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ZOEKTOCHT naar de OORSPRONG van de stad VLISSINGEN en de betekenis van -INGEN
in honderd INGENAMEN, Frank Puylaert, Uitgave Bibliotheek Vlissingen, 2014, 112 pagina's.
http://dekrommeelleboog.com/oorsprong-van-de-naam-vlissingen/
Veel plaatsnamen zijn ooit ontstaan door "-inge" achter een woord te zetten, zoals we nu vóór veel woorden "e-" zetten.
Vlies, vlaas, vles, vlisse betekent poel, moeras, kreek. De naam Vlissingen is een combinatie van "vliss" en "inge".
Het viel Frank Puylaert op dat relatief veel plaatsnamen, eindigend op -inge, in de buurt van water liggen.
Hij verklaart in zijn boek hiermee definitief de naam Vlissingen.
http://www.zeelandnet.nl/video/bekijk/video/21070
Achterin het boek is plaats voor inlegvellen. Voor enkele pagina's zijn hierbij inlegvellen beschikbaar:
- pagina 79: Zes West-Vlaamse naamgenoten van Vlissingen
- pagina 41: Ingen in de Betuwe, met een zevende naamgenoot
- pagina 79: Litleflisingen, een meer in Noorwegen.
- pagina 95: De betekenis van Flushing
- pagina 35: De betekenis van vlis
- pagina 23: Huidige locaties van -ing, -inge- en ingen in Nederland en Vlaanderen
- pagina 83: Huidige locaties van -inge in Noord-Frankrijk
- pagina 23: De theorie, wat betekent -inge?
- Namen en wapens van Vlissingen, Oost-Souburg en Vlissingen, brochure van de gemeente Vlissingen, 2013
De inlegvellen zijn bedoeld als aanvulling en nadere toelichting op onderdelen van het boek.
De inlegvellen hebben geen wetenschappelijke pretentie, het is puur voor "huishoudelijk gebruik" op de Boule.
Overname is toegestaan mits bronvermelding. Aanvullende en corrigerende info is van harte welkom.

Wegenkaart van de provincie West-Vlaanderen, R. de Rouck 1:100.000, 1957

Waarom inlegvellen?

In de jaren 80/90 van de vorige eeuw heb ik met de fiets veel dagtochten gemaakt in West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk.
Een Geocart/Derouck landkaart was de navigatie, daarop stond merkwaardig genoeg "Vlissinge", bij Oostrozebeke.
Op een middag ben ik er naartoe gefietst, niets bijzonders gezien, behalve het mooie dal van de Mandel...
De kaart is inmiddels al lang verregend en weggewaaid.
In 2015 heb ik het boek van dhr. Puylaert gekocht dat de pretentie had de plaatsnaam Vlissingen te verklaren.
Het boek gelezen... en nog een keer gelezen... en nog een keer..., niets over Oostrozebeke...
Ook in het vuistdikke standaardwerk van Peter van Druenen over 700 jaar Vlissingen niets over Oostrozebeke.
Toen ben ik maar eens gaan googelen, met als resultaat dit inlegvel. Zo is de boekenkast weer uptodate.

Wilt U de inlegvellen na lezing weer netjes terug achterin het boek opbergen?
Henk van Hanegem, www.metzichtopzee.nl/vlissinge.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Frank Puylaert:
Frank Puylaert, Zoektocht naar de oorsprong van de stad Vlissingen en de betekenis van –inge(n) in honderd ingenamen
Uitgave Bibliotheek Vlissingen, 2014, 112 pagina's, verkrijgbaar in Boekhandel 't Spui € 19,90.
Frank Puylaert en Joep Bremmers:
De oorsprong van de plaatsnaam Vlissingen, Uitgave Bibliotheek Vlissingen
I. Verklaring van de plaatsnaam Vlissingen door de eeuwen heen, Joep Bremmers (30p.)
II. Nieuwe inzichten in het ontstaan van de plaatsnaam Vlissingen en naar de betekenis van de uitgang -inge en -ingen in enkele andere
plaatsnamen, Frank Puylaert (26p.)
Download:
http://www.nederland-schrijft.nl/verhaal?action=download&ftype=pdf&story_id=2517&file_id=18256
Peter van Druenen:
Vissers, kapers, arbeiders; Vlissingen 700 jaar stadsrechten, Stichting Historische Publicaties Schelde-estuarium 2015, 1104 p.
Over de naam Vlissingen: p. 1032-1034, voetnoten 36-40.
Raadpleeg register:
http://www.vlissingen700.nl/register
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ZES WEST-VLAAMSE NAAMGENOTEN VAN VLISSINGEN, INLEGVEL BIJ PAGINA 79
Vlessing/Vlissing(h/e) is een toponiem uit West-Vlaanderen.
De naam kwam in West-Vlaanderen op zes plaatsen voor: bij Wielsbeke, Meulebeke, Oedelem, Booitshoeke, Brugge, Tielt.
Zes maal is niets bijzonders; een plaatsnaam als Heikant komt wel twintig keer voor, en dit alleen al in Nederland.
Het is niet aannemelijk dat de Westvlaamse Vlissinghes "import" zijn uit Vlissingen op Walcheren.
Dit geldt ook voor Westkapelle, Oost-Cappel en beide Coudekerkes bij Heist en Dunkerque.
Alleen van het dorp Middelburg, in Vlaanderen, staat wél vast dat het gesticht is vanuit de abdij van Middelburg Walcheren.
51. Het gehucht Vlissinge
Het gehucht Vlissing(e) lag ten zuiden van de rivier de Mandel tussen Wielsbeke, Oostrozebeke en Wakken.
Het gehucht lijkt een kleine honderd jaar geleden verdwenen, tegenwoordig is de lokatie voornamelijk verkaveling en industrieterrein.
Vlissinge leeft voort in de naam van een straat in Oostrozebeke, een residentie (Vlissinghe) in Wielsbeke en een gesneuvelde Franse soldaat
(Henri Armand Thouvay op de Franse militaire begraafplaats van Machelten-Zulte.
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultregi.php?nunit=232&tunit=R.A.C.%20(Campagne)
Ten zuiden van Vlissinge heeft men grijze Ieperiaanse klei gewonnen voor de briqueterie (steenfabriek).
M.A, Rutot, Explication de LA FEUILLE DE WACKEN (1885), p. 27:
m
m
"Au sud du hameau de Vlissinge, une briqueterie montre 0 ,50 à 0 ,70 de sable Q3 plus ous moins altéré avec peu de cailloux à la base,
reposant sur 1 mètre de limon gris argileux Q1(c) avec lequel on fait les briques."
Tot in de jaren '90 stond Vlissinge vermeld op de toeristische Geocart wegenkaarten van West-Vlaanderen. De geografische informatie was
waarschijnlijk afkomstig uit een verouderde database.

Twee oorlogskaarten 1914-1918:
http://uurl.kbr.be/1009586
http://uurl.kbr.be/1010064
Beiden tonen Vlissinge.

Wegenkaart van vóór 1914

Kaart Popp 1842-1879

Kaart Van der Maelen 1846-1853

Kaart Atlas der Buurtwegen 1841
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Wegenkaart van België, schaal 1:60.000, gedrukt op het oorlogsdepot, 1875
De Oostrozebeekse historicus Michaël Delange meldt hierover: "Op negentiende-eeuwse kaarten komt het toponiem Vlissing(e) (drassige,
waterrijke bodem ?) voor ten westen van de Bree- en Ridder de Ghellinckstraat (Wielsbeke), maar lijkt het niet te reiken tot Oostrozebeeks
grondgebied. Dit belette het gemeentebestuur op 21 februari 1969 niet een van de nieuwe straten (de meest oostelijke) in de sociale wijk De
Gavers naar deze ‘buurt’ te vernoemen." (Als straten gaan... praten, pp. 132-133).
52. De Vlissinghe bij Oedelem
Bij Oedelem, 25 kilometer noordelijk van Oostrozebeke, zou volgens de bronnen een Vlissinghe zijn geweest:

Voetnoot 22 uit het boek Vlissinghe van Edward Trips
Vier van de Vlissinge-naamgenoten hadden een steenfabriek in de onmiddelijke nabijheid (< 2 km).
In Oedelem ging het om zgn. Bartoonse klei die bij de cuesta van Oedelem-Zomergem aan de oppervlakte komt.
De afwatering is onduidelijk: ofwel via de Poulagiebeek (WH.10.11.2.2), St. Trudoledeken naar het westen via Brugge en Zeebrugge de
Noordzee in, ofwel via de Biestwatergang, Witte Moerbeek, Wittemoerwatergang etc. door het Kanaal van Schipdonk naar de Noordzee.

Bosje en beek tussen Hoogstraat en Danegemstraat in Oedelem, gezien door Google Maps
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Hetzelfde bosje in najaar 2016, gezien vanaf de Danegemstraat
53. Vlesinghe
Vlesinghe bij Booitshoeke (Veurne, West-Vlaanderen) wordt genoemd in een document uit 1239:
"in parochia de Boidekinshouke, ab occidentali plaga de Vlesinghe, que vocatur nova terra"
Vrij vertaald: in het gebied Vlesinghe ten westen van Booitshoeke, wat men nieuw land noemt

Het terrein westelijk van de kerk van Booitshoeke, omzoomd door rietpluimen, gezien door Google Street View
Op de bodemkaart van België is dit terrein een donkergroene enclave in het lichtgroene zeekleigebied van de Vlaamse kustvlakte.
Het donkergroen zijn "Gleysols". Dit zijn zeer slecht gedraineerde bodems met een permanente grondwatertafel.

Omgeving Booitshoeke bij Veurne, op bodemkaart dov.vlaanderen.be volgens World Reference Base (WRB)
Doorklikken naar schaal 1:20.000 toont meer details van het gebied:

54. Café Vlissinghe in Brugge
Al 500 jaar (sinds 1515) staat in Brugge het café Vlissinghe.
De herberg staat in de Blekersstraat, oorspronkelijk 't Lange Bleckerstraetkin (1399).
Blecker betekent in dit verband "hoge zandberg, duin of duintop" (vgl. de Hoge Blekker in Koksijde).
De straat lag dan ook nabij de Stuifzandstraat (hernoemd in 1430 tot Jeruzalemstraat) en Stuivenbergstraat (in 1627 verdwenen bij de bouw
van de abdij Ter Duinen na hun verhuis naar Brugge).
Edward Trips verklaart de naam Vlissinghe als "waterplas in een bodemkom naast een hoge duin of blekker".
Dit onder verwijzing naar de historicus Jos de Smet, toponymist Karel de Flou, archeoloog Dr. F. Verhaeghe, etymoloog A. Carnoy, A.J. van der
Aa en de specialist van aardrijkskundige namen H.J. Moerman.
De mogelijkheid dat de naam van de herberg tevens de plaats van herkomst van de eerste eigenaar was, is onwaarschijnlijk.
Daarvoor is de herberg te oud; de herberg is van 1515, het gebouw is waarschijnlijk ouder, het gebruik om herbergen naar plaatsen te
noemen is van latere periode. De eigenaren van de herberg zijn goed bedocumenteerd en er is van geen relatie met de havenstad bekend.
Ook om taalkundige redenen is het niet waarschijnlijk, dan had de herberg "In Vlissinghe" geheten, aldus Edward Trips.
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55. Café Vlissinghe in Tielt
Deze Vlissinghe is geen plaatsnaam maar een merkwaardige naam voor een herberg in de stad Tielt.
De Inventaris Onroerend Erfgoed in Vlaanderen noemt een café Vlissinghe in Tielt:
In 1620 wordt de vrije jaarmarkt wegens plaatsgebrek verhuisd van de Markt naar het Hulstplein, toen nog een drassig weidegebied met als
enige bebouwing de herbergen "Vlissinghe" en "Egypten".
De vraag rijst: Waarom deze namen hier?
Egypte zou op zigeuners ("Gypten") kunnen duiden, echter 1620 is daarvoor te vroeg.
Afgelegen gehuchten en landerijen zijn vaak genoemd naar verre oorden, vandaar toponiemen als Turkijen,
Pollanen (= Polen), Egypten, Bohemen" , aldus de site van vliz.be
Vlissingen lijkt niet in dat rijtje thuis te horen. Een drassig weiland zou de naam van de herberg kunnen verklaren maar vooralsnog ontbreken
feitelijke gegevens.
Het huidige Hulstplein is een rechthoekig park. Op de hoek van het Hulstplein en de Beernegemstraat staat een appartementencomplex,
beheerd door V.M.E. Res. Vlissinghe Blok E & F PRF-INTRPRF VEN (een VME is een VVE). Ervoor was hier een weverij van de familie
Vandevyvere.

Hulstplein in 1786 en in 2017, nog steeds een onbebouwde vlakte midden in de stad Tielt
NB: Niet alle herbergen met de naam Vlissingen ontlenen hun naam aan de grondsoort of het landschap. Zo was er in 1830-1838 een
afspanning en logement van J. Fiers, genaamd "Vlissingen" aan het Sluyzeken in Gent. Dit was een postkoetshalte.
56. Vlissing-beek in Meulebeke
In de gemeente Meulebeke, negen kilometer ten noordwesten van Oostrozebeke, loopt tussen de Manegemstraat en de Elbestraat in NW-ZO
richting de Vlissing-beek. Afwatering via de Devebeek, Mandel, Leie, Schelde naar de Noordzee.
De Vlissing-beek staat op de Atlas der waterwegen (1880), modernere wegenkaarten en topografische kaarten.

De Vlissing-beek ligt twee kilometer ten NW van Meulebeke, topografische kaart uit 1966
Nog twee kilometer verder naar het noordwesten - net buiten de kaart - staat in 1966 een steenfabriek.
Meer naar het zuiden, in O-W richting tussen Bruggesteenweg en Elbestraat loopt de Meerlaanbeek.
Op een aantal moderne digitale kaarten zijn de namen van Vlissingbeek en Meerlaanbeek verwisseld!!!
Dit is het geval bij www.geopunt.be, de Situatiekaart Waterlopen van de provincie en www.dov.vlaanderen.be
De onderliggende analoge basiskaart geeft de correcte namen; de namen in de bovenliggende digitale "layer" zijn verwisseld.
De stroomrichting van de talrijke beken in dit gebied doet vermoeden dat de Westvlaamse Vlissinges in ieder geval
waterbouwkundig aparte entiteiten zijn.
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Bronnen:
Karel de Flou:
Karel de Flou, Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guines
en Boulogne, en een gedeelte van het Graafschap Ponthieu. 1914-1938.
Zestiende deel (Vaiglaert - Warcove): pagina 653:
Vlesinghe. Eene plaats te Boitshoucke.
Super unam mensuram terre iacentem in parochia de Boidekinshouke, ab occidentali plaga de Vlesinghe, que vocatur nova terra. 1239
(Cart. S. Nic. Furn., 228)
Vlesleet (la). Een waterloop te Clairmarais.
á Clairmarais, du midi á la vlesleet. 1813 Adv.). Zie Vlissinge.
Vlissestuk (het): een stuk land, nabij de Vlissinge, te Oedelem. 1907 (Lijst).
Vlissinghe: naam van een huis, "int langhe bleeckerstraetken" te Brugge.
Vlissinghe 1580 (Zestendeelen, 69), Herberg Vlissinghe. 1925 (Lijst).
Vlissinge: ene wijk van Meulebeke.
Vlissinge. 1876 (Carte Guerre).
Vlissinge: wijk 1900 (Lijst).
Vlissinge (de): een meersch met staande waterputten erin, te Oedelem
1907 (Lijst).
Zie Vlissing-putten.
Vlissinge: eene hofstede en eene wijk te Wielsbeke.
Vlissing: lieu dit. 1846 (BW)
Vlessing: lieu dit et ferme 1850 (Carte V.d. Maelen).
de hofstede Vlessing 1880 (Wtl).
Vlissinge: wijk 1900-1914 (Lijsten).
Vlissing-beek: een waterloop te Meulebeke 1880 (Wtl).
Vlissing-duiker: een duiker te Wielsbeke 1846 (BW).
Vlissingen-straat : een weg te Wielsbeke 1902 (Lijst).
Vlissingen-putten (de): Meersch en pelserij, met zompelputten erin, wijk Klavatterhoek te Oedelem. 1907 (Lijst).
Van Karel de Flou (Brugge 1853-1931) is het citaat op de titelpagina van het boek:
"Er blijken meer sporen achtergelaten te zijn dan er woorden aan werden gewijd, eertijds"
Informatie per e-mail:
Ronny Debbaut (Café Vlissinghe en het boek van Edward Trips)
Frank Develtere (de loop van de Vlissingbeek bij Meulebeke)
Dieter Jehs (Als straten gaan... praten)
Tijdschrift Biekorf, Brugge:
Biekorf jaargang 58, 1957, pagina 24/25:
VLISSINGE. Dit toponiem komt hier en daar in West-Vl. voor (zie De Flou 16, 653). Het betekent oorspronkelijk plas of poel, moeras of pilserij,
en ook lage, zompige meers. Het is een kollektief, gevormd met het verzamel suffix -ing, -inge. Talrijke toponiemen werden gevormd door dit
suffix aan een adj. of een subst. te hechten: Adj.: Scarpinge, Groeninge, Breeninge(?). Subst.: Wielinge, Vlietinge, Eveninge. Greveninge,
Saaftinge, garzinge, Vlissinge, Vlaming, e.a.
Maar wat is een vlisse? Dit moet een poel of moeras betekend hebben. Het is niet onmogelijk dat dit woord hier of daar nog in de volksmond
leeft, blijkens het feit dat De Flou te Oedelem in 1907 nog een vlissestuk gevonden heeft. Zijn er lezers van Biekorf die dit woord ooit gehoord
hebben? Is dit vlisse hetzelfde als het element fles, dat in verscheidene N.-Ned. toponiemen voorkomt en volgens Salverda de Grave(2)
ontstaan zou zijn uit het Frans flache = poel? We vinden ook een Vlesinghe te Booitshoeke in 1239 en een Vlesleet te Clairmarais in de 15de
eeuw. Denken wij ook aan de dorpsnaam Vlezenbeek bij Brussel en de wijknaam Vleest (wijk op de monding van de Vlezenbeek). Dit alles
moet nog eens grondig onderzocht worden. Wij willen hier alleen waarschuwen tegen een neiging om vlisse of vles met fr. flache in
verbinding te brengen,want dan zou het oorspronkelijk vlasch, vlesch (vlisch?) geweest zijn. Welnu, van de sch zijn in W.-Vl. geen sporen aan
te treffen. Er valt niet aan te denken Vlissinge uit Vlischinge af te leiden. (Jozef de Langhe)

Biekorf jaargang 58, 1957, pagina 63:
Vlissinge - De Vlissingen te Oedelem In Biekorf, vorig nummer blz. 25, vind ik een vermelding van 't Vlissestuk te Oedelem. Bij 't volk leeft nog
de naam Vlissinge of De Vlissingen, waar vroeger 'n soort moerasputten waren.
Oedelem. T.H. (T.H. is waarschijnlijk Theo Hostens)
Kaarten:
www.geopunt.be: Atlas der Buurtwegen (1841), Vandermaelen kaart (1846-1853), Popp kaart (1842-1879)
http://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html
www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/milieu/water/documents/devebeek/05-04 situeringskaart.pdf
Atlas der Waterwegen (1880)
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Boeken:
M.A, Rutot, Explication de LA FEUILLE DE WACKEN (1885), p. 27.
Edward Trips, Café Vlissinghe 1515-1985, een eeuwenoude Brugse herberg, Brugge, 1986, pag. 16
Frederik Maes, Toponymie van Meulebeke t.e.m. 1700, onuitgegeven licentiaatsverhandeling tot het verkrijgen van de graad van licentiaat in
de taal- en letterkunde: Germaanse talen, Universiteit Gent, academiejaar 1998-1999
Michaël Delange in: Als straten gaan... praten, Frans Hollevoet, Heemkundige Kring De Roede van Tielt, 2005, bijdrage pp. 132-133.
Nele Vandermoere, Archeologisch onderzoek in de gemeente Oedelem, Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde,
Academiejaar 1980-1981, Deel III Analyse, p. 134-135.
Nele VanderMoere, Laat-Middeleeuwse Tegelbakkerijen te Oedelem. Jaarboek 1981 van de Heemkundige Kring 'Bos en Beverveld', Beernem.
J.P. Sosson, Les Travaux publics de la ville de Bruges XIV-XV siècles. Les matériaux. Les Hommes, Pro Civitate (Gemeentekrediet), nr. 48, 1977,
p. 69.
Café Vlissinghe since 1815; Lieven De Visch, Boudewijn van Vlaenderen, Brigitte Beernaert, Marc Ryckaert, Jan D'hondt, Stefan Huygebaert;
2016.
Prof. Em. Dr. Guy De Moor, Toelichting bij de Quartairgeologische Kaart Tielt, 1997, p. 10-11.
Wegwijzer der Stad Gend, Provincialen Almanach van Oost-Vlaenderen voor het jaer 1838, p.24.
Algemeenen koophandels-almanak of wegwijzer der Stad Gend en alle de steden van de provincie Oost-Vlaenderen voor het jaer 1831,
"Vertrek der Vracht- en Merkt-Wagens"
Websites:
http://oostkustpolder.be/file_item/download_file/156
Voortgangsrapportage Poulagiebeek Oedelem
http://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/112504
Inventaris bouwkundig erfgoed in Vlaanderen: Café Vlissinghe in Tielt
http://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/22150
Beken in de gemeente Meulebeke
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20120607_00175991
Brandje bij Residentie Vlissinghe in Tielt
http://martinhillenga.wordpress.com/2014/11/15/zigeunersaus/
-inge en Egypte
http://users.telenet.be/jvn/Hoogstraat_Tielt/Hoogstraat_Tielt.pdf
Hoogstraat Tielt, bronnenstudie voor het behalen van getuigschrift toeristische stadsgids
http://www.vliz.be/imisdocs/publications/252339.pdf
Zeewoorden, o.a. inge-namen en Egypte-toponiem
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INGEN IN DE BETUWE, INLEGVEL BIJ PAGINA 41
In het boek wordt de naam Ingen niet echt verklaard, verwezen wordt naar weilanden en een resterende watering.
De weilanden verwijzen naar eng, enk en ang, woorden die weiland betekenen.
Volgens de meeste bronnen zijn dit echter hooggelegen gronden, anders dan laaggelegen zoals de tekst suggereert.
http://gtb.inl.nl/openlaszlo/my-apps/GTB/Productie/HuidigeVersie/src/inlgtb.html?owner=GTB
Wikipedia meldt bij Ingen: "In 1026 komt de plaats voor als Heiningen."
In het boek wordt op p. 69 de plaats Heyningen besproken; dit is waarschijnlijk Heijningen (West-Brabant).
Deze naam is afkomstig van Heininghe, heining, heinsloot, een afscheidingssloot (bron: Wikpedia)
De Vlessinge en de Vlissingsestraat worden in het boek niet genoemd, dit inlegvel vult deze leemte op:
Vlessinge (Gelderland)
267. Aankomsttitel voor Jonkheer Everaart de Cock van Opijnen en zijn vrouw Juffer Helena van Bemmel van 11 hont bouwland in het kerspel
Ingen, gelegen "in de Vlessinge", 1632 - 1632. 1 charter.
271 Aankomsttitel voor Goossen Geurt Bentinck van 1 morgen bouwland in het kerspel Ingen, gelegen "in de Vlessinge", 1764 - 1764. 1 stuk.
http://www.historischcentrumoverijssel.nl/doorzoek-de-collecties/archieven
Tussen de dorpen Eck en Wiel en Ingen in de Betuwe staat in de Vlissingsestraat een boomgaard met de naam.
De Vlissingsestraat is een wat merkwaardige straatnaam op deze plaats.
Vlessing is ook een Nederlandse achternaam.
http://hennepe.jouwweb.nl/stuur-mij-een-bericht

(bericht juli 2015)

Afstand tot de "Panoven Erven C. H. van de Weerdt" in Ingen: 1200 meter; relatie tussen de dakpanfabriek en straat?
http://www.encyclopedie-grofkeramiek.nl/grofkeramiek/show/gld%20378
Bron: Janssen, dr. G.B., Twee eeuwen Gelderse bakstenen, Aalten 2008

Bron:
H.J. Moerman, Nederlandse plaatsnamen, 1956, 301p.
ing , inge, ingen (p.113-116)
"Voorbeelden van perceelsnamen op -ing uit ons rivierkleigebied zijn: Aling, Beuningen, Orseling, Vlissing; in de regel behoren ze bij PN).
(...) Enkele waternamen op -ing zijn Beninge (...), Grevelingen , Wetering" (p. 116)
Moerman verwijst naar de uitgebreide Duitse literatuur over dit onderwerp, zoals A. Bach's Die Deutschen personennahmen en R.H.
Carsten's Die -ingen-Nahmen der südlichen Nordseeküste .
In de tijd van Bach, Carsten en Moerman was men erg geneigd -inge-namen te herleiden tot persoonsnamen ("PN").\
Het is niet bekend wat Moerman zegt over vlis-. Google laat de pagina's 120 tm 301 niet zien.
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LITLEFLISINGEN IN NOORWEGEN EN HET VERHAAL VAN HAN KAMERMANS, INLEGVEL BIJ PAGINA 79
J.J. (Han) Kamermans uit Herwen meldt op zijn website het bestaan van het Noorse meer Litleflisingen
www.kcammermanns-family.com/vlissingen.html
De precieze locatie is: 64,39255 NB 11,739710 OL
http://www.google.nl/maps/@64.3995023,11.7426273,603m/data=!3m1!1e3
Het meer ligt op vijf kilometer afstand van de 228 km lange rivier de Namsen, die bij de Namsenfjorden in zee uitkomt.
Omtrent diepte en waterkwaliteit van het meer zijn geen gegevens bekend.

Litleflisingen, gezien door Google Maps
Han Kamermans heeft z'n eigen theorie over de naam Vlissingen:
Er is een verband tussen de naam Vlissingen en een groep nomaden die in deze streek schapen hield. Het eerste deel van de naam Vlissingen
verwijst naar het begrip ‘vlies’ in de betekenis van: vacht, een bedekking, bijvoorbeeld een schapenvacht. Hieruit kan door verbastering
eenvoudig het woorddeel ‘vlis’ of ‘flis’ zijn ontstaan. Het woorddeel ‘ingen’ komt onder andere voor als achtervoegsel van een naam
(collectiesuffix), bijvoorbeeld Karolingen. Een groep mensen die genoemd zijn naar de ‘volgelingen’ van Karel (de Grote). In het Vlissingse
geval: een groep nomaden die hier tijdens de volksverhuizingen neerstreek en zich bezighield met het houden van schapen. Deze nomaden
vestigden zich hier definitief en stichtten de plaats Vlissingen.
www.kcammermanns-family.com/vlissingen.html
Deze informatie komt terug op de website van de gemeente:
http://www.gemeentearchiefvlissingen.nl/geschiedenislokaal/vlissingen-in-vogelvlucht/oorsprong-van-de-naam-vlissingen.html

Han Kamermans heeft een mooi en uitgebreid familieverhaal online gezet (342 p.) dat geheel draait om Vlissingen.
http://kcammermanns-family.com/Het-verhaal-van-Jan-Kamermans.pdf

Pagina 91 t/m 95 gaat over de plaatsnaam Vlissingen.
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DE BETEKENIS VAN FLUSHING, INLEGVEL BIJ PAGINA 95
Flushing is naast de Engelse vertaling van Vlissingen, vooral een loodgieters-woord, maar ook:
"A surface formed of floating threads", oftewel "oppervlak gevormd van drijvende draden"
http://en.wiktionary.org/wiki/flushing
" (ecology) an area of boggy land fed by ground water" oftewel "een gebied van drassig land gevoed door grondwater"
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flushing

Port de Plaisance Dieppe, toiletten, zomer 2015

Flushing, Cornwall

Flushing, Cornwall
Kustdorp in het uiterste zuidwesten van Cornwall, Engeland. De vroegste vermelding is in 1580 op een kaart van Lord Burghley.
De plaats heette oorspronkelijk Nankersey, dit betekent "valley of the reed swamp" oftewel vallei van het riet moeras.
Rond 1660 werden gespecialiseerde ambachtslui uit Nederland aangeworven om aan de zeezijde muren en kades aan te leggen.
De ambachtslui kwamen uit Vlissingen en kregen toestemming om de plaats Vlissingen/Flushing te noemen.
As previously mentioned, before the Dutch arrived, the small gathering of houses on this inlet was merely called Nankersey.
Houses were probably built to accommodate the Dutch engineers, and after their arrival it would appear that they obtained
permission to name the place Vlissingen (or Flushing) after the village in the Netherlands from where, no doubt, they came.
Both names, Nankersey and Flushing, continued to be used for some years, for the historian Tonkin refers to the place Nankersey
nearly eight years later.
Tonkin had the opinion that "had these Dutchmen had the continuing of the town they would have made it in some measure
to resemble its namesake, by digging a canal to discharge all sorts of merchandise through the middle of it, there being a large
Marsh adjoining, that seemed by nature to have been placed for that purpose , but as it is, though there are some good houses
there, the whole is without order, contrivance or regularity." It would seem that the Dutch, having spent some years in Flushing,
and completing the work for which they were employed, had returned to their own country.
Bron:
The story of Flushing, Cornwall, and a guide to the village, Ursula Redwood, 1967

Flushing Creek, Queens, USA
Flushing (Queens) aan de Flushing River (historisch: Flushing Creek) is door de Amsterdammer Adriaen Block gesticht.
De Engelse Wikipedia meldt "It is said that the name Vlissingen means "salt meadow," given as a nod to the tidal waters of Flushing
Meadows. As the English version of the name of the Dutch town is "Flushing", the same English version was used by the town's Englishspeaking inhabitants" .
http://en.wikipedia.org/wiki/Flushing_River
Niet de stichting door een Hollander is hier interessant, wél de mogelijke alternatieve Engelse betekenis van Flushing.
Is Flushing puur een verbastering van een Nederlandse plaatsnaam óf is het wellicht ooit óók een "engels woord" geweest?
Afgezien van de mogelijke Engelse bijbetekenis, is Flushing gewoon één van de vele Hollandse immigranten-plaatsnamen.
Flushing, Michigan, USA
Is 100% zeker genoemd naar Flushing Queens.
http://en.wikipedia.org/wiki/Flushing_Michigan
Flushing, Ohio, USA
Geen informatie bekend over de herkomst van de naam.
http://en.wikipedia.org/wiki/Flushing_Ohio

Ad van Dijk
Ad van Dijk (Vlissingen 1927-2012) was een Vlissingse huisarts en een oud-collega van Frank Puylaert, ze hebben veel gecorrespondeerd.
De oud-huisarts en historicus had het goed gezien (p.37 en 95).
Van Dijk drong er in zijn correspondentie steeds op aan Flushing niet te zien als een verbastering, maar als een spontane Engelse naamgeving
voor onze 'Flushing Coast'.
Flushing is een beschrijvende naam, en niet zomaar een vertaling van het woord Vlissingen

Inlegvel bij het boek: Zoektocht naar de oorsprong van de naam Vlissingen, www.metzichtopzee.nl/vlissinge.pdf, 7-2-2017
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DE BETEKENIS VAN "VLIS", INLEGVEL BIJ PAGINA 35
Zelfstandig naamwoord: Vlies
Vlies is geen plaatsnaam maar een zelfstandig naamwoord en wordt etymologisch (woordherkomst) verklaard.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=66735&lemma=vlies
Zelfstandig naamwoord: Vliet
Vliet is Oudnederlands voor een watergang. Vliet kan verwijzen naar een aantal waterlopen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vliet
Duits zelfstandig naamwoord: Fließ (Gewässername)
Fließ is een oud Duits woord voor een Waterloop.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fließ_(Gewässername)
Vlies/Flues (Friesland)
Nfri. flues ‘dunne laag van slijk op drooggelopen overstroomd land; laag van vervlochten platen aan de oppervlakte van een moeras’; vgl. de
naam Fluessen.
Bron: J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek (www.etymologiebank.nl/trefwoord/vlies)
Flues (Frl.) op het water drijvende plantenlaag, als naam overgedragen op drassig land *vlies
Bron: Lexicon van het Nederlandse landschap, Anne Bakker, 1 mei 1993

Vlies/Vlaas (Peel)
Een "vlies" is aan de westzijde van de Peel een "Vlaas". (...) Als we over de talrijke "Vliessen" spreken, denken we aan de Peel. Vliessen zijn
stilstaande waters, waarop een drijvende begroeiing van mossen een rol speelde bij de vervening. Ook de Oirlose Heide met zijn Leliënvlies,
Langvlies en Klutenvlies herinnert ons aan een landschap van weleer, een landschap dat er wezenlijk anders uitzag dan de eentonige maïs- en
bietenvelden van tegenwoordig".
Bron:
Lucassen, Gerard: Veldnamen in Venray, in: Jaarboekje Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray en omgeving, 1992, jrg. 11, p. 34.
NNN: toponymisch element vlies, lager gelegen inzinking van de peelgrond waarin het water blijft staan.
Vlaas (NBr.) 1 plas in hei of in bos *vlas, vlies, vlos, fles; 2 een door bos omringde open plek, wouddal of bosweide
Vlies 1 zeer dun laagje *blets, film 2 (NBr) veenplasje *vlaas 3 begroeiing *vloes
Bron: Lexicon van het Nederlandse landschap, Anne Bakker, 1 mei 1993
De geheele streek bestond uit meertjes, zogenaamde vliezen, en uit lage heidevelden, begrensd door zandduinen. Slechts de herder met zijn
kudde waagde zich in de eindelooze veenvlakte, en vond bij guur weder onderkomen in de schaapshutten, die hij zich hier en daar opsloeg.
Het geschreeuw van den kieviet en den roerdomp verbrak alleen de stilte, en de reiziger, die door de boomloze woestenij van Horst naar
Sevenum trok, ontmoette soms nog bij toeval den een of anderen jager, die bij de vliezen het waterwild achtervolgde (..)
En thans hoe is de toestand veranderd! Het stoomros doorsnijdt langs de lange effen baan de Peel, en de stoomfluit verkondigt de ligging van
eene halte in de eens zoo barre streek. Door verbeterden waterafvoer zijn de vliezen grootendeels verdwenen.
Bron: De nijverheid in de Peel, naspeuringen van Paul Theelen, 12 januari 1889.

Gelders Vlies (Arcen)
Geldersch Vlies, Lingsforterweg 49, 5944 BB Arcen
Bestaande uit bossen, vennen en graslandpercelen. Gelegen ten oosten van Arcen gelegen aan de grens met Duitsland
Het Gelders Vlies is een naam voor een moeras- en vennengebied bij Arcen in Noordoost-Limburg.
http://www.liefdevoorlimburg.nl/omgeving/natuurgebieden/geldersch-vlies
http://nl.wikipedia.org/wiki/Landgoed_Arcen

Vlies (Veluwe)
Vlies , vluus , 1. (geboorte)vlies; 2. schapenvacht; 3. vel (op de melk); 3. drassige plek; 4. moeras.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.

Kostvlies (Drenthe)
Kostvlies is een buurtschap en straat bij Gasselternijveen, aan de rand van de Drentse Hondsrug.
http://pdokviewer.pdok.nl

Hoogtekaart Kostvlies

Kostvlies (D, gem. Aa en Hunze, wegdorp) Ca. 1832 Kost Vleesch, 1913 Kostvlies; oorspronkelijk een veldnaam die erop wijst dat de ontginning
veel pijn en moeite kostte. Vergelijk De Jammer en Kostverloren
Bron: G. van Berkel en K. Samplonius (2006), Nederlandse plaatsnamen, Utrecht
"Kostvlies bevindt zich in het Drentse Oostermoergebied. Deze naam komt van de oude moerige gronden, gronden met een hoog percentage
veen of organisch materiaal in de bovenlaag."
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kostvlies
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HUIDIGE LOCATIES VAN -ING, -INGE EN -INGEN IN NEDERLAND EN VLAANDEREN, INLEGVEL BIJ PAGINA 23
De toponymie (plaatsnaamkunde) kijkt altijd naar de situatie op het moment van ontstaan van de plaatsnaam.
De huidige staatsgrenzen zijn in dat opzicht niet relevant; echter plaatsnaamlijstjes zijn alleen per land en per heden beschikbaar
Op internet staan geen lijstjes van verdwenen -inges, digitaal zijn alleen lijsten van de huidige voorkomens beschikbaar.
In Nederland zijn 181 officiële plaatsen en 220 wijken met "ing" in de naam, waarvan 104 eindigend op ing/inge/ingen.
(http://www.metatopos.eu/Zoek.php?zoeknaam=ing&veld=pl_wk&num=postcode )
Deze Nederlandse lijst is nog exclusief de kleinere toponiemen die nooit tot wijk of plaats zijn uitgegroeid of zijn verdwenen.
Bijvoorbeeld in Zeeland: Pekelinge, Portelinge, Scuwelinge, Swalinge, Wellinge, Welzinge, Coveringe, Everinge, Ouweningen/Ouwerdingen,
Vinninge, Saeftinge, Grote Putting, Grevelingen, Lopinge, Wielingen, Vinningen, Edekinge, Etzinge, Gieselinge/Giezelinge, Tieringe.
In de literatuur (met name Rentenaar) worden nog veel meer verdwenen -inges in Zeeland genoemd.
Van Vlaanderen en België zijn momenteel nog onvoldoende gegevens (digitaal) voorhanden.
Noord-Franse -inges staan op p. 83 van het boek opgesomd; de meeste zijn antroponiemen (genoemd naar een persoon).
Sommige namen in de Nederlandse lijst lijken dubbel maar hebben verschillende postcodes.
Een eerste grove selectie geeft in Nederland drie groepen al naar gelang op het einde de vorm -ing, -inge of -ingen:
37 op -ing:
Abbegeasterkeatting
Achterwetering
Alting
Axelsche Sassing
Baakwoning
Bisschopswetering
Brunsting
De Rotting
Doorning
Eursing
Gening
Greffeling
Haring
Helling
Hollandsche Rading
Huisseling
Klatering
Koevering
Koevering
Lieving
Nieuwe Wetering
Nieuwe Wetering
Nieuwe-Wetering
Oling
Op den Hering
Oude Wetering
Oude Wetering
Oude Wetering
Oude Wetering
Rijpwetering
Scherpenering
Schuring
Smeerling
Ter Wupping
West-Terschelling
Wetering
Zuidwending

29 op inge:
Achter-Thesinge
Balinge
Beringe
Biezelinge
Bruntinge
Bultinge
Buttinge
Clinge
Eursinge
Eursinge
Eursinge
Ezinge
Gapinge
Garminge
Groot Wetsinge
Holtinge
Huizinge
Klein Wetsinge
Kloetinge
Lubbinge
Mantinge
Nieuw Balinge
Nieuw-Weerdinge
Oud-Sabbinge
Thesinge
Tinallinge
Weerdinge
Wemeldinge
Wessinge

38 op -ingen:
Beuningen
Beuningen
(De) Dingen
Deurningen
(De) Dingen
Everdingen
Fleringen
Gendringen
Goilberdingen
Groeningen
Groningen
Hamingen
Harlingen
Heijningen
Hekelingen
Helsdingen
Herkingen
Hezingen
Hingen
Ingen
Kavelingen
Klein Groningen
Kruiningen
Kuttingen
Millingen
Noord Deurningen
Oud Veeningen
Panningen
Persingen
Sellingen
Teijlingen
Teteringen
Ullingen
Veeningen
Vlaardingen
Vlissingen
Wageningen
Wateringen

Deze plaatsen zijn met batchgeo uitgezet op de landkaart:
http://nl.batchgeo.com/map/31be6437237696cb97c67b6acfc65f9a
Provincie
Drenthe
Fryslân
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Een leuke link is:

-ing
5
2
2
4
3
6
6
3
1
5
37

-inge
13
1
7
1

7
29

-ingen
3
2
6
4
3
4
7
2
2
5
38

Totaal
21
4
9
15
7
10
13
5
10
10
104

http://www.joop.nl/kijk-nou/plaatsnamen-als-culemborg-en-leeuwarden-eigenlijk-betekenen

Inlegvel bij het boek: Zoektocht naar de oorsprong van de naam Vlissingen, www.metzichtopzee.nl/vlissinge.pdf, 7-2-2017

12 van 17

namen van plaatsen en wijken in Nederland eindigend op -ing, -inge of -ingen
In het Nederlandse taalgebied lijken er zes "clusters" te zijn:
1. noord-west Nederland ( Noord-Holland en Fryslân), opvallend weinig (0 resp. 4)
2. noord-oost Nederland (Drente en Groningen), vooral -inge
3. de lijn Maastricht-Amsterdam (rivierengebied), uitsluitend -ing en -ingen
4. Zeeland en Vlaanderen ten westen van Gent, relatief veel -inge
5. oostelijk België, alleen -ingen
6. noord Frankrijk (zie inlegvel bij de pagina's 81 t/m 83)
Een eerste - voorlopige - analyse is de volgende:
1. De -inges zijn nagenoeg afwezig in het waterrijke Noord-Holland en Fryslân
Volgens de theorie zijn veel -inges waternamen ("hydroniemen"), dus die afwezigheid is vreemd
Een mogelijke verklaring is dat dit gebied in de periode dat de meeste -inge-namen werden gevormd, grotendeels overstroomd was.
2. Drente en Groningen hebben vooral ing e-namen, vergeleken met de aantallen -ing en -ingen in andere provincies.
De -inges in Drente en Groningen schijnen te zijn begonnen als boerderijnaam, later familienaam, soms plaatsnaam
Links:
www.rug.nl/research/portal/files/2962049/Klateringrapport.doc
http://blog.seniorennet.be/toekan/archief.php?startdatum=1217368801&stopdatum=1217455201
http://www.variaties.ugent.be/2011_dialectenboek_6.pdf
3. In het gebied van de grote rivieren zien we alleen -ing en -ingen, geen -inge.
4. In de periode dat de -inge-namen ontstonden, was Zeeland een onderdeel van het graafschap Vlaanderen, ook taalkundig
Zowel in Zeeland als in West-Vlaanderen zijn het vooral -inge-namen en geen -ing of -ingen. Dit heeft een taalkundige oorzaak.
In dit kustgebied zijn de meeste inge- plaatsnamen verdwenen (overstromingen); de huidige voorkomens zijn niet maatgevend
5. De naamgevingen in het oosten van België lijken aan te sluiten op oostelijk Nederland, bijna uitsluitend -ingen.
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HUIDIGE LOCATIES VAN -INGE IN NOORD FRANKRIJK, INLEGVEL BIJ PAGINA 81-83
In het boek worden de zogenaamde -inge plaatsnamen in Noord-Frankrijk beschreven.
De lijst op pagina 83 is nog aan te vullen met Equihen, Mourlinghen, Tinghen, Echinghen, Sanghen ("Sauvingehem" 1084), Ferlinghem,
Guines, Autingues, Quinquehem, Boisdinghem, Guslinghem, Inglinghem, Heuringhem, Inghem, Honninghem, Linghem ("Leingehen" 1142),
Baudringhem, Volkerinkhove ("Folcringuehova" 1164), Garlinghem, Floringhem, Haffringue (Saint-Etienne-au-Mont).
Dit zijn huidige plaatsnamen, volgens de franse bronnen steeds teruggaand op [naam] +inga +heim
Bronnen:
www.wikipasdecalais.fr
Ernest Nègre, Toponymie génerale de la France, Volume II, 1991, Chapitre VI Apport Saxon, Suffixe -ingen
Op fietstochten in Noord-Frankrijk zie je 't en voel je 't in de benen: er is een groot verschil tussen het landschap van het vlakke polderland
van Flandre Maritime en de hoger gelegen heuvels van de Boulonnais (www.terhofstede.be/map7/sbs2003.htm).
Een belangrijke vaststelling: de op pagina 83 genoemde "-inge" plaatsen liggen allen in de heuvels van de Boulonnais!
Behalve Leffrinckoucke, in het boek terecht als afwijkend onderstreept en in 1241 bekend als Lefringhehoeck
En er is aan de kust nog Gravelines, in het boek besproken, met als vroegste vermeldingen Gravenenga (1040) en Graveninga (1097) .
De franse wikipedia twijfelt nog over de toponymie (https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravelines) maar de graaf maakt een goede kans.
In de periode dat in de Boulonnais de -inge-plaatsen werden gesticht, was de kustvlakte (de delta van de rivier de Aa) overstroomd, en dit
maar liefst 500 jaar lang! ("Du ive siècle au viiie siècle, la transgression marine dunkerquienne il envahit de nouveau l'estuaire de l'Aa"
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Aa_(fleuve) ).
Het ligt allemaal heel ver van Vlissingen, maar voor de verklaring van de plaatsnaam heeft het grote betekenis.

De kerk van Ruminghem, op de grens van kustvlakte en Boulonnais
Ruminghem , Pas de C.: Rumingahem , 850, Ruminghehem , 980, Reminghem , 1254, Ruminghem , 1353 (NPAG, III, 436b); =NP
germ. Romenus (NPAG, I, 191b) + ingen + heim (Ernst Nègre, Toponymie générale de la France, Volume 2)
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DE THEORIE, WAT BETEKENT "INGE"?, INLEGVEL BIJ PAGINA 23
1. De wetenschappers
Plaatsnamen eindigend op -ing, -inge en -ingen, het verschijnsel is en wordt door wetenschappers bestudeerd.
Toonaangevende namen zijn: Maurits Gysseling, Schönfeld, P.L. Tack, H.J. Moerman, Rob Rentenaar, Magda Devos.
Het definitieve antwoord is nog niet bekend, regelmatig duiken nieuwe inzichten op, bijv. http://www.academia.edu/5684810
Maurits Gysseling heeft alle plaatsnamen van vóór het jaar 1225 in een boek beschreven (http://bouwstoffen.kantl.be/tw/)
Hij bekeek alleen de vroege -inge(n)-namen.
Hij benoemt ze als "antroponiemen": oorspronkelijk - ingaheim in de betekenis "bezit van" voorafgegaan door een persoonsnaam
De vroege -inge-namen werden gegeven door invallende Frankische stammen tijdens de grote volksverhuizing in de middeleeuwen
Het zuiden van het Frankische gebied is later een taalgrens geworden.
Onder invloed van Gysseling zijn veel latere -inges ten onrechte ook als antroponiem beschouwd.
Pieter L. Tack (1870-1943) heeft de -inges in Zeeland (Walcheren) bestudeerd.
Moritz Schönfeld (1880-1958) was een Nederlands taalkundige/naamkundige.
Hij heeft boeken geschreven over Nederlandse veldnamen (1949), Nederlandse waternamen (1955) en het "Wörterbuch der altgermanischen
Personen- und Völkernamen" (1911).
H.J. Moerman (1882-1954) was een specialist op het gebied van aardrijkskundige namen
Prof. Dr. Rob Rentenaar (1938-2016) was hoofd van de afdeling Naamkunde van het Meertens Instituut.
In een tweetal publicaties (1992) heeft hij de -inges in zuidwest Nederland proberen te verklaren
Professor Magda Devos (1948) is een Westvlaamse taalkundige, was hoofddocente Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Gent.
Zij is bij uitstek deskundig in het taalgebruik van het Vlissingen ten tijde van de stichting.
2. Valkuilen, veel gemaakte fouten bij het verklaren van (plaats)namen:
- Volksetymologie (verbasteren, http://nl.wikipedia.org/wiki/Volksetymologie)
- uitgaan van de huidige situatie, in plaats van de situatie ten tijde van het ontstaan
- een foute, achterhaalde of niet van toepassing zijnde theorie gebruiken
- ten onrechte navolgen van een bekende theorie (Gysseling, Lewedorp)
- uitgaan van aannames in plaats van feiten
- tunnelvisie (naar een een gewenste uitkomst toe-redeneren)
3. Taalkundig: werkwoord of zelfstandig naamwoord, eindigend op -inge
Het Middelnederlandsch Woordenboek (MNW), 1909
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M027459
Doorklikken op de plusjes geeft taalkundig inzicht in het -inge suffix (een suffix is een achtervoegsel of uitgang):
"in de oudere taal, en gewestelijk ook nu nog wel, -INGE —, achtervoegsel tot vorming van vr. zelfstandig naamwoorden".
"B.3. In Zuid-Nederland voorkomende collectieve benamingen als: de gerzinge (van gers, gras) ... etc."
"Van een aantal concrete vr. zaaknamen met deze uitgang is de afleiding onbekend of althans onzeker"
4. -ing, -inge en -ingen als plaatsnaam (toponymie):
4a. Antroponiemen uit de vroege middeleeuwen, "bezit van ..."
Oorspronkelijk - ingaheim in de betekenis "bezit van" voorafgegaan door een persoonsnaam.
Deze namen - voor het Nederlandse taalgebied, tot 1225 - zijn uitgebreid beschreven door Ghysseling, Frank Puylaert pagina 25
Zie ook A. Bach's Die Deutschen personennahmen en R.H. Carsten's Die -ingen-Nahmen der südlichen Nordseeküste .
Vooral in Noord-Frankrijk komen deze namen duidelijk tot uiting.
4b. Toevoeging van de betekenisloze suffix -inge, "de aangehorigheid bij"
"...in de twaalfde en dertiende eeuw was er sprake van migratie van een inheemse bevolking van de nabijgelegen hogere zandgronden naar
vruchtbaarder kustgebieden. Zij zijn het die de namen hebben bedacht voor de landschapselementen in die kustgebieden..."
Anders gezegd: plaatsnamen beschrijven vaak de omgeving ten tijde van het ontstaan van de plaats.
Aangezien in de 12e/13e eeuw veel natte gebieden ontgonnen werden, kregen de plaatsen vaak een water-achtige naam.
Schönfeld: "lange tijd werden in Nederland hydroniemen gevormd door toevoeging van ingen, zoals in Grevelingen" (p.23)
Aangezien in die tijd het taalkundige bijvoegsel -inge (B3) in zwang was, hebben relatief veel plaatsen uit die tijd iets met water én eindigt de
naam op -inge. Dit worden "hydroniemen" genoemd.
4c. Tweemaal een Zuid-Bevelandse dwaal-inge:
"De plaatsnamen op -inge behoren tot de oudste van Zuid-Bèveland. Dorpen als Wemeldinge, Biezelinge, Kruiningen, Kloetinge en OudSabbinge liggen op ''de oudste delen van Zuid-Peveland. De eerste bewoners hebben zich vermoedelijk reeds in de 7de of 8ste eeuw van onze
jaartelling hier „gemeld". Bewijsbaar is het echter niet.
"Alle dorpen op -inge, alsmede Goes en Yerseke liggen op een zogenaamde kreekrug. Een kreekrug moet men beschouwen als een
langwerpige verhoging in het landschap, die ontstond door slibafzetting. Ze komen voor aan weerszijden van,riviertjes, die tijdens de
zogenaamde Düinkerken- II-transereesie vaak buiten hun oevers traden. De riviertjes zelf slibden dicht, nadat de zee zich weer had
teruggetrokken tot het oorspronkelijke peil." Bron: Huib Bogert, Herkomst van de Bevelandse plaatsnamen, 1984, 48p;.
Echter, Wikipedia zegt het volgende over kreekruggen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kreekrug
J. Boonman noemt in 'n scriptie uit 1966 ("Toponymie van de gemeenten Borssele en Oudelande") op pagina 13 en 50 Vlissingen als
patronimische nederzettingsnaam maar deze bewering is met het boek van Frank Puylaert definitief achterhaald.
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4d. De theorie van Frank Puylaert: "-inge" is geen betekenisloze suffix, maar betekent "water"
"Het is volgens mij geen suffix, maar een zelfstandig naamwoord" (boek p.15).
Deze topografic names , zoals de Engelsen ze noemen, geven een kenmerk weer van de toestand, die de naamgevers daar aantreffen: -inge
geeft het waterelement aan, (...) just rivernames' concluderen de Engelsen laconiek, in het Nederlands '(...) gewoon hydroniemen ' (p. 23)
"Een van de grote tendensen in de geschiedenis van de plaatsnamen in onze gewesten is, dat men geleidelijk overgaat van afleidingen naar
samenstellingen" (p45)
"Het kenmerk van een samenstelling is, dat die twee of meer woorden, waaruit de samenstelling bestaat, grondwoorden zijn, elk een eigen
betekenis hebben"
"Daar de twaalfde en dertiende eeuwse plaatsnamen allen samenstellingen zijn, is hiermede de 'uitgang' inge(n) in plaatsnamen een woord
met een eigen betekenis geworden en aldus géén suffix meer"
Bovendien zijn er enkele plaatsen genaamd "Engeland", de theorie erachter is dat "inge" water betekent.
Ene B.J. de Meij zegt in de artikelen reeks Walcheren vóór 1500, in de Vlissingse Courant van 1926: "Namen als Gapinge en Welzinge
herinneren aan de oude inges of sprinken, gelijk Vlissingen o.a. een fleschvormige zeearm had " (p. 101).
Derhalve was de conclusie van Frank Puylaert: "-inge(n) heeft iets te betekenen" (p.43), namelijk "water".
5. Er zijn veel taalkundige bezwaren tegen de theorie dat "inge" ooit een woord was met de betekenis "water":
5a. De taalkundige feiten.
In historische woordenboeken (ONW, VMNW, MNW, WNT) is het woord "inge" niet met deze betekenis terug te vinden.
Het woord "inge" wordt alleen door toponymisten gebruikt, als een aanname, niet als een geconstateerd feit.
Als "inge" al ooit een woord is geweest, dan is de betekenis zeer grondig verdwenen. In het boek wordt dit "semantische verschraling" of
"naamsterfte" genoemd (p. 47). Dan is het de vraag óf het woord ooit heeft bestaan.
De verschillen in spelling -ing, -inge en -ingen zouden kunnen komen door een verschillende situatie ten tijde van het ontstaan maar ook
doordat de namen in de eeuwen daarna een verschillende taalkundige ontwikkeling hebben doorgemaakt.
5b. Tegenspraak
De argumenten die worden aangevoerd, spreken elkaar soms tegen:
Frank Puylaert merkt terecht op dat een woord als "watering" volgens zijn theorie eigenlijk als een tautologie moet worden gezien.
(Tautologie is het benadrukken van een woord met een ander woord dat nagenoeg dezelfde betekenis heeft).
Dit is niet logisch; gezien de vele hydroniemen eindigend op -inge (groep 3b) zouden dit allen tautologieën moeten zijn...
Nog een voorbeeld, uit het boek zelf, op pagina 63 bij (H)everingen:
"(H)ever is drijvend laagveen. (...) zo accentueert het hoofdwoord hier het waterig aspect van de -inge(n), het specificeert het zelfs"
Ook dit zou dan een tautologie zijn, een bizarre zelfs, want het hoofdwoord gaat als assistent optreden.
5c. De buitenlandse literatuur
In de omringende landen en talen zijn veel -inges, in Duitsland, Engeland, Denemarken; in Frankrijk en Luxemburg als "-ange".
De Duitse Wikipedia heeft er een hele pagina over:
https://de.wikipedia.org/wiki/-ing
De Engelse Wikipedia kent twee soorten plaatsnamen op -ing:
- "people of"
- "place, small stream"
Het verschijnsel is in Duitse en Engelse papieren boeken uitgebreid bestudeerd en bedocumenteerd.
Steeds gaat het over een suffix waardoor een antroponiem of hydroniem ontstaat.
5d. De deskundige naamkunde: Rob Rentenaar
Prof. Dr. Rob Rentenaar (1938-2016) was hoofd van de afdeling Naamkunde van het Meertens Instituut.
Rob Rentenaar zegt "In de eeuwen tussen prehistorie en vroege middeleeuwen trad er een vernieuwing op in de typologie van onze
waternamen. Er ontstonden namen die uit twee scheidbare elementen samengesteld waren. Het tweede element van zo'n naam bestond uit
een woord dat ‘water’ of ‘stroom’ betekende. In het eerste element werd iets naders over die waterloop uitgedrukt. "
Hij noemt vervolgens allerlei voorbeelden ( -p, -a, -ee, -beek, -meer, -vliet, -stroom, -loop, -diep), maar géén -inge(n).
http://www.dbnl.org/tekst/rent001groe01_01/rent001groe01_01_0018.php
Rob Rentenaar was weliswaar een eminent naamkundige maar nog in 1992 verklaarde hij over Vlissingen:
"Algemeen wordt aangenomen dat deze naam is afgeleid van een persoonsnaam Flisso <Filiso (Van Berkel en Samplonius 1989, 189). De
betekenis zou dan zijn 'collecitiviteit van de lieden van Flisso' ".
5e. De deskundige taalkunde: Magda Devos
Professor Magda Devos (1948) is een Westvlaamse taalkundige, was als hoofddocente Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Gent
verbonden en was begeleider van Frank Puylaert bij zijn opzoekingswerk.
Blijkens het boek (p. 97) is zij op taalkundige gronden van mening dat -inge alleen een suffix is geweest en geen zelfstandig naamwoord, laat
staan dat het de betekenis "water" heeft gehad.
De taalkundige gronden zijn ongetwijfeld zaken als het onderscheid tussen mannelijke, vrouwelijke en onzijdige inge-namen. Te moeilijk om
te begrijpen, laat staan uit te leggen...
5f. De logica en practische aspecten
Stel, áls "inge" ooit een woord was met de betekenis "water", dan moet er in de praktijk een grote spraakverwarring zijn geweest met de
"gewone" woorden eindigend op het suffix "-ing" of "-inge". Dit is niet logisch.
Alleen als bijvoorbeeld de invallende Frankische stammen ten tijde van de grote volksverhuizingen aan "inge" een fundamenteel andere
betekenis (water) toekenden als de autochtone bevolking in de kustvlakte, zou er tijdelijk een spraakverwarring zijn ontstaan en in zo'n
situatie zou de betekenis "water" snel verdwenen kunnen zijn. Ook dit is echter maar een theorie, die niet steunt op feiten.

Conclusie: ondanks de vele hydroniemen maakt dit het losse suffix "inge" nog niet tot een apart woord met z'n eigen betekenis.
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6. De vraag blijft: waarom zijn de latere -inge-plaatsnamen hydroniemen?
De taalkundigen zullen ongetwijfeld gelijk hebben: "inge" was en is geen woord en betekent niet "water".
Feit blijft dat veel - zo niet alle - latere inge-namen hydroniemen zijn.
Waarom kennen we geen plaatsnamen of veldnamen als Zand-inge, Berg-inge, Heuvel-inge, Dijk-inge of Duin-inge?
Misschien niet in het platte en natte Zeeland, maar ook daarbuiten komen dergelijke namen niet voor.
Puylaert zegt: "De uitgang inge(n) in de zin van kreekrest / water, zullen alle 12-de en 13-de eeuwse plaatsnamen op inge(n) tot
hydroniemen maken, zo is althans onze veronderstelling".
Dit is een interessante stelling, is dit wetenschappelijk onderzocht?
7. Wat we van het boek onthouden:
Frank Puylaert heeft in zijn boek definitief de naam Vlissingen verklaard.
Bij aanschaf krijg je gratis de bijlage van Joep Bremmers met vermakelijke oude inzichten over de plaatsnaam.
Veel plaatsnamen verwijzen naar het landschap waarin ze zijn ontstaan, in Zeeland is dat heel vaak het water.
Het grote aantal plaatsnamen eindigend op -inge(n) kunnen we in twee groepen onderscheiden:
- Antroponiemen: een vroege groep plaatsnamen afgeleid van persoonsnamen
- Hydroniemen: een groep die ca 500 jaar later is ontstaan waarbij de naam naar water verwijst. Vlissinge.
De stelling "inge = water" is een kleine "vergissinghe" maar heeft wel een kern van waarheid.
Verder is dit een zeer verhelderend boek over plaatsnamen eindigend op -ing, inge of ingen.
Wilt U de inlegvellen na lezing weer netjes terug achterin het boek opbergen?
Henk van Hanegem, www.metzichtopzee.nl/vlissinge.pdf
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