DE MIDDELSTE BOOMGAARD
( de Middelste bOÇlgerd)
Dit perceel was gelegen in Hoek 2 in het Noordambacht aan de
Heernisseweg zijnde een onderdeel van de Zeeuwse Fruitteelt Mij
't Valkeslot.
Zie afzondelijk kaartje
Bron: Mondelinge informatie de heer van Willigen.
DE MIDDELSTE NEGENGEMETEN
Dit perceel was gelegen vlakbij de boerderij Noordhoek.

Gelegen in Hoek 2 in het Noordarobacht.
Zie afzonderlijk kaartje Goes.
Bron: Mondelinge inlichting B.M Nieuwenhuize te Goes.
DE MIDDELSTE VIER GEMETEN
Dit perceel was gelegen in Hoek 31
buurt van de Wrangeweg.
Bron: Mondelinge informatienr. 129.

in hetZuidarobacht

in de

DE MIDDELSTE HOEK
(den Middelsten oek)
Dit perceel lag in Hoek 31 van het Zuidarobacht ten oosten van de
Oude Bogert en het Voorstoepje . Ten oosten van d e ' s~Gra
venpolderseweg ..
Bron: Mondelinge informatienr. 202
DE MIDDENSTIKKEN
Gelegen in Hoek 31 in het Zuidarobacht.
Mondelinge informatie op grond van het Bouwboek van de boerderij
Plantlust (Thoorenaars
Plantlust) .'
Hier
lagen
drie
kersenboomgaarden de voorsten, de middels ten en de achtersten. Deze
lagen achter elkaar van de Abbekinderse Zandweg tot aan de
Groeweg..
Bron: Mondelinge informatienr. 56 b.
MIDDENHOF
Deze boerderij is gelegen in Hoek 31 in het Zuidarobacht aan de
Abbekindersezandweg nr. 4. Ze is bewoont door fam. B van
Nieuwenhuijze.

DE MIRAKEL
Waarom zou er in een zo oud gebied als Kloetinge niet eep.
mirakel geweest zijn?
Uit de mondelinge informatie blijkt dat dit perceel gelegen was
in het Noordarobacht ten oosten van de Stelleweg nr. 63 •.
Het betreft de oude kadastrale nrs. Sectie A, nrs.. 56, 57 en
58. (Plans 1830).
OP MIRAKELE
(liggende op mirakele)
De vroegste vermelding dateert uit 1556.. Dit perceel lag meteen
oppervlakte van 2,5 gemet in Hoek 3 in het Noordarobacht ..
Bron: RAZE. inv. nr. 3113, 6e katern, fol. 58 recto, 1556
november 7.
DEMlRAKELPUDT, HET MlRAEKELPUT
De vroegste vermelding dateert uit 1575.
De mirakelput lag vermoede I ij k naast de mirakel. Ter plaatse is

nog duidelijk een behoorlijk hoogteverschil in het terrein te
zien. Daarnaast stond deze put bekend als een openbare drinkput
waarvan de volgende vermelding getuigt:
UJan Claessen, uyt eracht vaneen vyerschare van begeerte., Johan
.A.drszn. Blanq, Rentmee$ter mijn heeren van Cloetinge ende als
schout der zelver prochije heyscht dat hij zijn beesten nyet
meer en zal voirtsaen laeten gaen drincken in den drijnckput
genaemptmirakelpudt"
Bron: R.A.ZE., inv. nr. 3121, fo1. 21 verso, 1575 augustus 13.
DE MIRAKELWEG
De vroegs}:e vermelding dateert uit 1677. Welke weg of pad hier
bedoeld WOrdt, is ons niet bekend. Stellig moet deze weg bij de
Mirakel gezocht worden.
Bron:RAZE .. inv. nr. 3194, 1677 juni 24 ..
DE MlRAKELWEIE
De vroegste vermelding dateert uit 1696.
Deze weide was gelegen in Hoek 3 in het Noordarnbacht.
Bron:R.A.ZE. inv . nr. 3153, fo1. 172r., 1696 januari 6..
'T MODDERSTUK
( 't Modderstik)
Betreft Gemeente Kloetinge kadastraal perceel sectie B, nr.
191., Plans 1830, Hoek 16 Middenarnbacht, ten zuiden van de
Daniëlsweg•.
Bron: Mondelinge informatie A.J. Blok te Kloetinge.

MOERBESIENMEET
De vroegste vermelding dateert uit 1567.
Dit perceel was gelegen in het Noordarnbacht.
In 1567 baent Cornelis .Macharissen dit perceel.
Bron: Archief Weeskamer Goes, voorl, nr. 28w,fol. 215 verso,
1567 december 15.
DE MOERDIJK
De vroegste vermelding dateert uit 1712.
De juiste plaats kunnen wij niet aangeven.. Wel kUnn.en wij
aannemen dat deze dijk iets te maken had met het moeren of
darinkdelven ..
Bron: Arch. Herv. kerk Kloetinge, inv. nr. 296, foL. 4 recto,
1712
DE MOERKUULE
De juiste ligging van dit perceel is niet bekend. Het lag van
achter tegen het zogenaamde Monsterland. Waarschijnlijk in de
richting van de Monnikendijk.

omwaaide en in 1704 werd de huidige molen gebouwd.
Bron: RAZE., inv. nr. 3128, foL 46 recto, 1583 januari 29.
DE MEULHOEK
DE MOLENHOEK
De Molenhoek is
grenzend
aan
Kuiterswegeling,
Bron: mondelinge

een onderdeel van Hoek 23 in het Middenarnbacht.,
de
Verlengde
Patijnweg.
Gelegen
aan
de
een zijweg van de Molenweg.
informatienr. 528,768.

DE MEULMEET
De vroegste vermelding dateert uit 1648 ..
Deze grond lag met een oppervlakte van 3 gemet en 250 roeden in
Hoek 41 in hetZuidarnbacht .( Mogelijk kan het ook de hofstede
Middenhofzijn. Zekerheid is hierover niet te verkrijgen)
Bij de transacitewerd het perceel als vogt beschreven:
Oost: het wegeling; Zuid: Adriaan Kelle; West Bart Hoogesteger;
Noord: de Heerewegh.
Bron.:RAZE.inv. nr. 3152, fol. 35 recto, 1648 november 27.
DE MOELMEEDT
De vroegste vermelding dateert uit 1580.
Dit perceel was meteen oppervlakte van 414 roeden gelegen in
Hoek 6 in het Noordarnbacht aan den Achterweg.
Bron:RAZE. inv.nr. 3126, loS velletje nr. 2,1580.

DE MOELMEEDT
De vroegst vermelding dateert uit 1575.
Dit land groot "vyergemeten luttel min of meer" was gelegen in
het Zuidarnbacht. Een juiste plaats is ons niet bekend.
Deze aantekening betreft een schuldbekentenis van Lauris
Geertsen te Blaemskinderen.
Bron:RAZE. inv. nr. 3121, .foL 37 recto, 1575 april 13.
HET MOOLPUTTIE
HET MUELPUDTKEN
('t Meulpitje)
De vroegste vermelding dateert uit 1579.
Deze put was gelegen op de afslag van de Kapelseweg naar de
Oostmolenweg. Overigens was deze put geregistreerd als openbare
drinkput ..
Bron: RAZE. inv . nr. 3125,fol 9 recto, 1579 mei 27.
Mondelinge informatienr. 416
DE MOLENBERG
DEN MOOLBERGH

Bron: Mondelinge inlichtingnr. 264.
HET MOERWEGJE, DE MOERWECH, HET MOERWEGHEN
De vroegste vermelding dateert uit 1556 •.
Dit wegje/een z.g. zoekwegje, liep tussen de Hoeken 21 en 22
van het .Middenaffibacht. Het zal stellig geleid hebben naar een
moergebied.
Bron:RAZE. inv. nr. 3113, 1556 mei 2, blz 59 verso.
Mondelinge informatienr. 765.
DE MOERPUT, DE MOERPUDT
(de Moerpit)
De vroegste vermelding datee.rt uit 1579.
Deze put ligt nog steeds in Hoek 9 in het Middenaffibacht en was
destijds geregistreerd als openbare drinkput.
Bron:RAZE. inv. nr. 3125, fol. 8 verso, 1579 mei 29.
DE MOERPUTBOOMGAARD
(de Moerpitboogerd)
De boomgaard lag ten westen van de Moerput in het Middenaffibacht
in Hoek 9.
Bron: Mondelnge inlichting S.J. Noteboom te Kloetinge.
DE MOERPUTWEIDE
DE WEIDE GENAAMT DE MOERPUT
(de Moerpitweie)
De vroegste vermelding dateert uit 1697.
Deze weide was gelegen in Hoek 9 in het Middenaffibacht, ten
zuiden van het Lange Dijkje. De oppervlakte bedroeg 5 gemet 42
roeden ..
Bij bedoelde transaktie was de verkoper:
Adriaan Gort voor de heer Gualterus van Wiskercke.
De koper was : Meester Gerardus van Berge ..
Het perceel was gelegen binnen de gemerken:
Oost: Huijbregt Smallegange en Jacobus Bruine
Zuid: Pier van Noorden
Westen noord: de koper.
Bron: RAZE. inv. nr. 3153. PoL 195 v. / 1697 november 29.
Mondelinge informatienr. 47.
DE MOESTUIN
veldnaam bevindt zich in Hoek 15 in het
liggende in de buurt van de Huisvaerthofstede.
Bron: Mondelinge informatienr. 4
Deze

Noordambacht,

DE MOLEN
De vroegste vermelding dateert uit 1583.
Ze was gelegen in Hoek 9 in het Middenambacht.
Bedoeld is de zogenaamde Oostmolen aan de Kapelseweg. Enkele
geslachten was de molen eigendom van de fam. Herdink. Thans is
ze eigendom van Ir.. Mans . Bekend is dat de Oostmolen in 1703

De vroegste vermelding dateert uit 1714.
Deze herg was gelegen in Hoek 9 in het Middenamb.acht. Bedoeld is
ongetwijfeld het bergj e waarop de huidige molen aan de
Kapelseweg staat.
Bron:R1-\.ZE. inv. nr. 3166fol. 9r., 1714 juni 23.
DE MOLENWEIDE
DE MOOLWEYE
De vroegste vermelding dateert uit 1627. Dit perceel was met een
oppervlakte van 3 gemet, 264 roeden gelegen in Hoek 23 in het
Middenambacht. Het betreft de weide die tegenover de molen aan
de Kapelsewegwasgelegen.
Bron: R1-\.ZE. inv. nr. 3164, 1647 december 17.
DE MOLENWEIDE
DE MOOLWEIJE
De vroegste vermelding dateert uit 1718.
Deze bij de molen behorende weide lag met een oppervlakte van 2
gem. 258 roeden in Hoek 9 in het Middenambacht. Hier is bedoeld
de weide gelegen aan de oostzijde van de molen.
Deze weide werd destijd verkocht voor wijlen rentmeester Cornils
van der Hickeaan .Abraham van Beusekom. De ligging werd als
volgt beschreven:
Oos t:'twegel inkt
Zuid: destrate;
West Jan van den Heuvel;
Noord: de weduwe van Pieter den Decker.
Zowel ten noorden als ten zuiden bevond zich bij de Molen een
moolweide.
Bron: R1-\.ZE. inv. nr. 3154., Fol. 92r, 1718 december 16.

DE MONNIKENDIJK
DE MONNEKENDIJK
(de Munnekendiek)
De vroegste vermelding dateert uit 1716.
Deze dijkweg loopt vanaf de Kapelseweg naar Kattendij ke. Het
betreft de oude oostgrens tussen Kloetinge, Kapelle en Kattendij ke. In het nabijgelegen bos van heer Hillewerd destijds
mustaart verkocht. Volgens Dr. c. Dekker in zi j n boek ZuidBeveland,blz. 183, moet de Monnikendijk rond 1190 zijnaangelegd.
Bron: RAZE. inv. nr. 3197, nr. 146, 1716 april 13.
Dr.C. Dekker, Zuid-Beveland, blz. 183.
MONNIKENLAND
MONNEKENLANDT
De vroegste vermelding dateert uit 1591.
Dit land lag met een oppervlakte van 28 gemet 71 roeden in het
noorden van Hoek 22 in het Middenambacht .. Dit stuk grond lag
tussen De Dee en de Monikendijk
Bron:RAZE. inv . nr. 3137, 3e katern, 29ste pagina bovenaan,

1591 november 13.

MONSTERHOUCK
Deze hoek betreft nr. 22.
De vroegste vermelding dateert uit 1502. Deze voornam.elij k in
Kattendij ke g.elegen Hoek strekte zich uit tot in Kloetinge. Wat
dit laatste betreft lag ze tengenover de boerderij Monnikenhof
aan de Monnikendijk. Volgens dr. Dekker is de naam. monsterhoek(in feite Kloosterhoek) door de toenmalige bevolking
geg.even. Op 1 februari 1502 werd Jan Vettegrave in zijn funktie
van abt van het Klooster van der noest beleend met het tiend
geheten Monsterhouck teCloetingen.
Bron: Dekker, Zuid-Beveland, blz.. 106 ..
MOOI ANSJE
Dit perceel was gelegen in Hoe.k 39 onderT in het Zuidambacht.
Bron.: Mondelinge informatie.
DE MORKUNE
Dit perceel was gelegen in Hoek
liggende aan de Bredeweg..
Bron: Mondelinge informatienr. 103 ..

22

van

het Midddenambacht,

DE MOSSELBANK
Dit perceel behoorde in vroeger tijd kadastraal tot de gemeente
Kloetingeen is later bij de indij king bij de Wilhelminapolder
gekomen.
Bron: Mondelinge inforrnatienr. 480.

MOY KRIJNES WEYE
De vroegste informatie dateert uit .1633.
Dit weiland lag meteen oppervlakte van 500 roeden in Hoek 22 in
het .Middenambacht •.
Bron:R.A.ZE. inv. nr. 3164, 1633 juni 21.
DE MUlJE
De vroegste vermelding dateert uit 1575.
Ditpercel met een oppervlakte vam. 5 gemet 2 roeden was gelegen
in hoek 13 van het Middenambacht .. Het was een openbare drinkput ..
Bron: RAZE, inv. nr. 3121, foL 6 recto, 1575 mei 3 ..
OP DE MUlJE
De vroegste vermelding dateert uit 1585.
Dit perceel lag met een oppervlakte van 2 g.emet 26 roeden op de
Muije in Hoek 13 in het Middenambacht. In latere jaren bedraagt
deze oppervlakte zelfs ruim 5 gemeten.. Bedoeld is het
lage weilandgebied dat rond 1900 achter de Brederodestraat tot
tegen de Koningin Wilhelminastraat lagen doorliep tot aan de

, s~Gravenpolderseweg., tot aan de zogenaa.rade Rietput ..
Bron: Archief Hervormde Kerk Kloetinge, inv. nr.819, fol 4verso,
1585.
DE MUI JEWEYE
De vroegste vermelding dateert 1641. Dit perceel met een
oppervlakte van .2 gemet 151 roeden was gelegen in Hoek 13 van
het Middenambacht . Mogelij k het vroegere weiland achter de
Brederodestraat.
Bron:RAZE, inv. nr. 3151, foL 79 recto, 1641 februari 8.
NAMOERS BOOGAERT
De vroegste vermelding dateert uit 1659.
Deze hoomgaard,groot 1 gemet, was gelegen in Hoek 43 in het
Zuidambacht.
Bron:RAZE. inv. nr. 3203 c, fol. 7 verso, 1659 novemher 3.
NAMOERSMEET
De vroegste vermelding dateert uit 1663.
Dit land waS met een oppervlakte van 2 gemet 188 roeden gelegen
in Hoek 43 in hetzuidambacht. Bedoeld perceel lag b.d.g.:
Oost: de kerke alhier;
Zuid: Cornlis van Sunder;
West: dewatergangh;
Noord: Johan Hoogesteger;
Zie ookZundershof. Tn 1676 maakte de Na.raoersmeet deel uit van
de boedel van Marinus Kalloo •.
Meetkenszijn strookjes bouwland door ondiepe greppels geschei~
den ..
Bron:RAZE. inv. nr. 3152 foL 160v., 1663 januari 12.
DE NEGENGEMETEN
Mondeling werden vier percelen gemeld, die luisteren naar de
veldnaa.rauDe Negengemeten" .
De eerste vermelding komt voor in Hoek 15 in het Noordambachten
wordt ook wel genoemd de "weyeaan de Dee", de Dee is een
waterloop naar de Oude Zeedij k. De tweede vermelding bevindt
zich in Hoek 32 van hetZuidambacht en ligt ten oosten van de
Abbekindersezandweg. De derde vermelding is Hoek 31 van het
Zuidambacht, liggende aan de GrOeweg. De vierde vermelding is
Hoek 6 in het Noordambacht, ten zuiden van de Oude Zeedijk en
ten oosten van de Stelleweg.
Bron: rnondelingeinforrnatienrs. 1, 55, 12 Ja, 458 ..
DE NEGEN KWARTIEREN
Dit perceel bevindt zich in Hoek 4
grenzend aan het Schellemoerswegeling.
Bron: mondelinge inforrnatienr. 54 L
'T NOTEN BOOMGAARDJE
'T NEUTEBOOGERDJE

van

het

Noorda.raabacht,

Aangeduid opeen afzondelijk kaartje met IL Het perceel was
gelegen aan de Heernisseweg, zijnde een onderdeel van de Zeeuwse
FruitteeltMaatschappij't Valkeslot.
Bron: Mondelinge Informatie de heer .F.A. van Willigen.
DE NOTENWEIDE
DE NEUTEWEIE
Mondeling werden ons drie "Neuteweien" gemeld. Eén lager
Hoek 31 van het Zuidambacht aan de "baene" van van Liere .
tweede lag in Hoek 5 van het Noordambacht tegen het dorp aan.
derde Notewei ligt in Kattendijke naast de boerderij van
familie Tirmnermanaan de Monnikendijk.
Bron: mondelinge informatienrs.134,365.,727.

in
De
De
de

DE NIEUWE INLAGE
(inlaege)
De vroegste vermelding dateert uit 1713.
Dit perceeel lag met een oppervlakte van 1 gemet 171 roeden in
Hoek 6 in het Noordambacht. De inlage zelve dateert uit 1670 en
is tegen de Noorddijk gelegen.
Bron: Ver. de Witt Hamer,inv. nr. 6, fol. 10 verso, 1713.
DEN NIEUWEN PASSERS BOOMGAART
De vroegste vermelding dateert uit 1694 ..
Deze boomgaard was met een oppervlakte van 3 gemet 1 roede
gelegen in Hoek l i n het Noordambacht.
Passers is mogelijk een verbastering van Passchier. Bij de
transactie was de verkoper Matje Jacobs en de koper was Willem
Arentz de Jonge. Het perceel lag binnen dezegemerken:
Oost: seigneur Johan Harinck
Zuid: .Floris Gijsbregtse
West: erfgenamen van dhr. Johan Wissekercke
Noord: erfgenamen van mevr. van Schuijte.
Bron:RAZE. inv. nr. 3153, .Fol .. 152 verso, 1694 oktober L
DE NIEUSTRAETE
DE NIEUWE STRATE
De vroegste vermelding dateert uit 1557.
Bedoeld is de Nieuwstraat die thans Jachthuisstraat genaamd is.
Het is duidelijk dat deze straat is aangelegd na de Oude 8trate..
Ze is er een tegenhanger van.
Bron:RAZE. inv. nr. 3113, blz. 73 recto, 1557 april 9.
DE NIEUWE WEIDE
(de nieuwe weie)
De vroegste vermelding dateert uit 1701.
Nadat een oude weide gescheurd was , zal er een nieuwe weide
ingezaaid zijn. In het Kloetingse komen we die naam dan ook
herhaaldelijk tegen. Eén dier weiden lag meteen oppervlakte van
5 g.emet 2 roeden opeen voor ons onbekende plaats in Kloetinge.
Ze maakte deeel uit van de boedel van Thomas de .Friesen ze werd
gebaand (gepacht) door Pieter Poelman.
Bron: Archief Weeskamer Goes, voorl. inv. nr. 1637, Fol. 1

verso, 1701 juni 22.
DE NIEUWE WEIDE
(de nieuwe weie)
Deze weide was gelegen in Hoek 2 in het Noordarobacht en maakte
deel uit van de Fruitteelt Maatschappij het Valkeslot
BrOn: Mondelinge informatie dhr.. van Willig.en .Zieafzondelij ke
kaartje Goes.
DE NIEUWE WEIDE VAN VAN DIJKE
de nieuwe weie van van Dieke
Dit perceel was gelegen in Hoek
liggende aan de Daniëlsweg.
Bron: Mondelinge informatienr. 111.

16

van

het

Middenarobacht,

DE NIEUWE WEIDE VAN VOREN EN ACHTEREN
Dit perCeel was gelegen in Hoek 7 van het Noordarobacht, aan de
Manneeweg.
Bron: Mondelinge informatienr. 536.
DE NIEUWE WEG
DEN NIEUWEN WEGHT
De vroegste vermelding dateert rond 1705 - 1706.
Hier ligt een verband met de Braenjendijk. Mogelijk verwijst dit
naar de aanleg van de Kapelseweg.
Bron: Archief Hervormde Kerk Kloetinge, inv. nr. 835, fol. 1
recto, 1705-1706.

't NIEUWE WEGELING
De vroegste vermelding dateert uit 1714.
Dit perceel was gelegen in Hoek 30 in het Zuidarobacht. De
betrokken aanduiding luidt als volgt: I J , t nieuwe wegeling dat
afgedolven is van Jacob Marinusse hof in plaatse van'twegel
dat uit den noordoosten, zuidwest door zijn hof heeft gelopen
springt over Dingnus Lampershoff"
Bron: Ver. de Witt Hamer, inv . nr. 31, Fol. 23 verso, 1714.
DE NISSEPAD
De vroegste vermelding dateert uit 1585.
Het Nissepadje is een overbekend voetpaadje, dat liep van de
Karnemelkseput in Goes in Zuidoostelijke richting naar de ' sGravenpoldersewegwaar het deze weg kruisende de toegang vormde
tot de Riethoeken uitmondde in deOostmolenweg. De bewoners va.n
het paadje waren op Kloetinge georiënteerd. Het was overigens
gelegen in de Hoek 12 en 13 in het Middenarobacht. De naam is
afkomstig van de familie Nissepad.
Bron: Archief Hervormde Kerk Kloetinge, inv. nr .819, foL. 3r,
1585.

HET NOORDAMBACHT
Dit betreft he.t noordelijk gedeelte van de .Ambachtsheerlijkheid
van Kloetinge. Dit gedeelte wordt omsloten door de Is-Heer
Elsdorpweg, het Hoge Pad, Noordeinde, Damerseweg en tenslotte de
Daniëlsweg I zijnde de gehele zuidgrens .. In het noordwesten, het
noorden en het oosten bestaat de grens uit: de vroegere Oude
Singel, de Noorddijkof Oude Zeedijken de waterloop de Dee.
Bron: Mondelinge informatie A.J. Blok te Kloetinge ..
DE NOORDDIJK OF OUDE ZEEDIJK
Deze dijk maakt de noordelijke grens van de voormalige gemeente
Kloetinge uit en is tevens de noordgrens van de.Ambachtsheerlijkheid. Ze strekt zich uit van de haven van GG>es(ter
hoogte van de .AKF) tot aan de Deesche Watergang bij Kattendijke.
Volgens Dekker in zijn boek Zuid-Beveland was dit de Kloetingse
Polder
Bron: Dr.C. Dekke.r, Zuid-Beveland, blz. .105.
VAN NOORDENSWEIE
Dit perceel was gelegen in Hoek 17 van het Middenambacht,
noorden van de Bredeweg.
Van Noorden was schepen van Kloetinge.
Bron: Mondelinge informatienr.613.

ten

DE NOORDHOEK
Dit als zodanig algemeen bekend gebied omvat in beginsel de
gehele Kloetingsepolder of het Noordambacht, waarnaar wij
kortheidshalve verwijzen.
Bron: Mondelinge informatienr. 83.
'T NOORDEINDE
NOIRTEIJNDE
(het Noordeinde)
De vroegste vermelding dateert uit 1585.
Bedoeld is het huidige Noordeinde lopende vanaf het Marktveld
tot aan de splitsing met de Manneeweg. Deze weg of straat is
gelegen in het Middenambacht onder het Dorp.
Bron: Arch, Hervormde Kerk Kloetinge, inv. nr. 819,Fol. 1 verso,
Rek. 1585
DE NOORTSTRATE
Mogelijk is hier bedoeld het Noordeinde.
Bron: Mondelinge informatie A.J. Blok te Kloetinge
HET NOORTHOFF van Cloetinge.
NOORDTHOFF
De vroegste vermelding dateert uit 1574.
Deze hofstede lag tussen het Noordeinde en het Langedij kje in
het Middenambacht in Hoek 9.
In 1601 (RAZE 3143, mei 1) treffen wij de volgende aantekening
aan: "Omme Cornelis Soetwater met rechte te helpen op het huys

genaempt "Noirthoff" gestaen op elJgen vrooneende mijne heere
van Cloet.ingenambacht mitsgaders op de sChueren,keeten, hoven,
boomgaerdenende andere gevolge als Jan Janse Joncxte eertij ts
van de voorschreven Soetwater heeft gecoftende ontvangen ende
dat met rechte" ..
Mogelijk dat dit laterde boerderij Ravenstein wordt.
Bron: RAZE. inv. nr. 3141, S9, 1599 maart 12.
DE NOORTWEYE
De vroegste vermelding dateert uit ongeveer 1660.
Deze weide had een oppervlakte van 88 roeden en
juiste ligging kunnen wij niet aangeven.
Bron: RAZE., inv.nr. 3194, 34Ilaatste katern).

6 voet..

Een

DE NOTEWEIDE
(de neuteweie)
Deze weide was gelegen in Hoek 11 in het Middenarobacht oostelijk
van deZomerwegachter de voormalige stortplaats voor huisvuil.
Bron: Mond€linge informatie A.J. Blok te Kloetinge.
DE OERKASSE
De oppervlakte was 5 meet jes, ie wend. gelegen inhetZuidam~
bacht, Kadasstraal., Sectie C 20 (Plan 1830) .
Bron: Bouwboek van de ho i stede P lantlust aan de Abbekindersezandweg, waarschijnlijk in het bezit van de familie
J .A. Bogaart., Abbekindersezandweg.
Mondelinge informatie W.P.Beije te Kloetinge.

HET OLICOECXKEN
DE OLIJKOEKE
De vroegste vermelding dateert uit 1617.
De juiste ligging van dit perceel kunnen wij niet aangeven. De
oppervlakte was 1 gemet minus 9 roeden.
Bron:RAZE., inv. nr. 3188, katern 95, foL 11 recto, 1617 april
20.
HET OLIEKOEKJE
Dit perceel bevindt zich in Hoek 7 van het Noordarobacht ten
noordwesten van de Daniëlsweg . Mogelijk zijn de drie genoemde
percelen samen te vatten onder een noemer.
Bron: Mondelinge informatie nrs.: 45,726.
OLIVIERSBOOM
(de boom van 01ivier)
De vroegste vermelding dateert uit 1650.
Dit perceel was gelegen in Hoek 42 in het Zuidambacht. Een
oppervlakte is ons niet bekend.
Bron:RAZE. inv. nr. 3192, katern 69, fol2 verso, 1650 juni 23.

OLMENSTEIN
Dit betreft. een boerderij gelegen .aan de Abbekindersezandweg in
Hoek 32 in hetZuidarobacht. Ze wordt thans bewoond door defam.
L.J.Luyk-Binke, 'Abbekindersezandweg 21.
De voorgevel van het woonhuis wordt gesierd met enige in
zandsteen uitgehouwen fantasiekopjes,
afkomstig van het in
januari 1940, oorspronkelijk afgebrandde woonhuis.
BrOn: Mondelinge informatieFam. L.J.Luyk.
NOOMJANSMEET
De vroegst.e vermelding dateert uit 1711Dit perceel was met een oppervlakte van 5 gemet 67
gelegen in Hoek 5in het Noordarobacht.
Het lag binnen de gemerken:
Oost: den Heerenweg;
Zuid: Blaauwbeenserfgenamen;
west: d' heer Adriaan van der Goes erfgenamen
noord: de kercke alhier.
BrOn:R.A.ZE., inv • nr.. 3154 .,fol. 51v., 1711 december 3.

roeden

NOMJANSMEET VAN VOREN EN VAN ACHTEREN
Dit perceel was gelegen in Hoek 5 van het Noordarobacht, aan de
Manneeweg ..
Bron: Mondelinge informatienr.81.

DE ONGELEGEN WEIE
Dit perceel was gelegen in Hoek 19 van het Middenarobacht,
westen van het water de Dee.
WaarsChijnlijk was deze weide moeilijk te bereiken.
Bron: Mondelinge informatienr. 707.

ten

D'N OGENMOER
de hoge moer
Dit perceel was gelegen in Hoek
grenzend aan het Moerweegje.
Bron: Mondelinge informatienr. 409.

22

van

het

Middenarobacht,

'T OGE KWAEIE PAERD
Het hoge kwade paard
Dit perceel was gelegen in hoek 38 in hetZuidarobacht. Zie ook
hoek 39. Vermoedelijk zijn de vermeldingen in de hoeken 38 en 39
weleens verwisseld.
Bron: Mondelinge informatie A.. J. Blok te Kloetinge.
'T OOIVAARSNEST
het ooievaarsnest

Dit perceel was gelegen in Hoek 15 van het Noordarobacht,
noorden van de Dopweg.
Bron: Monde1inge informatienr .622 . .

ten

'T OOIEVAERSNIST
Dit perceel lag in hoek 19 van het Middenarobacht aan de Dopweg.
Bron: Mondelinge informatienr. 404.
OOM JANS MEET
De vroegste vermelding dateert uit 1586.
Dit perceel lag meteen oppervlakte van 2 gemet 12 roeden in
Hoek 24 van het Middenarobacht aan de oostwegh.
Bron: RAZE .., inv . nr. 3132, 1586 april 30,fo1. 3 verso.
OOST AN 'T VORIGE
De juiste ligging van dit perceel is niet bekend.
Bron: Mondelinge informatienr. 374.
OOST 'T EINDE DREEFJE
Dit perceel lag in Hoek 34 van het Zuidarobacht.
Bron:G.R. Heerebout te Kloetinge.
OOSTERVAART
Oostervaart
De vroegste vermelding dateert uit 1585
De Oostervaart is gelegen in het Noordarobacht tussen de Stellewegen de Manneeweg, gelegen tussen genoemde wegen van zuid
naar noord. Deze vaart lag in Hoek 3en 5 van het Noordamabacht.
Bron: Archief Hervormde Kerk van Kloetinge, .inv. nr. 9 .fo1. 1
verso, Rekening 1585.
OOSTERVAARTSHOEK
Dit is Hoek 3 van het Noordambacht.
Bron: Mondelinge inrormatienr. 456
Zie de lijst van Hoeknamen.
DEN OOSTHOEK
Deze hoek werd als volgt omschreven:
Beginnende van noordoosten in, in den hoek van den weg streekendeeerst west, en dan Zuid op.
Betreft Hoek .31 van het Zuidarobacht .
Het was een grote Hoe.k omsloten door:
de Oostmolenweg in het noorden, de' s-Gravenpoldersewegen de
voormalige Groeweg in het westen, de Nieuwewegen de Wrangeweg
in het zuiden en tenslotte de Abbekindersezandweg in het oosten.
Bedoelde hoek ligt ten oosten van St. Maarten in de Groe.. Opmerkelijk is dat hier veel namen met kerkelijke achtergronden
voorkomen. We noemden de eigendommen van hetRooClooster buiten
Brussel; het Curelandt van het Sacamentsgilde alhier en
eigendommen van de kerk te Goes.
Bron: A.J. Blokte Kloetinge

Zie de lijst van Hoeknamen.
D' OOS TKUERE
De vroegst bekende vermelding dateert uit 1577.
Vermoede1 ij k wordt hier bedoeld de oostzijde van de Jagthuisstraat. De huidige straat de Oostkeure is ons inziens niet
gelegen op de plaats waar die in feite thuis hoort ..
Wij citeren:Qm Sijmon Marijnissen huys staande op d' oostkuere
op mijns heeren van Cloetinge vroonen ende ambacht wech te
leveren ende dat met rechte.
Keure is een reglement ofordonnatie in aanslag of afmeting.
Bron:RA.ZE., inv. nr. 3123, 1577 december 19,fo165 verso ..
OOSTKEURE OFTE LUCHTENBURG
Een huys ofte hofstede
De vroegst bekende vermelding dateert uit 1711 ..
Deze hofstede lag aan de huidige Jachthuisstraat. Ze werd
verkocht uit de boedel van Abraham van Liere . De koper was de
Schout Jan Jochumse.
Ze lag binnen deze gemerken:
Oost: d' heer RentmeesterC. van der Hicke;
Zuiden West: des Heerenstrate;
Noord: Cornelis van Noorden ..
De oorspronkelijke naam van de boerderij was Luchtenburg,
tegenwoordig draagt hij de naam Weltevreden.
Tegenwoordig wordt de boerderij bewoond door S.J. Nooteboom.
Bron:RA.ZE. inv . nr. 3154, foL 48v, 1711 juni 19.
'T HOF VAN LUCHTENBURGH OFTE OOSTKEURE
De vroegst bekende vermelding dateert uit 1712.
Zie "de Oostkuere"
waarschijnlijk de hoeve van S.J. Noteboom. Zie hierboven.
Bron:RA.ZE. inv.nr. 31.97, inv. nr. 80, 1712 februari 24.
'T OOSTPAERT
Oostpaerte
't Oosterpaerd
De vroegste vermelding dateert uit 1607.
Dit perceel lag met een oppervlakte van 275 roeden
wegeling met 7 roeden in Hoek 41 in het Zuidambacht.
Bron:RA.ZE. inv. nr. 3199, 418
1i607 juli 19.
Mondelinge informat.ienr. 174

aan

een

DE OOSTWECH
De vroegst bekende vermelding dateert uit 1585.
Het zal niet vlug duidelij k zijn welke weg bedoeld wordt, omdat
er twee gelij knamige wegen zijn, beiden afsplitsingen van de
Kapelseweg ter hoogte van Waanskinderen .Ze zijn beiden gelegen
in het Middenambacht.
Bron: Archief Hervormde Kerk Kloetinge, inv. nr. 819. Fol. 2ven
3r.

HET OOSTE WEEGJE
Deze naam is vermeld door Verheije van Citters.
Dit wegeling was gelegen in Hoek 20 in het Middenarobacht.
Het loopt achterom de hofstede Den Berg aan de Kapelse weg.
Verwarrend is dat direct in de buurt de Oostenweg is gelegen.
T.en noorden van het Goste weegje is een hoogte gelegen waarop
het huis vaneen zekere Cornelis Geers mogelijk heeft gestaan.
Bron: Verheije van Citters.
DE OSSEWEIDE
d' Osseweie
Dit perceel is gelegen in Hoek 9 in het Middenambachten had een
oppervlakte van 2 $ 43 .A en 70 CA. Dit perceel lag ten westen
van de Dopweg richtingPotmanswegeling naast de Duizend Roeden
van.Matthijs van Iwaarden.
Bron: Mondelinge Informatie nr .. 49.
DEN OTTER
Dit betr.e:Et een onderdeel van Hoek 13 en werd in grote lijnen
omsloten door de Lewestraat., de Koningin Wilhelminastraat, het
voormalige Stenepadjeen de Brederodestraat.
Hoewel deze hoek in de volksmond algemeen bekend is, werd ze
niet in de archieven aangetroffen. Wat de naam betreft moeten
wij opmerken dat ze als geslachtsnaam voorkomt.
Bron: Mondelinge informatie nr. 113
't OUDE AMBACHT
De vroegste vermelding dateert uit 1717.
Dit perceel was met een oppervlakte van 30 roeden gelegen in
hoek 14 in het Middenambacht.
Adam Gort kocht op 13 april 1717 van de erven van burgemeester
M. Ossewaardeeen hofstede en heerenhuijsaldaar. Het hof en het
herenhuis stonden op 30 roeden en west daarvan lag een vroone
met 8 gemeten en 63 roeden.
De situering luijdt als volgt:
Oost: des Herenwegt
Zuid: Monsieur Gerrit Haagman cum suis;
West: het Stenenpatje;
Noord.: des Herenweg of strate
Bron:RAZE, inv. nr. 3166, foL 8v, 1717.
DE OUDE BELLEFLEUR
den ouwen bellefleur
Het perceel was gelegen in Hoek 2 in het Noordambacht aan de
Heernisseweg en was een onderdeel van't Valkeslot van de Zeeuwse
Fruitteelt Maatschappij. Het is op een afzonderlijk kaartje
aangeduid met de letter V.
Bron: Mondelinge informatie ir. F.A. van Willigen.
DE OUDE BOOMGAARD
Oude boomgaarden worden in alle toonaarden en op vele plaatsen

in Kloetinge aangetroffen.
DEN OUDEN BOOGAERT
Deze boomgaard lag meteen oppervlakte van 7 gemet in Hoek 31 in
het Zuidarobacht.
Bron: RAZE, inv. nr. 3132, 1586 april 30.
DEN OUDEN BOOMGAARD
De vroegste vermelding dateert uit 1805. Dit perceel lag met een
oppervlakte van 4 gemet 140 roeden in Hoek 2 in het Noordarobacht, tegen de Stadssingel van Goes.
Bron:RAZE inv.nr. 3156, fol. 129 verso, maart 1805.
Df OUDE BOOGERT
Deze heeft twee vermeldingen. De eerste vermelding bevindt zich
in Hoek 15 van het Noordarobacht. De twee vermelding kom.t voor in
f s~
Hoek
31
van
het
Zuidarobacht,
ten oosten van de
Gravenpolderseweg.
Bron: Mondelinge informatie nr. 7 en 201
DEN OUWEN BOOGERT
Dit perceel lag in Hoek 32 in het Zuidarobacht ten westen van het
Abbekinderse voetpad.
Bron: Mondelinge informatie nr. 146
DE OUDE BOOGERT OF DEN GROOTEN BOOGERT
Dit percel lag in Hoek 31 van het Zuidarobacht ten oosten van de
fs~Gravenpolderseweg
•.
Bron: Mondelinge Informatienr. 250
DEN OUWENBOOGERT
Zie hierboven.
Bron: Mondelinge informatienr. 309
DE OUDE BOOMGAARD
Dit perceel lag in Hoek 3 van het Noordamabachtaan de Stelleweg.
Bron: Mondel:j..nge informatienr. 453
fT OUD BOSCH
De vroegste vermelding treffen W1J aan in het Register
leveringen sedert 1645 van Kloetinge.
Dit perceel was gelegen in Hoek 15 in het Noordarobacht.
Bron: RAZE, inv. nr. 3152, fol. 20 verso, 1646 oktober 19.

van

fT OUDE BOSCH
De vroegste vermelding dateert uit 1777 ..
Dit perceel was samen met de Kriekenboomgaard meteen opper-

vlakte van 6 gemeten 9 roeden gelegen in Hoek 1 in het Noord~
ambacht.
Bron: RAZE., inv. nr. 3155,foL 236 recto, 1777 januari 21.
DE OUDE HERBERG
'T OUDE HERBERGKEN(huys staende in de Groe)
de oude herberge, of Poelhuys.
Een juiste plaats kunnen wij niet aangeven. Mogelijk was het de
woning Groeweg 8 van de familie Gouw. In .het kohier op de
schouwgelden van 1601 staat: " 't oude herberchken met één
rookgat in .het dak"
Voor Verder gegevens zie Sinte Crispijn of Rustendaal
HET OUDE HOF
Dit perceel lag in Hoek 3 van het Noordambacht.
Bron: Mondelinge informatienr. 454.
OUDE KINDERENHOEK
Bedoeld wordt hier Hoek 35 in .hetZuidambacht.
Ze is als volgt omschreven:
Beginnende van Westen in op den .houk van de Wegt Noordoost op.
Bron: lijst van Hoeknamen.

HET OUDE MOLENWERF
De vroegste vermelding dateert uit 1684 ..
Dit perceel was gelegen in Hoek 23 in het Middenambacht,aan de
Kapelseweg.
Bron: RAZE. , inv . nr. 3153, Fol. 83 versO en 84 recto, 1684
januari 28.
DE OUDE SANTMEET
De vroegste vermelding dateert uit 1630.
Dit percee 1 lag met een oppervlakte van 417 roeden in het
Zuidambacht . Baanders waren Jochem Leunisse en Gilles Pieter
Jobse.
Bron: Archief Hervormde Kerk Kloetinge, inv. nr. 830, fol. 8
verSO, 1630.
DE OUDE SCHOEN
De vroegste vermelding dateert uit 1663.
Dit .huisje stond aan het voormalige Schoolslop en op de hoek van
de huidige Schimmelpenninckstraat en was van Josijnken van
Doorne.Een van de laatste bewoonsters was WillemientjeLegrand.
De begrenzing luidt als volgt:
Oost: het Schoolhof
Zuid: d' erve en huijsinge van Willem Evertse;
Wes t: den Voetpad;
Noord: den geseghden wegh

Bron: RAZE .1inv. nr. 3165, fol. 9 recto., 1663 januari 26.
DE OUDE SCHOOL
het oude schooltie
de oude schole
De oudste vermelding dateert uit 1598.
Dit gebouwtje zijnde een zeker schuurtje metannexmeesterwoning
stond op het schoolhoff. op 4 juni 1598 verkocht Matheeus
Sijmonse zijn "huijsinge., genaempt d' oude schoole aan de
prochije van Gloetingen."
In Kloetinge werd aanvankelijk onderwijs gegeven in het oude
schooltie . Toen dit onhoudbaar werd, verhuisde men naar het
Noorderbijkoor van de kerk. Daarna vond het onderwijs plaats in
de huidige Terp aan het Geertesplein(gebouwd in 1838) .
Vanaf 1876 vond de jeugd zijn onderdak in het huidige gebouw
.Amicitia en tens.lotte in de school staande op de hoek van de
straten Lewestraat, Groenendaalen Hemstraat.
CornilisJanse Sijncke koopt in 1640 het huis genaamd de oude
schole ...
Bron:RAZE., inv. nr. 3141,Fol. 23 verso, 1598 juni 4

DE OUDE SCHUITVAART
Deze vaart was gelegen in Hoek 10 in het Middenambacht 1 vlakbij
het Noorteinde, vanaf het perceel het oude veerhuis. Ze liep
dwars door deze hoek vanaf half de Zomerweg in westwaartse
richting tot aan de voorstad hoek Dusseldorpstraat (zie bijgevoegd kaartje) .
In 1564 vroeg de bevolking aan de landsheer toeste:mming om
schuitvaartentemogen graven wegens de onbruikbaarheid van de
wegen. De schuitvaart liep door Hoek 10 en 11.
Bron: M.H. Wilderom, Tussen afsluitda:mmem en deltadijken, blz.
393 ..
HET OUDE SCHUITVLOD.
De oudste vermelding dateert van 1741.
Dit vlot (aanlegplaats voor schepen) was gelegen aan het Noordeinde. Het veerhuis werd in 1741 bewoond door Pieter Lasexuu, in
1744 door Jacob de Haase, in 1780 door Jan Soutendam.
Zie ook de schuitvaart . Thans betreft het de woning Noordeinde
nr. 2.
Bron:RAZE., inv. nr. 3155, fol .. 44 verso, 1741 januari 6.
DE OUDE SMITSE
staende in de Nieustrate.
De vroegste vermelding dateert uit 1592.
Het betreft het huidige pand Jachthuisstraat 2.
Bron:RAZE., inv. nr. 3137., 1592, los velletje nr .. 5.

DE OUDE STRAAT
d' oude straate; de oustrate; d' outstraete.
De vroegste vermelding dateert uit 1591.
In de loop der jaren is er stellig verwarring ontstaan met de
straatnaam de Koustraete.Toen de Nieuwstraat werd aangelegd was
er aanleiding om het stuk van de Oostkeure tot aan de
Kapelseweg(woning nr .. 60) de oude straatte noemen.
Bron:RAZE. ,inv. nr. 3136,fol. 36 recto, 1557 maart 31.
DE OUDE VUILNISBELT
Dit perceel was gelegen in Hoek 15 van het Noordambacht.
Deze belt was vóór 1970 gelegen aan de Dopweg.
BrOn: Mondelinge informatienr. 39
DE OUDE WEIDE
d'ouwe weie
Dit perceel bevindt zich in Hoek 15 van het Noorda:mbacht, ten
westen van de Koeweide.Ligt ook nog in Hoek 16 van het Middenambacht en grenst aan de Daniëlsweg.
Bron: Mondelinge informatienr. 11 en 769.
HET OUDE WERFJE
De vroegste vermelding dateert uit 1353.
Dit perceel was vermoedelijk gelegen in Hoek 13.
Het perceel of object was gelegen achter de Riethoek en deze
hoek alleen maar te bereiken was vanaf de 's-Gravenpolderseweg,
waarschijnlijk was men dan kort bij de behuizingen, op "den
Boogerd". Deze naam hanteert men heden ten dage nog. In de
middeleeuwen heette het het oude Werfje. Vermeldenswaard is de
volgende aantekening:
"In het midden van de 14e eeuw is er een hooglopende twist
geweest over 1,5 gemet land te Cloetinghen. Lauwereij s Stronich
verzoende zich met de priorin van het Klooster van Jerusalem bij
Bieselinghenenmet allen, die aanwezig waren op het land te
Cloetinghen, waarom getwist was; en dat hij Symoen Naghel of
wie het betreft de tegen hem geuite beledigingen
en de hem toegebrachte wonden heeft vergeven, 9 maart 1353.
Lauwereij sStronich doet op deze datum afstand van zijn rechten
op het perceel grond van 1,5 gemet. Deze rechten bezat hij via
zijn vrouw Lisebette Heynrixdochter van den Brayne.
Deze 1, 5 gemet land was gelegen in Cloetingheambocht achter
Riethoec bij het oude werfje. De pachter was Dankert uter
Achtemete. De origenele oorkonden waar men deze gegevens op
baseert bevinden zich in het Rijksarchief te Antwerpen in het
fonds Biezelinge.
Bron: Dekker en Kruisheer, het klooster Jeruzalem, 1973, blz.
63, 122 en 123.
DE OUDE ZEEDI JK OF NOORDDIJK
Deze dijk was de noordelijke grens van Kloetinge gelegen voor
het Goesediep waar nu de in 1809 ingepolderde Wilhelminapolder
ligt. Deze dijk loopt vanaf de Oude Singel in Goes tot aan

Kattendij ke .
Bron: Dekker, C ..,Zuid-Beveland, blz. lOS, 106 ..
OVERHOF
Deze boerderij staat van oudsher aan het Noordeinde Nr.. 4a
bewoond door de familie Meulenberg . Deze hoeve stond tegenover
het voormalige Slot, vandaar het Overhof.
Bron: A. J. Blok te Kloetinge •.
PAAPS LAND
Paepslant; Paps land; Papslanthouck; Papslandt
De oudste vermelding dateert uit 1557.
Paapsland was een onderdeel van Hoek 10, genaamd Hoek tussen
Heernissewegen Papsland. Dit gedeelte in genoemde hoek aangeduid onderF behoorde met een oppervlakte van 5 gemeten onder de
Geestelijke Tienden. In deze hoek stond tegen de grens met Goes
het steene Meelhuisje. Dit huisje was een opslagplaats en
verkooppunt van de Boekweitmolenaan de Ring van het dorp. (Zie
Paarde-grut of boekweijtmole .. )
Bron:RAZE •., inv. nr. 3113, 1557 december 4., hlz. 27 verso.
PAARDE-GRUT OF BOEKWEIJTMOLE
De vroegste vermelding dateert uit 1715.
Deze molen was gesitueerd op het terrein van de woning
tesplein 20 thans bewoond door de familie Hollestelie.
Bron:RAZE., inv.nr. 3154., fol. 73 verso, 1715 september 6.

Geer~

DE PAARDEPUT
Deze put was gelegen in Hoek .2 in het Noordarnbacht. Ze lag op de
terreinen van Fruitteeltmaatschappij het Valckeslot.
Zie kaartje Goes.
DEPADMEET
den Patmeet; den Padtmeet
De vroegste vermelding dateert uit 1560.
Dit perceel was
waarschijnlijk gelegen in Hoek 3 in het
Noordarnbacht aan een voetpad dat liep tussen de Manneewegen de
Stelleweg . Bij een transactie in 1573 werd als belending
vermeld: b.d. g. Oost, de Sprenckwaterganck, Zuid GeertCorneliszoonJans en west, Jan Claesse, .. De oppervlakte was 1,5 gemet
en 30 roeden.
Bron: RAZE., inv. nr.. 3116, laatste katern, fol 89 recto, 1560
december 24.
HET PADMEETKEN
De vroegste vermelding dateert uit 1694 ..
Dit perceel lag meteen oppervlakte van 1 gemet 121 roeden in
Hoek 34 in hetZuidarnbacht.
De verkopers waren: Pieter, Johannes en Adriaan van Cappellen.
De koper was Daneel van Ooste,b.d.g.: Oost, de sprinkwaterganc.,
Zuid, de kercke alhier, West en Noord, Michiel Boeijdens.
Vermeld moet worden dat er destijds een voetpad liep van

Terhofstede inBoek 24 naar de Jagthoek nr. 34.
Bron: RAZE., inv . nr. 3153,E'oL 142 recto, 1694 januari 29.
DE PADT NAAR GOES
De vroegste vermelding dateert uit 1593.
Welk pad hier bedoeld wordt, is ons niet bekend. Het kan de
Bergpad geweest zijn., maar ook het Vogelzangspad.. Wel is bekend
dat het liep over de baninge van Willem Dignis.
Bron:RAZEinv. nr .. 3138, fol 27 recto, 1593 juni 30 ..
OP DEN PADT NAAR DE GROE
De vroegste vermelding treffen Wl-J aan in 1600.
Een juiste plaatsbepaling van dit padt is niet mogelijk.
Bron: RAZE. inv. nr. 3143, fol. 4B recto., 1600 juni 15.
DE PADWEIDE
de Padweie
Dit perceel komt tweemaal voorop het grondgebied van Kloetinge ..
Het eerste perceel ligt In hoek 11 van het Middençunbacht, ten
westen van het Noordeinde .. Het tweede perceel bevindt zich in
Hoek 1S van het NoordaIIlbacht, ten noorden van de Dopweg.
Bron: Mondelinge inlichting nrs. 414 en 61 0 ..

PAARDEKOOPER
Paerekooper
Dit perceel lag in Hoek 32 van het Zuidamabacht, liggende aan de
Abbekindersezandweg •.
Bron: mondelinge inlichtingnr. 145
DE PAARDEN WEIDE
de Paereweie
't Paereweitje
Er zijn drie vermeldingen. De eerste vermelding betreft Hoek 15
in het Noordarnbacht, ten westen van de Negen Gemeten. De tweede
vermelding betreft Hoek B van het Noordarnbacht ten zuiden van de
Kattendijkse Dijk. De derde vermelding betreft Hoek 32 van het
Zuidarnbacht, bij de Hoeve Olmestein.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 2, 32,60.
DE PALISSATEN
De Palissaten of palisadenbetreft de grensaanduiding ter hoogte
van de mond van de haven van Goesen het begin van de Oude
Zeedij k(Noorddij k)
in Kloetinge.
Op een gravure van J.C.
I?hilipse uit 17S1 van de ingang van de haven van Goes naar een
tekening van Cornelis Pronk uit 1743 zijn deze palisaden
duidelijk te zien.
Bron: RAZE. inv. nr. 3174, 1B10, 2Bsten van de sprokkel~
maand. (februari)

DE PAROCHIE
De juiste plaats van dit perceel is ons niet bekend.
Bron: Mondelinge informatienr. 358.
HET PAROCHIE RECHTHUIS
De vroegste vermelding dateert uit 1680. Het betreft het
Geertesplein nr. 21. Oorspronkelijk waren dit twee behuizingen.
In het linker gedeelte werd rechtgesproken en werden alle akten
gepasseerd, terwij 1 in het rechtse gedeelte de herbegier de
droge kelen smeerde. Tot in de jaren veertig was het de
Gemeenteherberg. Daarna is het pand in partikuliere handen
overgegaan.. Men kon van degerechtszaal inde gelagkamer komen.
Dit was niet wenselijk. Toen heeftmenaa.n de achterzijde een
toegang gemaakt, zodat men zonder het café te bezoeken in de
rechtszaal kwam.
Bron:RA.ZE. inv. nr .. 3165, Fol. 44 recto, 1680 maart 23 ..
DE PAROCHIESCHOOL
"staan de aande Rinck van dezen dorpe op ambagtsheere Vroone aan
de Zuijt Sijde".
De vroegste vermelding dateert uit 1747.
Het betreffende pand staat aan het Geertesplein. Toen in 1876
een nieuw schoolgebouw werd gebouwd, is de funktie van het pand
veranderd in een bewaarschool. Thans is het de bejaardensociëteit De Terp. Hier is tevens een crechegevestigd.
Bron: RAZE. inv. nr .. 3155, folio 78 verso, 1747 januari 13.
DE PAROCHIEVATE
Het was een drinkput van de Parochie en die als zodanig beheerd
werd. Hi.ermeewordt bedoeld de Vaate. Zie Marktveld.
DE PASTORIE
Behuizingen voor de predikanten van de Nederlandse Hervormde
Gemeente van Kloetinge zijner verschillende geweest. Het pand
Marktveld 20 heeft als zodanig dienstgedaan tot 1890. Nadat het
oudeambachtsherenhuis was afgebroken heeft de kerkvoogdij van
de Nederlandse Hervormde Gemeente een nieuwe pastorie laten
bouwen namelijk het pa.nd Geertesplein 4 . Tenslotte werd wederom
een nieuwe pastorie gebouwd namelijk het pand Vijverweg nr. 1.
Bron: A. J. Blok te Kloetinge.
DE PASTORIETUIN
Dit perceel lag in Hoek 9 van het Middenambacht in de noordoosthoek van het Marktveld.
Deze tuin lag met een oppervlakte van 18 aren en 88 ca direct
achter de noordoosthoekvanhetMarktveld. Ze funktioneerde a.ls
zodanig toen het pand Marktveld 20 nog pastorie was, waaraan
geen moestuin verbonden was. .In de pastorietuin stond een zeer
fraaie van riet gevlochten thee koepeL Heden ten dage is de
pastorietuineigendom van de tam. Lenshoek.
Bron: Mondelinge informatie nr. 534.

DE PAUMEET
De vroegste vermelding dateert uit 1632.
Dit perceel la'g met een oppervlakte van 4 gemet 270 roeden in
Hoek 34 van het Zuidambacht.
Bron: Archief Hervormde Kerk van Kloetinge, Inv. nr .. 832, fol. 7
recto.
PAYLANTSHOUCK
De vroegste vermelding dateert uit 159B.
Het perceel had een oppervlakte van 2 gemet en 267 roeden.
Waar deze hoek in Kloetinge lag, is ons niet bekend.
Bron: RAZE. inv.. nr. 3141,fol. 54 recto, 159B oktober 10.
DE PEERBOOMMEET
De vroegste vermelding dateert uit 1607 •.
Dit perceel lag met een oppervlakte van 2 gemet 227 roeden in
Hoek 16 in het Middenambacht,aan de Daniëlsweg.
Bron: Verzameling De Witt Hamer, inv. nr. 1, Fol. 12 recto,
1607.
Mondelinge informatienr. 43.

DE PEREBOOMGAARD
Deze boomgaard lag in Hoek 2 in het Noordambacht aan de Heernisseweg als onderdeel van de Zeeuwse Fruitteeltmaatschappij het
Valckeslot.
Zie afzonderlijk kaartje met IV.
Bron: F .. A. van Willigen.
PERENHOEK
De vroegste vwermelding dateert uit 1957.
Dit perceel lag in het Zuidambacht.
Bron: Uittreksel uit het kadastrale plan van de Gemeente Goes,
sectie C, 1957 februari 12.
DE PENISSEKREKE
De oudste vermelding dateert uit 1561.
Bedoelde kreek moet in het Noordambacht gelegen hebben.
Bron:RA.ZE. inv . nr. 3116, fol. 54 recto, 1561 maart 28.
HET PESTHUIS
De vroeste vermelding dateert uit 1715
Hier wordt vermeld in het contraboek van 8usanna Dag van der
Bennink:"In den boomgaard voor'tpesthuijs"
Waarschijnlij k heeft dit gestaan in de omgeving van het
Valckeslot.

Bron:RAZE. inv. nr. 3197,aktenr. 142.
DE HOEK DAAR CLAAS PIETERSE IN TE WONEN PLAGT
Claes Piersenhoek of Claas Pietersenhoek
Dit betreft Hoek 43 gelegen in het zuidambacht.
De hoek is als volgt beschreven: Beoosten ter Voortrappe.,
beginnende van Oosten in strekkende eerst West en danZuijdop.
Deze hoek wordt omsloten door: in het noorden een waterloop, in
het oo.sten de Stadsweg, in het zuiden de Zaaidijk voor dePolre
van Voo.rtrappen ( , s-Gravenpolder)
en in het westen 's-Heer
Abtskerke.
In het Zuidwesten van deze Hoek ligt een hofje genaamd Fortrapa Kdestijds eigendom van burgemeester Prumers uit 's-Gravenpolder) naast "de aanwas.
Bron: Lijst van Hoeken.
Mondelinge informatie Burgemeester Prumers van 's-Gravenpo.lder •.
PIER VAN BRUGGE PUDT
De vroegste vermelding dateert uit 1579.
De juiste plaats van deze openbare drinkput is ons niet bekend..
Het moet ergens in hetZuidambacht geweest zijn.
Bron: RAZE. inv. nr. 3125, 1579 mei 29, mei 3D,fol. 9 recto

PIERTMEETKEN
De oudste vermelding dateert uit 1575.
Het perceel met een oppervlakte vaneen gemet was gelegen in het
Zuidamhacht. De juiste ligging is niet bekend.
Bron: RAZE, inv. nr. 3121, fol. 83 recto, 1575
DE PINNEBRUGGE
De vroegste vermelding dateert uit 1627.
Duidelijk is dat deze brug bij het Armenland lag, vanuit het
Zuiden bereikbaar was en bij een hofstede lag. Met zekerheid
kunnen wij er uietmeer van maken.
De verkoper van een nabij gelegen perceel was Jacob Valekier.
De brug draaide opeen vertikale pin.
Bron: RA.ZE. inv. nr .. 3189,aktenr. 110 ..
DE PUTMEET
De Pittemeeti het Pi ttemeetken i de Pidtmeti de Pitmeet
De vroegste vermelding dateert uit 1559.
Zowel in het Noord als in het Zuidambacht kwam een pitmeet voor.
De Pittemeedt bij de Wilgh bomen was in het Zuidambacht gelegen
in Hoek 32 met een oppervlakte van 295 roeden. In later jaren
mat men 2, 5 gemet.
Bron: Verz. De Witt Hamer, inv.nr. 21, fol. 7 verso, 1559.
DE PUTMEET

de pittemeet
De vroegste vermelding dateert uit 1580.
Dit perceel Was gelegen in Hoek 8 in het Noorda.mbacht, vermoedelijk bij de Bordeloze Sluis.
Terzake vaneen transactie is vermeld: " Om Balthen Adriaenssens
erffveghelegen in den Rouck voir de sluysint Noorda.mbacht van
Cloetingheghenaempt de pittemeedt".
Bron:R.A.ZE. inv . nr. 3126,fol. 75 recto, 1580 december 31,
PLANTLUST
Toorenaars Plantlust
Betreft de boerderij gelegen aan de Abbekindersezandweg nr. 2
bewoont door defam. J .A.Boogaard. Rond 1800 woonde op deze
hoeveA.driaanToorenaar en noemde men deze "Toorenaars Plantlust".
Bron: C..A. Toorenaar, de familie Toorenaar/Thorenaar, Zaamslag,
1986, blz. 31.
'T PLANTSOEN
Dit pe.rceellag in Hoek 32 Van het Zuida.mbacht aan de Oostmolenweg.
Bron: Mondelinge informatie nr. 384.

DE PLATTEMEET
De vroegste vermelding dateert uit 1575.
Deze meet was met een oppervlakte van 2 gemet 30 roeden aan de
Damisse wech in Hoek 7 of Hoek 15 in het Noorda.mbacht gelegen.
Deze ho.eken grenzen aan elkander. Volgens het overzichtskaartje
behorende bij het schrij ven van Verheije van Citters heet het
he.le traject vanaf het Noordeindetot iaan de Jokweg : Danilsche
of Damisscheweg.
Bron:RA.ZE. inv. nr. 3121, fol .. 87 recto, 1575.
DE PLATTE WElJE
De vroegste vermelding dateert uit 1560.
Deze weide was in het Noorda.mbacht gelegen.
Verder gegevens ontbreken ons.
Bron: RA.ZE. inv. nr .. 3116,fo1.83 recto, 1560 september 4.
POELHOEK
De vroegste vermelding dateert uit 1585.
Dit betreft Hoek 29 in het Zuida.mbacht die als volgt is omschreven: "Beginnende van Westen in aan d' Ambagt Scheiding van
Is-Heer Abtskerke langs den weg oostende dan noord op."
Een andere benaming voor deze hoek is waarschijnlijk Weijhoek.
Zie hiervoor in de Weijhoek.
Bron: Archief Hervormde Kerk Kloetinge, inv . nr. 819, Fol.. 5
recto.

POELHUYS GENAEMPT DE OUDE HERBERGE
Onder deze naam is de vroegste vermelding uit 1600.
Dez·e herberg was in de Groe gelegen.
Zie 't Oude Heibergken.
Zie ook Sinte Chrispijn of Rustendaal •.
IN DE POLDER Jacob Janse De vroegste vermelding dateert uit 1602.
Mogelijk bestaat er verband met het begrip "de Kloetingse
Polder" •. Waarschijnlijk is dus het Noordamabacht bedoeld.
Bron:RA.ZE. inv. nr. 3144, Fol. 28 recto, 1602 maart .2.
DEN POLDERDIJCK
De vroegste vermelding dateert uit 1601 ..
Wat de plaats betreft denken wij aan Hoek 21 in het Middenambacht. In de betrokken akte wordt gesproken over:
"MarinusJanse in denPolderdijck"
Mogelijk is er verband met "het Polderken"
Bron: RA.ZE.. inv. nr .. 3144., Fol. 63 verso, 1601 augustus 6.
HET POLDERKEN
De vroegste vermelding dateert uit 1752.
Het polderken lag met een oppervlakte van 4 gemet en 135 roeden
in Hoek 21 in Het Middenambacht .
In 1752 wordt vermeld dat het perceel bezwaard was met de
levering van twee sackentarwe jaarlij ks ten profij te van den
Armen van Cloetinge. De gemerken lezende moet dit perceel
gelegen hebben tussen de huidige Kapelseweg en de toenmalige
Oostenweg, thans Waanskinderen.
Bron: Raze .. inv. nr. 3155, fol 115 verso, 1754 december 27 ..
HET POLDERPAD
Het Polderpat
De vroegste vermelding dateert uit 1585.
Dit pad moet in het Noordambacht gelegen hebben. Retzal één van
de zeer vele openbare voetpaden geweest zijn. Een juiste plaats
kunnen wij niet aangeven. Volgens onze modeling.e informatie ligt
het perceel in Hoek 7 van het Noordambacht, grenzend aan de
Daniëlscheweg.
Bron: Archief Hervormde Kerk Kloetinge, inv. nr. 819, fol. 1
verso, Rekening 1585 •.
Mondelinge informatienr. 761 ..
DE POORTGRACHT
poortgrafft; Poertgraft.
In zijn boek n Zuid-Beveland" constateert Dekker dat de eerste
bewoners van Kloetinge reeds vroeg het dorp hebben beschermd
door het aanleggen van een poortgracht en het opwerpen van een
paar wallen.
In dit geval willen wij wat meer bronnen vermelden.
1. Dekker voornoemd:
in 1345 wordt land gelokaliseerd in

Cloetinghen binnen der poertgraft ..
2. RAZE. inv. nr. 3113 ..., blz 69 recto, 1557 januari 16 •. : "een
huis binnen derpoortgrafften der prochye van Cloetinghe."
3 .RAZE. inv.. nr. 3142, fol. 34 verso, 1599 oktober 21" .... 2 gemet' 67 roeden boogaerts, wesende vroone, liggende
binnen de poortgracht van Cloetingen, mitsgaders noch 1/12 aen
vers. boogertgroot 2 gemet .116 roeden boogert, liggende den
voornoemde boogert: oost' t schuttershoff 1 zuyt de camershoff,
west de poortgracht van Cloetingen,noort den heerenwech, ende
den anderen boogaert liggende oost den poortgracht, zuyt ende
west Jan Croone, noort den heerenwech .....•. "
Ter toelichting: BedoeldePoortgracht ving aan juist ten westen
van het Pand Lewestraat 9 en liep dan zuidwaarts evenwijdig aan
de Achterweg (huidige Schi:mrn.elpenninckstraat), achterom. Amicitia
en voorlangs het . A.rm.enhuis, stak dan de straat over, achterom de
bebouwing van de Jachthuisstraat noordwaarts, voorlangs de berg
van de Familie Lenshoek, het Marktveld, daarna achterom de
hofsteden Ravenstein en Overhof, vervolgens zuidwaarts voorlangs
de Hemberg en achterlangs de oude behuizing Lewestraat 6 om dan
daaraan te sluiten op het begin bij Lewestraat 9.
Zie bijgevoegde kaart.
Bronnen: Dekker1"Zuid-Beveland", blz.. 44 ..

DE POORTMEEDT
De vroegste vermelding dateert uit 1557.
Dit perceel lag met een oppervlakte van 7 quartieren in het
Noordambacht. De juiste plaats is ons niet bekend.
Bron:RAZE. inv . nr. 3114,fol. 76 verso, 1557 december 18
POTMANSWEGELINCK
De oudste vermelding dateert uit 1607.
Dit wegeling lag tussen de Hoeken 16 en 17 in het Middenarribacht.
Bron: Verzameling De Witt Hamerl inv. nr .. fol. 12 verso, 1607.
DE PROVESOORSWEY
De vroegste vermelding dateert uit 1601.
Waarschijnlijk wordt hier provisoor bedoeld en dat was een
plaatsvervangend pastoor ..
Deze weide waarvan wij de plaats niet kennen behoorde tot de
geestelijke goederen.
Bron: RAZE. inv.. nr. 3144, fol. 64 verso, 1601septeItlber 13.
PIJPERSBOOGERT.
De vroegste vermelding dateert 1559.
De juiste ligging van deze boomgaart is niet bekend. Waarschijnlijk op de grens van Hoek 42 en 43 van het Zuidmabacht.
De weide grenzende aan deze boomgaart liep namelijk tot het eind
van de watergang, die door deze hoeken loopt.
Bron: RAZE' 1 in. nr. 3116, fol. 6 verso, 1559 mei 10.

HET QUAPAERT, HET KWADEPAARD
De vroegste vermelding dateert uit 1559.
Dit perceel lag met een oppervlakte van 3 gemet en 200 roeden in
Hoek 39 in het Zuidambacht . mogelij k lag het aan de oostzij de
van de hoek van de Vierwegtscheiding in hetZuidambacht. Ten
noorden van het perceel lag het derrinckland van cornelis
Remijnsens.
Bron: Verz. De WittHamer, inv. nr. 21, fol. 17 verso, 1559
DE RAA.Y
De vroegste bekende vermelding dateert van 1714.
Er was een raay gelegen in Hoek 43 in het Zuidambacht.
In deze hoek wordt vaak gesproken over het meetpunt de raay. Op
de grens met's-Qravenpolder mag aangenomen worden, dat daar een
zeker vast punt gefundeerd was van waaruit .men de juiste ligging
van percelen maten vaststelde ..
Raye is een loodrecht op de dijksrichting staande richtlijn.
Bron: Verzameling De Witt Hamer, inv. nr. 31 fol 21 recto, 1714
RAFOELJE
Rafoelje
Rafoeltie
Raffoeltje
Rafoelken
Roffoelken
't Rafoelje of Vlieguit
't Trafoelie
't Rossoelken
Rafoelkijn
De vroegst bekende vermelding " het Raffoelken u dateert uit 22
juni 1575.
"heeft Jan Adrsz. rechtelij ken doen arresterenalsulcken beesten
als hij bevindt op zijn gront te weten in het boogertken ter
heernisse genaempt het Raffoelken ende dat voir verschenen
pachten en borge voir den toekomende pacht".
Een merkwaardige naam in een waarschijnlijk zeer oude kern. Deze
naam wordt door alle eeuwen heen genoemd en wel in de naast
elkaar gelegen hoeken 1, 2 en 10.
Aan het openbare voetpad "achter Trafoelje" stond voor enkele
tientallen jaren nog "het Witte huis" destijds bewoond door de
Fam. Abr. Corstanje.
Rafoelje of heter het Rafoelkenis vermoede I ij keen versterking
geweest aan de eerste bedijking Langedijkje, Bergpad, Mathheus
Smallegangebuurt enz. Het Rafoelken lag opeen vrijwel rond
perceel met aan de noordoostzijde de Berg.
Voor een nadere studie leze men Gottschalk, Historische Geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen, blz. 111~115.
Bron:RAZE. inv.. nr. 3121, 1575 juni 22, fol. 16 verso.
RAMMELSTEIJN
Een boerderij van deze naam lag in Hoek 1 van het Noordamabacht.
In 1566 wasClaes Jacobssen de verkoper van deze boerderij.. Het
gehele complex had een oppervlakte van zes gemeten ofte daar

omtrent. De juiste plaats is niet duidelijk aan te geven.
Bron:RAZE. Inv. nr. 1749, fol. 159 recto, 1566 augustus 12.
I

T HUI S RAPENBURG

De oudste vermelding dateert uit 1640 ..
Deze woning was gelegen in het dorp aan de noordzijde van de
Peperstraat bij de toren .
JacobJochumseenJacob Valekinderen verkopen aan Johan de Jong.e
"t Huis Rapenburg". Waarschijnlijk gediend als verdediging voor
de toren.
Bron:RAZE. inv. nr.. 3151, Fol. 71 verso., 1640 september 6.
'T RATKEN
De vroegste vermelding dateert uit 1631.
Dit perceel was gelegen in Hoek 30 in het Zuidambacht,aan de
Groeweg bij de herberge in de Groe, zijnde eenboogaertken. Het
betrof een rekening van de wezen vanPieter Eeuwoutsendoor
- Marijnis Cornelis Vrieze in huwelijk hebbende de weduwe Cornelis
Michielsen(= sijtkenLauwris de Winter) •
Bron:RAZE. inv...nr 3189., nr. 140, fol. 1 verso 1631.

RAVENSBOOMGAART
Ravensboogaarden
De oudste vermelding dateert uit 1561 ..
Deze boomgaard lag in de buurt van de Brederodestraat en het
voormalige Steene voetpad of steenstraetken in hoek 13 in het
Middenambacht.
Wij hebben ook nog een vermelding van 1576.
Bron:RAZE. ivnr. 3116, 1561 maart 1., fol. 70 verso.
RAVENSTEIN
Betreft de boerderij staande aan het Noordeinde nr. 5, vele
jaren bewoond door de Familie c. van Iwaarden(drie geslachten in
successie). Deze hoeve hoorde ongetwij feld bij het voormalige
Slot, destijds bewoond door de heren van Kloetinge, wat aan de
noordoostzijde daarvan stond.
Bron: mededeling A.J. Blok te Kloetinge.
HET REGTHUYS
Zie Parochie Rechthuys
REDOET
Dit waren kleine verdedigingswerken buitendijks gelegen aan de
Oude Zeedijk. Er lag een redoet op het einde van de Stellewegen
één ter hoogte van de uitmonding van de Déé.
Bron: Zie de negendelige kaart van Zeeland., Zelandia Comitatus
van Nicolaas Visser.
DE REELHOEK

Mogelijk heeft deze hoek deel uitgemaakt van Hoek 13 of Hoek 23.
Bron:Z ie lijst van Hoeken.
DE REEP
De Reepjes
Bij het onderzoek in het veld zijn er diverse percelen Van die
naam gesignaleerd. Het eerste perceel bevindt zich in Hoek 20
van het Middenarnbacht, tussenWaanskinderen ende Bredeweg. het
tweede perceel van deze naam lag in Hoek 19 van het Middenarnbacht, ten westen van de Monnikendijk.
Bron: Mondelinge informatie nrs. 428,618 ..
'T REIGERBUS
Dit was één met zware hoge olmen beplant weiland bij de Karnemelkshoeve en de Poelweg. Bevindt zich op het grondgebied van de
gemeente Goes. Op deze plaats is in 1996 een kinderrevalidatiecentrum. gebouwden geopend met de bovengenoemde naam.
Bron: Mondel inge informatienr. 227 ..

REI JGERS BOOGAERTKEN
De vroegste vermelding dateert uit 1597.
Het is ons niet bekend waar we deze boomgaard moeten plaatsen.
Een akte van boedelscheiding van Maayken .Simons vertelt ons:
"Johannes Pontranus betaelt van dat hij voor maijcken Sijmons
betaelt heeft van seekeren geestelij ken last staende op het
boomgartkengenampt Reijgers boogaertken"
Bron: RAZE inv. nr. 3186, .nr. 10B,fol. 6 recto.
REINOUTS CAPELLERIE
De vroegste vermelding dateert uit 1712 ..
Dit perceel lag meteen oppervlakte van 185 roeden in Hoek 9 in
het Middena.ml::>acht ..
Bron: Verz. De Witt Hamer, inv. nr. 16, fol 1 verso, 1712.
'TRENTELANT
daer Verstrate de renteaff ontfanckt
De vroegste vermelding dateert uit 1599.
Dit perceel lag aan de oostzijde van het Abbekindersevoetpad in
Hoek 32 in hetZuida.ml::>acht ..
Bron: RAZE. inv. nr. 3141, FoL 32 verso, 1599 januari 24.
RENTMEESTER AMBAGT BEWESTEN DEN DORPE
Dit betreft Hoek 13 in het Middenambacht . Deze Hoek werd als
volgt beschreven:
"bewesten den dorpe, bezuiden den weg begonnen van westen inne
aan Riethoek strekkende noordoppe dan oost op dan wederom zuid
en dan wederom west oppe"
Deze hoek ligt hoofdzakelij k ten zuiden van de Lewestraaten de
Buys Ballotstraat.

Bron: Lijst van Hoeken
RENTMEESTERSAMBACHT BEZUIDEN DEN MOLEN
Mooihoek. Den Houek besuyden de moeie.
De vroegste vermelding dateert uit J575.
Dit betreft Hoek 23 in het Middenambaeht.
Deze hoek werd als volgtbesehreven:
"beginnende van noordwesten in, op den Hoek van den wegt,
streekende zuidop dan oost en weder west op"
Deze Hoek is omsloten door de Kapelseweg, het dikerswegeling, de
Gasjeshoeken de Oostmolenweg. Ze wordt ook "Moolhoek" genoemd.
Zie ook Derrineklandt.
Bron: RAZE., inv. nr. 3121, fol 44b verso, rijksarchief in
Zeeland nr. 9, 1575..
Lijst van Hoeken.
RENTMEESTERS BOOMGAARD
De vroegste vermelding dateert uit 1659.
Deze boomgaard die gelegen was in Hoek 13 in het Middenambacht
lag ten westen van het DoolhOf of doelhof, de boomgaard die
later de Zondagssehoolboomgaard werd genoemd, omdat ze ten
westen van die school lag.
Bron: Archief St. Sebastiaan of handbooggilde, inv.. nr. 5, fol.
4 verso, 1659, juni 8.
RIETBUSH
De vroegste vermelding dateert uit 1625.
Dit rietbos had een oppervlakte van 12 gemet 110 roeden. De
juiste ligging is onbekend. Gedacht kan worden aan de Riethoek.
Bron:RAZE., inv .. nr. 3203 f., 1625 juli 3 •.
RIETHOEK
Rijedthouek
De vroegste vermelding dateert uit 1558.. Het betreft Hoek 12 in
het Middenambacht. Deze naam wijst op een laag gelegen terrein.
Dit kleine hoekje met zijn natuurlijke grenzen is geheel
omsloten door Hoek 13 en Hoek 26 en belendde niet aan Heerwegen.
Bedoelde hoek was bereikbaar vanaf de ' s-Gravenpolderseweg en
vanaf het Nissepad.
Boudewijn Antonissen Nyssepat bant in Riethoue 1 gemet 60
roeden.
Bron: RAZE. inv. nr. 3115, fol. 68 recto, 1558 juni 23.
DE RIETPIT
Dit perceel lag in Hoek 13 van het Middenambacht, grenzend aan
de Rietweg.
Bron: Mondelinge informatienr. 231.
DE RING
De Rienk
De vroegste vermelding dateert uit 1745.
Met deze naam wordt de gehele bebouwde straat om de kerk bedoeld

inbegrepen de Koude straat en het Schoolpad..
Bron:RA.ZE. inv.. nr. 3155, foL 73 recto, 1745 december 31
ROCHIL
De vroegste vermelding dateert Van 1585.
Dit perceel lag met een oppervlakte van 2 gemeten 71 roeden in
het Middenambacht ..
Bron: Archief Hervormde Kerk Kloetinge, inv. nr. 819, fol. 3
recto, 1585 •.
HET ROLSTOCXKEN
De vroegste vermelding dateert uit 1599 •.
Dit perceel lag met een oppervlakte van 1 gemet ofte daer
omtrent in Hoek 2 in het Noord Ambacht . Ten zuiden van bedoeld
perceel lag het Schipperswegelinck.
Bron: RAZE. inv. nL 3142, foL44, 1599 november 5.

'T RONDE WEITJE
Dit perceel bevond zich in Hoek 15 van het Noordambacht,
noorden van de Dopweg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr .. 614.

ten

RONDO
Dit perceel bevond zich in Hoek 27 van hetZuidambacht, liggende
aan cte's-Gravenpolderseweg.
Bron: Mondelinge informatienr .. 130
DE ROODE SCHEL
De vroegste vermelding dateert uit 1650.
Het betreft een woonhuys en schuyrken aan de Ring van
Kerkhof. Het was gelegen ten oosten van de Herestraat.
Bron:RAZE.. inv. nr. 3152, foL 50 recto, 1650 maart 11.

het

HET ROOHUYS
De vroegste vermelding dateert uit 1558.
Dit huis was gelegen aan de Corte Strate (oostzijde van
Marktveld)en was destijds bewoond door Gillis Jacopssen.
Bron: RAZE.. 3114, fol.81 verso, 1558 maart 26.

het

'T ROODE SLUUSJE
het rode sluisje
Dit perceel lag in Hoek 22 van het Middenambachten kruiste de
Monnikendijk.
Bron: Mondelinge informatienr. 624, 775.
HET ROOCLOOSTER BUTEN BRUSSELE
De oudste vermelding dateert uit 1559.

Het was gelegen in Hoek 31 in het Zuidambacht.
Het betreft hetCureland van het 8acramentsgilde van de kerk te
Kloetinge en te Goes.. Het klooster wordt ook aangeduid als "De
Roede Cluse", dat een klooster in het Soniunbos bij Brussel was.
Wij verwijzen 'hier voorzichting naar "de Sonij elf in het Noordambacht..
Bron: De Witt Hamer, voorl. inv. nr. 3177,fol. 3 recto, 1559.
DE RUNDERWEIE
Dit perceel bevond zich in Hoek 15 van het Noordambacht,
zuiden van de Monnikendijk.
Bron: Mondelinge informatienr.600.

ten

RUUCH ROCK
Ruigrok, Ruychrock
De vroegste vermelding dateert uit 1601.
Dit perceel lag meteen oppervlakte van 1 gemet en 68 roeden in
Hoek 32 in hetZuidambacht, ten oosten van het Abbekindersepad.
Bron: RAZE. inv. nr. 3144., fol 89 recto, 1601.
RUYGHSBOS
De vroegste vermelding dateert uit 1678.
Dit bos lag met een oppervlakte van 1 3/9 gemet in Hoek 6 aan de
Achterweg.
Bron: RAZE. inv. nr. 3194, 3e katern, fol. 6 verso, 1678 juni
15.
HEER ARENT RUYGH ZTJN HOEVE
Senieur Ruijghes Hoeve
De vroegste vermelding dateert uit 1696.
Deze hoeve stond in de Galghoek(galchhoeck). Het was mogelijk de
voormalige Hollandse Hoeve in Hoek 2 in het Noordambacht.
Bron: RAZE, inv. nr. 3196, 103, fol. 396 recto 1696 februari.
EEN RIJD TOT ZIJN HOEVE
De vroegste vermelding dateert uit 1713.
Een rijd is een dreef. Deze dreef was meteen oppervlakte van
183 roeden gelegen in Hoek 18 in het Noordambacht ..Ze verschafte
toegang tot de hoeve van Verdonk "8wartsenburg" aan de
Monnikendijk.
Bron: Verz .. De Witt Hamer, inv. nr. 2, fol 12 recto, 1713.
SAERSMEET
De vroegste vermelding dateert uit 1588.
Dit perceel had een oppervlakte van 3 gemet
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roeden.

De

juiste ligging is ons niet bekend.
In de boedel re kening staat:
"Noch ontvangen van Macharis
Cornelissen vaneen stuck saelants genaempt Saersmeet over
1588 ...•.... "
Bron: R.AZE, inv. nr. 3186., katernnr. 56, 1588.
DE SAYEDIJCK
De oudste vermelding dateert uit 1650.
Gelegen op de scheiding van hetZuidarobacht in Kloetinge en de
Polder van Voortrappen in 's-GravenpOlder ..
Bron:RAZE, inv.nr. 3192, Minuten van boedelrekeningen, Kloetinge, Kat .69, foL 1 verso., 23 juni 1650.

SANTMEETKEN
De oudste vermelding dateert uit 1614.
Deze zandput lag meteen oppervlakte van 263 roeden in Hoek 26
in het Zuidambachtten noorden van de Oostmolenweg.
Bron:.Archief Hervormde Kerk van Kloetinge, inv. nr. 825, fol.
12 recto, 1614-1615.
HET SANTPATTTE
hetZandpadje, het Sandpattje
De vroegste vermelding dateert uit 1719.
Bedoeld is hetSteene Voetpad zomen naar Abbekinderen gaat.
Zie aldaar ..
Bron:.Archief Voormalige gemeente Kloetinge, gemeenterekeningen
1709-1807, inv. nr. 631, fol. 2 recto, 1719 maart.
DE SANTWEG
Vermoedelijk is hier bedoeld de Abbekindersezandweg.
Ten behoeve van de Santweg werden in 1700 diverse percelen
gezamenlijk berooft van 878 roeden. Vermoedelijk is deze weg
toen verbreed en rechtgetrokken. Deze weg was de oostgrens van
de Oosthoek.
Bron: Mededeling A. J .. Blok te Kloetinge ..
DE SCHALK
Dit perceel was een boomgaarden tevens weide gelegen op de hoek
van de Zomerwegen de Lewestraat. De benaming is van oudere
datum. Mogelijk houdt ze verband met Gerrit Schalk,
die op 8
maart 1814 uit Vuren in Gelderland als koemelker in Kloetinge
kwam.
Bron: Mondelinge inlichting A.J. Blok te Kloetinge.
DE SCHEFERMEET
DE SCHELFERI J MEEDT

De vroegste vermelding dateert uit 1652.
Dit perceel lag meteen oppervlakte van 2 gemet 36 roeden en 5
roeden wegeling in Hoe.k 20 in het Middenarobacht binnen de
gemerkenoost, Heer Jacob van Baerlant,zuid 'tgemeene wegelingh,westen . noord JoannisJanse.
Bron:RAZE., inv. nr. 3152, fol. 68 verso, 1652
HET SCHELLEMOERSWEGELIJNCK
De vroegste vermelding dateert uit 167.2.
Dit wegeling was gelegen in HoekS in het Noordarobacht voor de
Bordeloosesluis •.
Dit komt voor in de akte betreffende de boedel van Boudewijn
Driewegen..
Bron: Weeskamer van Goes, voorl. inv.nr. 995, 1672 november 19,
foL 5. rekto.

'T SCHENKELTJE
't Schenkelken
De vroegste vermelding dateert uit 1607.
Dit perceel lag meteen oppervlakte van 1 gemet 110 roeden in
Hoek 16 in het Middenarobacht . Een schenkeldij k is een dij k, die
twee andere dijken verbind.
Bron: RAZE., inv. nr .. 3152, foL 47 recto, 1650 januari 1650.
SCHIPPERSBOS
Dit bos was gelegen aan de Oostmolenwegen wordt ook wel genoemd
Lindenberg. Dit bos lag in Hoek 26 in het Zuidarobacht om precies
te zijn ten noorden van deOostmolenweg.
Bron: Mondelinge informatie nr. 234.
SCHIPPERSWEGELINCK
De vroegste vermelding dateert uit 1599 ..
Dit wegeling lag in Hoek .2 in het Noordarobacht als verbinding
tussen de stellewegen de Oude Singel. Het was een openbaar
voetpad, dat was geregistreerd op de Legger van Wegen en Voetpaden van de voormalige Gemeente Kloetinge onder nr. 38.
Bron:RAZE. 3142, Fol. 49 recto, 1599, oktober 6.
DE SCHOMPEN
De ligging is thans niet precies aan te duiden.
Bron: mondelinge informatie A. J .. Blok te Kloetinge.
HET SCHOOLHOFF
De vroegste vermelding dateert uit 1639.
Dit terrein ligt langs de Brederodestraat, waar thans Amicitia
staat. Er stond onder meer een woning ten profijte van de Armen
van Kloetinge. Het perceel lag in Hoek 9 van het Middenarobacht.
Bron:RAZE, Tnv .. nr. 315L, folio 49 verso, 1639 oktober 1.

'T SCHOOLSLOP
De vroegste vermelding dateert van 1575.
Overwegende dat de school rond 1600 op hetschoolhof tussen de
Schirnmelpenninckstraat en de Brederodestraat stond, zou hier
mogelijk met het Schoolslop de ingang van de Brederodestraat
bedoeld kunnen zijn. Dit perceel lag in Hoek 9 van het Middenambacht.
"om ' t weeskindt van Adriaan Macharissen hui j s staende op , t
Schoolslop
.
Bron: BAZE, inv. nr. 3125, 1575 ..
BAZE, inv. nr. 3144, fol. 88 verso, 1601.
VILLA. SCHOONOORD
Deze vill.a stond aan de Oude Singel ter hoogte van de Hollandse
Hoeve en was b.ewoond doorH . N. haron Schirtl.melpenninck van der
Oye,
gehuwd met C.E.M Gravin Du Monceau. De woning werd
betrokken op 1 mei 18SSen ze werd afgebroken op 26 augustus
1910. Het was de enige familie, die in Kloetingeeen equipage(bespannen rijtuigen) ter beschikking had.
Bron: Mondelinge informatie van burgemeester Schirnmelpenninck
van der Oye .•
DE SCHOTTE
De vroegste vermelding dateert uit 1742.
De Schottewasgelegenaan de Schirnmelpenninckstraatter hoogte
van de splitsing met de Jachthuisstraat. De Schotte was een
kleine weide met een schuurtje waar de schotter het uitgebroken
of loslopende vee tijdelijk onderbracht tot dat de eigenaar kwam
opdagen. Gelegen in Hoek 9 van het Middenambacht.
Bron:R.A.ZE, inv.nr. 3155, fol. 53 verso, 1742.
DE SCHOTTE
(de Schotte in de Groe)
De vroegste vermelding dateert uit 1731.
Deze plaats was gelegen in Hoek 30, in het Zuidambacht.
Dus ook het buurtschap de Groe had een Schotte . Het schuurtj e
werd afgebroken in 1731.
Bron: Archief Gemeente Kloetinge, Gemeenterekening, 1731 fol. 2,
1731.
DE SCHUINSEN HOEK
Dit perceel was gelegen in Hoek 3S van het Zuidambacht, gelegen
in de buurt van de Dijkwelse Zandweg.
Bron: Mondelinge informatie nr. 158.
DE OUDE SCHUYTVAART
De oudste vermelding dateert uit 1664 ..
Dit betrof een vaart lopende vanaf het Noordeinde door Klaasputhoek naar de Zomerweg, kronkelde verder door de Hoek tussen
Heernisseweg en Paaps land tot aan de Voorstad ter hoogte van de

van Dusseldorpstraat. Gelegen in Hoek 10 en 11 van het Middenambacht.
Bron:RAZK, 3152, folio 176 recto, 29 augustus 1664
DE SCHUUR VAN DE MOLENAAR
Gelegen aan de Kapelseweg nr. 25.. Schuur en woonhuis zijn
destijds gebouwd door de molenaar Herdink . Ze behoorden bedrijfsmatig bij de daarnaast gelegen molen. Voor enkele jaren
werd dit complex gerestaureerd en omgebouwd tot een riant
buitenhuis. Gelegen in Hoek 9 van het Middenambacht.
Bron: mededeling A.J. Blok te Kloetinge.
HET SCHUURSTOEPJE
Dit perceel is gelegen in Hoek 41 in hetZuidambacht aan de
splitsing Wrangeweg/A.bbekindersezandweg. Op dit terrein lag een
vliedbergjewatin 1955 is afgegraven, onder toezicht van het
R.O.B. te .Amersfoort. In 1703 lag daar de landhoeve vanCornelis
van Sweeden. Wij verwijzen naar het Voorstoepje,dat zich bevond
in Hoek 3l.
Bron : Mondelinge informatienr. 53 ..
HET SCHUYRHOFF
(schuythoff)
De vroegste vermelding dateert uit 1687.
Dit perceel lag meteenoppervlakt.e van 1 gemeten 131 roeden in
Hoek 9 in het Middenambacht aan de Noordstrate van het dorp.
De vermelding komt voor in de akte betreffende de boedel van
Anna Maria van Stapelen.
Bron: Archief Weeskamer van Goes, voorlopig inventarisnr. 1376,
fol. 8 recto., 1687 februari 8..
HET SCHUERENHOFF
De vroegste vermelding dateert uit 1556.
Dit perceel lag meteen oppervlakte van vier gemeten in het
Noordambacht. Wij citeren: "Om Jacob wittessenerfvegelegen in
' t noordambacht van Cloetinge, genaempt het Schuerenhoff, groot
vier gemeten of daer omtrentwech te leveren ende dat met
regte."
Bron:RAZE. inv. nr. 3113,85 recto, 155 oktober 2.
HET SCHUTTERSHOF
De vroegste vermelding dateert uit 1663 ..
Dit perceel was als een lange smalle strook gelegen tussen de
Lewestraaten de Brederodestraat. Gelegen in Hoek 13 van het
Middenambacht.
InRAZE, inv. nr. 3196 nr. 41, lezen we dat op den 29 februari
1690 bomen zijn verkocht in ' t Schuttershof.
Zie verder bij het Doolhof.
Bron:RAZK, inv. nr .. 3152, fol. 165 verso, 28 juli 1663.
RAZE, inv. nr. 3196, nr. 41, 29 februari 1690.
DE SEVEN GEMEETEN WETJE

De vroegste vermelding dateert uit 1742.
Dit perceel lag met een oppervlakte van 1 gemeten 133 roeden in
Hoek 2 in het Noordambacht ..
Bron:RAZE, inv . nr. 3155, fol. 54 recto, 1742 februari 16.

SINTERELFDORP
(Sirhelsdorp, 's-Heer Elsdorp,' s-Heer Rijlofsdorp, Sgrasdurp)
De oudste vermelding dateert uit 1567.
Het betreft een buurtschap gelegen in Hoek 3 aan de Stelleweg.
In de loop der eeuwen heeft het verschillende benamingen gehad.
In 1899 stond het bekend als Sirhelsdorp met kapel en smitje. Er
stonden twee boerderijen. Het resterende woonhuis aan de
westzijde van de Stelleweg is rond 1950 afgebroken. Op de andere
hofstede woont de familie Noordhoek. In 1997 werd het huis in
oorspronkelijke staat weer opgebouwd door de heer Willero. de
Landgraaf te Kloetinge ..
Bron: RAZE, inv. nr. 1742, fol. 178 verso., 1567 oktober 12.
HET'S-HEER ELSDORPSEPAD
De vroegste vermelding dateert uit 1556.
Bedoeld openbaar voetpad was gelegen tussen 's-HeerElsdorp aan
de Stelleweg dwars door Hoek 3 tot aan de Manneeweg ter hoogte
van de hofstede van de familie van Dijke.
Bron:RAZE,inv. nr. 3113, fo163 recto, 1556 mei .2.
DE SINKELINK
De vroegste vermelding dateert uit 1767.
De Sinkelinkwasgelegen aan de noordzijde van de Oude
Straate. Het betrof waarschijnlijk een gemeenschappelijk pad van
uitweg beplant met bomen. (een singel) .
Bron:RAZE, inv.nr. 3155, fol. 176 verso, 1767 december 18.
DE SLANGEMEET
De vroegste vermelding dateert van c .. 1645-1667.
Dit perceel was gelegen in Hoek 23 in het Middenmabacht.
Bron: RAZE., inv. nr. 3152 ,fol. 68 verso, ongedateert.
'T SLIKWEITJE en' T SLIKWEEGJE.
Dit perceel bevindt in Hoek 17 van het noordarnbacht
Bron: Mondelinge inlichtingnr.612.
SLIPPES STUCKJE

Dit perceel was met een oppervlakte van 1 gemeten 75 roeden
gelegen in Hoek 15 in het Noordambacht.
Hier moet opgemerkt worden dat Slippeeen geslachtsnaam is.. Rond
1713 woonde in 'Yerseke Pieter Slippe.
Bron:RAZE., inv. nr. 3196, nr. 117, fol.. 443 recto.
HET GROTE SLOP
Het Goesse slop
Er waren verschillende sloppen in Kloetinge. We kennen het Grote
Slop vanaf het Marktveld naar de Lewestraaten het Schoolslop
zijnde
de
ingang
van
de
Brederodestraat
vanaf
de
Schimmelpenninckstraat.
Bron: mondelinge inlichting A.. J. Blok te Kloetinge
HET SLOaTELKEN
de Sleutelkens
De vroegste vermelding dateert van 1607.
Dit perceel was met een oppervlakte van 262 roeden gelegen in
Hoek 2 in het Noordamabacht.
Bron: Verz. De Witt Hamer, inv. nr. 1, fol. 2 verso.
HET SLODT
het slot
De vroegste vermelding dateert uit 1737.
Dit was de naam van een hofstede gelegen in het Dorp aan het
Noordeinde binnen de Poortgracht in Hoek 9 meteen oppervlakte
van 150 roeden. Waarschijnlijk is hier bedoeld de boerderij Het
Slot Ravenstein van de Fam. C. van Iwaarden.
Bron:RAZE inv. nr. 3155, 1737, Fol. 28r.
HET SLOT
Het Slod
De vroegste vermelding dateert uit 1762
De oude Heren van Kloetinge hadden aan het Noordeinde nr. 5 in
de Bij gang Hoek een versterkt huis staande. Het is reeds vroeg
vervallen en afgebroken. De plaats is nog duidelijk te herkennen. Achter de hofstede van de Fam. van Iwaarden ligt een rond
weilandje omgeven door brede sloten. Direct onder de grasmat
treft men het puin aan. Dit slot was gelegen op 250 roeden vroon
binnen dezegemerken: Oost., de verkoper, Zuid, Jan Haverhoek,
West, de heere strate, Noord, de kerke alhier.
Dit laatste klopt, want het aangrenzende Lange Dijkje was van de
kerk.
Verheij e van Citters schreef in 1800 het volgende : "tegen den
weg of straat is een hoeve bekend onder den naam van het Slot de breede. slooten ofgragten die om hetzelve gelegen hebben,
zijne ligging kort aan het zogenaamde langedij kj eaan het einde
van het dorp doet denken dat hier een sterkte geweest is - met
zekerheid weet men niets als dat het gebouw oudtijds voor eene
Rooms Catolijkepastrijhuisinge g.ediend heeft."
Bron:RAZE., inv. nr. 3155, foL 147 verso, 1762 oktober 1.

SLUISHOEK
De vroegste vermelding is van 1675.
Deze hoek was gelegen ter weerszijden van het sluiswegeling en
ten zuiden van 'de gedempte Bordelosesluis.
Dit perceel is gelegen in Hoek 8 in het Noordarnbacht.
Bron: RAZE, inv. nr. 3153, fol. 38 recto, 1675 april 5.
Mondelinge informatienr .. 23 ..
'T SLUUSJE
Dit perceel was gelegen in Hoek 22 van het Middenarnbacht ten
westen van de Monnikendij k. Dit perceel kruist als het ware de
Monni kendij k ..
Deze naam is ons tweemaal genoemd. Te weten onder de nwnmers 419
en 624.
Bron: Mondelinge informatie nr. 419 en 624 ..
DE SLUISMEET
de Sluysmeet
De vroegste vermelding dateert uit 1675.
Dit perceel was met een oppervlakte van 4 gemet 5 roeden gelegen
in Hoek 8 in het Noordarnbacht. Het lag juist ten zuiden van de
Oude Zeedijk.
Bron:RAZE., inv. nr. 3153, foL 38 recto, 1675 april 5.
SMALLEGAN'GE
Dit perceel ligt in het Zuidarnbacht in Hoek 33.
Bron: Mondelinge informatie nr. 61.
SMALLEGANGE HOUCK
De vroegste vermelding dateert uit 1650
Het betreft hier Hoek 33 in hetZuidarnbacht.
Zie ook Catz ofte Smallegange.
Bron:RAZE., inv. nr. 3192, Katern 22, 1650 juni 24.
SMALLEGANGHE, HETHUYS
met VII quartieren boogaerts
duyfhof •.

ende

erve

met

duyffhuys

ende

De vroegste vermelding dateert uit 1557. Dit huis Was gelegen in
Hoek 33 in hetZuidarnbacht. Op 19 mei 1557 verkocht de weduwe en
wezen van Cornelis Matheuszoon aan JanClaessen Hollander haer
huysSmalleganghe. Dit huis werd destijds bewoond door familie
van de schrijver van de bekende Kroniek van Zeeland, Mattheus
Smallegange.
Van dit slot is een prent aanwezig in het Algemeen Rijksarchief
te Den Haag.
Bron: RAZE., inv . nr. 3114, Laatste blad van het 3e katern van
achteren, foL 68 verso, 1557 mei 19.
DE SMALLEGANGE BOOMG.AARD
de Smallegangen boomgaert
De vroegste vermelding dateert uit 1643
Deze boomgaard was meteen oppervlakte van 2 gemeten 119 roeden

gelegen in Hoek 33 van het.Zuidambacht.
In Hoek 33 wordt ook gesproken over " den Ouden Boomgaard",
eveneens groot 2 gemet 119 roeden.
Bron:Archief Weeskamer Goes, vorl. inv. nr. 237, fol. 3 rec~
to.,1643
RAZE., inv. nr. 3153, fol .. 28 recto, 1673 maart 3 .
HET SMALLEGANGEWEGELING
De vroegste vermelding dateert uit 1766.
Volgens een aanduiding opeen oude kaart staat er "WegeRing".
De Smallegange(een oude kreek) lag met het wegeling als het ware
als een ring om bedoelde Hoek. Dit wegeling lag in Hoek 33 in
hetZuidambacht.
Hron:RAZE., inv. nr. 3155, fol. 170 recto, 1766 december 4 •.

SMALLEGANGE WEYE
De vroegste vermelding dateert uit 1591.
De weide was kennelijk gelegen in Hoek 33 van het Zuidarnbacht.
De handeling was als volgt omschreven: "Om tusschen Willem
daessen Samallegange weyeende't wegelinck bij de Langhe brugge
te heijnnenende delven en dat met rechte. Den 25 oktobris
verstelt tot maendaghe tot weleken dage bestee te delen."
Bron: RAZE., inv. nr. 3137. Voorlaatste blad V van het 5e
katern, folio 48 verso, 1591 oktober 25.
DE SMIDSWEIE
Dit perceel lag in Hoek 15 van het Noordarnbacht, ten oosten van
de Monnikendijk. Tegenover de Smidsbuurt.
Dit is de weide bij de smederij
Bron: mondelinge informatie nr. 418.
DE SMIDSWINKEL
de Smitswynkel
De vroegste vermelding dateert uit 1731.
Deze "winkel" was gevestigd in het huidige pand Jachthuisstraat
2.

Bron:RAZE., inv. nr .. 3154, fol. 211 recto.
DE SNIPWEIDE
De Snipweije
De vroegste vermelding dateert uit 1627 ..
Deze weide was met een oppervlakte van 5 gemet 75 roeden gelegen
in Hoek 35 in het Zuidarnbacht.
Bron: RAZE., inv. nr. 3164, fol. 1 recto, 1627 april 25.
'T SNOEKJE
Dit perceel was gelegen in het midden van Hoek
Middenarnbacht.
Bron: Mondelinge informatienr.ll0.

16 van het

HET SPAARPOTJE
Bedoeld perceel was gelegen in het Zuidambacht in de Groe ..
Waarschijnlijk heeft dit gelegen in Hoek 43 van het Zuidambacht.
Bron: Mondelinge informatie van M. Vermue terzake gronden in
de Groe ..
Mondelinge informatienr. 346.

HET SPEELHOF
De oudste vermelding dateert van 1770.
Dit perceel was gelegen in Hoek 1 van het Noordambacht en in de
100 gemeten.. Er was ookeenspeelhof gelegen in Hoek 10 in het
Middenambacht.
Speelhoven kwamen in Kloetinge veel voor. Het waren plantsoenen
met eventueel een theehuis behorende bijeen bepaald huis.
Bron: RAZE., inv. nr. 3155, foL 199 verso, 1770 augustus 24.
RAZE.., inv. nr. 3156, fol. 34 recto., 1790 april 2.
DE SPENNEWEYE
De vroegste vermelding dateert uit 1657.
Deze weide was gelegen in Hoek 41 in het Zuidambacht met een
oppervlakte van 3 gemet 209 roeden. De moeye van Joos van
Rentegem, Levyntje van Rentegem uit Aardenburgh verkocht het
perceel aan Cornelis Keiie.
Bron:RAZE., inv.. nr. 3152, fol. 111 verso, 1657 april 27.
DE SPLEETHOEK
Dit perceel was gelegen in Hoek 15 van het Noordamabacht,
zuiden van de Monnikendijk.
Bron: Mondelinge inforroatienr .608 ..

ten

DE SPLINTERHOEK
DE SPLINTER
De vroegste vermelding van de "Splinter" dateert uit 158.5.
Het betreft een klein hoekje ten oosten van het Swanewegeling en
is gelegen in Hoek 18 van het Noordambacht.. Er was ook een
splinter gelegen in Hoek 1.5 van het Noordambacht.
Bron: .Archief Hervormde kerk Kloetinge, inv. nr. 819, Rekening, 158.5, fol 1 verso.
Mondelinge informatienr. 527.
DE SPOKEBUSBOOGERT
In bedoelde boomgaard stond op de Berg, achter Trafoelje een
villa genaamd' t Valkeslot van de Zeeuwse Frui tteeltmaatschappij. Ten tijde van de laatste bewoning dooreen arbeidersgezin

kreeg dit huis de naam het Spookhuis. De boomgaard werd genoemd
naar dit spookhuis.
Bron: Mondelinge informatienr. 348.
HET SPOOKHUIS
Bedoeld huis stond in Hoek 2 in het Noordambacht thans ter
hoogte van het voormalige ziekenhuis Bergzicht.
Zie ook Spokebusboogert (zie bijgevoegde foto) .
Bron: Mondelinge informatie. (Naam uit de volksmond) ..

DE SPOORLIJN
De spoorlijn van Bergen op Zoom naar Goes werd in 1866 door de
Nederlandse Spoorwegen aangelegd. Ze doorkruist Kloetinge van
Oost naar westen had twee wachtposten te Y-letenaan de Buys
Ballotstraaten aan de Oostmolenweg.
Bron: A. J.. Blok te Kloetinge.
HET SPOORTJE
In tegenstelling tot de Spoorlijn stond de buurtspoor bekend als
het "spoortje" ..Het werd in 1927 aangelegd en liep vanuit Goes
in noord-oostelij ke richtin<lj door de landerijen. Ter hoogte van
de overgang bij de Lewestr.aat - Buys Ballotstraat splitste het
lijntje zich af van de hoofdlijn. Vervolgens kruiste het de
Kapelseweg
en
bleef
in
hoofdzaak
ten
noorden
van
de
Waterleidingen om zo het station Kattendijke aan de Monnikendijk
te bereiken. Het eindpunt was Wemeldinge. Wachthuisjes stonden
aan de haltes Lewestraaten Molenweg.
Het Spoortje werd opgeheven in 1934 en het werd door de Duitsers
in 1942 opgebroken.
Bron: A. J. Blok te Kloetinge.
DE SPRINGWATERGANG
De vroegste vermelding dateert uit 1668.
Deze watergang was gelegen in Hoek 34 in hetZuidamhacht.
Springwatergangen (restanten van oude kreekjes) kwamen door heel
Kloetinge voor. Deze werd als zodanig genoemd.
Bron:RAZE. Inv. nr. 3153, fol. 3 verso, 1668 maart 9.
DE STADHOUDERSWONING
staande aan de Oude Strate
De vroegste vermelding dateert uit 1763 ..
Dit langgerekte pand stond aan de huidige Schimmelpenninckstraat
ter hoogte van nr. 44. Op het laatst werd het in twee gedeelten
bewoond door de ram.M. de Waard en de fam. Franke ~Meeuwse.
Dit pand wordt tegenwoordig bewoond door de heer Harting. Het
pand had alleen aan de Zuidzijde een reeks gothische vensters
met de hoofdingang daartusen. Voor enkele jaren werd het
afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Bij dit pand stond

een cipierswoning en een gevangenis.
De woning funktioneerde wanneer de stadhouder, de man die in de
plaats van de Graaf recht kwam spreken, dat in Goes kwam doen.
In 1763 werd het pand gekocht door Nr. Adriaan Steengracht,
wonende op het'kasteel Duivenoorde te Voorschoten. Verder hebben
hier nog gewoond Albertus Callier,Johan Heijndrik Housart(1767)
en Abraham Schippers (overleden op 23 april 1728 en begraven in
de .kerk van Kloetinge) .
Bron: RAZE., inv. nr. 3155, fol 151 Verso, 1763 maart 25.
Mondel inge informatie A.J. Blokte Kloetinge.

OP STADT
De vroegste vermelding dateert uit 1601.
Dit perceel was met een oppervlakte van 710 roeden, gelegen in
Hoek 39 in het Zuidarnbacht. Een onderdeel van Hoek 39 is
Stadhoeken zal zeker verband houden met de Stadsweg.
Bron:RAZE. inv. nr. 3144,fol64 verso, 1601 september 13 ..
STADSHOEK
Stadhoek
De oudste vermelding dateert uit 1858.
Deze hoek maakt deel uit van Hoek 39 in het Zuidarnbacht
Bron: Archief Hervormde Kerk Kloeting.e, inv. nr. 302 (bestand der
bomen) ..
DE STAECKEN
De vroegste vermelding dateert uit 1561.
Deze staken stonden aan de Oude Zeedijk, komende vanaf de Goese
havenmond in Hoek 1 in het Noordarnbacht.
Bron: RAZE. inv . nr. 3116, fol. 54 recto, 1561 maart 28 ..
DE STAEKWEYE
De vroegste vermelding dat.eert uit 1723.
Dit weiland was gelegen in Hoek 41 in het Zuidarnbacht. Het was
eigendom van de Graaf van Rupelmonde en verleende overgang aan
het naastgelegen perceel dat verkocht werd uit de boedel van
Robbert van Schilperoordaan Abraham Schippers.
Bron:RAZE., inv. nr. 3154,foL 125 verso, 1723 februari 12.
HET STAPELHOF
Dit bevindt zich in Hoek 15 in het Noordarnbacht, in de buurt van
de Huysvaerthofstede. Ook in Hoek 31 in het Zuidarnbacht ten
westen van de Abbekindersezandweg lag eenStapelhof.
Bron: Mondelinge informatie nr.. 6 .
STEENHOEK
De oudste vermelding dateert uit 1557.
Deze hoek is gelegen inBoek 30 in het Zuidarnbacht en werd als

volgt omschreven: "Begonnen van westen in op Bastiaan Marinusse
Hof, strekkende oost, dan noord, en weder west op .. "
Deze hoek was omsloten door de voormalige Langeweg in het
noorden en westen, de Groeweg in het oosten en de 's~Heer
Abtskerksezandweg in het zuiden.
Overigens zijn verschillende percelen Steenhoek genaamd.
Bron:RAZE, inv. nr. 3113, 1556~1557, foL 71 verso.
Archief Herv. Kerk Kloetinge, Inv. nr. 819, 1585 fol. 4
verso.
Mondelinge informatie nr. 255 ..

HET STEENHOFF
Steinhoff
De vroegste vermelding dateert uit 1602 ..
Dit perceel was met een oppervlakte van 100 roeden gelegen in
het noord-oostwaartse slop achter het Marktveld.. Het lag in Hoek
9 van het Middenarobacht. Het betreft de voormalige pastorietuin,
tegenwoordig in het bezit van de familie Lenshoek.
Bron: RA.ZE., inv. nr .. 3144, folio 100 verso, 1602 februari 2.
HET STEENENBOS
Het Steenbosch
De vroegste vermelding dateert uit 1652.
Dit perceel was gelegen in Hoek 2 in het Noordambacht met een
oppervlakte van 113 roeden en 30 roeden eigen wegeling. We
moeten dit bos situeren ten zuidoosten van het Rafoelken. Op dit
perceel stond een boekweit~gortmolen.
Bron: RAZE. inv. nr. 3164, 1652 oktober 18.
HET STEENE VOETPAD
HET STEENE VOETPATTIE
HET CLEEN STEENWECH!'CEN
De vroegste vermelding dateert uit 1557.
Dit verharde pad lag waar nu de Brederodestraat ligt, het
kruiste de Wilhelminastraat, vervolgde haar weg in de richting
van de spoorlijnen stak daar recht over naar de Oostmolenwegen
kwam. ui t bi j de Witte Hekkens. Door de jaren heen is dit voetpad
aangeduid als de verbinding naar Abbekinderen. Dit belang was zo
groot, dat het verhard was. Dit pad is momenteel in het bezit
van de heer .A. Hoogstrate te Kloetinge.
Bron:RAZE., inv. nr. 3114, foL 75 verso, 1557 november 19.
HET STENEPAD
'T STEENPAD
Dit perceel ligt in Hoek 23 van het Middenarobacht,
de Oostmolenweg
Bron: mondelinge informatienr. 530.
HET SLOP
Het Steene slop

grenzend aan

De vroegste vermelding dateert uit 1697.
Het steene slop is het korte stukje westelijke ingang tot het
Kerkplein komende uit de Lewestraat . Dit is Hoek 9 van het
Middenambacht. Teneinde detoegankelij kheid van het plein te
verbeteren werd destijds een woning gesloopt.
Bron:RAZE .., inv. nr. 3153, fol 196 verso, 1697 december 2.
TER STEENISSE
Deze naam daterende uit 1742 wordt in verband gebracht met het
Steenhoschen de boekweitmolen in Hoek 2 in het Noordambacht.
Bron: De heer C. Beenhakkerte Kloetinge.
EEN STEENOVEN
De vroegste vermelding is die van Verheije van Ci tters. Het lag
in Hoek 30 van het Zuidambacht •. Bedoelde oven, beter gezegd de
restant.en zijn bij de verkaveling in de Groe aangetroffen tussen
de 's-Gravenpolderseweg .en de Langeweg .
Verheije van Citters
schrijft: Hier in de Groeof St. Maarten, weleens st. Crispijn
genaamd, wijders ambachtsheren vroonegenaamd.Ten oosten van de
weg, genaamd den Langeweg strekkende na's-Heer Abtskerke, ligt
een lage weide alwaar volgens overlevering een Steenoven gestaan
heeft ...
Bron. Verheije van Citters, inv. nr. 68 X (161) •.
DE STEENE PIETSE
De vroegste vermelding dateert uit 1593.
Dit stenen teken was opgericht in het Noordambacht, waarschijnlijk Hoek 1 op de hoek van de haven. Wij lezen: "Noch in
't Noortambacht van Cloetingebij de Steene Pietse saylant
tot
f, 13:10:0't gemet groot 5 quartier, 8 roeden.
Bron:,Arch. Weeskamer Goes, voorl. inv. nr. 30 W, folio 9S
recto, 1593 oktober 22.
STEENWECHT
Steenpad
De vroegste dateringen zijn uit 1566 en 1597.
Wat deze aanduiding betreft maken wij verschil tussen den Bree
Steenwechten den Steenwecht so men naer Abbekinderengaet.
Zie hiervoor ook het Steenevoetpadenz •.
I. De Bree Steenwecht nemen wij aan is de traverse Lewestraat Buys Ballotstraat - Kloetingseweg richting Goes zijnde een deel
van de hoofdverkeersweg door Zuid-Beveland, gelegen in het
Rentmeestersambacht bewesten den dorpe.
11. De Steenwechtsomen naar Abbekinderen gaat is het steenpattie, het steenevoetpad of het Cleenweegken, gelegen tussen de
Hoeken 13 en 14 in het Middenambacht en vervolgens in Hoek 32 in
hetZuidambacht.
Lopende vanaf het dorp tot in de Oostmolenweg splitste het zich
af links naast de woning nr. 51 door de landerij en naar de
Smallegangehoekachter de hofstede Olmenstein.
Uit het feit dat er van ouds gesproken wordt over dit verharde

kerkepadblijkt wel hoeveel prijs men stelde op een goede
ontsluiting van de Smallegangehoeken Abbekinderen t .0. v. het
dorp .. Zie hetZandpatje.
Bronnen:L Archief Hervormde Kerk Kloetinge, Inv. nr. nr. 820,
fo 1 3 recto, 1597.
11 ...RAZE. inv. nr. 3117, fol 41 verso 1566 januari 8.
DE STEKELEIJE WEIJKENS
De vroegste vermelding dateert uit 1582.
Deze weiden waren gelegen in Hoek 41 in hetZuidarobacht met een
oppervlakte van 9 quartieren.
Bron:RAZE., inv. nr. 3128, fol. 32 verso., 1582 december 31 ..
DE STELBERG
Deze berg was gelegen in Hoek 3 in het Noordarobacht op het einde
van de Garnaatswegeling.
Bron: Verheije van Citters, inv. nr.. 68 X (161).
DE STELLEWECH
DE STELLEWEG
De vroegste informatie dateert uit 1597.
De Stelleweg loopt in het verlengde van deZomerweg in Noorde~
lijkerichting naar de Oude Zeedijk of Noorddijk, alwaar een
redout(verdedegingswerk) gelegen was. Gelegen tussen Hoek 2en 3
van het Noordarobacht.
Bron: Archief Hervormde Kerk Kloetinge, inv. nr .820, .fol 1
verso 1597.
'T STIKJE VAN BLAAS
Dit perceel was gelegen in Hoek 9 van het Middenarobacht aan de
Tervatenseweg •.
Bron: Mondelinge informatienr. 781
DE STIKKEN VOOR D'HOEVE
De stukken voor de hofstede
Deze percelen bevinden zich waarschijnlij k in Hoek 31 in het
Zuidarobacht.
Bouwboek hofstedePlantlust aan de Abbekindersezandweg in het
Zuidarobacht. Bedoelde percelen werden aangeduid als 5 meetjes en
1 went, destijds kadastraal bekend onder nr. C 18.
Bron: Mondelinge informatie W.P. Beije te Kloetinge.
DE STIENKERD VAN BRUUNOOGE
Dit perceel was gelegen in hoek 38 in hetZuidarobacht.
Bron: Mondelinge informatie. Zie ook den Stinker.
DEN STINKER
De vroegste vermelding dateert van 1706.
Dit perceel was met een oppervlakte van 1 gemet 146 roeden
gelegen in Hoek 39 in hetZuidarobacht. Het zou gelegen hebben

achter Dijkwel op de hoek van de weg.
Mogelijk betreft het het zelfde stuk als de stienkerd van Bruunooge.
Bron: Verz. De Witt Hamer, inv. nr. 22, fol. 10 recto, 1706.
SINT MAARTEN IN DE GROE C.S.
De vroegste vermelding dateert uit 1559.
Dit perceel lag met een oppervlakte van 2 gemeten 30 roeden in
Hoek 29 in hetZuidam.bacht.
fol 1 recto,
Bron: Verzameling De witt Hamer, inv. nr. 21
1559.

DE STRAAT
De Straete
Deze straat lag op de grens van Hoek 10 en Hoek 13 van het
Middenarobacht. Het is de tegenwoordige Lewestraat en Buys
Ballotstraat ..
Bron: Mondelinge informatienr. 215..
DEN STRIJNK
de Streng, de strieng, deStringh
De vroegste vermelding dateert uit 1560. In deze tijd vermeldt
men het als "den Strinck". Dit perceel Was in gebruik bij P.
Bosselaar. Strengen Strieng houden verband met een lang smal
stuk grond.
Het perceel was met een oppervlakte van 2 gemet 36 roeden
gelegen in Hoek 22 in het Middenarobacht.
Bron: Archief Weeskamer Goes, inv .nr. 28w, fol. 112 verso.
STROOPSLAND
vermoedelij k is bedoeld een perceel van de tam. C..
het Schellemoerswegeling in het NOordarobacht.
Bron: Mondelinge informatie .A.J. Blok te Kloetinge.

Straub aan

HET STUVERLAND
Dit perceel was gelegen in Hoek 7 van het Noordarobacht,
zuiden van de Jokweg.
Bron: mondelinge informatie nr. 64.

ten

DE SUIJDHOEK
Dit is hoek 42 in het Zuidarobacht.
Deze hoek is als volgt omschreven:
Begonnen van noordoosten in, op Johannis Meijers hof en
springt over nevens den nieuwenwegtachterMichel Boidens hoefken. Deze hoek wordt omsloten door de Wrangewegf de 's-Heer
Abtskerksezandweg en in het zuiden door een waterloop. De 'sGravenpolderseweg loopt er van noord naar zuid doorheen.
Bron: Verheije van Citters, inv.nr. 68 X (161).
HET SUIJTHOEKWEGELINCK

De vroegste vermelding dateert uit 1601.
Dit wegeling zal wel in de Suijdhoekgelegen hebben, dus Hoek 42
van het Zuidambacht.
Bron:R.A.ZE., iriv. nr. 3144, folio 19 verso, 1601 oktober 27.
SWARTEPOORTE
De vroegste vermelding dateert uit 1599.
In het kohier van de dubbele honderste penning werd Jacob
Janssen op Swartepoorte te Blancxkinderen aangeslagen.
Dit was een landhoeve,groot 1 gemet 70 roeden, gelegen in Hoek
43 in het Zuidambacht.
Bron:R.A.ZE. inv . nr. 3142, foL 30 verso, 1599 december 24.
SWARTSENBURG
De vroegste vermelding dateert uit 1695.
In inv. nr. 30 w van het Archief van de Weeskamer is er sprake
vaneen graaf van swartsenborg. Waarschijnlijk is de naam van de
boerderij hiervan afgeleid.
Deze hoeve is gelegen in Hoek 22 in het Middenambacht aan de
Monnikendijk hewoont door de familie Verdonk.
Corenelis Steenaart verkoopt zij nlandhoeve"Swartsenburg" aan
Marinus Goosen.. Opgemerkt moet worden dat Swartsenburg een
geslachtsnaam is. In inv.nr 30w van de Weeskamer Goes is op fol.
123 recto sprake van de graaf van Swartsenborg. Zie het geslacht
Cats van Welle.
Bron: Archief Weeskamer Goes, inv. nr. 30W, foL 123 recto,
1695 januari 16
TEGEN HARING
Dit perceel lag in Hoek 27 van het zuidambacht, ten noorden van
de Hoeve van HarinCk. Het lapje is genoemd naar de eigenaar van
de boerderij, die daar ligt.
Bron: Mondelinge informatienr. 214.
TERVATEN
Dit is gelegen in hoek 9 in het Middenambacht.
Een buurtschap gelegen aan de Tervatenseweg met zijn boerderijen
in "de Bijganghoek" en zijn burgerwoonhuizen in Hoek 20.
Bron: Mondelinge informatie A.J.Blok te Kloetinge.
HOFSTEDE TERVATEN
De boerdeij Was gelegen in Hoek 16 in het Middenambacht, op de
splitsing van de Tervatenseweg en de Breedeweg. Van al de
boerderijen in het buurtschap onderscheidt zich dit bedrij f .
Woonhuis en schuur zijn zeer oud, getuige de dikke oude muren.
Het geheel lag oudtijds binnen een gracht. Het pand is genummerd
Tervatenseweg 42 en wordt bewoond door deFam. Bos - Wagenaar.
Bron: Mondelinge informatie A.J.Blok te Kloetinge.
TEEHOFF
De oudste vermelding dateert uit 1695. Het was gelegen in Hoek 2

van het Noordarnbacht. Zie ook'tEehofen d'Eehof in deze hoek.
De begrenzingen zijn op 25 juni 1695 als volgt:
Oost: den heerenweght, Zuid:wegelijck, Noord: idem en West:
PieterRatel
Bron:RAZE., 315.3,fol. 168 r" 1695 juni 25.
TER HOFFSTEDE
Ter Hofstede, ter Hoffste
De oudste vermelding dateert uit 1591.
Het betreft een landhoeve staande in Hoek 24 in het Middenarnbacht.
Op 3 juni 1598 verkoopt A.driaan Cornelis ter Hoffste aan
HeijndrickMarinusse en Crijn Marinusseseecker huij s staende
ter Hoffstede. Ter Hoffstede is de huidige boerderij Spoorzicht,
gelegen aan het einde van het .ATie van Velsenwegeling. Eind
1500, begin 1600 werd er ook geschreven Ter Hoffstee.
rond 1601 was WilTem Janse Block Schepen van Kloetinge. Hij
woonde op Ter Hofstede.
Bronnen: R.A.ZE, inv. nr. 3137, 2e katern fol. 6, 3 december
1591.
HET THEEBUSKEN
Het perceel was gelegen in Hoek 41 in het Zuidarnbacht. Voor deze
hoek is gekozen, gezien de loop van de oude Stadswegen van de
watergang . Zie hierna het Theebos, dit lag waarschijnlij k in de
aangrenzende Hoek.
THEEBOS
De oudste vermelding dateert uit 1786.
Het perceel was
groot 256 roeden en gelegen in Hoek 43 in het
Zuidambacht.. Het was gelegen aan de westzijde van de ' s-Gravenpolderseweg.Zie hierboven het Theebusken.
Bron:RAZE. inv. nr. 3156 folio 16 verso, 1786 december 22.
THOENE DEN NA.YERS WEIJE
De oudste vermelding dateert uit 1582 ..
Het perceel was 7quartiergroot· en gelegen in Hoek 41 in het
Zuidarnbacht ..Genoemd naar Thoene de Nayers.
Bron:RAZE. 3128, fol. 37 recto, 1582 mei 19.
THOMAS
Dit perceel was gelegen in Hoek
grenzend aan de DOpweg..
Bron: Mondelinge informatienr. 505.

15

van

het

Noordarnbacht,

DE TIENGEMETEN
Dit perceel bevindt zich in Hoek 31 van het Zuidarnbacht,
liggende aan de Groeweg.
Dit is opgedeeld in de "Korte wende, Lange Wende en bie de
waetergang".
Bron: Mondelinge informatienr. 179.

DE TOBBE
Dit perceel was gelegen in Hoek 21 van het Middenarob.acht tussen
het Moerweegje'en de Kapelseweg.
Gelegen aan de Kapelseweg, en wel ten noorden hiervan.
Bron: Mondelinge informatienr. 410.

DEN TOL
Dit perceel was gelegen in Hoek 13 in het Middenarobacht •. Het lag
op de splitsing van de Buys Ballostraat en de 's-Gravenpolderseweg. Hier werd in vroeger tijden tol geheven. Overigens
was het een café. Rond 1829 woonde daar Martinus Hubertus
Harinck ..
Bron: Mondelinge informatie A. .J. Blok en co.
TOORENAERSLAPJE
Dit perceel lag in Hoek 32 van het Zuidarobacht.
Bron: Mondelinge informatienr. 511.
HET TRAGHE WEGELIJNCK
De oudste vermelding dateert uit 1697 ..
Het perceel was gelegen in het westen van Hoek
Zuidarobacht.
Bron:RAZE. 3153, fol. 196 recto., 1697 november 29.

42

in

het

TRIANGELWEITJE
Dit perceel lag in Hoek 41 van het Zuidarobacht.,
deStadsweg.
Bron: mondelinge informatienr. 320.

ten oosten van

TROENKBOOMWEITJE
De juiste ligging is ons niet bekend.
Zuidarobacht.
Bron: Mondelinge informatienr.510.

Waarschijnlij k

in

het

TUUSWEITJE
Dit perceel was gelegen Hoek 5 van het Noordarobacht,
Manneeweg.
Bron: mondelinge informatienr. 506.

aan de

TWEEDE BRUG
Dit perceel kent ook de benaming "Lange Brug".
De juiste ligging is ons niet bekend. Waarschijnlijk
Kapelseweg.

aan de

Bron: Mondelinge informatienr. 376.
TWEEDE GARNAATWEIE
Ligt westelijk 'van perceel 47l.
Dit perceel was gelegen in Hoek 2 in het Noordambacht.
Bron: Mondelinge informatienr. 472.
Zie kaartje Goes.
DEN TWEEDEN BOOGERT
Dit perceeelwasgelegen in Hoek 41 van het Zuidambacht,
oosten van de Stadsweg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 312.

ten

DE TWEEGEMETEN
Dit perceel lag in Hoek 27 van het Zuidamabacht ten noorden van
de Hoeve van Haring aan de pykesweg.
Bron: mondelinge informatienr. 220.
TWEEGEMETENHOEK
TWEEGEMEETHOEK
Dit perceel was gelegen in Hoek 26 in hetZuidambacht tussen de
Oostmolenweg en de watergang. Scheiding van "Middelambacht bij
de twee bruggen strekkende nevens denwegZuijd en dan oost op
aan de Coppiere aan d 'ambachts Scheijding van' tmiddelambagt
Langs den Watergang ..
Deze hoek ligt ten zuiden van de Riethoek en wordt verder
omsloten door de's~Gravenpoldersewegende Oostmolenweg.
De gehele hoek heet de Twee Gemeet hoek. Deze percelen staan ook
bekend als Allemanshoek.
Bron: Mondelinge informatienr. 232.
DE TWEE STIKKEN AAN 'T VROONTJE
Dit perceel was gelegen in Hoek 2 in het Noordambacht
Bron: Zie kaartje Goes.
DE TWI STIKJES
De juiste ligging is ons niet bekend
Bron: mondelinge informatienr. 437.
TWINTIGGEMETENWE8ELING
De juiste ligging is ons niet bekend.
Bron: mondelinge informatienr. 289.
'T UITGESLAAGE BOS

De oudste vermelding dateert uit 1769.
De naam van dit perceel komt voor tot in 1814.
Dit perceel met een oppervlakte van 5 gemeten en 175 roeden was
gelegen in Hoek 22 van het Middenambacht.
Bron: De Witt Hamer, inv.• nr 14, fol. 3 verso, 1769.

UITGEPUTTE LAND
De oudste vermelding dateert uit 1690.
Dit perceel meteen oppervlakte van 7 gemeten 168 roeden was
gelegen in Hoek 2 van het Noordambac:ht •.
Een mogelijke verklaring voor de naam. is, dat men in dit perceel
klei heeft weggegraven ter versterking van de dijken.
Zie de Karrelanden.
Bron:RAZE.. inv .nr. 3196, in potlood 166,fol.608 recto, 1690.

DEN UIJTRIJD VAN DEN HEM
De oudste vermelding dateert uit 1766 ..
Dit perceeelm.eteen oppervlakte van 1 gemet 8 roeden was
gelegen in Hoek 11 in het Middenambacht.
Bron: .A.rcief Gemeente Kloetinge, inv.. nr. 1891, fol. 54 verso.
DE VAETE
Dit was de Parochiedrinkput in het Marktveld.
Zoals de gewoonte was in vroeger tijd was deze vaetegeheel
ommuurd tot een meter boven het maaivelden was aan de Kille (afrit naar het water) versierd met kleine verhogingen waarop
uit zandsteen gehakte leeuwtjes stonden.
Bron: Mondelinge informatie A.J. Blok te Kloetinge
VOIR DE VAETE
De oudste vermelding dateert uit 1581.
Dit perceel was groot 1,5 gemet en 20 roeden en deed dienst als
weide. De oorspronklij ke plaats is niet aan te geven, aangezien
er een aanzienlijk aantal vaeten in de gemeente aanwezig waren.
Bron:RAZE. inv .. nr. 3127 ,fol. 51 recto, 1581 december 28.
'T VALCKESLOT
De oudste vermelding dateert ui t1707 ..
Dan .betreft het de boedel van Adolf van Oostee terwijl Gommert
Pieterse hier een boomgaard pacht. Dit perceel met een oppervlakte van 7 gemeten en 230 roeden
(In 1715 bedraagt de oppervlakte 1 bunder en 13 roeden) was
gelegen in Hoek 2 in het Noordambacht (gedeeltelij k onder de 100
gemeten). De overloper van 1729 zegt het volgende: Verkoper:
Juffrouw Petronelia de Koning, weduwe van Adriaan Gort en
messieurs Jacobus en Jan Drabbe, kinderen van de weduwe Jacobus
Drabbe.Koper: de heer .A.rjaan de Vroe, raad en schepen der stad
Goes ..
Overigens bestaat er nog een handgetekende Plattegrond-tekening
van het aan de WeledelGestrenge HeerB.H.Janssen toebehorende
Verblij fgenaamd "Den Berg ll gelegen in de gemeente Kloetinge •.
Juffrouw Suzanna Dag verkocht hier haar bomen. In de twintigste
eeuw werd dit complex als boomgaarden geëxploiteerd door de
Zeeuwse Fruitteelt Mij. Dit buiten is
ook nog een tijdlang geëxploiteerd als ontspanningscentrum. Er

was namelijk een tapvergunning aan verbonden.
Bronnen: Weeskamer Goes, vno inv. nr. 1727, fol.
juni 23

2 verso.,

1707

DE VALCKEWE I JE
De oudste vermelding dateert uit 1579.
Dit perceel met een oppervlakte van 3 gemet "of dair omtrent"
was gelegen in Hoek 41 in hetZuidarnbacht. Deze weide ligt ten
noorden van de Zekweg.
Bronnen: RAZE. inv. nr. 3125, fol. 50 recto, 1579 mei 15
VALCKIERSHOUFFVE(de weije agter)
De oudste vermelding dateert uit 1690.
Dit perceel met een oppervlakte van 4 gemet 167 roeden was
gelegen in Hoek 11 van het Middenambacht. Mogelijk is hier
sprake van het Overhof van Meulenberg aan het Noordeinde ..
Bron:RAZE. inv .nr. 3196, (in potlood nr. 166), fol. 608 verso.
DEN VERCKENSBOGAERT
De oudste vermelding dateert uit 1607.
Dit perceel met een oppervlakte van 3 gemet 220 roeden
gelegen in Hoek 41 in het Zuidambacht.
Bron:RAZE. inv . nr. 3199, 1607 juli 19, fol.417 recto.

was

'T VERDRIENK
'T VERDRINK

Dit perceel was gelegen in Hoek 39 in het Zuidambacht
"In jaghte tenden den jongen boogaert 1 gemet 70 roeden.
Bron: mondelinge Informatie, nr. 340.
VETTENHOECK
DEN VETTEN HOUCK
De oudste vermelding dateert uit 1615.
Dit perceel met een oppervlakte van 5 gemet en 123 roeden ( in
1615 5 gemet en 100 roeden) was gelegen in Hoek 42 in het
Zuidambacht.
Bron:RAZE. inv. nr .. 3188, Katern 66 fol., 1615 maart 28,
fol. 8 recto ..
Archief Weeskamer Goes, voorl. nr .871,fol. 37v,
1667.
VERMUYENS BOOGAERT
De oudste vermelding dateert uit 1623.
Dit komt uit de nalatenschap van Pieter Vermuyen.
Bron: RAZE. inv. nr. 3189,nr.69,fol. 4 recto, 1623 juni 29.
TER VESTEN
De oudste vermelding dateert uit 1592.
De juiste ligging van dit perceel is ons niet bekend, waarschijnlijk moeten we het perceel zoeken in hetZuidambacht.

InRAZE . ., inv.. nr. 3137 komen wij de volgende vermelding tegen:
" HuybrechtJansse totCloetingen is schuldich aen Jan Foortsse ter Vesten de somme van sestyen ponden dertyen schellin
gen vier groten vlaems"
Bron:RAZE., iIÎv. nr. 3137, fol. 29 recto, 1592 februri 11.
DE VETLAPPE
Deel van Smallegange of de burgemeestertjes.
Dit perceel ligt in de omgeving van hoek 33 van het Zuidambacht.
Bron: Mondelinge informatienr. 236.
VETTENHOUCK
De vroegste vermelding dateert uit 1667.
Dit perceel met een oppervlakte van 5 gemet 123 roeden was
gelegen in Hoek 42 in hetZuidambacht . Het was betrokken bij de
boedel van Hieronimus van der Straten.
Bron: Archief Weeskamer Goes, voorl. inv. nr. 871, 1667 juni
11, fol.37v..
DE VIER GEMETEN
DE VIERGEMETEN
Er zijn verschillende percelen met deze naam .. Het eerste perceel
ligt in Hoek 31 van hetZuidambachtaan de Wrangeweg. Het tweede
perceel ligt in Hoek 9 van het Middenambacht, ten westen van de
Tervatenseweg.
Bron: Mondelinge informatienr. 123, 350.
DE VIERLINDEN
Dit perceel was gelegen in Hoek 43 van het .Zuidambacht.
Betrof vier heel oude linden bomen staande op de grens tussen
Kloetingeen 's-Gravenpolder op deZaaidij k aan weerskanten van
de' s-Gravenpolderseweg. In verband met wegverbreding zijn deze
bomen, die plaatsbepalend waren helaas gerooid in 1967. De
herplanting van de linden vond plaats in 1981.
Bron: mondelinge informat.ie A.J . Blok te Kloetinge.
DE VIERSCHOUWEN
Dit zijn vier huizen, die z.ich bevinden in Hoek 26 van het
Zuidambacht.Ze staan aan de 's-Gravenpolderseweg ten zuiden van
de leiding.
BrOn: .Mondelinge informatienr. 235
DE VIER WEGT SCHEIDINGE
Dit perceel was gelegen in hetZuidambacht op de begrenzing van
Hoek 37.
Bron: mondelinge informatie L.Luyk te Kloetinge.
DE VIEVER
Deze bevond zich in Hoek 27 van Zuidambacht bij
hoeve ..

de Albertine-

Bron: Mondelinge informatie nr. 212.
DE VIEVERWEIE(Vijverweide)
De oudste vermelding dateert uit 18û1.
Dit perceel met een oppervlakte van 5 gemet 161 roeden was
gelegen in Hoek 9 in het Middenarobacht, in de zogenaamde
Bijgankhoek.
Bron: RAZE. inv. nr. 3156, folio 96 recto, 1801 januari 30.

'T VINGERLING
'T VINGERLICK
De oudste vermelding dateert uit 1710.
Dit perceel met een oppervlakte van 1 gemet 174 roeden was
gelegen in Hoek 17 in het Middenarnbacht, Hoek
voorPotmanswegelinck.
Het perceel is nog nader aan te duiden, namelijk: Noordoost van
hetZevengemetenwegelinck(Verheij van titters).
De grenzen worden als volgt aangegeven:
Oost
Den Armen alhier
Zuid:Margrijta Uittenham
west: Hembergserfgenamen
Noord: Maarten Vleugels erfgenamen.
Vingerling is een waterbouwkundige term.. Het is een boogvormige
afdamming bijvoorbeeeld tot sluiting van een dijkdoorbraak of
voor een sluis aan het buitenwater om die te kunnen droogleggen
bij vernieuwing.
Bron: RAZE., inv .. nr. 3154, .folio 41 recto, 1710 december 29.
A.A. Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland, deel II, Den Haag, 1907.
'T VISCHUIJS
Dit huisje stond tegenover de vate op het Kerkhof bij de
Geerteskerk. Van tijd tot tijd was hier vis te koop en kon men
er terecht bij de blikslager. Het was ook een onderkomen voor de
"jonge
jongens"..
Tenslotte is het in detwintigse
eeuw
afgebroken. Kadastraal was het bekend onder Sectie A (het dorp)
nr. 459. In 1888 was het viskot nog aanwezig, getuige de foto in
"Kloetinge in oude ansichten, deel 2" nr 15. Hier wordt ook
vermeldt dat het vishuis of wachthuis in de 20e eeuw is
afgebroken. Op oude kadasterkaarten komt dit nummer nog steeds
voor. Hier wordt het aangehaald als wachthuis.
Bron: Kadastrale Atlas van Zeeland, 1832, Goes/Kloetinge,
Serie Zuid-Beveland, deel 1, blz. 60. uitg. Goes, 1987.
Kloetinge in oude ansichten, deel 2 door A.J. Blok en
L.J.Moerland, uitg.Zaltboromel 1993.
DE VLACKE WEYE
De oudste vermelding dateert van 1696.
Dit perceel met.eenoppervlakte 3 gemet en 12 roeden met
roeden wegeling was gelegen in Hoek 41 van het Zuidarnbacht.
Bron:RAZE. inv. nr. 3165,fol 74 verso, 1696 januari 13.

8

HET VLEERBOSJE
De oudste vermelding dateert van 1746.
Dit perceel II1.e'teen oppervlakte van 1 gemet en 220 roeden was
gelegen in Hoek 17 van het Middenambacht.
Vermoedelijk gelegen in het noordoosten van deze Hoek aan
Potmanswegel ing ..
Bron:RAZE. inv. nr .. 3155, fol. 74 recto, 1746 januari 29 ..

VLIEGUITJE
VLIEGUIT
'T RAFOELTJE OF VLIEGUIT
De oudste datering is onbekend.
Dit perceel met een oppervlakte van 1 hectare en 80 centiare was
gelegen in Hoek 10 in het MiddenambaCht, sectie JA. 225.
Zie hieronder.
VLICHUIJT
De oudste vermelding dateert uit 1598 en was gelegen in het
Zuidambacht. De juiste ligging is niet exact aan te geven:
"Pieter Valckensx huijssende boogaert, groot vijffquartieren
ofte daer omtrent,genaemt Vlichuit, liggende in 't zuijtambacht
van Cloetingen."
"Vliechuuijt, Willem Janse,' huijs ende boogaert aan Dirick
Groenevelt" .
"AdriaenJanssen Dane vergunt een boomgaert aen Adriaen Janssen
genaempt Vlieghuit"
Bron:RAZE. inv.nr. 3141., fol. 56 recto bOvenaan, 1598.
VLOOTMEET
DEN VLOOTMEET
DE VLOOTMEET
De oudste vermelding dateert uit 1712.
Dit perceel met een oppervlakte
van 3 gemet 77 roeden was
gelegen in Hoek 21 in middenambacht . De opperVlakte wordt ook
gemeld als 200 roeden en 6 voet.
Er was nog een vlootmeet meteen oppervlakte van 2 gemet en 52
roeden, gelegen inBoek 7 van het Noordambacht.. Deze naam komt
voor vanaf 1607 tot 1804.
Bron: De Witt Hamer., inv. nr .16 ,fol. 7 recto, 1712 •.
DE VOETPAD
De oudste vermelding dateert uit 1730.
Di t pad was gelegen bij de Achterweg, de huidige Schirnmelpenninckstraat. Bedoeld is stellig het Stenevoetpad, dat begon,
waar nu de Brederodestraat ligt.
Bron:RAZE. inv. nr. 3154, fol. 204 recto, 1730 augustus 25.
RAZE.. inv. nr. 3166, fol.47 recto, 1730 augustus 25.
DEN VOGHELENSANGH

DE VOGELSANCK
DEN VOGELENZANK
DE VOGELZANCK
De oudste vermelding dateert van 1600.
Dit perceel was gelegen in Hoek 10 van het Middenambacht.
"Den Vogelensangh" betrof een huisje dat aan het Vogelzangsepad
stond. Van hieruit liep het Langhe Weghelingh naar' t Huijs op
de Weije. Deze hoeve stond recht voor deZomerweg.. Er is een
verkoping van hout op 11 april 1718 in de Vogelsanck.Met "den
Vogelenzanck" wordt ongetwijfeld bedoeld een gebied om het
Vogelzangsepad.
"De
Vogelzanck"
is
het
Vogelzangswegeling
waarvan thans de Vogelzangseweg nog een overschot is ..
Bronnen: RAZE. 2041, fol. 304, 1600 april 24.
RAZE. 3197, 1718 april 11 ..
HET VOGELZANGSEWEEGJE
De oudste vermelding dateert van 1800.
Dit perceel was gelegen inBoek 10 van het Middenambacht ..
Gerard Bakker koopt van Hubertus Haring een woonhuis en erve om
154 pond 13 schellingen en 4 groten, staande aan het einde van
het Vogelzangse weegje.
Bron:RAZE. 3156, fol. 88 recto, 1800 februari 7.
'T VOORSTE
Dit perceel lag in Hoek 31 van het Zuidambacht. Het vormde met
het achterste en het middelste een strook weiland lopende van de
Abbekindersezandweg naar de Groeweg.
Bron: Mondelinge informatienr.131
VOORSTE BERGHOEK
Dit perceel was gelegen in Hoek 42
oosten van de 's-Gravenpolderseweg.
BrOn: Mondelinge informatien,r. 302

van hetZuidambacht,

ten

VOORSTE OOIEVAARSNEST
Het betreft hier perceel Gemeente Kloetinge, sectie B, nr. 221,
223, kadastrale kaart 1830.
Het perceel was gelegen in de Hoek voor Potmanswegeling in het
Middenambacht .. Dit is Hoek 17, ten zuiden van de Dopweg.
Bron: Mondelinge informatie nr. 434
VOORSTE WEIHOEK
Dit perceel was gelegen in Hoek 7
zuiden van de Jo kweg ..
Bron: Mondelinge informatienr. 360.

van het Noordambacht,

ten

VOORSTE WEND
Dit perceel lag in Hoek 32 van het Zuidambacht
Hoedkastje genoemd. Het lag ten oosten van de
zandweg.
Bron: Mondelinge informatienr. 56

en werd ook
Abbekinderse

VOORSTE WERFHOEK
Dit perceel was gelegen in Hoek
westen van deWrangeweg.
Bron: Mondelinge inforrnatienr. 321

42

van hetZuidambacht,

ten

'T VOORSTOEPJE
Dit perceel lag in Hoek 31 van hetZuidarna.bacht, ten oosten van
de 's-Gravenpolderseweg. Wij verwijzen naar het Schuurstoepje
uit Hoek 41.
Bron: mondelinge iniormatienr. 200
TER VOORTRAPPEN(ADRIAAN STOFFELSE)
De oudste vermelding dateert van 1600.
Dit perceel was gelegen in Claes Piersehouck, Hoek 43 in het
Zuidambacht . Volgens A.J. Blok te Kloetinge is de naam afkomstig
van Fort de Raap. Vergelijk dit maar met het Rapenburg te Leiden
bijvoorbeeld en de Raap in Kloetinge onder .aan de toren van de
Geerteskerk.
Broni:RAZE. 3143, fol 13 recto (Rijsarchief in Zeeland, nr. 7)
1600 juli 8.
'T VOORWEIKEN VAN DE KERKE
De oudste vermelding dateert uit 1712.
Dit perceel met een oppervlakte van 1 gemet 63 roeden was
gelegen inGasjeshoek, Hoek 23 in het Middenambacht.
Gijsbrecht Schuiling was de eigenaar. Deze naam komt voor tot in
1804.. ' t Voorste heeft te maken met de drieslag namelij k:
voorste, middelste en achterste. Dit in verband met de ligging
ten opzichte van de boerderij of de weg.
Bron: De Witt Hamer, inv. nr. 20, fol. 5 recto, 1712.
DE VROONE
De oudste vermelding dateert van 1638
Dit perceel met een oppervlakte van 4 gemet 281 roeden was
gelegen in Hoek 12 in het Middenambacht . Een ander perceel,
groot 2 gemet en 200 roeden was gelegen in Hoek 15 in het
Noordambacht in de Hoge Moer .. Dit wordt vermeld in 1698.
Bronnen: RAZE. 3151, fol 36 verso, 1638 september 20.
RAZE., 3196, nr. 117, 1698 juli 14.
Mondelinge informatienrs . 369, 604 ..
VROONE MET HOOGWAL
Dit perceel wordt tot 1804 vernoemden was met een oppervlakte
van 2 gemet14ü roeden gelegen in Hoek 21 van het Middenambacht.
Bron: De Witt Hamer, voorl. inv.nr. 1, 1607, folio 15 recto.
DE VROONEN AN DEN INLAEG
Dit perceel is waarschijnlijk gelgen in Hoek 2 van het
ambacht, vlakbij de Noorddij k.
Bron: Mondelinge informatienr. 468.

Noord~

VROONEN DEN OUDEN BOOGERD
De oudste vermelding dateert van 1607 ..
Dit perceelmèt een oppervlakte van 2 gemet 67 roeden
gelegen in Hoek 13 van het Middenarobacht.
Broni: De Witt Hamer.1 inv.. nr. 1, 1607, fol. 17 verso.

was

'T VROONTJE
Dit perceel was gelegen in Hoek 20 van het Middenarobacht, in de
hoek van de Tervatensewegen de Kapelseweg, waar thans een reeks
woningwetwoningen staan. Zie ook Verheij vanCitters. Hij neemt
aan dat hiere.en huis gestaan kan hebben.
Er lag ook een Vroontje in Hoek 2 in het Noordarobacht. In Hoek
7 in het Noodrarobacht aan de Jokweg vindt men ook een vroontje.
In Hoek 16 in het Middenarobacht komt men .erook een tegen,
omgeving Tervatenseweg. Hoek 2 van het Noordarobacht aan de
Stelleweg is ook de plaats vaneen vroontj e. In Hoek 8 van het
Noordarobacht ten zuiden van de Schellemoerswegeling bevindt zich
ook het Vroontje.
Bronnen: Verheije vanCitters .•
Mondelinge informatienrs. 28, 112, 143, 450, 540.
VUUF GEMETEN
VIJF GEMETEN
Dit perceel waS gelegen in Hoek 2 in het Noordarobacht. Er is ook
een perceel gelegen in Hoek 31 van hetZuidarobacht, liggende aan
de Groeweg.
Bron: Zie kaartje Goes.
Mondelinge informatienr. 127
DE VIJFGEMETEN OF KONINGSWEITJE
Dit perceel was gelegen in Hoek 15 van het Noordamabacht,
zuiden van de Dopweg.
Bron: mondelinge informatienr. 12

ten

'T VUULE VINGERTJE OF 'T KOUSJE
Dit was een klein straatje in de Oostwand van het Marktveld.
Bron: A.. J. Blok te Kloetinge.
DE VUIJLE VIJVERT
De oudste vermelding dateert uit 1739.
Het perceel was gelegen in hoek 9 van het middenambacht ..
Dit perceel was gelegen aan de Oude Strate, tussen de
huisstraat en de Schiromelpenninckstraat.
Bron:RA.ZE. inv. nr. 3155, fol. 35 verso, 1739 april 11.

Jacht~

VIJFTIEN ACKERS
De oudste vermelding dateert uit 1650.
Dit perceel was met een oppervlakte van 5 quartieren gelegen in
Hoek 41 van het Zuidarnbacht. Het betreft de nalatenschap van
Mattheus Pieterse Gijsel.

Bron:
23.

RAZE.

inv. nr.

3192.,

katern 69,

fol.

2 verso,

1650 juni

IN DE 500 ROEDEN
De oudste vermelding dateert van 1714.
Dit perceelrneteen oppervlakte van 500 roeden
Hoek 43 in hetZuidamhacht. Vanaf de Vier Linden
Zaaidijk oostwaarts twee langgerekte percelen
roeden.
Bron: De Witt Hamer, inv. nr .. 31, folio 20 recto,

was gelegen in
lagen langs de
ieder van 225
1714.

DEN VIJVERBERGH
De oudste vermelding dateert van 1727.
Dit perceel met een oppervlakte van 3 gernet 17
gelegen in Hoek 9 van het Middenambacht.
Pachter: Jan BaptistaPitelon
Verkop'l=r: Adriaan van Noorden
Koper
Adriaan Verburg
Oost
den koper en Daniêl Santijn
Zuid
den koper
West
Pier Janse Goesen Job van Liere weduwe
Noord
Adam Jacobse Gorten Willemijntje Quijrijn
BrOn:RAZE., 3154, folio 157 verso, 1727 januari 17.

roeden

was

DE VIJVERBOOMGAARD
De oudste vermelding dateert uit 1646.
Dit perceel meteen oppervlakte van 7 gemeten 22 roeden was
gelegen in annex den dorpe in het Middenambacht. Waarschijnlijk
is dit een moerpit.
InBoek 9 in het middenambacht lag een perceel groot 5 gemet
respectivelij k 2 gemet en 34 roeden. De naam. vijverboomgaard
karnt voor tot 1804.
Bronnen: RAZE., inv. nr. 3152, fol .. 8 verso, 1646 maart 31
RAZE., inv. nr. 3153, fol. 52 verso, 1678 februari
11.
WAENSKINDEREN HEULE
Deze heul lag waarschijnlijk in Waenskinderen aan de Kapelseweg.
Dit is Hoek 20 van het Middenambacht.
Bron: Archief hervormde kerk Kloetinge, inv. nr. 832, fol 5
verso, rekening 1632 en 1633.
HET WAENSKINDEREN WEGELINCK.
De oudste vermelding dateert uit 1607.
Dit perceel was gelegen in Hoek 20 van het Middenambacht . Was
vroeger de Oosteweg. Men moet dit niet verwisselen met de
huidige Oosteweg ..
Ditwegelinck lag in het verlengde van het Lijndanewegeling in
Hoek 22.
Bron: De witt Hamers, inv. nr. 1, folio 14 verso, 1607.

WAERT
De oudste vermelding dateert uit 1585.
Dit perceel was gelegen in het Zuidarohacht van Kloetinge ..
"Adriaen Pietersen in Eversdijk baent op de Waert.
Bron: Archief Weeskamer Goes, voorl .. inv. nr. 29w., folio
recto, 1585, juni 8.
I

153

T WAETERGANGETJE

De juiste ligging is niet bekend.
Bron: Monde.linge informatienr... 371 •.
I

T WAETERGAT

Dit perceel was gelegen in Hoek 18
westen van de Kattendijkse Dijk.
Bron: Mondeling informatienr. 616.

van het Noordambacht

ten

HET WAGEMAKERSHUIJS
Deoud-ste vermelding dateert uit 1602.
Het huis stond aan de Oostzijde van het Marktvelt.
De belendingen zijn als volgt:
Binnen deze gemereken:
Verkoper Jan van Dale, Koper Ariaan Marinusse.
Oost: Steenhoff, Zuid: 't Mertvelt, West: Pieter de Decke,
Noord: de dijckgravesoetwaters boogaart.
Bron:R.AZE.. , inv . nr., 3144,fol. 100 verso, 1602 februari 2.
'T W.AL

De oudste vermelding dateert uit 1662.
Bedoeld kan zijn het bergje achter Trafoelje, dat lag in de
boomgaarden't Valckeslot.
Dit perceel met een oppervlakte van 260 roeden was gelegen in
Hoek 1en 2 van het Noordambacht. Het betreft de Berg met
Somerhuijs.
Belendingen: Oost: het wegel i nek, Zuid: Thomas Mispelblo:rnme,
West: Pieter de Koning en Noord: Leendert westdorp.
De naam korot voor tot 1860. Gedacht kan worden aan een vliedbergje.
Er is ook een vermelding van 1 gemet in hoek 2 van het noordambacht. Het betreft dan de boedel van wij len doctor Andrias
So:rnmerzee en de koper isPieter Ferdinandus. Het betreft de
voormalige hOfstede destijds gelegen ten westen van de Stellewegen ten noorden van het Garnaetswegeling.
Bronnen: RAZE., inv. nr. 3152, fol. 144 verso, 1662 januari 2
RAZE., inv. nr. 3154, fol. 163 recto, 1727 maart 21
3154, fol. 189 recto, 1729 mei 27
RAZE., inv. nr. 3155, fol. 56 verso, 1742 juni 22.
HET WAL
EIGEN VRONE

I

T WAL

De oudste vermelding dateert uit 1607

Dit perceelmet.een oppervlakte van respektivelij k 5 gem vroone,
boogerten 283 roeden vronen was gelegen in Hoek 9 van het
Middenambacht.
Het betreft de . berg in de tuin van de familie Lenshoek. Evenals
de he:rnberg ligt. ook deze berg precies buiten de poortgracht.
Dekker in zijn boek over Zuid-Beveland stelt dat vliedbergen in
de 11een 12eeeuw werden opgeworpen.
Eigen Vrone't Wal was van Adriaan van Noorden.
Bronnen: De Witt Hamer, inv. nr. 1, fol. 11 recto, 1607.

HET WARMOESHOF
De oudste vermelding dateert uit 1740.
De juiste ligging is niet bekend. Het had een oppervlakte van 5
gemet. De juiste betekenis is moestuin ..
Bron: Archief stad Goes, 1449~1851, inv.. nr.. 5068, Verhueringe
van de geestelijke thienden over den Jare 1740.
DE WEELMEET
De oudste vermelding dateert uit 1642.
Dit perceel met een oppervlakte van 2 gemeten 30 roeden was
gelegen in de Zuidhoek, hoek 29, in hetZuidambacht. Aan de
noordzijde van de oude Lange Weg.
Bron:RAZE., inv.nr. 3151, fol. 99 recto, 1642 januari 16.
'T WEGELINK NAAR DE MOERPUTWEIJE
Dit liep vanaf de oostzijde van het Marktveld achterom de
boerderij Ravenstein en langs het hof van de heer van Kloetinge.
Mogelijk haalde men via dit pad water uit de Moerput.
Er is daar sprake van een hoofie(een klein hoef je) .
Bron: Mededeling A.J. Blok te Kloetinge.
DE WEGELINKMEEDT
De oudste vermelding dateert uit 1585.
Dit perceel meteen oppervlakte van 2 gemet" luttel min of meer"
was gelegen aan "d' oostzijde van de Manneewech in denhouc daer
Pier Jan te Mannee in woont".. Waarschijnlijk Hoek 4 in het
Noordambacht ..
Bron:RAZE., inv. nr. 3130, fol. 57 verso, 1585 februari 6.
'T WEGELINGMEETKEN WESTOP
De oudste vermelding dateert uit 1713.
Dit perceel was gelegen in Hoek 17 van het Middenambacht.
Bron: De Witt Hamer, inv. nr. 16, 1713 fol. 3 recto.
WEGJE VAN EIN ERRINK
Dit perceel was
Middenambacht.

gelegen

tussen

Hoek 28

en Hoek

30

in

Het

Benaming in de volksmond uit de eerste helft van de twintigste
eeuw, genoemd naarH. Harinck, pachter van een boerderij van
wijlen Mevr. Trench~Clotterbooke Patijn van Kloetinge. Dit wegje
is genoemd naar de in het begin van de twintigste eeuw daar
gewoond hebbend.e Hendrik (Hein) Harinck. Aan deze weg ligt de in
de voormalige
gemeente
's-Heer Abt s kerke gelegen hOfstede
"Welgelegen" ..Thans is dit het Pykeswegj e.
Bron: Medeling A.u. Blokte Kloetingeen .A.H. Warren te Goes.

'T WEGJE VAN 'T WEITJE VAN RIEMENS
De juiste ligging van dit wegje is niet bekend.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 1025..
DE WEIE
Dit perceel was gelegen in Hoek 22 van het Middenambacht tegen
Waenskinderen.
Bron: Mondelinge informatienr. 431 ..
WEIE AN' T HOOGE BOSCH
Dit perceel was gelegen in Hoek 15 van het Noordambacht aan de
Dopweg ..
Bron: Mondelinge informatienr. 76.
DE WEIE VAN DERTO
Dit perceel was gelegen in Hoek 15 van het Noordambacht
Bron: Mondelinge informatienr. 380.
DE WETJE GENAEMT WINTERSHOEK
De oudste vermelding dateert uit 1766.
Dit perceel met een oppervlakte van 2 gemet 289 roeden was
gelegen in Hoek 17 in het Middenambacht.
Bron: Archief Gemeente Kloetinge., inv. nr. 1891, fol. 57 verso.
DE WEIE VAN RIEMENS
Dit perceel betreft Gemeente Kloetinge kadastraal sectie B nr.
175, 187, 188, 189. Kadasterkaart 1830. Hoek 16 in het Midden~
ambacht, ten zuiden van Potmanswegeling.
Bron: Mondeling inlichtingnr. 104 ..
IN DE WEIJHOUK
Dit perceel was gelegen in Hoek 29 in hetZuidarobacht.
Het wordt als volgt vermeld: "int .ambagt Shr Abtskerke naast
Poelhoek van Maarten Vleugel.. Gelegen in den Houk Benoorden 't
Hof van Secretaris Pieter Leschot." Waarschijnlijk een andere
naam voor Poelhoek
De benaming van deze hoek liep waarschijnlijk over van Kloetinge
in 's-Heer Abtskerke.

Bron: Lijst van Hoeken ..
HET WEITJE
Dit perceel bevindt zich in Hoek 15 van het Noordambacht,
zuiden van de Huisvaertsweg.
Bron: Mondelingeinformatienr. 73.

ten

'T WEITJE VAN HAMER OF DE HAMER
Betreft Gemeente Kloetinge Kadastraal perceelSectieB nr. 361.
Dit perceel bevindt zich in Hoek 22 van het Middenambacht,
grenzend aan het Moerwegje. Waarschijnlijk is De Hamer een
geslachtsnaam.
Bron: Kadstrale Kaart 1830
Mondeling informatie nr. 751, 752.
'T WEITJE VAN BOONE
Dit perceel ligt in Hoek 7 van het Noordambacht, liggend aan de
Daniëlsweg ..
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 51.
'T WEITJE VAN KWENTEL
Dit perceel bevindt zich in Hoek 9,
seweg.
Bron: Mondelinge inlichtingnr. 400.

grenzend aan de Tervaten-

'T WEITJE AAN POTMANSWEGELING
Dit pe.rceel bevindt zich in Hoek 17 van het Middenambacht,
oosten vanPotmanswegeling
Bron: Mondelinge informatienr. 40.

ten

WELHOUCK
De oudste vermelding dateert uit 1601. De juiste ligging is niet
bekend.
Hierover is het volgende bekend: "een stuk saylantgelegen in
Welhouck groot 1 gemet 28 roeden."
Bron: RAZE., inv. nr. 3144., fol. 64 verSo, 1601 september 13.
WELEGELEGEN
Boerderij gelegen aan de Pykesweg nr. 2 in 's-Heer Abtskerke,
thans bewoond door dhr. J .. Harinck.
Hoewel deze hofstede in 's-Heer Abtskerke ligt noemen we ze
toch, omdat de bewoners en de eigenaren door de eeuwen heen
sterk verweven zijn met de situering van de omliggende boerderijen. Voorts vermelden we dat het wagenhuis in de gemeente Goes
lag en de arbeiderswoningen in de gemeente Kloetinge en het
woonhuis meschuur in Is-Heer Abtskerke.
Bron: A.J. Blok te Kloelinge en A.H. Warren te Goes.

WELLEWEITJE
Dit perceel bevindt zich in Hoek 42 van hetZuidambacht,
oosten van de "s-Gravenpolderseweg .
Bron: mondelingeinformatienr. 304.

ten

WELTEVREDEN
Hoeve gelegen in de hoek van de Jachthuisstraat nr. 1 7 ,bewoond
door
de
familie
Noteboom.
Genoemd
naar
het
oude
ambachtsherenhuis "Weltevrede".
Bron: A.J. Blok te Kloetinge.
WELTEVREDEN
Hoeve gelegen aan de Voorst.ad, bewoond door fam. Adriaan
Kakebeeke.. De boerderij bevond zich achter de van Dusseldorpschool.
Bron: A.J. Blok te Kloetinge
DE GEMEENE WELLE
Deze was gesitueerd aan het Parochiehuys aan het Kerkplein in
hoek 9 van het middenambacht ..
Bron: Archief Gemeente Kloetinge, inv.. nr. 631, Rekening 1751,
foL 3 verso.
DE WENTELTRAP
Dit perceel:Qevindt zich in Hoek 43 van hetZuidambacht,
den aprel van's-Gravenpolder.
Bron: Mondelinge informatienr. 329 ..

voor

WERFHOEK
WORFFHOUCK
De oudste vermelding dateert uit 1560 .•
Dit is geheel Hoek 41 van het Zuidambacht.
Beginnende van ' t Zuijdoosten in, op den houk van de weg.
Dit betreft een heel grote hoek waar in 1769 de grens der
havertienden dwars door liep. Ze wordt qngeveer begrensd door:
de Abbekindersezandweg, de Daniëlsweg(Zuidambacht), de Eeweg en
de Stadsweg. In 1604 wordt geschreven: "Worffhouc".. Zie de
Rekening over de kerkegoederen 1604-1605, inv. nr. 14., van het
Archief van de Nederlands Hervormde Kerk van Kloetinge.Tegenwoordig ligt het aan de Nieuwe Rijksweg.
Bron: RAZE. inv. nr. 3116, 1560 december 4. (los blad no. 14
achterste katern) . Ook op los blad no . 6 wordt Worffhouck genoemd.
Mondelinge informatienr. 69, 173.
ADOLPH WESTERWIJKLAND

De vroegst aangetroffen vermelding is van 1 707 •.
Het perceel was gelegen in Hoek 43 in hetZuidambacht en wel
beoosten van de raai. A.dolf Westerwijk was in Goesen omstreken
rond 1700 een' veelbesproken figuur. Hij werd in 1647 aldaar
geboren en maakte al vroeg carrière als stadsbestuurder. In die
hoedanigheid werd hij bekend als verdediger der stedelijke
autonomie en privileges. Hierdoor kwamen Goesen zijn bestuur in
confliktmet koning~stadhouder Willem 111. Na een belegering van
Goes in 1692 door de troepen van Willem 111, werd de wet verzet(d.w.z. dat de iaanhangers van Willem 111 op het kussen kwamen
en de andere stadsbestuurder werden afgezet), en werden tegen de
afgezette magistraten,
waaronder Adolf Westerwijk,
strenge
straffen uitgesproken. Wesberwijk werd ter dood veroordeeld,
maar deze straf werd nooit uitgevoerd. Wel werd hij veroordeeld
tot
gevangenisstraf,
die
hij
moest
uitzitten
in
'sHertogenbosch •.
In 1702, na de dood van Willem IIT, keerde hij terug in Goesen
kwam wederom op het kussen en werd weer een invloedrijk
stadsbestuurder .. Hij overleed in 1719.
Bron: Verz .. DE Witt Hamer, inv .!lr . 22, Overloper 1707, Fol.
17 recto
Nagtglas, Levensherichten, 11, blz. 941-94.3.
L. J.Moerland, De dikkepofgans t.egen de witte ganzen.
Kroniek vaneen machtsstrijd in Goes in 1692, in Histo~
risch Jaarboek voor Zuid-en Noord-Beveland, no. 19,
1993, hlz. 65-91DE WILDE BRAKE
WILDE BRAKEN
WILDE BRAECKE
De oudste vermelding dateert uit 1634.
Dit perceel met een oppervlakte van 2 gemet 105 roeden was
gelegen in Hoek 3 in het Noordambacht, aan de Stelleweg.
Bron: FAZE. inv. nr. 3151, foL 24 recto, 1637 februari 22.
Mondelinge informatienr. 368.
DE WILLIGEN BOOM
De oudste vermelding dateert uit 1650.
Begrenzing van een perceel terwe in Stadhouck, Hoek 40 van het
Zuidambacht en Wrange(Hoek 41 op kaart Heerlijkheid van Kloetinge.
Bron..RAZE. inv. nr. 3l92,Kat. 22, foL 11 verso, 1650 juni 24.
DE WYLLICHMEET
De oudste vermelding dateert uit 1559.
Dit perceel had een oppervlakte van 3 gemet en 3 roeden. De
juiste ligging is niet bekend.
Bron: FAZE. inv. nr. nr .. 3115, foL 83 recto 1559 april 9( los
inlegvelletje no.lO ,achterste katern.)
HET WIJNCKELHAEXKEN
DE WINKELHAAK
De oudste vermelding dateert uit 1600.

Dit perceel met een oppervlakte van 5 gemet 69 roeden was
gelegen in Hoek 5in het Noordambacht, aan het Noordeinde even
ten noorden van het Hoge Pad.
Bron: RAZE.. inv. nr. 3143, foL 53 recto, 1600 oktober 28
Mondel inlichtingnr. 100

'T WISSEBUS

Dit perceel ligt in hoek 34 van het Zuidambacht., tussen de
Smallegangehoeken de Abbekindersezandweg • Ook in Hoek 31 van
hetZuidarobachtop de splitsing van de Abbekindersezandweg en de
Oostmolenweg ligt een perceel van deze naam.
Bronnen: Mondelinge informatienrs. 149, 208, 286, 323.
'T WITTE HEKKEN

Dit perceel lag in Hoek 23 van het Zuidarobacht,aan de Oostmolenweg.
Bron: mondelinge informatienr. 139.
HET WITTE HUIS
Met deze woning begon de huisnl.l!nmering van Kloetinge vanaf 1810
met nr. 1. Het betrof het bedrijfje laatst bewoond door Abraham
Corstanje op de splitsing van de Heernisseweg, het Voetpad
achter Trafoelj e en de Bergpad. Gezien de bouwstij 1 een
eeuwenoud bouwwerk.
Bron: A.J. Blok te Kloetinge
WINTERSHOEK
WINTERSHOUCK
WINTERSHOEK
De oudste vermelding dateert uit 1754.
Dit perceel was gelegen in Hoek 17 van het Middenarobacht.
Begint op het einde van de Vuilnisbelt tot aan de Breedeweg.
Zie Hoek voor Potmanswegeling.
Bron: Archief Gemeente Kloetinge, archief Armbestuur, inv.
1890, fol. 18 recto, 1754.
Mondelinge informatienr. 39,105,370.
DEN WITTEN LEEUWE
De oudste vermelding dateert uit 1650.
"Woonhuis g.estaen op .Arnbachts here vroone binnen desen dorpe."
Bron:RAZE. inv. nr. 3152, foL 48 verso, 4 februari 1650.
WOLFFERLANDT
WOLFERSLAND
WOLFFERLANT
WOLFFERLAND
De oudste vermelding dateert uit 1582 .•

nr.

Dit perceel met een oppervlakte van 3 gemet 30 roeden was
gelegen in Hoek 15 van het Noordarnbacht.
Dit land moet in het noorden van Hoek 15 gelegen hebben.
In de 2e helft van de 13eeeuw hebben de gebroeders Floris en
Wolfert van Kattendij ke het visrecht geschonken aan de Monniken
van het klooster Ter Doest in Vlaanderen. Vandaar de naam
Wolfferland. Het perceel zal wel genoemd zijn naar Wolfert.
uJan Adrs. van Oosten, 1,5 gem in Wolfferlandt"
Bronnen:RAZE. inv. nr. 3128, fol. 33 recto, 1582 december 31.
HET WOLFJE
De oudste vermelding dateert uit 1710.
Dit perceel .meteenoppervlakte van 1 gemet en 34 roeden was
gelegen in Hoek 2 in het Noordarnbacht.
Dit perceel behoorde bij de Hollandse Hoeve.
In 1633 bezat Joos de Wolff grond in Hoek 2 in het Noordarnbacht
bij de Kleine Garnaat.
In 1726 leefde Gornelis de Wolf.
In 1767 leefde Jan de Wolf. Hier zou men uit kunnen afleiden,
dat het stuk grond naar dit geslacht vernoemd is.
Overigens is een wolfje een kleine molensteen.
In 1710 had het een oppervlakte van 2 gemet en 60 roeden en
waren de begrenzingen als volgt:
Oost: Pieter Kraaije erfgenamen
Zuid: Henricus Cappelrij
West: Adriaan Vincent
Noord: fit Wegelinck.
In 1733 is er sprake van een boomgaard genaamd het Wolfje
liggende in de hoek tussen de Heernisseweg, de zeedijk en de
Stelleweg. De oppervlakte van dit perceel bedraagt 2 gemet en
297 roeden.
Bronnen:RAZE. inv. nr. 3154, fol. 36 recto, 1710 januari 17.
RAZE. inv. nr. 3166, fol. 57 recto, 1733 februari 23.
DE WRANGHWEG
DE WRANGEWEG OF DE EEN EN TWINTIG GEMETEN
De oudste vermelding dateert uit 1650.
Weg genoemd naar de Wrange, een middeleeuwse waterloop.
Lopende van de Stadsweg in noordoostelijke richting tot de
Abbe kinders e Zandweg. De weg bevindt zich in het Zuidarnbacht in
Hoek 40.
Zie ook de Wrange.
Bron: RAZE. inv. nr. 3192, kat. 69, 3 recto, 1650.
Mondelinge informatienr. 324
DE WRANGE
De oudste vermelding dateert uit 1559.
Dit perceel was gelegen in Hoek 40 in het Zuidarnbacht.
"De Wrange over den Watergang van Westen in strekkende oost op .. "
Deze Hoek ligt ten zuiden van Abbekinderen en de Wrangeweg.
Met de stormvloed van 1134 ontstonden er allerlei kreken in
Zuid-Beveland. De Wrange was er één van.
Bron: Ver. De Witt Hamer, inv. nr 21, OverloperZuidarnbacht
1559.

Zie Dekker, Zuid-Beveland, blz. 97 ...
'T WULLEMPJE
Dit perceel bevindt zich in Hoek 31 van het Zuidambacht,gelegen
tussen de Groeweg en de Abbekindersezandweg.
Bron: Mondelinge informatienr. 124.

DE ZAAIDIEK
Deze dijk bevindt zich in Hoek 43,41,39 en 38, de zuidgrens van
deze hoeken. Hij loopt van de grens met de gemeente' s-Heer
Abtskerke oost-, noordoost-, en zuidoostwaarts tot de grens van
Kapelle bij de Breedeweg I ..
De grens tussen Kloetingeen de Polder van Voort rappen ofte 'sGravenpolder.
Bron: Mondelinge informatienr. .343 ..
'T ZAAIWEITJE

Dit perceel ligt in Hoek 41 van hetZuidambacht.
Dit perceel ligt ten westen van Bouwen Bouwenshoek.
Bron: Mondelinge informatienr. 339 ..
DEN ZANTMEET
De oudste vermelding dateert uit 1720 ..
Dit perceel was gelegen in Hoek 31 in het Zuidambacht,
Molenweg.
Bron.: RAZE. 3154, foL 102 recto, 1720 maart 29.

aan de

'T ZANDPATJE
Dit perceel was gelegen in Hoek .32 van het .Zuidambacht, liggende
aan de Oostmolenweg.
Zie het Stenenpatje.
Bron: Mondelinge informatienr. 385 •.
DEN ZANT PUT
DE ZANDPUT
DE ZANDPIT
'T ZANDPITJE
ZANDPUT JE
De oudste vermelding dateert uit 1712.
Dit perceel groot 35 roeden was gelegen in Hoek 34 in het
Zuidambacht .. De Jagthoek is in 1734 vermindert door dezandput.
In Hoek 26 of de Twee Gemeethoek in het Zuidambacht aan de
Oostmolenweg, lag ook een perceel genaamdZandput. Dit perceel
was eigendom van de kerk van Kloetinge. Het hierop staande bos
is in maart 1712 gekapt.
In Hoek 31 van het Zuidambacht aan de Abbekindersezandweg
bevindt zich ook nogeenZandpiL In hoek 18 van het Noordambacht tegen de Kattendijkse Dij k aan, in de buurt van het
Swanewegelingkomt deze naam ook voor.

Bronnen: Verzameling de Witt Hamer, inv. nr. 31, foL 3 recto ..
Archief Hervormde Kerk Kloetinge, Rekening 1713-1714,
fol. 8 verso.
Mondelinge informatienrs. 137,140,159,621,715.

DE ZESGEMETENWEIE
Dit zou de Osseweide zijn.
Zie de Osseweide.
Bron: Mondelinge informatienr. 37.
DE ZEVEN GEMETEN
Dit perceel bevond zich in Hoek 31
oosten van de 's-Gravenpolderseweg.
Negen gemeten en de Vijf gemeten het
Hoek 41 van het Zuidambacht bevindt
deze naam.
Bron: Mondelinge informatienrs. 127c,

van hetZl.lidambacht, ten
Zij vormde samen .met de
grote perceel De Groe. In
zich ook een perceel van
342.

'T ZEVEN GEMETEN WEGELINCK

De oudste vermelding dateert uit 1585.
Dit wegeling ligt tussen Hoek 16 en Hoek 17 evenals het Potmanswegeling, terwijl ze in elkanders verlengde liggen.
Wordt ook geschreven: ' t Seve gemeete Wegelijnck of 't Zeven
Gemetens Wegel.
Bron: Archief Ned. Herv. Kerk te Kloetinge inv. nr. 819
RAZE. inv. nr. 3165, fol. 94 verso., 1707 mei 5.
DE ZEVENHONDERD ROEEN
Dit perceel bevindt zich in Hoek 39 van hetZuidambacht, ten
noorden van Voor den aprel van's-Gravenpolder en ten zuiden van
de Eeweg.
Bron: Mondelinge informatienr. 331
DE ZEVEN STIKKEN
Dit perceel was gelegen in Hoek 2 in het Noordambachtaan de
Heernisseweg.
Onderdeel van de Zeeuwse Fruitteelt Mij
't
Valkeslot ..
Op de afzonderlijke kaart is dit aangeduid met VI.
Bron: Mededeling de heer van Willigen.
DEZTLVERE SCHOE
Dit perceel bevindt zich in Hoek 6 van het Noordamabacht, bij de
Achterweg.
Bron: Mondelinge informatienr. 463.
DE ZOENI NGHE

De oudste vemelding dateert uit 1575.
Dit perceel met een oppervlakte van 4 gemet of daeromtrent was
gelegen in het Noordambacht .Zoenighe betekent verzoening van
twee partijen., vooral na een plaats gehad hebbende verwonding of
manslag,
dan' wel een verzoening of verdrag tussen twee
oorlogvoerenden. Het herstel der vriendschappelijke betrekkingen.
Bron:RAZE., inv. nrs. 3121, fol. 78 recto, 1575 april 30.
ZOETEBIER
Dit perceel was gelegen in Hoek 32 van het Zuidambacht.
Bron: Mondelinge informatienr. 152 ..
ZOMERRUST
De oudste vermelding dateert uit 1795.
Deze naam komt op verschillende plaatsen voor. Allereerst is het
een perceel gelegen in Hoek 42 in het Zuidambacht ten westen van
de 's~Gravenpolderseweg tegenover de boerderij van dien naam.
Verkoop door Mr. Arenhoud Willem van Citters van essen, leggende
aan de streepe in zijn Ede.le bosch bij zijn buitenplaats genaamd
zomerrust.
Ten tweede is het een boerderij staande aan de huidige Kloetingseweg nr.
19 bewoond door de heer A. Bakker (Gemeente
Borsele) ..Deze boerderij .is gelegen in Hoek 30 in hetZuidam~
bacht ..
Bronnen: RAZE .. , 3172, 1795 februari 25.
Mondelinge informatienr. 277.
ZOMERWEG
SOMERWEGH
De oudste vermelding dateert uit 1705.
Bij RB. werd de naam Stelleweg gewijzigd in zomerweg, lopende
van de Lewestraat tot de splitsing Zomerweg/ Is-Heer Elsdorpssingel. Op een kaart van ongeveer een eeuw geleden komt deze
benaming reeds voor ,alseengedeelte weg voor despli tsingmet
het Vogelzangsepad. Bij resolutie van 23 februari 1663 verklaren
schout en schepenen van Kloetinge, dat de nieuwe straten van en
naar Kapelle meer dan van lokaal belang zijn. Aldus dienen de
onderhoudskosten gedragen te worden door het Middel van straten
en Wegen in Zuid-Beveland. Bij die doorgaande wegen worden
genoemd de straten vandeZomerweg tot aan de binnenkomst van
het dorp op de hoek van Jan Gommerts.
Lopende vanaf deLewestraat tot de splitsing met de Stelleweg en
de's-HeerElsdorpsweg. In deze weg lag de Hoge Heule, ten
behoeve van de schuitvaart op Goes.
Met het nodige voorbehoud wij zen wij op de familienaam Zommerzee. In 1705 had Fieter Zommerzee bezittingen aan de Stelleweg .
Zie bij Jan de Jonge boomgaert. Volgens andere bronnen( C.
Beenhakker te Kloetinge) vindt deze naam zijn oorsprong in het
feit., dat deze weg alleen in de zomermaanden te gebruiken was.
Bronnen: Arch. Gem. Kloetinge, inv.. nrs. 1, resoluties 16401715, resolutie van 23 februari 1663, fol. 46 verso.
Raadsbesluit van 29 maart 1967.

ZONDAGSSCHOOLBOOMGAARD
Benaming uit de volksmond, aangezien de zondagschool net naast
deze boomgaard stond. De zondagschool heette "Laat de kinderkens
tot mij komen".
Bron: mededeling A.J. Blok van Kloetinge.
'T ZONDAGSWEITJE of
SANDERSWEITJE
De oudste vermelding dateert uit 1637 •.
Dit perceelwasgeleg.en in Hoek 7 in het Noordarnbacht.
Bronnen: RAZE., 3203 Cf fo13 recto, 1637 december 3.
MOndelinge inlichtingnr. 80.
DE ZONIEN
De oudste vermelding dateert uit 1566 ..
Gemachtigden van het convent van St. Paulus Apostel, gewoonlijk
het Rode Klooster genaamd, staande in het Zonienwoud bij
BrUSsel, verkopen aan Pieter Corneliszoont' Abbekinderen 23,5
gemet en 58 roeden land, met een gemet min 42 roeden land,
gelegen binnen Kloetinge in het Noord- en het Zuidambacht, in 9
verschillende stukken.
Het tweede stuk grond van deze negen verschillende .stukken was
gelegen bij de Achterweg, groot 4 gemeten, genaamd De Zoniën.
Volgens de akte is dit stuk grond gelegen bij de Achterweg
binnen deze gemercken oost ien west het Heilige Geestland te
Kloetinge, zuid de Heerwegen noort Franchijnken Danckers Erven.
Bron: RAZE., inv .. nr. 3117, fol. 60 verso, 1566 augustus 20.
DE SONIJE
De oudste vermelding dateert uit 1591.
Dit perceel meteen oppervlakte van 4 gemet was gelegen in het
Noordarnbacht. Wij verwijzen hier voorzichtig naar ctebezittingen
van het Roo Olooster buten Brussele .in het "Soniunbos" .
Sonius is een Walcherse familienaam (Veere).. Een van deze
verklaringen is de juiste., maar welke is nog niet bekend.
Testament van GijmonMarinussenenMaeijken Petersdochter.
Bron:RAZE. inv. nr. 3137, fol. 35 recto, 3ekatern, 2e bladzijde rechts, 3-2-1591.
Zie hiervoor de Zonien.
HET ZUIDAMBACHT
De oudste vermelding dateert uit 1652.
Dit gehelearnbacht ligt tussen de Oostmolenweg en d e ' s-Gravenpolderseweg, deZaaidij ken de Daniëlswegen had een oppervlakte van 1196 gemet en 230,5 roeden.
Bron: Archief Breede Watering Bewesten Yerseke, inv.. nr. 1298,
1652.
DE ZUYDTHEIJNINGHE
De oudste vermelding dateert uit 1582.
In RAZE., inv.. nr. 3186 lezen wij in de boedelrekening van Jacob

Gheertssen het volgende:
"Jan van den Broecke betaalt van pachte van de een perceel aan
de Zuydtheijninghe de anis 81 en 82 vanelck tiaer ..
Bron:RAZE., inv. nr. 3186, nr. 53, 1582 januari 15.

HET OUDE ZUYTHOFF
De oudste vermelding dateert uit 1639.
Deze boomgaard was gelegen in Hoek 13 van het Middenambacht aan
de Zuidzijde van het Traject Lewestraat ..
Het had een oppervlakte van 2 gemeten 116 roeden.
Bron:RAZE., inv. nr. 3151, fol. 49 Verso, 1639 oktober L
HET JONGHE ZUYDTHOFF
De oudste vermelding dateert uit 1639 ..
Dit perceel meteen oppervlakte van 4 gemet en 13 roeden was
gelegen in Hoek 13 van het Middenarobacht ..
Bron:RA.ZE., inv.. nr .. 3151, fol. 49 verso 1639 oktober 20.
'T JONGE ZUYDHOF
'T OUD ZUYDHOF
De oudste vermelding dateert uit 1663.
Deze boomgaarden m.et een oppervlakte van 2 gemet en
waren gelegen in Hoek 13 in het Middenambacht. Beide
lagen vanaf het Schuttershof aan de zuidzijde van de
Later verandert de naam. in Zondagschoolboomgaard.
Bron: RAZE., inv. nr. 3152, foL 165 verso., 1663 juli

116 roeden
boomgaarden
Lewestraat.

28.

HET ZUIJDHOFF
'T ZUYDTHOFF
HET ZUYTHOFF
De oudste vermelding dateert uit 1557.
Dit perceel m.et een oppervlakte van 1 gemet of daarom.trent was
gelegen in het Noordarobacht, gelegen bij 's-HeerElsdorpbinnen
deze gemerken, 00: den heerewegh, z en w:Geert Janssenhoek n:
Mrf.Jan Geertssen
Bronnen:RAZE., inv. nr. 3114, folio. 74 verso, 1557 oktober 30.
'T ZUIJDTBOOGERTKEN
Dit perceel was gelegen aan het Noordeinde.
Bron: RAZE., inv.. nr. 3122, foL 73, verso, 1576 juli 14.
DE ZUIDHOEK
Dit perceel was gelegen in Hoek 29 van het Zuidambacht
Bron: Mondelinge informatienr. 275
VAN ZUNDERTS ERFFVE

In RAZE., 3127 lezen wij het volgende: "Om Gheert van Zunderts
Erffve gelegen in Worffhouck int zuydamhacht van Cloetinghe
ghenaempt blancxmeedt groot 2,5 gemet wecht te leveren. u
Vervolgens lezen wij in RAZE., 3126: "de erfgenamen van Jan
.A.drz.. Blancx hebhengerechtelij k opg.ezegd aan Gheert van Zundert
te Blancxkinderenalle renten die Jan .A.dr. Blancxgehad heeft op
het huysende vroonewaar Gheert van Zundert op ende inne woont
en ook op het stuk land van 2, 5 gemet genaamd Blancxmeedt dat
oostelijk van het genoemde huis ligt."
Bronnen:RA.ZE . .1 inv. nrs. 3126, 3127, 1581 januari 17, mei 15.
'T ZWAENTJE

Dit perceel l.ag aan het einde van het dreefje.
Bron.: Monde1inge informat.ienr. 281.

