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Voorwoord bij de herdruk 

In de afgelopen jaren werd meerdere malen gevraagd om een heruitgave 
van dli proefschrift waarop ik in 1970 promoveerde bij prof. dr. H.J. 
Keuning aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Reeds kort na het ver-
schijnen was het uitverkocht. Vooral de vele gemnteresseerden in de ge-
schiedenis van streek en landschap van de Stellingwerven en Zuidwest-
Drenthe bleken er veel van hun gading in te vinden. Het is vooral aan 
het bestuur van de 'Steffingwarver Schrieversronte te danken dat deze 
heruitgave er nu is gekomen. 

Voor een kritisch herschrijven van de tekst ontbrak mij de tijd, zodat 
werd besloten tot een ongewijzigde herdruk. Alleen de foto's zijn toege-
voegd; ze zijn gemaakt door Erik Bouwer. Hij kon destij ds als kleuter 
niet vermoeden dat hij ooit eens 'het boek' waaraan zijn vader zovaak 
'boven' zat te werken, zou mogen illustreren. 

Er zouden voldoende redenen zijn te noemen om de tekst nit 1970 
hier en daar aan te passen. 1k noem de twee belangrijkste. Ten eerste 
is vooral nit het onderzoek van Dr. Jan Bieleman (Boeren op het Drentse 
zand, Wagenirigen 1987) gebleken, dat de oude landbouwstelsels op de 
Noordnederlandse zandgronden veel dynamischer waren dan men al-
tijd dacht. De idee van een 'autarkische' landbouw, waarin alleen voor 
eigen gezin en dorp werd geproduceerd, blijkt niet te kioppen; er werd 
een aanzienhjke hoeveelheid produkten naar de (soms ver verwijderde) 
markt afgezet. In de tweede plaats heeft men door archeologisch en 
middeleeuws-historisch onderzoek meer inzicht verkregen in ontstaan, 
structuur en ontwikkeling van de esdorpen. Ook daarin blij kt meer dy-
namiek te zitten dan men vaak heeft aangenomen. Professor Waterbolk 
en auteur dezes publiceerden daarover in de in 1985 verschenen 'Ge-
schiedenis van Drenthe' (redactie dr. J. Heringa e.a.). 

Voor het overige sta ik nog geheel achter de gegevens en inzichten die 
in dit proefschrift zijn verwerkt. Ook blijft de centrale gedachte staan, 
namelijk dat Cr een 'uitstraling' is te constateren van bewoningsvormen 
vanaf de oudere nederzettingen op het Drents plateau, in een boeiende 
wisseiwerking met de natuurlijke structuren van het landschap. Veel 
raadsels blijven echter ook nu nog bestaan. Hoe oud zijn de oudste 
streek- of wegdorpen en hoe ontwikkelden ze zich in het landschap? Wat 
betekent het dat de kernen van de oudste esnederzettingen en van de 
streekdorpen vermoedelljk sterk op elkaar leken? Wat voor verband 
hebben de verschilende lengten van de roeden waarin de ho even werden 



gemeten met de nederzettingsgeschiedenis van de wegdorpen? Het zijn. 
even zovele vragen voor verder onderzoek. 

Onze agrarisehe landsehappen veranderen in snel tempo. Door land-
bouw, woningbouw en wegenaanleg zijn de historisch-geografische 
structuren sterk gewijzigd en vaak zelfs geheel verdwenen. 1k hoop dat 
de heruitgave van dit boek mag bijdragen tot een grotere belangstelling 
voor de eeuwenlange ontwikkeling van onze omgeving, en tot het besef 
dat we erg zuinig moeten zijn op de waardevolle kenmerken van natuur 
en landschap die nog zijn overgebleven. 
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HOOFDSTUK I 

INLEIDING 

A. Probleems telling 

De historische geografie kan worden omschreven als do studio 
van de ruizntelijke gevolgsverschijnselen van do menselijke be-
staanswijze in haar ontwlkkeling. Het cultuurlands chap is het 
geografische kader waarbinnen de bestaanswijze wordt uitge-
oefend en vormt daardoor het bel.angrijkste object van de his-
torische geografie (120, 123, 125)*).  

In de Nederlandse historisch-geografische litteratuur is het 
cultuurlandschap van de esriederzettingen het meest bestudeerd. 
Dit gebeurde in veel gevallen echter op een eenzijdige wijze. 
Een oorzaak van de grote belangstelling voor de essen was, dat 
men deze een zeer hoge ouderdom toedacht. Thans staat wel 
vast, dat de Oostnederlandse en Drentse essen voor het groot-
Ste deel van middeleeuwse oorsprong zijn en dat alleen de oud-
ste uit de vroege middeleeuwen dateren. Wij staan echter nog 
in de kinderschoenen wat de kennis van bet ontstaan en van de 
ontwikkeling van de eslandschappen betreft (122 p. 17). 

Door de grote belangstelling voor de esproblemen is evenwel do 
bestudering van andere cultuurlandschapsvormen geheel in een 
beginstadium gebleven. Zo hielden alleen Postma (209, 213), 
Spahr van der Hoek (236, 237) en Van der Linden (140) zich op 
uitvoerige wijze met de problematiek van enkele wegdorpland-
schappen bezig. 

De structuur van bet we gdorpenlands chap aan de westzijde van 
het Drents plateau blijkt in belangrijke mate te verschillen van 
de cope 1 -yerkaveling van het Hollands -Utrechtse laagveenge - 
bled. De betiteling "Fries-Hollands', welke Slicher van Bath 
(229-I p.  27) gebruikt voor de verkavelingsvorm van het weste-
lijke grensgebied van het Drents plateau, sticht dan ook meer 
verwarring dan dat ze iets verklaart. In het algemeen dient in 
de historische geografie een etnische kwaliuicatie van een geo-
grafisch object met veel voorzichtigheid te worden gebezigd. 

De cultuurlandschapsvormen van het pleistocene gebied ten 
westen van het Drents plateau vertonen ook onderling verschll-
len. Deze gevarieerdheid doet bij de historisch-geograaf direct 

) Dc getallen verwijzen naar de Iitteratuurlijst op p. 307 e.v. 



de vragen rijzen naar het 'hoe" en het "waarom". Waardoor 
ontwikkelde zich juist in dit gebied deze bepaalde cultuurland-
sehapsvorm, terwiji elders onder schijnbaar dezelfde omstan-
digheden een afwijkende nederzettings- of perceelsvorm wordt 
aangetroffen? In haar algemeenheid kan de probleem s telling al-
dus worden geforinuleerd: welke zijn de geografische (fysische, 
sociaal-economische, etnische) factoren die het cultuurlandschap 
aan de westzijde van het Drents plateau in zijn ruirntelijlce ver-
scheidenheid bepaalden? 

B. Methode 

De historische geografie heeft een tweezijdige benaderings-
wijze (67). Ms geografische wetenschap is het ruimtelijke aspect 
ervan primair; aan de methoden van de historische geografie 
moeten derhalve dezelfde elsen gesteld worden als aan die van 
de sociale geografie (125). De historische ontwikkelings gang 
komt als object aan bod voorzover hij het geografische beeld 
verduidelijkt en verlclaart. Het is derhalve ook moge].ijk, in een 
historische geografie deze ontwikkelings gang in de vorin van een 
aantal "historische dwarsdoorsneden" vast te stellen. Postma 
(205) volgde deze methode. 

De werkwijze die in deze studie wordt toegepast, vloeit zowel 
uit de probleemstelling als uit de beschikbare bronnen voort. 
Ms eerste eis kan men aan deze methode stellen, dat de ver-
schillende te onderzoeken factoren die van invloed zijn op de 
structuur van het landschap als een functioneel complex dienen 
te worden beschouwd. Het cultuurlandschap vormt met de hier-
in uitgeoefende agrarische bestaanswijze een gecompliceerd ge-
heel. Het is bier echter niet de plaats, deze causaliteitsstruc-
thur op theoretische wijze te belichten; in bet kader van deze 
studie zal er nog verseheidene malen op worden teruggekomen. 
In de tweede plaats is op grond van de functionele onderlinge 
afhankel.ijkheid van de verschillende factoren een synthetische 
aanpak noodzakelijk. Hierbij wordt een causaal verband naar 
verschillende zijden "afgetast" om het complexe geheel van re-
laties te verduidelljken. In bet verleden paste men vaak een te 
eenzijdige benaderingswijze toe, waarbij allerlei geografische 
verschijnselen voornamelijk rechtshistorisch, etnologisch of so-
ciologisch werden verklaard. De derde eis die men aan de me-
thode kan stellen, is dat de verklaring van het "hoe" en bet 
"waarom" van een cultuurlandschap in beginsel binnen het be-
treffende gebied gezocht moet worden. Men zou ook kunnen zeg-
gen, dat aan twee gelijke "Siedlungsformen" niet dezelfde "Sied-
lungsvorgang" ten grondslag behoeft te liggen (121). 
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Het gebied aan de westzijde van het Drents plateau is in deze 
studie verdeeld in een viertal natuurlijke eenheden, te weten 
het zandruggengebied van de zuidelijke Friese Wouden, het land-
schap aan de bovenloop van Linde en Tjonger (Zuidoost -Fries -
land) en bet daraan morfologisch verwante randgebied van het 
Bergumermeer. het Zuidwestfriese pleistoceen (Gaasterland en 
de keileemopduikingen ten westen ervan) en Zuidwest-Drente 
(fig. 1). 

Van deze gebieden zijn eerst de nederzettings- en perceels-
vormen, al.smede de hiermee verbonden bedrijfs- en gebrniks-
vormen beschreven. Binnen elke regio komen dus de verschil-
lende themata aan de orde. Bij deze historisch-geografische be-
schrijving is uitgegaan van de toestand van het cultuurlandschap 
omstreeks 1830. In grote delen van het bestudeerde gebied is 
de landschappelijke structuur nit de eerste helft van de negen-
tiende eeuw tegenwoordig nog vrij duidelijk aanwezig, hoewel 
het oude landschap de laatste decennia steeds meer overdekt 
wordt met nieuwe wegen, dorpsuitbreidingen en ruilverkavelings-
werken. Een andere reden om het landschap van de jaren tus-
Sen 1800 en 1850 als uitgangspunt te nemen, is, dat de grote 
heide-ontginningen voornamelijk na die tijd hebben plaats gevon-
den. Vooral de overvloed aan gegevens uit bet begin van de ne - 
gentiende eeuw is een belangrijke factor om van het cultuur-
landschap van die tijd nit te gaan. De kadastrale archieven vor-
men een rijke, tot nog toe veel te weinig geraadpleegde bron 
van inlormatie voor de negentiende-eeuwse toestanden (131). 

Gebrek aan gegevens, vooral van de tijd vóôr 1700, maakt 
het opstellen van een aantal 'historische dwarsdoorsneden' met 
intervallen van één of twee eeuwen vrijwel onmogelijk. Ook het 
bepalen van de oorspronkelljke nederzettings - en perceelsvormen, 
volgens Bachmann (9) het doel van de cultuurlandschapsstudie, 
ligt grotendeels buiten ons bereik. Hoogstens kan men ten aan-
zien van de oudste occupatievormen min of meer gefundeerde 
vermoedens uitspreken. Deze moeiijkheden zijn echter van on-
dergeschikte aard, omdat hier Met in de eerste plaats de ont-
wikkelingsgang van de onderscheiden cultuurlandschapsvormen 
beschreven zal worden, doch veeleer de fysisch- en sociaalgeo-
grafisehe factoren zullen worden nagegaan, die het oude agra-
rische landschap in haar vorm en structuur befnvloedden. 

Hoewel een zekere mate van ontwikkeling van de cultuurland-
schapsvormen moet worden aanvaard, dient nadrukkelijk te wor-
den vastgesteld dat de causaliteiten van de oorspronkelijke ne-
derzettings - en perceelsvormen zich in de sfeer van een autarke 
agrarische bestaanswijze vrijwel onveranderd tot in de negen-
tiende eeuw handhaafden. Vooral met hetrekking tot het weg- 
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dorpenlandschap zijn de ruwere contouren van nederzetting en 
percelering als praktisch gelijkblijvende kaders te zien waar-
binnen de agrarische bestaanswijze zich afspeelde. Binnen dit 
functionele kader was er echter wel een ruime variatiemogelijk-
held. Het voorgaande impliceert, dat het voor de hier gestelde 
opzet van minder belang is, welk tijdstip, gel.egen tussen de 
middeleeuwen en de tweede heift van de negentiende eeuw, als 
uitgangspunt wordt genomen. Er kan derhalve ook geen bezwaar 
tegen zijn, om de historische dwarsdoorsnede uit het begin van 
de negentiende eeuw aan te vuilen met gegevens uit de eeuwen 
daaraan voorafgaande. Een historicus zal zich met een dergelijke 
werkwijze wellicht niet gelukkig voelen. Wanneer het echter gaat 
om de completering van een historisch-geografisch beeld mogen 
op verantwoorde wijze gegevens van secundaire aard uit een 
voorgaande tijd zeker worden ingepast. In tegenstelling hiermee 
is bet echter wel in hoge mate onverantwoord om gegevens uit 
dezelfde tijd, doch uit een ander geografisch milieu, anders dan 
als vergelijlcingsmateriaal te gebruiken. 

Na de regionale beschrijving van de his torisch -geografis che 
aspecten, waarbij steeds de functionele verbondenheid van de 
verschiflende factoren naar voren komt, wordt in bet laatste 
hoofdstuk de interpretatie van de gegevens in bet grotere geo-
grafische verband van het gebied aan de westzijde van bet Drents 
plateau aan de orde gesteld. Hierbij worden een aantal cultuur-
landschapstypen onderscheiden, die ten opzichte van het Drentse 
esdorptype, doqh ook in vergelijking met elkaar, een zekere 
"Abstufung" vertonen vanaf bet Drents plateau naar bet westen. 
Het uitgangspunt bij de verklaring van deze gradatie is, dat de 
di.fferentiatie in de cultuurlandscbapsvormen ten dele gezien moet 
worden tegen de acbtergrond van bet streven van de occupanten, 
om zich in een milieu dat afweek van dat van bet Drents plateau, 
een soortgelijke agrarische bestaanswijze als in bet Drentsc es-
dorp op te bouwer. 

Tenslotte komt uit de verklaring van deze 'Abstufung" de wer-
kingssfeer van de "natuurlijke" en de "menselijice" factoren naar 
voren. Daarmee wordt dan gepoogd een antwoord te geven op 
een vraag, die direct uit de probleemstelling voortkomt, ni. in 
hoeverre de kenmerken van bet cultuurlandscbap samenhangen 
met enerzijds de structuur van bet natuurlandschap, anderzijds 
met een "uitstraling" vanaf het Drents plateau (122). 

Voor de definiering van de in deze studie meest gebruikte 
historisch-geografische termen wordt verwezen naar bet glos-
sarium (bijiage A). 



HOOFDSTUK II 

HET WEGDORPENLANDSCHAP VAN DE ZUIDELIJKE FRIESE 
WOUDEN. 

A. De nederzettingsvorm. 

1. TYPEN 

Buiten het zuidoosten van Friesland en het gebied rond het 
Bergumermeer vinden we in de Friese Wouden de nederzettings- 
vorm van de wegdorpen (Atl..v.Ned.. krt. IX_1)*).  Deze worden 
nog onderscheiden in de wegdorpen op basis van oorspronkelijk 
gemengd bedrijf en de jongere typen van de wegdorpen der hoog- 
veenranden en de kanaaldorpen van de hoogveengebieden. De twee 
).aatstgenoemde nederzettingsvormen zullen, evenals de jongere 
heidenederzettingen, slechts zijdelings in de beschouwingen wor- 
den betrokken. Enerzijds liggen ze, behalve de heidedorpen, op 
van oorsprong niet-pleistoceen gebied, anderzijds bieden ze geen 
historisch-geografisch materiaal dat voor het begrijpen van de 
cultuurlandschapsvormen op de zandgronden essentieel is, omdat 
de ontwikkeling van de heidedorpen vooral in de negentiende eeuw 
plaats vond. 

Blink (20b) noemt daarnaast nog de meerrijige streekdorpen, 
die vooral onder jongere nederzettingen van de voormalige veen-
gebieden voorkomen. Hierbij valt op te merken, dat op de zand- 
gronden meerrijige streekdorpen in recente tijd ontstaan zijn 
uit eenrijige wegdorpen door opvuuling van de heidevelden, die 
tot in de tweede helft van de negentiende eeuw pralctisch onbe-
woond waren. 

Demangeon (41) vat de wegdorpen samen onder de term "vil-
lages a champs contigus", hiermee de nederzettingsvorm karak-
teriserend door de ermee samengaande perceeisvorm. 

In plaats van met de term "wegdorp" wordt deze nederzet-
tingsvorm ook aangeduid met de naam "rijdorp" of "straatdorp" 
(161). 

Het wegdorp op basis van oorspronkelijk gemengd bedrijf werd 
tot in de tweede heift van de negentiende eeuw gekenmerkt door 
het feit, dat er bijna nergens twee hoeven in elkaars verlengde 
lagen binnen hetzeifde dorpsgebied. De hoevestroken lagen naast 

lie voor de berekenis van de gebruikte afkortingen p.281 e.v. 



elkaar en vulden de diepte van het dorpsgebied meestal geheel. 
De boerderijen stonden in een lange nj langs de occupatie-as. 
Deze nj bestond veelal uit verschillende delen die Met dezelfde 
afstand tot de occupatie -as hadden, waardoor •de nederzettings - 
vorm een gebroken beeld vertoonde. Men zag in verschilende 
rijdorpen aldus een zekere buurt- of kluftstructuur. 

Een kiuft, als kleinste onderdeel van een dorp, is gelijk te 
stellen met een buurschap (241 p.  82). In de zuidelijke Wouden 
komen deze buurschappen als dorpsdelen van bij elkaar gele-
gen boerderijen voor onder de naam '-buren'  (lokale uitspr.: 
boeren) met een toevoeging waarin de ligging tot uiting komt. 
Enige voorbeelden hiervan zijn de Veurburen te Makkinga (B. B. 
p. 44), de Middelburen te Makkinga (Schotanus-Halma 1718), de 
Buterburen en de Molenburen onder Noordwolde, de Overburen 
te Steggerda en de DeUeburen ten oosten van Oldeberkoop. Te 
Steggerda wordt in 1786 (P.B.2 Wstw. p.  50) gesproken over een 
zate "geleegen in de westerstrekkinge" waarmee het westelijke 
deel van het dorp wordt bedoeld. De term "strekkinge" is ge-
lijk te stellen met "egge" (61). 

De term "buitenboer" heeft een tweeledige betekenis. Naar-
ding (180 p.  42) merkt op, dat in de Stellingwerven een buiten- 
boer een bezitter van markerecht zou zijn die buiten de marke 
woonachtig was. Dli is onjuist, omdat er in de Steuingwerven 
geen marken zoals die in de Drentse esdorpen bestonden, aan- 
wezig waren. Een buitenboer woonde, zoals in Noordwolde in de 
"Buterburen", een eind buiten de bewoningsrij van het dorp, doch 
deze "buitenboeren" bewoonden wel stemhebbende hoeven. Een 
tweede betekenis van "buitenboer" is die van "bewoner van 
een kamphoeve, keuterboerdenij" of "hoeve buiten de marke". 
Een voorbeeld hiervan vinden we in Drente te Roderwolde (een 
wegdorp). waar in 1575 (Goorspr. Dr. II p.  190) "de gemeene 
buiren van Roederwolde claegen over de van Mathuisen und an-
dere buitenbuiren de haer marcke gebruycken". 

In enkele dorpen, vnl. in de gemeente Weststellingwerf gele-
gen, staan de boerenhuizen in één lange nj naast elkaar aan 
dezelfde zijde van de occupatie-as. Dli is bijv. te Sonnega het 
geva). (fig. 4). Het wegdorp op basis van oorspronkelijk gemengd 
bednijf valt dus uiteen in twee formele typen, ni, bet eennijige 
of lineaire wegdorp en bet gebroken wegdorp (fig. 1). 

Spahr van der Hoek (237 p.  180 e. v.) noemt als faktoren voor 
het al of niet gebroken zijn van de bewoningsrij de natuurlijke 
gesteidheid en de wijze van oorspronkelijke occupatie. Wanneer 
de eerstgenoemde faktor nader wordt beschouwd, kan bijvoor-
beeld worden opgemerkt dat bij een bredere zandrug een gro-
tere versnippering van bet nederzettingspatroon is te verwachten. 
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Men is bier immers voor een voldoend hoge vestigingsplaats 
niet aan een smalle strook gebonden. Duidelijk is dit te zien 
door de nederzettingsvormen van Sonnega (fig. 4) en van Nije-
holtpade (fig. 5) met elkaar te vergeUjken. In bet eerstgenoemde 
dorp liggen de boerderijen op een smalle zandrug (4 tot 1 km 
breed), in het tweede dorp staan de boerenhuizen in korte rijen 
op een 2 tot 3 km brede rug met een gemiddeld hogere ligging. 
Be meeste lineaire wegdorpen zijn gesitueerd op de smallere 
zandruggen in bet westelijke gedeelte van de Friese Wouden. 

De fysisch-geografiscbe gesteldheid van bet terrein is ook van 
invloed geweest op de ligging van de afzonderlijke boerenhuizen. 
In bet algemeen schljnt er wat dit betreft een zekere voorkeur 
te hebben bestaan voor de hoge zandruggen en de overgang naar 
de middelboge zandgronden. Wanneer men bijv. de boerderijen 
van Oldeberkoop, die op de kaart van Schotanus-Halma (1718) 
in een gebroken patroon over het dorpsgebied zijn verspreid, 
intekent op de hoogtekaart, dan blijkt de hoogteligging van deze 
boerderijen te varièren tussen één en twee meter beneden de 
hoogste delen van bet dorpsgebied. De hoogstgelegen streken 
waren minder in trek, doordat de grond er te droog was voor 
de aanleg van bouwland. 

Be tweede faktor die van invloed is geweest op bet nederzet-
tingspatroon, nl. de wijze van oorspronkelijke occupatie, is e- 
veneens moeiijk in baar reikwijdte te bepalen. Er zijn znaar 
enkele gegevens over de middeleeuwse inbezitnemingvan de cond 
in deze streken. De oorkonde van 1165 (0.1.1.-I 444) met be- 
trekking tot de kolonisatie van een gebied in bet westen van 
Weststellingwerf toont aan, dat daar gezamenlijke occupatie heeft 
plaats gevonden onder leiding van een locator. Per tien roeden 
moest elke kolonist een denarius als tiend aan de bisschop van 
Utrecht betalen, die zich als regaalheer van de woeste gronden 
in zn bisdom besobouwde. Deze kolonisatie bij Lammerbruke 
vond evenwel plaats in een veengebied, terwiji de inbezitneming 
van de - pleistocene streken ons bier bezig houdt. 

Men mag verwachten, dat bij een ongeveer gelijktijdige, ge-
zamenlijke occupatie van een gebied de bewonlngsvorm een meer 
lineair karakter kreeg dan bij een meer individuele, niet gelijk-
tijdige inbezitneming. In bet tweede geval vond een zijwaarts 
opschuivende kolonisatie langs de occupatie-as plaats, waarbij 
iedere occupant geheel vrij was in de keuze van de plaatsing 
van het boerenhuis binnen zijn hoevestrook, de eisen die de 
hoogteverdeling van bet landschap stelde, in aanmerking nemende. 
Buurten van een aantal bij elkaar gelegen boerderijen zouden 
dan geYnterpreteerd moeten worden als resultaat van vrijwel ge-
lijktijdige occupatie door een klein aantal boeren. 



De nederzettingsvorm van de wegdorpen op basis van het oor-
spronkelijk gemengd bedrijf wordt in eerste instantie bepaald 
door de fysisch-geografische omstandigheden, die met name 
in de ligging van de bouwlanden en van de hierbij gelegen boer-
derijen tot uiting komen. Daarnaast zal de initiale occupatie-
wijze haar invloed in het occupatiepatroon hebben doen gelden; 
hierop zal flog nader worden ingegaan. 

De vraag, of we het nederzettingsbeeld van de zuidelijke Friese 
Wouden aan het begin van de negentiende eeuw mogen terugpro-
jecteren naar de tijd van het begin der wegdorpenoccupatie, mag 
bevestigend worden beantwoord. Voor een versehuiving van de 
occupatie -as over aanzienlijke afstand, zoals die plaats vond in 
laagveendorpen als Staphorst en Rouveen, zijn in de zuidelijke 
Friese Wouden weinig aanwijzingen te vinden. De fysisch-geogra-
uische gesteldheid maakte dit in een zandruggengebied trouwens 
vrijwel onmogelijk. 

2. HET WEGENPATROON 

De boerenhuizen waren aan het begin van de negentiende eeuw 
voornamelijk gelegen langs de z. g. 'binnenwegen". Deze wegen 
volgden in het algemeen ongeveer het midden van de zandruggen. 
De binnenwegen zijn te beschouwen als de occupatie-assen van 
de oorspronkelijke nederzettingen; de grootte van de hoeven werd 
in veel wegdorpen aangeduid door de breedte in roeden die de 
hoeven langs de binnenweg in beslag namen. De meeste boeren-
huizen lagen tot de ontwikkeling van een betere waterbeheersing 
in de twintigste eeuw aan die zijde van de binnenweg, waar het 
minst kans op wateroverlast bestond. Dit gold met name voor 
het westen van Weststellingwerf, wear een groot deel van het 
jaar de hooi- en weitanden langs Linde en Tjonger onder water 
stonden en het zeewater bij harde westenwinden ver stroomop-
waarts werd gestuwd. Doch in de meer oostelijk gelegen dorpen 
had men last van het aflopende water van de hoogveengebieden, 
waartegen leidijken werden aangelegd. 

De 'buitenwegen" lopen min of meer parallel aan de binnen-
wegen en volgen de randen van de zandruggen. Door het eigen-
aardige prouiel hiervan (in het midden meestal lager dan aan de 
randen) liggen de buitenwegen vrij hoog. In Opsterland werden 
ze daarom ook wel "hoge wegen" genoemd (163 p.  44). De 
buitenwegen waren door hun relatief hoge ligging geschikt 
voor het doorgaande verkeer, hoe beperkt van omvang dat ook 
geweest mag zijn. De naam "heere(n)weg" is in dit verband 
begrijpelijk. De redelijke mate van begaanbaarheid van de he-
rewegen wordt ook verklaard uit het feit, dat het water op dë 
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randen van de zandruggen minder stagneerde dan op de mid-
dengedeelten, waar de grondmorene geprononceerder aanwezig 
was (36, 248). 

Ook bij schijnbaar anders gestruetureerde nederzettingen yin-
den we dit Iltwee _wegensysteemrl. Zo wijst Spahr van der Hook 
(237 p.  190) erop, dat in Terwispel do tegenwoordige IGrienedykfl 
de oude binnenweg is, terwijl de uWispelderwalle  gefnterpre-
teerd dient te worden als buitenweg. De laatstgenoemde weg sluit 
ni. aan op de Butewol te Lippenhuizen. Ten zuiden van do Tjonger 
is de buitenweg onder de naam 'bovenweg' (loka].euitspr. "hover-
weg") bokend. Zo is er een Bovenweg tussen Spanga in do Westhoek 
van Weststellingwerf en Langedijke in Ooststellingwerf. Ten zui-
den van de Linde loopt een Bovenweg van Blesdijko naar yin-
koga. Dat deze bovenwegen gelijk zijn to stellen met de buiten-
wegen blijkt uit het felt, dat in de archivalia de beide narnen 
door elkaar worden gebruikt. In Weststellingwerf vinden we als 
synoniemen van "bovenweg" do termen 'olde weg  en "buitenweg" 
(F.R.Wstw. 1828). De naam "olde weg" zou erop kunnen wijzen 
dat sommige boven- of buitenwegen oude verbindingen waren 
tussen hot Drents plateau enerzijds en de reeds vroeg geoccu-
peerde kleistreken en Gaasterland anderzijds. Het woord "bo-
venweg" is te verklaren uit de ligging; ten opzichte van do be-
woningsrij lag deze weg "boven" d.w. z. aan do hoger gelegen 
zijde van hot dorp. Do buitenweg liep buiten de bewoningsrij 
van de nederzetting. 

Spahr van der Hook (237 p.  180 e.v.) merkt op, dat wanneer 
de binnenweg rudimentair is geblevon, een kerkepad do functie 
ervan overnam, zoals te Beets, Beetsterzwaag en Olterterp. 
Ook in sommige Stellingwerfse dorpen bleef tot in de negention-
de oeuw de binnenweg Mets anders dan eon slingerend pad van 
boerdorij tot boerderij. Ben voorbeeld hiervan is do Binnenweg 
of hot Zandpad te Nijeholtpade (Eekhoff 1850; fig. 5). Ook in 
de Westhook van Weststellingwerf waren de boerderijen verbon-
den door eon voetpad (189 p.  42). In het centrum van Oldeber-
koop vervulde hot Schuinpad de functie van binnenweg. 

Niet in alle wegdorpon van do Friese Wouden treft men do ne-
derzettingsvorm met twee ongeveer evenwijdig lopende wogen 
aan. Zo hebben Noordwolde -Oost en Boyl één wog, waaraan alle 
boerderijen staan. Do wog ton noorden van doze dorpon, van Do 
Hoevo via Zandhuizen on Bookolte naar Hijsborkampon, is als bui-
tenweg to boschouwen. Doze z. g. "do Jokwog*) is nl. eon 
oude verbinding tussen hot gebiod ten noordon van do Tjongor 

) Jockwag, Juckweg: landweg waarlangs een span paardea of ossen gaaa kan (Mat. Wb.UI p. 
1055). 
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en Zuidwest-Drente. Een deel van deze weg werd gevormd door 
het pad, dat vanaf de Idzerdastins te Ter Idzard zuidwaarts naar 
een doorwaadbare plaats door de Linde leidde en dat verder over 
de Meente oostwaarts liep (Schotanus-Halma 1718). 

Ook te Langedijke en Fochtelo in Ooststellingwerf waren de 
boerderijen gegroepeerd langs de enige weg, die deze neder- 
zettingen doorsneed. In Fochtelo was er door de ligging tegen bet 
hoogveengebied weinig mogelijkheid voor een tweeds weg. De 
dorpen Donkerbroek en Haule hadden waarschijnlijk om dezeif- 
do reden ëén weg. Wat Langedijke betreft, hier ging het inter- 
lokale verkeer langs de weg die ten oosten van de bewonings-
nj vanaf Appelscha via Terwisscha naar Oosterwolde leidde. 
In het "zandeilandengebied" aan de bovenloop van de Tjonger is 
het twee -we gensysteem van de westelijker gelegen zandruggen 
this niet zo duidelijk aanwezig. 

In Nijeholtpade (fig. 5) en Oldeberkoop-West treft men drie 
min of meer evenwijdig lopende wegen aan, nt. de Bovenweg, 
de Binnenweg (hieraan lagen de meeste boerderijen) en de Sun- 
geweg of Slingerweg, ook wet Buitenweg genoemd (F. It. Wstw. 1828). 
Langs de Slingeweg en de Buitenweg was in het begin van de 
negentiende eeuw nog maar weinig bewoning. In Ter Idzard was 
de Slingeweg een tyiiische buitenweg, aan de nivierzijde van het 
dorp evenwijdig aan de occupatie-as lopend. Dat te Nijeholtpade 
(fig. 5)  geen twee, doch drie wegen min of meer evenwijdig aan 
elkaar het dorpsgebied doorlopen, is ten dele te verkiaren uit 
het samenkomen van twee occupatiegebieden, resp. ten noorden 
en ten zuiden van de Scheene (een gegraven scheiding) gelegen. 
De zandrug wordt naar het oosten toe smaller, waardoor er daar 
slechts voor ëén dorpsgebied plaats was tussen Tjonger en Linde. 
De Bovenweg liep als een oude verbinding langs de nederzettin-
gen Oldeholtpade en Oldeberkoop; de Slingeweg wend vanaf Ter 
Idzard doorgetrokken door het later geoccupeerde gebied ten 
noorden van de Scheene naar Olde.berkoop. 

Voor een ander deel is het "drie-wegenpatroon' begrijpelijk 
uit de hoogteverdeling van het landschap. Door verstuiving ont- 
stond in glaciate en post-glaciale tijd aan de nivierzijde van de 
zandruggen soms nog een tweede, lagere rug. Het opgewaaide 
grove zand werd hier door de grotere vochtigheid van de bodem 
vastgelegd (m. med. Van Heuveln). Bet dwarsprofiel van de zand-
ruggen is daardoor nogal bultig, met duidelijke ophogingen aan 
de zijden. 

De binnen- en buitenwegen zijn verbonden door wegen die laan, 
singel, steeg, drift, reed of menning worden genoemd (235 p. 27). 
Deze wegen waren, en zijn nog ten dele, particulier eigendom 
van de boer in wiens hoeve de weg ligt. Ms verbindingswegen 
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tussen de versehilende bedrijfsbases vervulden de stegen. driften 
singels enz. een belangrijke functie in het bedrijf. Ze dienden 
o. a. voor hooiwegen (doorlopend tot de maden of hooilanden), 
voor plaggenvervoer van de heidevelden en voor het drijven van 
bet vee naar en van de weidegronden. Meestal hadden een aan-
tal hoeven het gezamenlijk gebruik van een reed tussen de we-
gen. Percelen die bij een andere boer in gebruik of eigendom 
waren, werden verhuurd of verkocht met het recht van overgang 
over de ervoor gelegen percelen. Dit was echter niet altijd 
het geval. Zo hadden percelen hoofland, die onder Noordwolde 
en Vinkega aan de Linde lagen, "recht over de Linde", d.w.z. 
de eigenaar of gebruiker kon deze stukken land uitsluitend aan 
de achterzijde, via de Linde, bereiken. 

De eigendom van de binnenwegen berustte tot het begin van 
de negentiende eeuw flog grotendeels bij de aanliggende eige-
naren. De buiten- of bovenwegen waren grietenij -eigendom. 
Het onderhoud van de wegen kwam pro quota van de breedte 
van de hoeven ten laste van de aanliggende boerderijen. Zo 
was te Noordwolde een stuk bouwland bezwaard "met het on-
derhoud van de Heereweg, zo breed deese ackers zijn" (P. B. 2 
Wstw.1786 p.  14). De verplichting tot gezamenlijk onderhoud 
gold ook wel voor wegen die niet in het dorpsgebied lagen, 
doch waarvan de goede bruikbaarheid wel in het belang van de 
dorpsbewoners was. De Blesweg (van Steenwijk naar Wolvega) 
werd in de achttiende en negentiende eeuw onderhouden door 
de boeren van een aantal naburige dorpen (P.B.2 Wstw. 1786 
p. 14)4  leders aandeel in dit werk werd bepaald door de breedte 
van het bouwland, dus van de hoeve. 

3. DE FLAATS VAN DE KERIC 

De kerk staat in de wegdorpen van de zuidelijke Wouden aan 
de binnenweg, soms op enige afstand ervan buiten de bewo-
ningsrij. In het algemeen staat de kerk vrij centraal in bet 
dorpsgebied. De leden der "gemene meente" of de buren (de 
bewoners van de hoeven, die stemrecht hadden) doteerden aan 
de kerk bij de stichting ervan een strook grond die één tot 
twee hoeven besloeg (76 p.  152). Men narn hiervoor meestal 
geen strook van de woeste grond die nog aan de oost- en west-
zijde van de nederzetting lag, maar kocht een reeds geoccupeerd 
kavel aan om de kerk op een centraal gelegen plaats te kunnen 
stichten. 

Spahr van der Hoek zegt hierover (237 p.  180), dat in som-
mige dorpen (Siegerswoude bijv.) de kerk aan de buitenweg 
lag, maar dat dit niet hoeft te wijzen op vroegere bewoning 
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aan deze weg. Men wilde geen goed bouwland voor de kerk-
bouw gebruiken en plaatste de kerk verder van de occupatie-as 
in de uitgang van de kerkhoeve. 

Op de grootte en de ligging van de kerkelijke goederen zal 
nog nader worden teruggekomen. Binnen de strook die aan de 
kerk werd gedoteerd, zijn de kerkgebouwen in verschillende 
dorpen wel eens verplaatst. Zo heeft men binnen de strook 
van 24 roeden die de kerk van Noordwolde had gekregen, res-
tanten van een kerkhof uit de dertiende eeuw gevonden, ongeveer 
1 km ten noorden van bet tegenwoordige kerkgebouw. (Fries 
Museum, inv. no. 218-21 t. e. m. 24). In het begin van de vijftien-
de eeuw (4 p. 15) bouwde men de kerk op een verder zuidelijk 
gelegen plaats; waarschijnlijk had men daar in die tijd een aan-
vang gemaakt met de veenontginning. Bet dertiende -enveertiende-
eeuwse Noordwolde was daarentegen een echte zandnederzetting. 
niet ver van de Oude Jokweg (p. 9) gelegen. 

B. De verkavelingsvorm 

1. DE ALGEMENE KENMERKEN VAN DE STROKENVERKAVELING 

De strokenverkaveling met bewoning op de kavels, de over-
heersende perceelsvorm in de Friese Wouden, is een perce-
lering "waarbij de landerijen, behorend bij een bepaald dorp, 
zijn verdeeld in langgerekte stroken" (98 p. 198). Elke hoeve 
omvatte oorspronkelijk zo'n strook, die begrensd werd door de 
naastliggende hoeven en de voor- en achtergrens van het dorps-
gebied. In het algemeen ging men uit van een bepaalde, van te-
voren vastgestelde breedte van het to ontginnen kavel. Waren 
in West-Nederland de hoevebreedten onderling binnen eenzelfde 
occupatiegebied gelijk, elders (zo ook in de Friese Wouden) va-
rieerden de hoevebreedten sterk. 

Onder de naam "opstrekkende heerden" komt deze stroken-
verkaveling voor in de Groninger kleistreken. Hier vond men 
het recht van opstrek; dit was "het recht op de aangrenzende 
woeste grond, voor zover deze binnen de verlengden van de 
zwetsloten en binnen de grenzen van het dorp of buurschap ge-
legen was" (97 p. 153). Niet in alle gebieden met opstrekkende 
heerden had men dit recht van opstrek in volledige vorm. Waar 
geen woeste grond aan de voor- of achterzijde van de hoeven 
lag, stond de lengte hiervan bij voorbaat vast. Dit geval deed 
zich voor als aan bet eind van het occupatiegebied de reeds 
vroeg verdeelde hooilanden lagen. 

Postma (209) nett de strokenverkaveling met bewoning op 
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de kavels het "veentype", aangezien deze verkavelingsvorm in 
de veenstreken het duidelijkst voorkomt. Omdat men de ken-
merken van de verkaveling in de veenstreken niet zonder meer 
van toepassing kan laten zijn op de strokenverkaveling van de 
zandgronden, moet deze term voor de overwegende verkavelings-
vorm van de Friese Wouden worden afgewezen. De opvattingen 
van T. Edelman (53, 54) zullen bier niet uitvoerig worden be-
sproken, daar deze betrekking hebben op de holocene kuststrook. 
Wel dient erop te worden gewezen, dat deze theorie geen gel-
digheid bezit voor de cultuurlandschapsvormen van de Friese 
Wouden; dat de occupanten in de Wouden bijv. bij de inbezitne-
ming de rivier als ontginningsbasis zouden hebben genomen, 
wordt door geen enkel felt gestaafd. 

De term, die het meest acceptabel geacht mag worden voor 
de strokenverkaveling zoáls deze op de Zuid- en Oostfriese 
zandgronden voorkomt, is de naam "doorgaande plaatsen" (00k 
11uitgaande'1  of"opgaande plaatsen"). Fostma (213) gebruikte deze 
term ook. In de archivalia komen typeringen als "doorgaande" 
en "uitgaande" veelvuldig voor en de terminologie leeft thans 
nog bij de bevolking. De hoeven liepen 'door" van de ene tot 
de andere dorpsgrens, gingen "ult" naar de rivier of "op" naar 
de hoger gelegen dorpszijde of naar het hoogveen. Zo spreekt 
men in de zestiende eeuw van "vuytgaende landt" (B. B. p.44), 
of van land, dat "UP ende nut" gaat. (R.v.d.A.-J p. 230). In de 
Floreenregisters is de meest voorkomende omschrijving "... lo-
pende (of strekkende) uit.. .totin... ".Te Nijetrijne (F.R.Wstw. 
1700) •wordt "deursehietende land" vermeld. 

De strokenverkaveling met bewoning op de kavels komt buiten 
het Friese pleistoceen en de Groninger klei o. a. voor in de 
laagveenstreken van Friesland, in het Zuidwest-Drentse zand-
ruggengebied met daarbij aansluitend de streek rond Staphorst-
Rouveen, in het Hollands-Utrechtse laagveengebied (140) en In 
de later verkavelde broeklanden van de rivierkleistreken; ook 
vinden we deze perceelsvorm on de Noordbrabantse zandgronden 
in de dorpen van de Langstraat. Een jongere vorm treffen we 
aan op de afgegraven hoogvenen. Zowel In formeel als in functio-
neel opzicht zijn er tussen de verkavelingsvormen van de genoem - 
de gebieden verschilen aan te wijzen. 

Buiten ons land is de strokenverkaveling met bewoning op de 
kavels o. a. vertegenwoordigd in de Noordduitse Marsehen, die 
doorilollandse enVlaamse kolonisten in de twaalfde eeuw en later 
zijn ontgonnen (223, 239, 241). Ook in Normandië (41 p.  10) en 
in Quebec (33 p.  19) is volgens deze perceelsvorm ontgonnen. 
De Duitse "Waldhufen" en "Mo.orhufen" zijn nauw verwant aan de 
doorgaande hoeven van onze zand- en veenstreken. 
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De Cock (38 p.  104) komt tot een formele typologie van de op-
strekkende verkaveling. Hij onderscheidt vier hoofdtypen, ni. 
de parallel opstrekkende verkaveling, de veerkaveling, de waaier-
verkaveling en de cope-verkaveling. Bet nadeel van een derge-
lijke op de vorm gebaseerde typologie is dat deze weinig geo-
grafische betekenis heeft. Wel hangt bet voorkomen van de ver-
schiflende vormen samen met het fysisch milieu, doch deze re-
latie wordt door De Cock niet verder uitgewerkt. 

Een geheel genetische typologie van de strokenverkaveling is, 
evenals een indeling op genetische grondslag van de verkave-
lingsvormen in het algemeen, niet te reauseren. Over de oor-
sprong van de verschilende verkavelingsvormen is daartoe nog 
veel te weinig bekend. Aan een functionele indeling is de voor-
keur te geven, ware het niet, dat in gebieden met gelijksoor-
tige bedrijfsstructuur soms geheel verschilende perceelsvormen 
optreden. Bovendien is de oorspronkelijke bedrijfsstijl slechts 
in vage trekken vast te stellen. Daarom zal men toch moeten 
uitgaan van een formele typologie, waarbij het genoemde be-
zwaar zal worden tegengegaan door aan de vorm de verkiaring 
toe te voegen. De belangrijkste faktoren zijn hierbij de fysisch-
geografische gesteidheid en de oorspronlcelijke wijze van occu-
patie. 

De poging van de 'Internationale Werkgroep voor de geogra-
uische terminologie van bet agrarisch landschap", om tot een ge-
heel formele typologie van de verkavelingsvormen te komen 
(245), moet zeker worden gewaardeerd. De bovengenoemde be-
zwaren gelden echter ook voor deze indeling. Daarnaast blijkt 
uit deze proeve van een algemene typologie dat bet vrijwel on-
mogelijk is om in één term de cultuurlandschapsvormen van een 
dorpstoebehoren te kenschetsen. Voor een indeling van de a-
grarische lands chapsvormen is de voorkeur te geven aan een 
systeem, waarin men de verkavelingsvormen en de nederzettings-
vormen verenigt. Het opstellen van een dergelijke typologie ligt 
echter buiten bet doel van deze studie. 

2. DE TYPEN STROKENVERKAVELING MET BEWONING OP DE KAVELS IN DE ZUIDELIJICE 

FRIESE WOUDEN 

Wij onderscheiden in Zuid- en Oost-Friesland vier typen van 
deze perceelsvorm (fig. 2). De parallelle strokenverkaveling met 
bewoning op de kavels is het overheersende type. Op het pleisto-
ceen was deze vorm verbonden met het gemengd bedrijf met 
nadruk op de akkerbouw. Westelijk hiervan in het laagveenge-
bied vinden we de paraflelle strokenverkaveling eveneens. Men 
zou hier van een nevenvorm kunnen spreken; de vorm is even- 
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wel nagenoeg dezelfde en wat de bedrijfsstijl aangaat, werd in 
de laagveenstreken rogge- en boekweitteelt op de hoger gelegen 
gedeelten, a. a. op de slootranden, uitgeoefend tot in de zeven-
tiende eeuw. Waarschijnlijk is er in de laagveenstreken een meer 
geleide, wellicht gezamenlijke occupatie geweest dan op de zand-
gronden bet geval was. Hierop zal bij de reconstructie van de 
occupatiegeschiedenis worden teruggekomen. 

Divergerende strokenverkaveling treffen we onder meer aan 
in de Westhoek van WeststeUingwerf, waar de occupatie -as 
Spanga-Scherpenzeel boogvormig verloopt, gesneden door de di-
vergerende kavelgrenzen die uitwaaieren tegen de Linde en de 
Bij-Linde. Naar het noordoosten stoten de kavelgrenzen op de 
Scheene, een gegraven scheiding die van Nijeholtpade tot Spanga 
loopt en die het gebied tussen Tjonger en Linde in twee grote 
occupatiegebieden verdeelt. 

Divergerend is de percelering ook te Peperga. Steggerda en 
Blesdijke, resp. ten oosten en ten westen ervan gelegen, heb-
ben een zuiver parallel lopende verkaveling. Een verkiaring van 
de afwijkende verkavelingsvorm van bet dorpsgebied van Peperga 
kan zijn, dat deze nederzetting ontstond in een wigvormig "rest-
veld" tussen de occupatiegebieden van Blesdijke en Steggerda. 
Dergelijke "restvelden", die Spahr van der Hoek (237 p.  176, 
183 e. v.) o. m. noemt te Ureterp, ontstonden door een opschui-
vende bewoning die uitging van versehillende kernen. Zo wordt 
in de Floreenregisters bij de dorpen Jubbega en Schurega van 
"otilanden" gesproken; de meest westelijke hoeve van Schurega 
werd begrensd door "Schuirega onlanden" (F.R.Sch. 1708 p.  107). 
Tussen Makkinga en Nijeberkoop in Ooststellingwerf ].agen deze 
stroken woeste grond ook. Bij hoeve no. 1 te Makkinga wordt 
vermeld "ten westen 't Nieuwebercooper velt" en bij de meest 
oostelijke hoeve van Nijeberkoop "ten oosten Mackinga heideveld" 
(F.H.Ostw. 1700 p.  48, 51). 

Doordat er bochten in de zandruggen voorkomen, ontstonden 
er bochten in de occupatie-assen. Daardoor bleven er onver-
mijdelijk hier en daar wigvormige restvelden over. Een regel-
matig divergerende verkaveling, die een onregelmatigheid in de 
loop van zandrug of eindgrens geleidelijk kon opheffen, yin-
den we in Zuid-Friesland niet veel. In elk occupatiegebied wer-
den de kavelgrenzen zoveel mogelijk evenwijdig aan elkaar vast-
gesteld, tot men op die van het naburige dorp stootte. Bij scher-
pe bochten in het verloop van de zandruggen ziet men dit op el-
kaar lopen van de verkavelingslijnen in sterke mate. Er ont-
staan dan blokken van naast elkaar gelegen stroken, waarbij de 
hoofdrichting van de perceelsgrenzen per blok steeds weer anders 
is. 
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Bij het bochtige verloop van een rivier vindt een Correctie 
plaats in die zin, dat de kavellijnen toch min of meer loodrecht 
op de rivier bUjven uitlopen. Spahr van der Hoek (237 p.  177) 
noemt hierbij als voorbeeld bet gebied ten zuiden van Ureterp, 
waar voor een gunstige verdeling van de Mersken aan bet Oud-
diep deze richtingverande ring plaats vond. Langs de Tjonger en 
de Linde is door dezelfde oorzaak een divergerende strokenver-
kaveling ontstaan ten noorden van Wolvega en Steggerda. 

De parallelle strokenverkaveling van bet laagveengebied heeft 
het verschijnsel van bet op elkaar stoten van de percelering in 
duidelijke vorm. Daar wij ons bezighouden met de perceelsvor-
men van de pleistocene gebieden, volstaan we met de opmerking 
dat bet ontbreken van een uniforme richting van de kavellijnen 
in bet laagveengebied kan worden verklaard door de afwezigheid 
van de richtinggevende invloed van de zandruggen. De loop van de 
occupatie-as werd in de veenstreken vooral bepasid door lokale, 
toevaUige omstandigheden, zoals het voorkomen van een hoogte, 
of de grillige loop van een rivier of waterkering. Ook de wijze 
van oorspronkelijke inbezitneming kan een, zij het moeiijk te 
determineren, rol gespeeld hebben (bijv. bet rooien op een kerk-
toren of een ander markant punt). 

Uit de negentiende-eeuwse kadastrale kaarten blijkt, dat de 
versnipperde strokenverkaveling van de Zuid- en Oostfriese 
heidedorpen ontstaan is nit de parallelle strokenverkaveling. Het 
is dus een secundaire vorm. Deze percelering, die we o. m. ten 
zuiden van Noordwolde en in de Jubbegaaster en Drachtster Corn-
pagnie aantreffen, ontstond op de heidevelden en op de tot het 
zand afgegraven hoogvenen. Men zou deze verkaveling, die ge-
kenmerkt wordt door kleine percelen die vaak de vierkante vorm 
benaderen, ook kunnen typeren als een regelmatige blokverkave-
ling met bewoning op de kavels. 

De Zuidfriese heidevelden ondergingen door de bevolkingstoe-
neming alsmede door de achteruitgang van het economische be-
lang van de heide gedurende de negentiende eeuw een versneld 
proces van ontginning door keuterboeren en arbeiders. Deze 
ontwikkeling begon voOr de zestiende eeuw reeds in de vorm van 
incidentele kamphoevenvestigingen buiten de bewoningsrij van de 
wegdorpen. Voor het noordelijke deel van de Friese Wouden 
heeft Spahr van der Hoek (236) vastgesteld, dat de heidedorpen 
hier vooral in de achttiende en negentiende eeuw hun expansie 
doormaakten. Wat Noordwolde betreft, is de kolonisatie van de 
Velden en de Meente af te lezen nit de bevolkingsontwikkeling. 
Het gehele dorpsgebied telde, bij een weinig groeiende kern, in 
1811 1130 inwoners, in 1840 2126 inwoners en in 1890 3281 in-
woners (153 p. 547). Het rnerkwaardige is, dat tegenwoordig door 
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sanering en ruilverkaveling het oorspronkelijke patroon van de 
bevolkingsspreiding opnieuw wordt benaderd; de kleine nederzet-
tingen raken ontvolkt en de grond van keuterboerderijen wordt 
opgenomen in grotere hoeve-eenheden. 

In de hooilanden langs de rivieren komt in de z. g. 'hemmen" 
een enigszins aIwijkende perceelsvorm voor, gekenmerkt door 
het niet geheel evenwijdig lopen van de zijgrenzen, waardoor er 
een blokvormige structuur ontstaat. Deze percelering is vooral 
een gevoig van de aanwezigheid van oude rivierarmen, wielen 
en dijkgedeelten. Bij de verdeling van de hooflanden paste men 
zich aan bij deze elementen. Hofstee en Viam (98) zouden deze 
verkaveling wellicht tot de maden- en slagenpercelering reke-
nen. Daar de onregelmatige hemmenverkaveling echter een be-
perkt gebied beslaat en verbonden is met de doorgaande hoeven, 
is ze als onderdeel van de strokenverkaveling met bewoning op 
de kavels te beschouwen. 

3. DE FUNCTIE VAN DE STROKENVERICAVEUNC MET BEWONING OP DE IcAvas IN DE 

ZUIDELUICE FRIESE WOUDEN 

Bet fysisch milieu van de zuidelijke Friese Wouden wordt ge-
kenmerkt door ongeveer evenwijdig lopende zandruggen met daar-
tussen rivierdalen. In de noordelijke Wouden is het beeld anders 
door de kortere, bredere zandhoogten (36 p.  159). 

De zandruggen en de glooiingen van de rivierdalen bestaan in 
de ondergrond uit kefleem. In de kernen van de dalen is het 
keileem door smeitwatererosie verdwenen. Wel liggen hier en 
daar keileemschollen en ruggen van grof keizand met versprei-
de keileembrokken (247 p.  150). Men denkt, dat de rivierlaagten 
zijn ontstaan ten gevolge van het voortschuiven van de ijskap 
in het Biss -glaciaal met een daarop volgende erosie door het 
smeltwater; missehien vond de uitschuring door het ijs pleats 
in oerstroomdalen die reeds vOOr het Riss-glaciaal aanwezig 
waren (248 p.  112). 

In de smeltwaterlaagten vormde zich veen. De veenstroken 
worden naar het zuidwesten breder door de grotere vochtigheid 
van de bodem. Aan de benedenloop van de Linde, Tjonger en 
Boorne ligt er een dunne laag zeeklei overheen, aansluitend bij 
bet veen- en klei-op-veengebied van Zuidwest- en Midden-Fries-
land. 

De oorspronkelijke vegetatie wordt door Veenenbos (247 p.  154) 
beschreven als een dichte woudbegroeiing op de dairanden en 
in de dalen, ijier wordend naar het midden van de zandruggen. 
De hoogste delen van de zandruggen waren begroeid met heide 
(51 p. 206). De naam "Wolden" voor bet overgangsgebied van 
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zand naar klei en veen wordt verklaard door de vrij rijke bos-
vegetatie, die deze streken oorspronkelijk hebben gehad. Som-
mige auteurs denken hierbij aan een machtige woudbarrière, die 
hier in de prehistorie aanwezig was in de vorm van een dichte 
moerasbosvegetatie (98 p.  222). 

Fockema Andreae (64) en Groenman (82) vergelijken daaren-
tegen de Wouden met het 'woodland" van de Angelsaksische 
streken (100 p. 338). Dit "woodland" was niet zozeer een dicht 
bebost gebied als wel een land "met afgescheiden percelen, met 
heggen, wallen met struiken en opgaand geboomte; geen elgen-
lijk bosch dus, maar een boomrijk landschap zoals thans nog 
in de Friese Wouden en in Staphorst" (64 p. 154). Veenenbos 
(247) en Edelman (51) komen op bodemkundige overwegingen tot 
de conclusie, dat het begrip "Wolden" in het bijzonder betrek-
king heeft op de met moerasbos (elzen, wilgen) begroeide lage 
zandgronden en venige rivierlaagten. Van Heuveln (m. med.) om-
schrijft het "wold" als het minst toegankelijke, op veen gelegen 
bos, in tegenstelling tot het "holt" dat een betreedbaar bos van 
boerengeriefhout (eiken) was. 

De verklaring van de naam "Zevenwouden", door Veenenbos 
(247) gebaseerd op bovengenoemde interpretatie, werd door Postma 
en Spahr van der Hoek (212) op historische gronden bestreden. 
Beide zienswijzen kunnen waarheid bevatten; ongetwijfeld is "wold" 
oorspronkelijk de aanduiding van het met moerasbos begroeide 
rivierdal, terwijl met de Zevenwouden landstreken werden bedoeld 
die in het Friese Woldengebied waren gelegen. De naam "wold" 
voor het lage oeverland langs de rivier komt bijv. duidelijk tot 
uiting in de beschrijving van een hoeve te Vinicega (B. B. p. 77): 

.xiiij roeden landts thoe Vene ende thoe Volde, van die 
lantscheydinge hent in die Lende.. . 

In de noordelijke Wouden (ten noorden van het Drachtster hoog-
veengebied) moet een meer algemene bosgroei zijn geweest dan 
in de zuidelijke Wouden, getuige de bospodzolen onder de oude 
bouwlanden in eerstgenoemd gebied in tegenstelling tot de veel 
voorkomende heidepodzolen verder zuidwaarts (37 p.  113). In de 
zuidelijke Wouden overhee±'sen volgens de classificatie van De 
Bakker en Schelling (11) de laar-podzolgronden en de kamp-pod-
zolgronden, subgroepen van de humuspodzolen. Voor een deel 
kan de verklaring van bovenvermeld verschll in ondergrond ge-
zocht worden in de waarschijnlijk intensiever prehistorische oc-
cupatie van Zuid- en Zuidoost-Friesland in vergelijking met de 
noordelijke Wouden. In verband met de nieuwere inzichten in 
het ontstaan van de heidevelden is het opmerkelijk, dat in het 
zuidoosten van Friesland meer prehistorische vondsten zijn gedaan 
dan in de streken ten noorden van Drachten, hoewel we ons de 



noordelijke Wouden niet zonder prehistorische bewoning moeten 
voorstellen (Elzinga, m. med). Van Zeist (263) vond onder brons-
tijd- en ijzertijdgrafheuvels meestal heideprofielen. 

Voor een ander deel is het profielverschil in verband te bren-
gen met de hydrografische gesteldheid. In Noordoost-Friesland, 
met een bultiger relief, is meer sprake van een grondwaterge-
steidheid die een bosvegetatie mogelijk maakte, terwijl in het 
zuiden een keileemlaag binnen 125 cm van de oppervlakte hg-
gend, aaneengesloten tot brede stroken, het natte-heideprofiel 
bevorderde. Deze tamelijk vochtige heidevelden konden zich mede 
door het "ingezakte" profiel van de zandruggen (p.  10), zonder 
een intensief contact met het grondwater, ontwikkelen (m. med. 
Veenenbos). 

Ten tijde van de aanvang van de middeleeuwse bewoning zal 
het landschap van de zuidelijke Friese Wouden dus het beeld 
hebben getoond van met heidevelden en verspreide boomgroepen 
bedekte hoogte zandruggen, geulankeerd door venige laagten met 
moerasbosvegetatie van elzen, kruipwilgen en gagel. 

Veen vormde zich ahleen in de dalen, die naar het westen 
breder werden, benevens in de holle delen van de zandruggen 
op plaatsen waar deze weinig mogelijkheid voor afstroming van 
het overtollige regenwater boden. Dat een veenlaag ten tijde van 
de middeleeuwse occupatie het gehele zandruggengebied zou hebben 
bedekt, is thet aannemehijk, hoewel 0. m. door oxydatie veenla-
gen sterk kunnen inklinicen. Dit proces heeft evenwel vooral op 
dilcke lagen oligotroof veen betrekking. 

Troll (244 p.  170 e.v.) verdeelt het fysisch-geografische land-
schap in "ökotopen", naar analogie van de biotopen van de plan-
tengeografie. De oecotopen zijn de kleinste onderdelen van een 
natuurlands chap. "Die Okotopen sind in einer ganz bestimmten 
Auswahl und in einer charakte ristisehen Vergesehlschaftung 
(Landschaftskomplex) vorhanden und setzen in einem bestimmten 
Verbreitungsmuster ( ... ) eine Kleiniandschaft zusammen'. In het 
Zuidfriese zandruggengebied zijn de met heide bedekte midden-
strook, de lage oevergordel en de daartussen gelegen overgangs - 
zone als drie oecotopen te beschouwen. Tezamen dragen deze 
ongelijlcsoortige op elkaar aansluitende eenheden het karakter 
van een "Landschaftskomplex". Het zandruggengebied van de 
Friese Wouden in haar geheel is als een "Kleinlandschaft" te 
beschouwen. De verschihlende oecotopen boden de mensehijke 
groep specifieke gebruiks m ogelijkhe den; de akkers werden op de 
dekzandruggen aangelegd, de lage oeverlanden dienden voor hooi-
winning, terwiji de tussenliggende strook weidegrond bood voor 
runderen en schapen, aismede plaggen voor de potstal en turf 
voor brandstof. 
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De strokenverkaveling met bewoning op de kavels was dus het 
middel waardoor de occupanten konden besehikken over een 
binnen het bedrijf evenredig deel van de versehillende oecotopen. 
In het oude zelfvoorzienende agrarisehe bedrijf kwamen deze 
oecotopen als bedrijfsbases naar voren. Ze uitten zich aldus in 
de bestaanswijze, ten opzichte waarvan de percelering functio-
neel was. 

4. DE VELDDELEN EN DE 

a. fIfl er)' 

Voor bet perceel grond waarop de woon- en bedrijfsgebouwen 
staan, was vroeger de naam "soolstede" of ".horiileger" resp. 
in de Stellingwerven (fig. 3) en in de Friestalige Wouden alge-
meen. De soolstede was het behuisde perceel waaraan stemrecht 
was verbonden. Postma (215 p.  3) merkt op dat de term "sool-
stede" later dikwijls overging op de gehele hoeve. Zo worden 
in de Floreenregisters "losse soolsteden" (this zonder land) ge-
noemd. 

On het aandeel in de marke aan te geven, werd de term "sool-
stede' in de wegdorpen niet gebruikt, daar rnarken in de Oost-
nederlandse betekenis in de wegdorpen van de Friese Wouden 
niet voorkwamen. Hetgeen Naarding (180 p.  42) hierover (waar-
schijnlijk in aansluiting op Von Maurer (149 p.  59)) heeft ge-
schreven, is dan ook onjuist. 

In het "Saksische" taalgebied van Zuid-Friesland komt de naam 
"hornleger" ook wel voor. Bijv. te Nijeberkoop (F. H. Ostw. 1700, 
hoeve no. 19)'... een soolstede ofte hornieger". De oorspronke-
lijke betekenis van "hornieger" schijnt "mestvaalt", "terp" of 
"aarden wal" te zijn (hore (ofr) = mest) (32 p.  22). Cuipers (39 
p. 96) definleert het hornieger als "bet terrein, waarop het huis, 
de stallen en de hovinge staan". Ook hieraan bleef bet stemrecht 
verbonden wanneer het huis was afgebroken (205 p.  168). 

De naam "brink" komt in de Friese Wouden in de archivalia, 
doch ook als nog bestaand toponiem, vrij algemeen voór (fig. 3). 
In Weststellingwerf bedoelde men met de brink 'de brede gras-
randen rond de boerderij, waar het kleinvee o.a. kon grazen" 
(189 p.  31). Sons krijgt men de indruk dat met 'brink" en "sool-
stede" hetzelfde wordt aangeduid; in archivalia schijnen beide 
termen wel eens op hetzelfde begrip te slaan, zoals in "een oude 
huisstede of Brink" (P.B.2 Wstw. 1776, Noordwolde) en 
brinken of hornlegers" (F.R.Wstw.1828 p. 58, Sonnega). 

Sassen (schr. med.) noemt twee hoof dbetekenissen, nl. "dorps-
plein" en "deel van bet erf". De tweede betekenis valt te onder-
scheiden in: 
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a) met gras begroeid terrein waar bet kleinvee weidt (189 p.  31; 
W. N. T.); 

b) bet eventueel niet met gras begroeide erf aan de kant van de 
sehuurdeuren en de zij-ingang (in deze betekenis komt 'brink' 
ook te Stapborst en te Vniezenveen voor). 

Sassen merkt voorts op, dat de grens tussen deze twee be-
tekenissen niet scherp is. In de betekenis van "dorpsplein" kwam 
"brink" in de noordelijke Wouden o. m. te Drogeham en in 
Gaastenlandte Oudemirdumvoor, dochdeze nederzettingenbehoren 
niet tot bet zuivere wegdorptype dat we in de zuidelijke Wouden 
aantreffen. In Zuid-Friesland vinden we vol. de door Sassen 
onder a) genoemde betekenis, met een element van b) erin. 
flit komt tot uiting in opgaven als: 
- "de helft van zeker soolstede, brinek, bouwland, hou en wat 

daarverdere. a. toebehoort" (Oldeholtpade 260-I, 1 febr. 1700);. 
- ". . . streckende tot de Bnincksloot" (Oldeboltwolde, F. it Wstw. 

1700 p.  481); 
- "weiland, beregtigd met menninge en drift over de brink" 

(Steggerda, P.B.2 Wstw.1791 p.  227); 
- "bouw- en weiland, strekkende van de Brink tot de Scheene-

bos" (Sonnega, F. It Wstw. 1818 p.  49). 
Samenvattend is op te merken, dat "brink" in de zuidelijke 

Wouden zijn oorspronkelijke betekenis van "rand" bezit, in dit 
geval bet randgedeelte van bet erf. Dat de naam in de loop der 
tijdhierendaaroverging op het gehele etC of de soolstede, is voor 
een deel bet gevolg geweest van bet natuurlijke proces van de be-
tekenisverruiming. Voor een ander deel zal de vroeger vrij veel 
voorkomende herbouw van boerdenijen op bet etC van bet voor-
malige pand en een verklaring voor zijn. 

b. Het bouwland 

Achter, en soms ook voor de soolstede, lag bet bouwland (fig. 4). 
De akkers werden aangelegd op de hogere delen van de zand-
ruggen, echter zelden op de hoogste (p. 7). Doordat bet grond-
water stagneerde op de keileemondergrond was er geen kans op 
uitdroging van bet bouwland. Anderzijds was er wel eens water-
overlast, nl. daar, waar de middengedeelten van de zandruggen 
een vlakker of een hol re1if hadden. 

De vroegere bouwlanden in de Friese Wouden, waar thans een 
bijna zuiver veeteeltbedrijf wordt uitgeoefend, zijn op de bodem-
kaart aangegeven als "humushoudende bovengrond van oude ont-
ginningen, 30 tot 50 cm dik". Deze leemboudende ontginnings-
gronden liggen op boge en middeihoge, zwak-lemige, soms niet-
lemige, fijne zanden; hieronder ligt op vele plaatsen keileem op 
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minder dan 125 cm diepte (Nebo, Fr.). In de nieuwe bodem-
indeling rekent men deze gronden tot de laar- en kamp-podzol-
gronden. 

Volgens Oosten (189 p.  42) werden in Munnekeburen, Scherpen-
zeel en Spanga de percelen tussen het voetpad en de weg "kam-
pen", achter de boerderij (aan de zijde van de Scheene) "akkers" 
genoemd. Toen de weg parallel aan het voetpad werd aangelegd, 
zouden de kampen zijn ontstaan. Soms stemt hiermee de termi-
nologie in andere Stellingwerfse dorpen wel overeen. Te Sonnega 
worden bijv. vermeld "wee akkers bouwland ten noorden van de 
brink" (F.R.Wstw. 1828 p.  52). Deze akkers lagen dus aan de 
Scheenezijde van de boerderij (fig. 4). Verder wordt er genoemd 
"een bouwkamp van de Brink tot de dwarssloot", die aan de voor-
zijde van de boerderij lag (F.R.Wstw. 1828 p.  52). Te Steggerda 
wordt in 1785 een boerderij verkocht "met de camp bouwland 
voor 't buys geleegen' (P.B.2 Wstw.1785 p.  3). Op de Icaart van 
Eekhoff (1850) worden te Oldetrijne, aan de zuidzijde van de 
Scheene gelegen, echter "akkers" aangegeven tussen de bewo-
ningsrij en de Bovenweg, hetgeen dus niet overeenstemt met de 
ligging van de Sonnegaaster akkers. 

Dat de kampen ook niet uitsluitend vOór de boerderij lagen, 
bewijzen opgaven als "een kamp van de binneriweg tot de dwars-
sloot" (Sonnega. F.R.Wstw. 1828 p.  51) en "twee kampen het 
weer genaamd ten noorden van de Slingeweg" (Nijeholtpade, 
F.R.Wstw. 1828 p.  519). 

De oorspronkelijke betekenis van kamp is "ornheind, ontgon-
nen deel van de woeste grond". Evenwel blijkt nit de archivalia, 
alsmede uit het spraakgebruik in de streek, dat men percelen 
grond onafhankelijk van de ligging, als kamp of akker is gaan 
betitelen. Wel is vast te stellen, dat 
- een perceel vrij recent ontgonnen woeste grond altijd een kamp 

(vaak veldkamp) wordt genoemd; 
- een perceel dat omgeven is door percelen met een andergrond-

gebruik als kamp wordt aangeduid; 
- een kamp door een boswal of sloot is afgegrensd van andere 

percelen; 
- de term akker meestal voor bouwland of bos wordt gebezigd; 
- een perceel dat in een groter komplex gelijkvormige stukken 

land ligt, veelal een akker is; 
- een akker meestal langer dan een kamp is (korte akkers noem-

de men kortakkers, kortelinks of kortsakken (P. B. 2 Wstw. 
1785 p.  10; Top. Wstw.). 
Wanneer men op de kadastrale minuutplans met behuip van 

de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels het bodemgebruik voor 
plm. 1830 aangeeft, liggen de bouwlanden afgewisseld met per- 
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celen bos (fig. 4; 25 fig. 3). Dit was voornamelijic eikehakhout, 
dus "holt" in de eigenlijke betekeths (p. 18). 

Tot ver in de negentiende eeuw werd na een aantal jaren het 
uitgeputte bouwland ingezaaid met eficels, om na één tot twee 
decennia met eikehakhout begroeld te zijn geweest, weer te wor-
den herscbapen in bouwland. Bijvoorbeeid te Sonnega: "bouwkamp, 
zijnde tot bosch gemasict" (F'.R.Wstw. 1828 p.  51). Aliershof 
(5 p. 109) signaleerde deze wisselbouw onder meer in Ooststeiiing-
werf. Reeds in de zestiende eeuw Icomt op verschilende piaat-
sen "old bouwland" voor in de betekenis van bebost, voormalig 
bouwland (8.8. p.  69, te Oideholtpade:".. .daer heeft die Vicaris 
geen profyt van, want het olde boulandt al met hout bewassen 
is"). 

Ms afgrenzingen tussen de bouwlanden van verschilende hoeven, 
tussen bouw- en weiland of tussen bouwland en heide dienden de 
boswallen. Deze beheersen nog in sterke mate het cultuurlandscbap 
van de Friese Wouden en geven er het parkachtige, afwisselende 
karakter aan. 

De boswallen bestaan vooral uit eikehakhout; daarnaast zijn 
lijsterbes, viler, huist en berk vertegenwoordigd. Ook na het 
kappen vonnen de jonge loten met de hoge stobben en braam-
struiken een goede afscheiding tegen het vee. Van der Molen 
(160) ziet in de boswallen restanten van het eertijds op de ho-
gere gronden overheersende eiken-haagbeukenbos. Dit zal voor-
al gelden voor de noordelijke Wouden, daar hier het profiel on-
der de oude bouwianden op een vroegere bosvegetatie wijst. 
In het algemeen is de bebossing van de houtwalien door de mens 
tot stand gebracht, daar de walden rneestal aanmerlceiijk hoger 
liggen dan de aangrenzende bouw- en weilanden. 

De boswallen werden opgeworpen vanuit twee sioten, waarvan 
de diepste aan de buitenzijde van het bouwland lag. Tussen twee 
hoeven, waar de boswallen bouwianden of bouw-  en weilanden van 
verschiuiende eigenaars scheidden, werden ze dubbel opgeworpen. 

Eén boswai dient nader te worden genoemd, ni. de veidwal. 
Deze is te vergeiijken met de Drentse eswai en scheidde bet 
bouwland (soms het weiland) van het erachter liggende heideveid. 
Het was een barrière tegen bet op de heide loslopende vee. In 
een gebroken liJn markeerde de vel.dwal de achterzijde van de 
cuituurgrond. Elks boer moest bet op zijn terrein gelegen ge-
deelte onderhouden. Met de bouwkampsioot, die we bier en daar 
in de archivalia vermeid vinden, werd meestai de sloot aan de 
buitenzijde van de veidwal aangeduid. Ook rond een bouwkamp 
die bijv. aan de rivierzijde van het heideveld werd aangegraven, 
lag een bouwkampsloot. 

Op verschiliende plaatsen vinden we de veldnaam "husse" ge- 
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noemd, o. m. te Noordwolde (Top. Wstw.; 180), Jubbega-Schurega 
(F.R.Sch. 1708 p. 109) en Oldeholtpade (180). Naarding (180) ver-
klaart deze husse-namen als "eendenkooi", doch deze betekenis 
geldt alleen voor husse-namen in lager gelegen streken of dorps-
gedeelten. Be Jong (110 p.  50, 51) lijkt een meer juiste defini-
tie te geven, ni. "een strook grond als overgangsgebied van 
bouwland naar de gemene weide, veelal met hakhout en heide 
begroeid; dus een romrnelig stukje bos en heide". De husse lag 
inderdaad veelal aan de hoge zijde van de weilanden en is te 
interpreteren als een restant woeste grond dat men liet liggen 
als afscheiding. 

Dichter bij huis lag de "goon", de moestuin. Dit Drentse 
toponiem wordt o. m. vex-meld te Vinkega (P. B. 2 Wstw. 1787 p.. 69): 

"een boschje van de Binderweg tot de Goorn". 

e. Het Iteideveld 

Wij komen nu aan de z, g. meenten (fig. 3). Dit waren delen 
van het dorpstoebehoren die begroeid waren met heide en slecht 
gras, dit laatste vooral aan de lage zijde ervan. Postma (213) 
bewees, dat deze meenten midden in de doorgaande plaatsen wa-
ren gelegen. Hij bestreed daarrnee de uitspraken van Hofstee 
(96 p.  206 e.v.) en De Blëcourt (19 p.  170) welke inhielden dat 
de meenseharren de "onverdeelde gronden aan het einde der op-
strekkende heerden" waren. De onverdeelde gronden in Zuid-
en Oost-Friesland lagen echter niet aan bet einde van de hoeven; 
immers bier vond men langs de rivier de hooilanden, welke al 
spoedig zijn verdeeld. Wel dient in het betoog van Postma een 
nuancering aangebracht te worden. Hij dacht ni. ten onrechte, 
dat de meenten identiek waren aan de door Hofstee en Be Blé-
court genoemde meenscbarren. 

Hoewel met "meente", "meenteweide" en " meente scheer" 
een enkele maal hetzelfde terrein wordt aangeduid, kunnen we 
toch stellen, dat de meente bet hooggelegen heideveld was, de 
meenschar of meenteweide bet hierachter gelegen gemeensehap-
pelijk gebruikte grasland. In het westen van de zuidelijke Wou-
den was de meente voornamelijk onverdeeld grasland van uiterst 
geringe kwaliteit; waar naar het oosten de zandruggen breder 
en hoger werden, overheerste de heide in sterke mate. 

De meenten in de Zuidfriese wegdorpen zijn dus ten dele te 
vergelijken met de Drentse heidevelden. De weiderechten hadden, 
waar wij die aantreffen in de Friese Wouden, evenals in Drente 
nimmer betrekking op de heidevelden. Daaruit blijkt ook dat 
bet geen meensebarren waren. De meente was een terrein, dat 
voor de schapenhouderij door de boeren gemeenschappelijk werd 
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gebruikt. Het overige gebruik, zoals plaggensteken en turfgra-
ven, werd individueel uitgeoefend. 

Omstreeks 1830 waren in de heidevelden de grenzen tussen de 
hoeven in het landschap nog niet zichtbaar. Wel zijn ze als ei-
gendomsgrenzen gestippeld op de kadastrale plans aangegeven. 
Van gemeenschappelijk eigendom van de Zuidfriese meenten in 
de wegdorpen blijkt nergens lets. In een brief van het gemeen-
tebestuur van Weststellingwerf (B,A,455 no.2) in 1803 aan het 
Departementaal Bestuur van Friesland wordt gezegd, "dat in dit 
District (Weststellingwerf) wel gelegen zijn eenige inculte en ste-
riele gronden en heidevelden ( ... ) wordende meestentijds genaamd 
Meente en heideveld, behorende meerendeels aan Particuliere 
Ingezetenen dog ook enkelden aan Corporas'. (Met de 'corpora's" 
werden de gezamenlijke boeren van de esachtige nederzettingen 
bedoeld). 

De bewoner van de hoeve had het recht, om turf te gra-
ven, zoden te steken en te ontginnen in het deel van de meente 
dat in zijn hoeve lag, zonder dat hij dit behoefde te overleggen 
met de andere ingezetenen. In Vinkega hadden tot voor een veer-
tigtal jaren enige boeren het recht om turf te steken in een 
venige laagte in een strook heideveld die, oorspronkelijk bij hun 
hoeve behorend, in de jongere nederzetting De Hoeve was ko-
men te liggen. Bij de verkoop van een stuk meente werd dit 
gebruiksrecht vaak uitbedongen, zoals te Ter Idzard, waar in 
1649 een stuk "Meinte' werd verkocht met de conditie, dat 
"Geertjen Bartels wed, van W.Goichien Bauckes daer jaerlyks 
sal stecken een voer brant sooden". (P. B. Wstw. Pc 2 p.  426). 

Naar behoefte kon ieder in het hem toekomende deel van de 
meente ontginnen. Spain van der Hoek (237 p.  175) schrijft hier-
over, wat het Boven-Boornegebied betreft: "Ongelijkmatige uit-
breiding van het bouwland in de verschillende kavels wijst erop, 
dat de boeren elk op eigen gelegenheid werkten aan verdere ont-
ginningen - later o. m. met behulp van het 's nachts laten weiden 
van heideschapen, op de lichtgeploegde grond, al of niet gecom-
bineerd met veenboekweitbouw". Soms werd zo'n aangegraven 
perceel voor weiland gebruikt; dit was afhankelijk van de hoogte-
ligging. Meestal werd er bouwland van gemaakt, zoals te Wolvega 
(F.R.1718, hoève no.49):".. .meente en bouweamp 'de hooge 
camp' van het vorige tot aan de hoylantssloot uit de meente 
aangegraven". 

Of wij nu, evenals Hofstee (96 p.  204) dat doet, het recht van 
opstrek in volle omvang van toepassing kunnen achten op de ver-
kaveling van de doorgaande plaatsen, is twijfelachtig. Immers het 
recht van opstrek had in de eerste plaats betrekking op woeste 
gronden waarvan de achtergrens onbepaald was, mede door het 
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ontbreken van de regulerende invloed van landsheerlijk gezag. 
Zoals Groenman (82 p.  520) opmerkt, zijn er dus dijk- en streek-
dorpen waar dit reeht van opstrek ontbrak, doordat de eindgrens 
van de hoeven al bij voorbaat was vastgesteld. Deze grens werd 
in de meeste rijdorpen van de Friese Wouden gevormd door 
een riviertje of een gegraven landseheiding (bijv. de Scheene 
in Weststellingwerf ten noorden van de Linde, p.  15). Dat men, 
zoals Van der Linden (140 p.  49) stelt, in de Friese Wouden 
geen strookvormige ontginningen met parallel lopende ontgin-
ningsbasis en eindgrens aan zou treffen, is dan ook onjuist. 

Een vorm van optrekkingsrecht was alleenaanwezig wanneer de 
hoeven aan ëen zijde aan een onverdeeld hoogveengebied of heide-
veld grensden. her groef iedere boer achter zijn 'opgaande" 
hoeve naar behoefte veen of heide af en maakte er bouwland 
van. Vaak evenwel had men in de nabijheid der hoge venen zo-
veelwateroverlast, datmenerzich door leidijken tegenbeseherm-
de. Te Lippenhuizen bijv. (Schotanus-Halma 1718) was deze 
rechte zuidelijke begrenzing duidelijk aanwezig. 

In beperkte vorm gold het recht van opstrek in de doorgaan-
de hoeven dus alleen voor het heideveld. Aan weerszijden werd 
het aangegraven binnen de verlengden der zijgrenzen van de hoe-
yen. Het bouwland van de hoeven werd met het erachter liggen-
de heideveld wel als een twee-eenheid beschouwd, zoals te Noord-
wolde '... seeckere acker Bouwland met hierbij de quota in het-
selve heideveld behoorende. .. " (P.B.2 Wstw.1786 p.  20). 

d. Het wei- en hoolland 

Het grasland lag in de zuidelijke Friese Wouden voor het 
grootste deel aan de rivierzijde van de heidevelden: dichter bij 
de boerderijen lagen meestal nog enkele weidekampen. Langs 
de rivier lagen de hooilanden of maden, die vooral voor de 
hooiwinning dienden. De rest van het grasland werd beweid en 
zo mogelijk nog eens per jaar gemaaid. 

De perceelsscheidingen werden op de cultuurgrond die aan de 
rivierzijde van het heideveld gelegen was, gevormd door hekken, 
sloten en stroken ongemaaid gras. Allershof (5 p.  32) zegt hier-
van: 'Soms is die scheiding eenvoudig eene zwadebalk, d. i. men 
kan zien, doordien daar waar het gemaaide gras komt te liggen, 
het minst diep gemaaid wordt, waar de grens most zijn. Dat 
sommigen trachten, die zwadebalk gaandeweg in hun voordeel te 
verplaatsen, wordt wel beweerd, zou het ook zoo zijn?" 

De sloten moesten voldoende diep en breed zijn voor een goe-
de afscheiding tegen het vee van de buren. Het onderhoud was 
gemeenschappelijk, zoals in Weststellingwerf blijkt nit "...moe- 
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tende de slooten welke om dit verkogte zijn geleegen mandelig 
worden onderhouden met de naastleegers.. . (P. B. 2 Wstw. 1786 
p. 118). In gemeenschappelijk gebruikte meenscharren en maad-
meenscharren belemmerden de sloten tussen de hoevestroken 
van de diverse eigenaars de beweiding, zodat daar de begren-
sing werd aangegeven door greppels of "zwadebalken". 

Thssen heide en wetland was, ongeveer evenwijdig aan de oc-
cupatie-as, een sloot gegraven om het rundvee te beletten over 
de heide uit te zwermen of schade te berokkenen aan gewassen 
op bouwkarnpen, die aan de rivierzijde van het veld wit de heide 
waren aangegraven. Ook konden hierdoor de sehapen niet op het 
wetland komen. 

Te Noordwolde en Vinkega vinden we deze afgrenzing in de 
vorm van een schuthek en een schutheksloot genoemd. De Hg-
ging ervan tussen heide en weide wordt duidelijk uit de volgende 
opgaven: ". . . de geregte westerse heifte van It heideveld agter 
het bouwland of bosch geleegen, streckende van It Schuthek tot 
aandeVeldwal. .." (Noordwolde P.B.2 Wstw.1786 p.  43); 	.se- 
kere meenschere... streckende van de maetsloot hen aen de 
nije gegravene schutheksloot..."  (Vinkega, P.B.1 Wstw.in 213 
P. 99). 

Evenals de sloten, werd ook bet schuthek gemeenschappelijk 
onderhouden: "...des onderhoudende de menninge... en een 
vierde van It schuthek... "  (P.B.2 Wstw. 1786 p.  43). 

Postma (213 p.  99) concludeerde uit bovenstaarde opgave wit 
Vinkega, dat hier de meente tussen heksloot en maadsloot lag. 
Dit is echter, zoals aangegeven, de meenschar. De meente lag 
zuidelijker, aan de hoge zijde van de schutheksloot. Wel vinden 
we voor bet wetland aan de rivierzijde van het heideveld soms 
de naam "buitermeente", zoals te Steggerda ". . . seckere 8 mad 
greydevelt genaempt die buitermeente onder Steggerda van de 
maedsloot tot in de olde weterinck.. II  (213 p.  98). 

Tussen wet- en hooiland (fennen en maden) lag de maadsloot, 
elders, op de hogere gronden in de meet' oostelijk gelegen dor-
pen, had men afsluithekken of koehekken geplaatst. Ten zuiden 
van de Linde komt de term "geslagen palen" voor, zoals te 
Peperga, waar een perceel hooiland zich uitstrekt '. .. noord-
waarts van de gedagte Lende tot zuidwaarts aan de geslagene 
palen soals die van de oost en westkant mt weidland sijn staen-
de..." (P.B.2 Wstw.1785 p.  6). 

De maden, die het dichtst bij de rivier lagen, werden in de 
zuidelijke Wouden "hemmen" genoemd (p. 17). Volgens Van der 
Molen (163) was bet buitendijks land. Te Nijeholtpade lagen de 
hemmenachterdewerenlangsde Tjonger (fig. 5): "7 mad weeren 
( ... ) en 5 mad hemmen van de Buitenweg tot de Kuinder" (P.R. 
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Wstw. 1828 p.  531). Dc hemmen werden aan de landzijde begrensd 
door de hemsloot (F'.R.Sch. 1708 p.  101, Hoornsterzwaag; F. R. 
Wstw. 1828 p.  519, Nijeholtpade: 12  mad hooiland 'hemmen ge. 
naamd strekkende van de hemsloot tot de Tjonger"). De hemmen 
werden alleen voor hooiwinning gebruikt, voor beweiding waren 
ze veelal te drassig. 

De kavelgrenzen tussen de hoeven lagen in de weilanden (voor-
zover niet meer mandelig liggend) en in de maden in de Zuid-
friese wegdorpen precies in bet verlengde van de bouwlandgren-
zen, die wij in de vorm van boswallen leerden kennen (p.  23). 
In bet landschap waren op de meente, en in de meeste wegdor-
pen ook in de weide, de hoevegrenzen niet zichtbaar (fig. 4). 

C. Hoeven en roeden 

1. INLEIDING 

De hoevegrootte werd in gebieden met strokenverkaveling met 
bewoning op de kavels in beginsel bepaald door het aantal roeden 
dat de hoeve innam langs de occupatie-as. De lengte van de hoe-
ye is in sommige streken (bet Hollands-TJtrechtse laagveenge-
bied bijv.) ook uitgezet in roeden. In andere gebieden, wan bet 
recht van opstrek gold, werd de lengte bepaald door de ontgin-
ningsactiviteit van de boer of van de inpolderende organisaties. 
Bijhouwer (33 p.  20) wees crop, dat de kavellengte in de regel 
samenhangt met de afstand die nag rendabel is om het land te 
bewerken. Het verst afgelegen land werd vaak het slechtst ver-
zorgd. Bijhouwer merkte voorts op, dat in Quebec de hoeven 
die op slechte grond lagen, korter waren dan de hoeven op be-
tere grand. 

In gebieden, wan Hollandse en Vlaamse kolonisten ontgonnen, 
was de hoevebreedte in bet algemeen 30 roeden (140). De be-
kende occupatie in het gebied nabij Bremen in 1106 vond plaats 
in hoeven van 30 x 720 koningsroeden (O.H.Z.97). Groenman 
(82 p.  522) merkt hierbij op. dat bij deze hoeven dus geen recht 
van opstrek gold, daar de achtergrens van bet kavel reeds di-
rect vast stand (zie p.  26). Deze Hollandse en Vlaamse hoeven 
onderscheidden zich principieel van de Nedersaksische verder 
landinwaarts (56 p.  284). 

Meitzen (152-I11 p.  263, 266) kwam door berekeningen met be-
hulp van kadastrale kaarten tot een hoevegrootte van 27 tot 48 ha 
voor de hoeven bij Bremen. De roede die men bij het uitmeten 
van deze hoeven gebruikte was volgens Meitzen 4,70 m lang; 
volgens Schröder (223 p.  35) 4,27 m. De hoeven, door Van der 
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Linden (140) in het Hollands -Utrechtse laagveengebied bestudeerd, 
waren in het algemeen 30 Stichtse roeden van 3,756 m of 30 
Woerdense roeden van 3,684 m breed. De kavellengte bedroeg 
6 of 12 voorling (1250 of 2500 m), de oppervlakte was resp. 
ongeveer 15 of 30 ha. Het kenmerkende van de hoeven die ont-
stonden in de Hollandse en Vlaamse kolonisatiegebieden is de 
onderling gelijke breedte binnen een bepaald oecupatiegebied. 

2. HOEVEN EN ROEDEN IN DE ZUIDELIJICE FRIESE WOUDEN 

De hoevebreedten in de wegdorpen van de zuidelijke Wouden 
(de lengte van de hoeven werd door de natuurlijke of kunstma-
tige dorpsgrens bepaald) worden genoemd in het Register van 
den Aanbreng (1511), de Beneficiaalboeken (1543) en de noreen-
registers (1700 tot Ca. 1870). De zestiende-eeuwse bronnen 
bevatten vnl. opgaven van een deel van de kerkelijke goederen. 
Nagenoeg volledig worden de hoevebreedten van een aantal Zuid-
friese dorpen vermeld in de Floreenregisters. De hoeven in de 
andere dorpen worden uitgedrukt in akkers, pondematen, koewei-
den, dagmaden enz. • of aangegeven door de naastliggers te noe-
men. 

Ult de opgaven van de kerkelijke goederen in de zestiende 
eeuw blijkt, dat in de meeste dorpen het aangeven van de hoeve-
grootte door het aantal roeden wel bekend is geweest. In de 
Stellingwerven worden alleen te Munnekeburen, Scherpenzeel, 
Spanga en Boyl, aismede in de onregelmatige nederzettingen van 
de Zuidoosthoek, de hoeven nimmer in roeden uitgedrukt. Postma 
(208) trachtte in dergelijke wegdorpen tilt de bedragen van de 
floreenbelasting de vermoedelijke breedte in roeden af te lei-
den. Dit lijkt echter niet verantwoord, daar de florenen slechts 
bij benadering de hoevegrootten weergaven in dorpen waar wel 
roedentauen werden gebruikt. Dit blijkt bijv. te Oldetrijne (F. R. 
Wstw. 1 768), als we de floreenbelasting en de hoevebreedten 
vergelijken: 

hoeve breedte floreen 

no. 	15/16 22 roeden 3.14.-- 
no. 	17/18 19 roeden 2.21.-- 
no. 23 12 roeden 3.14.-- 
no. 	27/28 174 roeden 5.14.-- 

IJit de gegevens in bovenvermelde bronnen, aismede tilt de 
kadastrale minuutplans, blijkt onntiddellijk dat er in de Friese 
Wouden van gelijke hoevebreedten geen sprake is. Een indruk 
van het versehil in breedte geven de volgende roedentallen van 
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Noordwolde (van oost naar west): 36, 20, 20, 38, 20, 24, 17, 
29, 18, 18, 22, 18, 13, 13, 27, 8, 23, 23, 14, 24, 24, 24, 
14, 27, 27, 20, 20, 16, 14... (F.R. Wstw. 1828 p.  600 e.v.). 

Het is zeer onwaarschijnlijk, dat oorspronkelijk bij de mid-
deleeuwse occupatie de hoevebreedten wel gelijk zouden zijn ge-
weest, omdat ook de kerkelijke goederen, die weinig of geen 
verandering ondergingen, zowel binnen den dorp als in ver-
schilende dorpen sterk in breedte uiteenliepen. In de Benefi-
ciaalboeken (1543) valt de grote verscheidenheid in breedte van 
de pastoriehoeven op (tabel 6 op p.  42). 

Dat in het algerneen in gebieden met "opstrekkende heerden" 
de hoeven onderling even groot zouden zijn, is ten onrechte 
aangenornen, p.m. door Hofstee en Warn (98 p.  223), Halbert-
sma (83 p.  50) en Slicher van Bath (232 p.  189). Postrna, die 
als eerste de hoevebreedten in Noord-Nederland onderzocht, 
schreef reeds in 1934 (205 p.  176): 'Men schijnt geen moeite ge-
daan te hebben, de plaatsen met eenige nauwkeurigheid gelijk te 
maken". Ook voor Vredewold in het Groningse Westerkwartier is 
een oorspronkelijk gelijke hoevebreedte niet aannemelijk, in te-
genstelling met hetgeen Fockema Andreae (64 p.  154) hierover 
heeft gezegd. 

De afwikende percelering van de Friese Wouden is niet vol-
doende opgemerkt, doordat men de "Siedlungsforrn" sterk ge-
neraliseerde en aan de "Siedlungsvorgang" te weinig aandacht 
schonk (121). Zo acht bijv. Van der Linden (140 p.  78) de "cope"-
theorie van toepassing op OJ.deberkoop; deze nederzetting zou 
een typisch 'FriesHo11andse' ontginningswijze hebben. Uit ge-
gevens uit de Floreenregisters en de minuutplans blijkt echter 
Oldeberkoop een voor de Stellingswerven vrij onregelmatige per-
celering en hoevenindeling te vertonen. 

In verband met het aangeven van de hoevegrootte in roeden 
dient eerst nader te worden ingegaan op de lengte van de ge-
bruikte roedeninde zuidelijke Friese Wouden. Postma (205 p.  12) 
wees er reeds op, dat sorns zeus in den dorp meerdere soor-
ten roeden in gebruik waren. De roedelengten in de Friese 
Wouden lagen tussen 12 en. 21 voet, waarbij de gebruilcte voe-
ten ook nog ongelijk konden zijn. Faber (62 p.  109) noemt roeden 
van 12, 13, 13k., 14, 15 en 151  voet. 

De koningsroede is eeuwenlang in Friesland de meest gebruikte 
roede geweest. Vooral na 1500 werd de toepassing ervan van 
Leeuwarden uit verbreid. De lengte werd in 1813 officieel vast-
gesteld op 3,91278 rn. Eigenlijk is "de" koningsroede in ver-
schilende tijden en streken een variërende grootheid geweest, 
zoals Dopsch (45-I p.  230) reeds bewees. Meitzen (152-I11 p.  266) 
stelde met behulp van de kadastrale kaart vast, dat de "virga 
regalis" van de Bremer hoeven ca. 4,70 rn lang was (p.  28). 
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Dekaartenvan Schotanus-flalrna (1718) vernielden een konings-
roede 'welker 2000 maaken eene gemeene Duytze Myle van 15 
in een Graad.  J.Keuning (127) en Schippers (222) vestigen er 
de aandacht op, dat de lengte van de 'Duytze Myle  noch van 
de graad bekend is. De eerstgenoemde auteur denkt, dat Ber-
nardus Schotanus a Sterringa de koningsroede gelijkstelde aan 
de Rijnlandse roede van 3,767 m. Faber (62) ontdekte op een 
zo]Aer van het Fries Museum de standaardkoningsroede, die 
3,91278 m Lang was. Oak Schippers (222) neemt aan dat dit de 
lengte van de Friese koningsroede is, die wordt genoemd in de 
atlas van Schotanus -Halma. 

De problematiek van de oude Friese lengtematen wordt ver-
duidelijkt door de gegevens uit bet begin van de negentiende eeuw, 
die betrekking hebben op tie overgang naar bet metrieke stelsel. 
Uit bet Arehief van de Commissie, belast met de verge1iking 
van de crude en nienwe maten (B.A.no. 1637-1650) blijkt, dat 
omstreeks 1800 de roede van ongeveer 3,90 m nog veel werd 
gebruikt in Zuid- en Oost-Friesland. In de onigeving van Oar-
redijk en Beetsterzwaag, aismede in bet laagveengebied van 
Knijpe en Haske was de 12-voetsroede van 3,767 tot 3,91 m a!-
gemeen. De maires van Sonnega en Wolvega berichtten evenwel 
dat hier de 16-voetsroede van 4,736 m gold. (B.A. no. 1650). 

De 12 voeten, waarin de koningsroede van 3, 91 m werd ver-
deeld, waren koriingsvoeten van 326 mm (12 p.  102). Dc Friese 
houtvoet van 296 mm werd meet' gebruikt (B.A.1636: 14 dui-
men van een Rijnlandse roede lang). Deze voet wordt ook door 
Kuyper (138 P.  21) en Allershof (5 P. 139) bedoeld, wanneer ze 
schrijven dat de roede (van ca. 3,90 ni) 13 voet en 2 duimlang 
is. 

De 16-voetsroede van 4,736m die in de achttiende eeuw bLij-
kens de brieven van de maires tusèen Tjonger en Linde werd 
gebruikt, was ook in bet dingspel Diever gangbaar (Ord.Feith 
p. 4). Dit in tegenstelling tot overig Drente waar de 14-voets-
roede van 4,123 m algemeen was. Zevenboom (264 p. 118) geeft 
voor Viedder echter oak de 14-voetsroede op. Wellicht is de 
16-voetsroede, als 'veenroede vermeld (264 p.  70, 71), in 
Zuidwest-Drente later bij de openlegging van de veengebieden en 
oeverlanden langs tie riviertjes een meer gebruikte lengtemaat 
geworden. Aan tie opgave van tie 16-voetsroede voor Wolvega en 
Sonnega (B.A.no.1650) wordt trouwens ook toegevoegd 'pour 
les prés et les tourbières'. 

Ook in de zuidelijke Friese Wouden kwamen in de loop tier 
tijd andere roedelengten in gebruik. Een opgave nit de Benefi-
ciaalboeken (B. B. p.  66) te Oldeholtwolde doet dit vermoeden, 
waar sprake is van "sesthien smale roeden wemelandt". Zijn 
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dit 12-voetsroeden geweest, in tegensteuing tot de "brede" 16-
voetsroeden? Postma (205 p.  13) zegt over de 12-voetsroede, dat 
deze na de twaalfde eeuw in Friesland algemeen was, maar dat 
we van de lengte van de Oudfriese roede niets weten. Uit een 
oorkonde van 1313 (150 bijl. 1) blijkt dat in Westergo destijds 
de 12-voetsroede werd gebruikt. 

De pastorie- envicariehoeve waren te Ter Idzard in 1543 (B. B. 
p. 66) resp.20 en 10 roeden breed, in 1700 (F.R.Wstw. p.  564) 22 
en 13 roeden. Hier zou in de achttiende eeuw dus een kleinere 
roede gegolden hebben dan in de zestiende eeuw. Te Oldelamer 
was de pastoriehoeve in 1543 10 roeden, in 1700 8 roeden; de 
laatste waren waarschijnlijk roeden van Ca. 4,70 m (16-voets-
roeden). 

De roede van ca. 3, 90 m is vrij zelcer ouder dan de langere 
16-voetsroede. Dit blijkt ook uit het opmerkelijke feit, dat de 
pastoriehoeven en soms ook de vicariehoeven zijn uitgedrnkt in 
roeden van 3, 70 a 3,90 m (tabel 1). In sommige dorpen werd 

Tabel 1. Lengie van de gebmikte roeden bij pastoriehoeven in 
enkele Stellingwerfse dorpen (1543). 

dorp 

breedte pastorieboeve 

lengte van 
roSe in m in roeden in meters 

Nijeboltpade 12 45 3.75 

Noordwolde 24 95 3.90 

Sonnega 12 44 3,61 

Oldeberkoop 29 108 3,73 

Bronnen: LB. • minuutpl. 1830. 

voor anderelanderijen later een grotere roede gebruikt. In an-
dere dorpen, waar de hoeven zelden in roeden werden aangege-
yen, bleef tot in de negentiende eeuw de koningsroede in gebruik. 
bit blijkt nit de Floreenregisters, waar bijv. te Nijeholtpade 
soms naast het aantal roeden het overeenkomstige aantal ellen 
(van 100 cm) vemmeld wordt, bijv. "...waarin Geert Egbert Bos 
toebehoort 47 ellen (12 roeden) van de Scheene tot de Kuinder" 
(F.R,Wstw. 1828 p.  521). bit waren dun roeden van 3,91 m. 

De lengte van de roede waarin de hoeven van een aantal 
Stellirigwerfse dorpen in de Floreenregisters zijn uitgedrukt, is 
te berekenen door het totaal van de roedentallen van een dorp 
te delen op de lengte van de occupatie-as, voorzover deze bewoond 
was in hat begin van de achtUende eeuw (tabel 2). 

32 



Tabel 2. Lengte van de gebmikte roeden in enkele Stellingwerfse dor-
pen (1718). 

dorp 
totaal aantal roeden lengte dorpa- 

as in meters 

lengte 
roede in 
meters 

Wolvega 639 ca. 2950 ca. 4,62 

Nijeholtwolde 342 1575 4.60 

Ter Idzard 608 2880 4.74 

Nijelarner 423 1975 4,67 

Oldelamer 893 4250 4,76 

Blesdijke 928 4375 4,71 

Noordwolde 920 3825 4,15 

Peperga 382 1316 3,44 

Bronnen: F.R. Wstw. 1718, Schotanus-Halma, EekhofI, 

Behalve in Peperga en in Noordwolde werden de hoeven in 
Weststellingwerldus uitgedrukt in 16 -voetsroeden van Ca. 4,70 m, 
hetgeen ook bleek nit de opgaven uit het begin van de negentiende 
eeuw (p.  31). In Peperga was een zeer korte roede van ca. 3,40 m 
in zwang. Verder zuidwaarts rond Steenwijk werd ook een klei-
ne roede gebruikt (264). De Noordwolder roede komt overeen 
met de oude Drentse roede van ca,4, 12 m (p.  31). 

Op grond van de hiervoor genoemde gegevens is de conclusie 
te trekken, dat de oudste roede een 12- of 13-voetsroede is ge-
weest, die o.m. werd gebruikt bij het vaststellen van de grootte 
van de kerkelijke goederen. Later kwam de 16-voetsroede in 
gebruik; de meeste hoeven, waarvan wij de breedte kennen, 
zijn daarin uitgedrukt. In dorpen wear val. de kerkelijke goe-
deren in roeden werden aangegeven, bleef men de kortere roe-
den van ca. 3,90 m gebruiken. 

3, NOEVENSTELSEL EN HOEVEBREEDTEN 

Lange tijd heeft het hoevenstelselvraagstuk de aandaeht van 
historici en vooral van rechtshistoriei gehad, vooral omdat men 
een gelijkheid van bezit in Germaanse tijd veronderstelde. Zoals 
Kenning (120 p.  37) opmerkt, is dit voor de historisehe geogra-
lie een vraagstuk van zeer beperkte reikwijdte. Thans staat wel 
vast, dat voor een oorspronkelijke gelijkheid van bezit geen be-
wijzen zijn aan te voeren (102, 167, 173). Bij dit onderwerp 
zullen bier dan ook slechts met betrekking tot de zuidelijke 
Friese Wouden enige kanttekeningen worden gemaalct. 
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"Bij een hoevenstelsel zijn de hoeven van een buurschap of 
dorp gelijkwaardige, vrijwel onveranderlijke grootheden, waar-
aan gelijke rechten en plichten verbonden zijn" (205 p.  2; 208 
p. 28). Het is hierbij niet vereist, dat de hoeven even groot zijn; 
bij een bepaalde verhouding tussen de grootte van de hoeven 
spreekt men ook van een hoevenstelsel. 

Naar aanleiding van de studies van Duitse auteurs (90, 241) 
die sporen van het hoevenstelsel van de tiGeestir  in de "Marsch" 
dachten aan te treffen, gingen o.m. Van Apeldoorn (7) en Post-
ma (205, 208) zoeken naar marke-toestanden in Noord-Neder-
land buiten het Drents plateau. De misvatting hierbij was, dat 
men aan de waardelen in de marken van de Oostnederlandse en 
Drentse esdorpen een gelijkheid van het grondbezit, of althans 
een vaste verhouding tussen het bezit van de gewaardeelde hoe-
yen, vastkoppelde. 

Postma (205) kwam tot de conclusie, dat op de Friese klei 
geen hoevenstelsel was te vinden, maar dat er sporen van aan-
wezig waren op West-Ameland, Tersehelling, Urk en in Wes-
terwolde. In het artikel "Ploeggang en hoevenstelsel" (208) nam 
Postma het overgangsgebied tussen het Drents plateau en de 
Friese laagveenstreek onder de loep. Hij zocht daarbij naar een 
regelmaat in de breedten van de hoeven in de verschillende weg-
dorpen. Voor Wolvega meende hij bijv. in het vrij veel voor-
komen van hoeven van ongeveer 15 roeden breedte een element 
van oorspronkelijke gelijkwaardigheid te zien. 'Met evenveel 
recht als in Drente kunnen we hier van een hoevenstelsel spre-
ken" (208 p.  40). Maar in de hoevebreedten van andere dorpen, 
of in de hiernaar berekende floreenbelasting, werd geen regel-
maat gevonden. flit laatste is, zoals wij aantoonden (p. 29), be-
grijpelijk, daar de floreenbelasting niet geheel evenredig was 
aan de hoevebreedte. Slicher van Bath (233 p.  108) zegt dan ook, 
dat Postma "...duidelijk aantoonde dat er in Friesland geen 
hoevenstelsel voorkwam, doch dat hij niet inzag, dat dit noolt 
het archetype van de landbouw op de zandgronden kon zijn ge-
weest". 

De hoevebreedten van Woivega, waarin Postma (208) een ze-
kere oorspronkelijke gelijkwaardigheid meende te ontdekken, 
zijn van cost naar west (2=  dubbele hoeve): 28 (2), 14, 12, 31 
(2), 24 (2), 27 (2), 16, 16, 14, 14, 15, 15, 24 (2), 16, 13, 
13, 1212, 12 12, 16, 12, 18, 30, 28, 14, 20, 15, 10, 10, 16, 16 
32 (2), 17, 15, 12, 24 (2), 15, 23 (2), ?, 10, 11, io}, ? (2). 
Hoewel hier enige tendentie naar een hoeve van 15 roeden in 
besloten ligt, is deze toch onvoldoende om een oorspronkelijke 
gelijkheid van alle Wolvegaaster hoeven aan te nemen. Boven-
dien is bij de door Postma gevolgde methode, waarbij de "dub- 
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bele hoeven' in twee even grote hoeven worden gesplitst, de 
mediaan 14 i.p.v. 15; er zijn slechts 5 hoeven van 15 roeden 
(10 pet. van het oorspronkelijke aantal hoeven). Een ander be-
zwaar ligt in tie splitsing van 'dubbele hoeven' in twee hoeven 
van gelijke breedte; zo wordt bijv. hoeve no.29 van Wolvega 
in 1768 (F.R.Wstw.) opgegeven met een breedte van 28 roeden 
doch in 1700 met 2312  en 421  roeden. Te Nijelamer vinden we 
hoeve no.1/2 in 1768 vermeld met 1521  roede, Het ligt meer 
voor de hand een dergelijke hoeve ontstaan te denken uit een 
hoeve van 10 en een van sf roede, dan nit twee hoeven van 73 
roede breedte. 

Hoewel in Nijeholtwolde, Nijelamer en Oldetrijne hoeven van 
resp. 7, 11 en 12 roeden vrij sterk vertegenwoordigd zijn, is 
toch de grote verseheidenheid in hoevebreedten zowel in de Flo-
reenregisters als op de minuutplans van het kadaster bet ken-
merk van tie occupatievorm van de Friese Wouden. 

Deze ongelijicheid schijnt mij voornamelijk het gevoig te zijn 
van de geleidelijke, niet-gezamenlijice wijze van inbezitneming, 
waarop reeds werd gewezen (p.  7, 15). ledere occupant nam 
zoveel grond als hij met bet cog op de terreingesteldheid, de 
besehikbare arbeidskrachten enz. kon bewerken. Een breder ka-
vel leverde hem enerzijds bepaalde voordelen op, anderzijds be-
tekende het vanaf het begin meer lasten, die naar de hoevebreedte 
werden omgeslagen. 

In de hoevebreedten binnen elk dorp blijkt een versehil te 
bestaan tussen de gemiddelde breedte van de oostelijke en wes-
telijke hoeven (tabel 3). 

Tabel 3. Gemiddeide breedte van de 10 oostelijke en 10 westelijke hoe-
yen in 8 Sreuingwerfse dorpen (1718). 

- 
dorp 

gemiddelde hoevebreedte in pLaarselijk geldende 
roeden van de 

10 westelijke hoeven 10 oostelijke hoeven 

Wolvega 11 13,6 

Nijehokwolde 8.5 9,3 

Ter Ward 12,4 24,9 

Oldejamer 14.3 8 

Nijelamer 11 9,8 

Peperga 20,6 19,9 

Blesdijke 13,6 17,1 

Noordwolde 17 21.9 

Bwn F.R.Wsrw.1718. 
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De verklaring van het versehil in breedte tussen deze groepen 
lijkt in hot algemeen te zijn, dat de oostelijke hoeven meer gebrek 
aan hooiland hadden door de grotere breedte van de zandrug. Een 
bredere hoevestrook gal ook een groter aandeel in de wei- en 
hooilanden die in do oeverstrook van de rivier lagen. Het go-
rings verschil in Peperga tussen de westelijke en oostelijke hoe-
von vloeit voort uit de korte dorps-as. Als "resiveld" tussen 
Blesdijke en Steggerda (p.  15) is dit dorp op vrij uniforms wijze 
geoccupeerd. In Olde- en Nijelamer liggen de breedste hoeven 
juist aan de westzijde. Hier kari de occupatierichting, welke in 
doze dorpen oostwaarts verliep, een factor geweest zijn (in de 
oostelijke dorpsdelen was minder grond beschikbaar). Eon an-
dere oorzaak is waarschijnlijk gelegen in de geringe kwaliteit 
van de hoollanden, die een groot deel van het jaar onder water 
stonden; om een redelijke hoeveelheid hooi te winnen, moest 
men een niet te smalle hoevestrook occuperen. Het aan West-
Oldelamer grenzende Munnekeburen had hoeven van gemiddeld 
18 roeden. In dit dorp, en nog sterker in Scherpenzeel en Span-
ga, had men naar de rivier uitwaaierende hoevestroken, die daar-
door over een groter aandeel hooiland per roede hoevebreedte 
konden beschikken. 

De gemiddelde hoevebreedten per dorp zijn in do tabellen 4 
en 5 aangegeven. In tabel 4 (p.  37) zijn ook do gemiddelden be-
rekend voor de dorpen waarvan do roedentallen niet in do Floreen-
registers vermeld staan. Deze gemiddelde hoevebreedtenzijn be-
rekend door de lengte van de bewoningsrij langs de occupatie-as 
(naar do kaarton van Schotanus-Halma en Eekhoff) te dolen door 
het aantal stemmen. De roedentallen uit de Floroonregisters zijn 
in tabel 5 verwerkt (p.  38). 

lilt tabel 4 is de conclusie te trekken, dat de gemiddelde hoe-
vebreedte per dorp van het westen naar het oosten in het alge-
meen groter wordt. flit verschijnsel doet zich, behalve in de Stel-
lingwerven, ook voor in de grietenij Schoterland, waar het quo-
tiênt van dorpsbreedte en stemmenaantal voor de westelijke dor-
pen als Rotsterhaule, St. -Johannesga, Rottum en Oude- en Nieuwe-
schoot zich tussen 10 en 23 roeden beweogt, doch voor de ooste-
lijker gelegen nederzettingen als Nijehorne, Oudehorne, Jubbe-
ga-Schurega en Hoornsterzwaag varieert van 21 tot 60 roeden. 
Do verklaring van dit laatste verschijnsel is ten dole gelegen in 
dezelfde situatie als die, welke wij binnen één dorp ontmoetten, 
"1. dat op de oostelijke zandgronden door het gebrek aan wei-
en hoollanden do hoeven een bredere strook dienden in te nemen 
om toch voldoende voedsel voor het vee en dus voldoende most 
voor het bouwland to kunnen winnen. Oosten (189 p. 43) wijst 
erop, dat in Weststellingwerf veel boeren uit de oostelijke dorpen 
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Tabel 4. Geniiddelde boevebreedte per stem van de Steltingwerfse wcgdorpen in 
koningsroeden van 3,91 m (1718). 

dorp anital meden mugs de 
occupatie-as 

aantal 

stemmen 
gemiddelde 

breedte 

Nijeholtwolde ca.400 43 ca.9,5 

Sonnega 450 38 12 

Nijelamer 500 42 12 

Oldtholtwoldc 320 24 13 

Wolvega 750 52 14,5 

Oldelamer 1090 69 15,5 

Blesdijke 1120 69 16 

O1demrine 935 56 16,5 

Vinkega 395 23 17 

Peperga 380 20 19 

Noordwolde 9801) 50 1) 19,5 

Steggerda 1020 50 20,5 

oldeboltpade 960 43 22 

Oldeberkoop 1140 50 23 

Ter Idzard 735 30 24,5 

EIsIo 7202)  28 1) 26 

Makkunga 920 34 27 

Donkerbroek 1160 43 27 

Nijeholtpade 750 26 29 

Nijetrijue 480 16 30 

Nijeberkoop 625 21 30 

Boy! 575 18 1) 32 

Langedilke 400 12 33 

Hassle 860 24 36 

Fochtelo 600 14 43 

Bronuen: F.R.1718, Schotanus-flalwa, Eelthoff 

1Dit dorp beth gedeeltelljk een esachtige verkaveling; alleen de doorgaande hoeven 
Ziju gerekend. 

2)Ekth beefs ccii dubbele boevenrij langs een dccl van de ocdupatie-as. 
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hooflanden in de westelijker gelegen streken huurden of in ei-
gendom hadden. Spahr van der Hoek (237) stelde hetzeifde vast 
in het Boven-Boornegebied. 

Dat Boyl in tabel 4 een grotere gemiddelde hoevebreedte heeft 
dan de aangrenzende dorpen Noordwoide en Elsio, hangt samen 
met het tekort aan grasiand; de lage zone langs de Linde is hier 
vrij smal en Boyl is er bovendien nog enigermate van afgesne-
den door de esachtige nederzettingen Zandhuizen, Boekeite en 
Rijsberkampen. De Boyler boeren hadden weliswaar ook hoof-
en vooral weiland langs de Wetering en de Voile Riete, maar 
dit vermocht het nijpende gebrek aan weide en hoofland niet op 
te heffen. 

Tabel.5. Gemiddelde hoevebreedte in plaatselijk geldeade roeden in 9 Stellingwerfse 
dorpen (1708). 

dorp totaal aant. 
roeden 

aantal 	
1 

gemmen 
gemidd. 
breedte 

mediaan 

Nijehokwolde 342 43 8 8 

Nijelamer 423 42 10 11 

Oldelamer 893 69 13 13 

Peperga 382 280 19 19 15 2) 19 15 2) 

Blesdijke 928 68 135 14 

Wolvega 639 49 13 15 

Oldetxijne 3901 32 12 13 

Nijezrijne 341 25 14 -. 

Ter Idzard 608 528 30 29 20 19 16 

Noordwolde 920 495) 
19 18 

8mm F. R. WSW. 1708 

1) AIleen de hoeven met opgegeven breedte 
2) De roSe van 344 in omgerelcend in die van 470 in 

3) Van een aantal hoeven Is geen breedte belcend 
louder hoeve no.1 (Idzerda-stins. 80 r.) 

5) Alleen de doorgaande hoeven 

In tabei 5 is de gemiddelde hoevebreedte berekend voor 
de dorpen waarvan de roedenaantalien bekend zijn; het totaal hier-
van is gedeeld door het aantal hoeven. Daarnaast zijn de medi-
anen vermeid, die een centraie tendentie biijken aan te geven 
van 8 tot 18 roeden, met een voorkeur voor 13 a 14 roeden. 
Dit komt overeen met de rekenkundig gemiddelde breedte, die 
voor 425 Steilingwerfse hoeven 13,6 roede bedraagt. 
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De gemiddelde oppervlakte van de hoeven was in de aehttien-
de eeuw en in bet begin van de negentiende eeuw door de ex-
tensieve wijze van landbouw groter dan tegenwoordig. De mees-
te hoeven waren in die tijd nog geheel doorgaand, doch een toe-
nemend aantal boeren had percelen in andere verdeelde hoeven 
in pacht of eigendom. In de stemregisters van 1768 worden de 
oppervlakten bij benadering vermeld, bijv. 'groter dan 20 pon-
demaat", "veel meer dan 50 poñdemaat", enz. In Boyl was in 
1768 de gemiddelde oppervlakte van 30 hoeven jets meer dan 50 
pondemaat (18 ha). Hoeven van 30 tot 60 ha waren in de zuide-
lijke Friese Wouden geen uitzondering. 

Het ontstaan van de zeer grote bedrijven, die vaak in handen 
waren van grietmannen en andere kleine landedelen, is een spe-
ciale bestudering waard. De secularisatie van de kloostergoede-
ren in de Friese Wouden is niet de oorzaak van de vorming van 
bet grootgrondbezit (255 p.  87 e.v.). In eerste aanleg zullen 
sommige hoeven door het recht van niaarneming (zie pag. 62) zijn 
vergroot. Toenditproces eenmaal op gang was, gingen de streek-
adel en de verveners stelselmatig hooi- en weilanden aankopen, 
waardoor vele boeren in een afhankelijke positie kwamen te ver-
ke ren. 

4. DE KERKELIJKE GOEDEREN 

Voor een beter inzicht in de middeleeuwse percelering en hoe-
venindeling is vooral door Postma (205 p.  132) de bestudering 
van de kerkelijke goederen (met name van de pastoriehoeven) 
aanbevolen. De pastoriehoeven waren voor het merendeel in 
de twaalfde eeuw reeds aanwezig en waren veel minder aan ver-
andering onderhevig dan andere hoeven. Belemmerend bij een 
dergelijke studie is echter, dat de oudste opgaven van kerke-
lijke goederen in de zuidelijke Wouden op enicele uitzonderingen 
na dateren nit de zestiende eeuw; voorts zijn de landerijen niet 
altijd met voldoende zekerheid te lokaliseren (o. m. door ver-
koop van pastoralia) en tenslotte kan men moeiijk vergelijkingen 
maken tussen de kerkelijke landerijen van de verschilende dor-
pen, omdat de gebruikte lengtemaat niet altijd meer is vast te 
stellen. 

Eerst dient nader te worden ingegaan op het ontstaan van de 
kerkelijke goederen. De kerkstichting ging in de Friese Wouden 
uit van de gemene meente of buren. Dit waren de stemgerech-
tigde boeren (6-I p.  86; 19 p.  317). Zij doteerden de kerk met 
een zekere hoeveelheid onroerend goed voor het onderhoud van 
het kerkgebouw, de instandhouding van de eredienst (de patroons-
goederen) en bet levensonderhoud van de pastoor (pastoriegoe- 
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deren); bij de stichting van een vicarie (een vicaris was een 
huippastoor) kwamen daarbij flog de vicariegoederen. Bovendien 
bleven de inwoners van de nieuwe parochie bijdragen verschul-
digd aan de parochie waarvan de hunne was afgesplitst, omdat 
de moederkerk anders een gevoelig inkomstenverlies zou onder-
gaan. 

De regeling van de bijdragen was niet overa]. gelijk. In Noord-
wolde (B. B. p.  72) gaf "elck hoofstede. daer huys opstaet, ende 
daerin voortyden huysen gestaen hebben vier spirit roggen Vriesche 
mate"; tevens betaalde "elck huys, daer vuer ende roeck vuyt-
gaet, drye stuvers jaerlycks". Te Oldeberkoop blijken sheen 
de "bouhuysen" (dat waren de stemdragende hoeven) belast te 
zijn. Meestal was het zo, dat alle "huizen" een kleine bijdra-
ge leverden en de "bouwhuizen" een grotere, inhoudende 0. m. 
rogge. Doordat het ontstaan van keuterboerderijen in de zuide-
hijke Wouden tot de negentiende eeuw van beperkie omvang was, 
bestonden er in veel dorpen niets dan "bouwhuizen". De positie 
van meiers (pachters) en eigenerfden verschilde ook van dorp 
tot dorp. In Peperga bestond de regehing, dat "die landen, die 
betimmert zyn ende in den vollen bouw saten, tzy meyers off 
eygensitters" de pastoor "die quatertemper teickes viij pont broets 
ende een pont bottere" gaven (B. B. p.  78). Daarentegen waren 
in Sonnega de eigenerfden zwaarder belast; "vuyt elck bouwhuys 
een scepel roggen ende daertoe xvi pondt broets ende twee pon-
den botter van den eygenarffden" (B. B. p.  53). 

Een voorbeeld van dotering door de "gemene meente" vinden 
we te Hanle (B. B. p.  48). In een keurbrief worden de goederen 
en renten vastgesteld. 'Wy ingesetene op ter Haule, myt saempt 
dye gemeene meente aldaer, Claes Egbes, nu tertyt Stellinck*) 
opter Hauhe ende de Wolden, Fogden**), aengaende rycke ende 
gelycke, doen condich, vermits desen onsen ceurbrieff, deweicke 
Heer Lubbert geresigneert heeft, achte daegen voer alder Godes 
Heihigen. Ten Eersten, dat Pastoers erue met huys, hoff ende 
heuren annexe mit twee dachmadt hoylandts, gelegen toe Ois-
terwolde bij dat kerckpat; noch een madt hoylandes op hñhigemaet, 
zonder voerweyde ende naeweyde. . . ". Na deze gedoteerde goe-
deren wordt de tegenprestatie van de pastoor vermeld: "Hyer 
en tegens zal ons die Pastoor Goodes woort leerenoprechtelycken 
ende van quaden straffen. ..". 

Te Oldeholtwolde worden 3 roeden land genoemd, ". . . dewelcke 
die gemeynte den Pastoir gedaen heeft" (B.B. p.  65). 

Onder de kerkehijke goederen neemt de "weme" een belang- 

) Zie p.44 
) Kerkvoogden. 
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rijke plaats in. De naam, die letterlijk uhuwelijksgoed  bete-
kent (6-I p.  9), komt in Friesland slechts in de Zevenwouden voor 
(32 p.  31). De weme omvatte oorspronlcelijk bet kerkgebouw, het 
kerkhoI en de hofstede. Deze doorgaande hoeve werd voor de 
kerkstichting door de 'buren' (de leden van de gemene meente) 
gekocht. Soms wordt niet een weme vermeld, doch een "kerk-
weer; ook staat deze hoeve wel zonder nadere aanduiding onder 
de parocbiehoeven gerangschikt. In Nijeveen (Dr.) lag de aange-
kochte hoeve 1 middes indendorpe (O.G.]D. -1151). Waarschijnlijk 
werd ook in de Friese Wouden de kerk niet op het eventueel nog on-
geoccupeerde deel van het dorpsgebied gebouwd (p.  11, 12). Omdat 
bet dorp een zekere omvang moest hebben vóbr tot bet stichten van 
een eigen kerkgebouw kon worden overgegaan, zou de kerk op 
nog niet ontgonnen terrein ver uit bet midden van de occupatie-
as komen te staan. In de meeste wegdorpen van de zuidelijke 
Wouden staat de kerk vrij centraal; de pastoriehoeve eveneens, 
hetgeen blijkt als men de pastoriehoeven lokaliseert. De overige 
kerkelijke goederenliggen, als ze worden ingetekend in de dorps-
gebieden, langs de gehele occupatie-as verspreid. 

De grootte van de weme bedroeg volgens sommigen één hoeve 
(223 p.  6, 205 p.  132); Lodewijk de Vrome had in 819 vastgesteld, 
dat de minimumdotering bij kerkstichting één hoeve diende te 
zijn. Glazema (76 p.  152) en Van Buytenen (32 p.  30) noemen één 
tot twee hoeven als omvang. De grootte van de weme schijnt 
evenwel naar tijd en plaats zeer ulteenlopend geweest te zijn 
(200 p.  175). 

Vergelijking van de pastorie- en vicariehoeven met de overige 
hoeven in de Stellingwerfse dorpen leert, dat de pastoriehoeve 
een breedte had die ongeveer even groot was als, of ongeveer 
de heift was van de gemiddelde hoevebreedte in een dorp. Om-
dat de kerkelijke goederen, zoals werd vastgesteld (p. 32), in 
andere roeden werden uitgedrukt dan de overige hoeven, mag 
men ze niet zonder meer met elkaar vergelijken. Ms men de 
pastorie- en vicariegoederen omrekent in de gangbare roeden, 
wordt bovenstaande conclusie bevestigd. 

Als we ervan uitgaan, dat de voor de kerkehoeven gebruikte 
roeden ongeveer even lang waren, heeft vergelijking van de pas-
tone- en vicariegoederen in de verschilende dorpen zin. In ta-
bel 6 blijken de wemen' in 6 dorpen ongeveer 12 roeden breed 
te zijn, doch in andere dorpen is de pastoriehoeve some twee 
of driemaal zo groot. Met de gemiddelde hoevebreedte blijkt niet 
een bepaalde, algemeen geldende relatie te bestaan. 

Hesumerende knijgt men de indruk, dat de gemene meente 
een bestaande hoeve doteerde welke niet een sterke grootte-
afwijking van de meest voorkomende hoevebreedten in bet dorp 
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Tabel 6. Breedce van de putorie- en viceriegoederen in Stellingswer(se dorpen. 1543-1700. 

breathe in roeden van de 

paz[orieboeve(n) vicariehceve(n) pa¢oovs- gem. metliaan
1  

goederen boeve-
breedta 

Blesdljke 142),8 7,6 16 17 

Boy! 20) 32 

Donkubrcek 24,15 16 27 

Slab 20? 11 26 

Fochtelo 12 74,4,3,21, 43 

81.11}.2. 

2.2} 

Haute 36 

Langedijke 33 

Makkinga 28.4.14.2.3 16,2.2,4.1,3,1. 27 

1},15v.,2 

Noordwolde 24 14.8 19.5 19 

Nljeberkoop 24 30 

Nijeholrpade 18.7.6. 8,7,5 29 

Wert-Nijeberk. 28,12. 31.15 

Nijeholtwolde 164. 2,2,11 5 7 9.5 10 

Nijelamer 99 12 12 13 

Nijerrijne 16.1,1,18v.3j  6 30 

Oldeberkoop 28(28 in 1580) 40 23 

Oldeboltpade 36 7,10.5,7.14 22 

Oldeholtwolde 16 3 13 

Oldelamu 8.20,18,3 10,4},1,4},9, 15,5 18 

3r. 6v.. 1. 3, 1, 19v. 

Olde¢ijne 17.14.1.6 13,12 16,5 18 

Pepesga 14,9,10.2},2} 12,12.14 19 19 

Sonnega 12.14,15,14v. 7.2.6 12 

Steggerda 16.7 8.4, 1.4, 14. 16.7 20.5 

Ter Idaard 20(22 in 1700) 10 (13 in 1700) 6 24.5 19 

Vinkega 12,6 10 17 

Wolvega 14,5 10,4,3+ 3 14,5 18 

Bronnen: B.B„ R.G,G., P.R. 

1) Ongerekmd in koningvoeden van 3,91 m. 
2) Vetgednsk¢ de breathe van de weme. 
3) Vcuen. 
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vertoonde. Vergelijking van de breedte van de pastoriehoeve met 
die van de naburige hoeven binnen dezelfde nederzetting toont 
aan dat de pastoriehoeve in grootte tot deze aanliggende hoeven 
geen bepaalde relatie heeft. 

In bepaalde dorpen worden in de Beneficiaalboeken "patroons-
goederen" vermeld, bijv. te Fochtelo en te Nijetrijne. Deze goe-
deren dienden speciaal voor het onderhoud van het kerkgebouw 
en de eredienst. De patroon was de heiige aan wie de kerk 
was gewijd. Te Steggerda wordt als eigenaar van hoeve no. 19 
in 1700 (F.R.Wstw. p.  765) genoemd "het Jus Patronatus". Was 
de gemene meente, die het patronaatsrecht uitoefende, de ei-
genaar van de gedoteerde goederen? Volgens Van Apeldoorn 
(6-I p.  89 e. v.) valt uit stichtingsoorkonden van beneficiën at te 
leiden, dat de stichters zich niet meer als collectieve eige - 
naars van de dotaties beschouwden. De vermelding van het "Jus 
patronatus" als eigenaar schijnt echter toch een zeker element 
van oorspronkelijk eigendomsrecht in te houden. Zo zou ook het 
toponiem "het Markiand" te Oldeberkoop verklaard kunnen wor-
den: "Voorts It restante van voors. pastorie It marckland ge-
naemd de kercke competerende... in het voors. marck of 
kerckeland gelegen" (F.R.Ostw.1700 p.  15, 16). 

De vicariegoederen waren in verschillende dorpen van aan-
zienlijke omvang, met name wanneer er meer dan één vicarie 
bij de kerk behoorde. In verscheidene hoeven had de vicarie 
een aantaj roeden. Zo bezat de "Onser Lieuer Vrouwen Vicarie" 
te Oldeholtpade (B. 8. p.  67): 7 roeden (de vicariehoeve) en 
nog 10, 5, 7 en 14 roeden in andere hoeven. Werd de vicarie-
hoeve evenals de pastoriehoeve door de collectiviteit van hoe-
vebewoners gedoteerd, daartegenover verkreeg de vicarie veel-
al nog kleinere aandelen in andere hoeven bij schenking door 
particulieren. Zeer kleine quota in hoeven worden genoemd te 
Nijeholtpade ("een roede in Marten Wytkens land", B. B. p.  66). 
te Makkinga ("in dat Bruggeweer vyfthien voeten landen", B. B. 
p. 44) en te Oldelamer ("item noch negentien voeten landts mt 
voorsegde karspel", B. B. p.  62). De opbrengst of de pachtsom 
van deze hoeven waarin vicarieland lag, kwam voor bet deel 
dat dit land in de gehele hoeve innam aan de vicarie ten goe-
de. Het vicarie-aandeel lag dus meestal mandelig met de rest. 

Samenvattend is op te merken, dat de pastoriehoeven enige in-
druk geven van de grootte van de middeleeuwse hoeven in de 
Zuidfriese wegdorpen. Voor de occupatiegesehiedenis zijn de 
kerjcelijke goederen, door het incidentele karakter van de ge-
gevens erover, niet van grote betekenis. Wel han door de be-
studering van de kerkelijke goederen de positie van de hoevebe-
zitter in het algemeen verduidelijkt worden. 
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5. vaLE 110EVEN EN WEREN 

Ben hoevenstelsel, in de betekenis van een gelijkheid van of 
een bepaalde relatie tussen de hoevegrootten, is niet aangetoond 
in de Friese Wouden (p.  33 e. v.). Wel is ook in deze streken 
een onderscheid te maken tussen hoeven die stemdragend waren 
(volgerecbtigde hoeven) en veelal later ontstaan zijnde karnphoe-
yen en keuterplaatsen waarop geen stemrecht berustte. 

De algemene problematiek van de volle hoeve (koningshoeve, 
groothoeve, mansus enz.) laten we hier terzijde; we beperken 
ons tot bet aanroeren van de in de zuidelijke Wouden voorkomen-
de termen. 

Door verruiming van de naam voor het stemdragende, behuisde 
perceel werd in de Friese Wouden de stemdragende hoeve ook 
soolstede genoemd (p.  20). Van der Molen (162 p. 55) citeert uit 
de Beneficiaalboeken de termen: bouhuys, principael huys, prin-
cipael ploechhuys, principael bouhuys, principaele stelle. 

Wat de laatste tern betreft, was in de Friese Wouden een 
"stelle" het woonhuis van een 'stelling' het was een stem- 
dragende hoeve, identiek aan tie "soolstede". Elders verstond 
men onder een stelle een "Met behuisd hornieger', waarop nog 
wel stemrecht berustte. De legends van de kaarten van Scho-
tanus-Halma (1718) vermeldt: "stemmende stellen sander huizen" 
(kaart Stellingwerf-Westeinde). 

Van tie positie van tie stellingen, waarvan tie naam "Stelling-
were is afgeleid, is weinig bekend. Het waren dorpsrechters, 
die oak zitting konden hebben in de tine Stellingwerfse rechtban-
ken. Het ambt werd in het dorp beurtelings door én van de 
soolstedebewoners bekleed gedurende een jaar. Zowel melers 
als eigenenfden konden stelling zijn. flit blijkt bijv. nit een wil-
keur van de gemene meente van Peperga, waarin de stelling 
sancties mag toepassen têgen onwillige lieden bij bet onderhoud van 
tie L.indedijk (.A.Z.W. 27, 1612). 

De stellingen vertegenwoordigden de Stellingwerven naar bul-
ten. Ze sloten verdragen, bijv. in 1386 met Kampen (Colmjon 
373). Oak waren ze curator bij het beheer van onroerende goe- 
deren, die door overlijden van de ouders aan minderjarigen toe-
vielen (bijv. te Nijeholtpade in 1773, P.B.Ostw. G12). De naam 
"olderman", o. a. genoemd in 1313 te Vinkega (Colmjon 158), is 
als een synoniem van stelling te besehouwen. Maarding (180) 
acht tie stellingen gelijk aan tie etten in Drente. Wat tie positie 
van tie stelling binnen bet dorp betreft, vertoont tie functie veel 
meer overeenkomst met tie "gezworenen" (145 p.  89) en tie "ze-
keren" (1 34e p. 200). Ook met tie rechtstoestanden in tie Friese 
en Croningse kleistreken zijn duidelijke overeenkomsten aan te 
wijzen (205 p.  73; 35). 
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Het woord "bouwhuis" wijst evenals "ploeghuis" op de om-
standigheid, dat een stemdragende hoeve bouwland bezat. Te 
Makkinga ontving de kerk "vuyt yttelick bouhuys een Vriesch 
scepel roggen, soe mannich in den kerspel is" (B. B. p.  43); 
verder moest "yttel.ick huys tot xxviij omtrent een Vreesch sce- 
pel roggen" opbrengen aan de vicarie (B. B. p.  45). Hieruit 
blijict, dat een "boUhuys" te Makkinga tot 28 roeden breed was; 
de minimumgrootte wordt niet vermeld, maar zal waarschijnlijk 
ongeveer 7 roeden zijn geweest (00k elders in de Stellingwerven 
behoorden deze tot de kleinste hoeven). Te Peperga moesten 
'die landen, die betimmert syn ende in den vollen bouw saten' 
een "Camper scepel rogge" jaarlijks opbrengen (B. B. p.  78). 

Over de ploeggang is indertijd een uitgebreide discussie ont-
staan in samenhang met het hoevenstelselvraagstuk. De term 
komt in Friesland bet eerst voor in 1539 in een acte over bet 
kerkelijk stemrecht, dat voorbehouden was aan "schotschietende 
huizen of ploeggangen" (Schwartzenberg II p.  763). Van Apeldoorn 
(6-I p.  47) zag hierin naar analogie van het Engelse "pleuchgang" 
"het kleinste bij een sate of hoeve behorende bouwland". Hij 
dacht, dat de ploeggang de kleinste hoeve in Friesland was ge - 
weest, gelijk aan de virgata van 30 acres (pondemaat). Postma 
(208) kwam o.m. op grond van de Floreenregisters tot de con-
clusie, dat een ploeggang bet tot een volle hoeve behorend land 
of een daaraan gelijkwaardige hoeveelheid was. 

In de dorpen rond bet Bergumermeer schijnt de ploeggang een 
zeker waardeelsrecht te hebben ingehouden (3 p. 142). Bij de 
bespreking van de occupatievormen van dat gebied zal hierop na-
der worden ingegaan. 

Een tussenvorm van bet waardelenstelsel van Drente en bet 
roedentallensysteeni ten westen ervan vinden we in Westerwolde. 
De "moflenwaar" omvatte hier oorspronkelijk een zekere opper-
vlakte land (174 p. 51 e.v.); S mol was in het Landrecht van 
1470 7 voet lang. Met 8 mollen had men een volle hoeve. Daar 
de roede hier 14 voet lang was (241 p.  108) kwam de volle hoeve 
overeen met 4 roeden breedte, d. i. ongeveer de grootte van de 
kleinste hoeven in de Zuidfriese drpen.  Nu was men in de Drentse 
marken gerechtigd wanneer men 4-waardeel bezat. Ms we dit op de 
Stellingwerfse toestanden toepassen, zou een hoeve die met een 
vol waardeel gelijk stond, ongeveer 18 roeden breed moeten zijn. 
flit blijkt niet uit de roedenaantallen, doch wel is het opval-
lend dat de hoogste hoevebreedten in een dorp meestal on- 
geveer het viervoudige van de laagste bedragen (P.11.) en dat 
een weer (zie P. 48) in de Stellingwerven soms gelijk is aan 8 
A 10 roeden; de mediaan (p. 38) is ca. 14 roeden. 

Welke rechten en plichten, ten dele aan de hoevebreedte ge- 
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bonden, had nu de bewoner van een stemdragende hoeve in de 
zuidelijke Wouden? 

Ten eerste bet kerkelijk stemrecht of het collatierecht: de 
bewoner van een soolstede of hornieger had oorspronkelijk als 
lid van de gemene meente bet jus patronatus (pag. 39, 43); 

Ten tweede de plicht tot het gezameiflijic onderhoud van we-
gen, sloten, enz., naar do hoevebreedte berekend (pag. 11); 

Ten derde werd bet recht tot bet inseharen van vee in de ge-
mene weiden oorspronlcelijk per roede gerekend (hierna nog te 
bespreken, p. 51). 

Op de vierde plaats was er de plicht tot bet betalen van tien-
den, kerkelijke bIjdragen en andere lasten, ten dele omgeslagen 
over do hoeve naar de breedte ervan. Dit blijkt a. in. nit de vol-
gende opgaven: 
- de betaling van één denarius per 10 roeden als fiend bij de 

ontginning van een gebied in bet westen van de Stellingwerven 
in 1165 (0.13. -1 444); 

- de roggepachten aan kerk en pastoor, 0. m. te Peperga (B. B. 
p. 78) waar van de 9 roeden land jaarlijks een "Camper scepel 
rogge, erfflijk" gegeven moest warden; 

- de huur van land te Makkinga (B. B. p. 43) "oft een ygelyck 
roedt landes mach opbrengen in huyre fflj stuuers Brabants" 
(00k bij andere goederen in deze plaats blijkt deze pacht per 
roede te worders aangehouden); 

- pacht van pastoriegoederen te Fochtelo (B. B. p.  47).. . "eloke 
roede getaxiert op anderhalue stuuer"; 

- kerkelijke bijdragen, o. in. te Nijetrijne (B. B. p.  53) "item, 
noch vuyt aile roeden landts van den Nijetrijne, vuyt elcice 
roedt drye doyts ende vyertyden bolien... 

De vraag doet zich voor, of we in de ',Triese Wouden ook "we-
ren" in de betekenis vanhoeven of hoevestroken van een bepaald 
aantal roeden breedte aantreufen. 

Het toponiem "weer" kornt in de zuidelijke Wouden in twee 
betekenissen voor, nl. als gelijkwaardige term voor doorgaande 
hoeve en als kavel in later verdeelde wei- en hooflanden. 

De eerste betekenis wordt door Postma (211 p.  71) ook vermeld 
te Slochteren, waar in de vijftiende eeuw namen als Buttingawere, 
Tammyngawere enz. voorkwamen. In Noord-Holland is in ge-
bieden met doorgaande hoeven sprake van "weren" 1. p. v. heer-
den (98 p. 229). 

In de Friese Wouden warden "weren' in de betekenis van hoeven 
0. in. genoend te: 

Blesdijice: een rente van 5 schepel wintertarwe nit "Hebele 
Nitterswere" aldaar in 1456 (Cart. St. -Clemensicerk p.  287); 

46 



Makkinga: "Johan Lamberts weer", "Johan Eytensweer", "Wiltet 
Lamberts oesterweer" enz.; de termen "weer" en "arnie" worden 
hier door eikaar gebruikt, zodat we mogen aannemen, dat met 
een "weer" een hoeve wordt aangeduid (B. B. p.  43 e.v.). 

Oldeholtpade: "dat kerckweer sonderbouhuys. .. " (B. B. p.  68); 
Spanga: twee akkers gelegen "tnt brede weer ( ... ) strecken-

van den olden wech in den Lende. .." (B.B. p.  56); 
Noordwolde: 'een haiti mudde roggen, over dat lutteke weer 

aen den oistzijde SintNicoiaus Vicarie naestgeiegen" (B. B. p.  73); 
Buitenpost: "Wiger Harkama 1 stuck in sin waer vor 21 at." 

(B.G.O. p.  200); 
Haskerland: "Papingha brede waer" (Sipma I p.  309). 
DeopmerkingvanNaarding(180 p.  43), dat het toponiem "weer" 

vooral in Overijsselse steer in Weststellingwerf voorkomt, is 
dus niet juist. Zeus in de onregeimatige cultuurlandschapsvormen 
van de Zuidoosthoek treffen we dit toponiem aan (p.  81, 83). 

De tweeds betekenis van "weer" is "een deel van later ver-
deelde gronden", zoals Postma (211 p.  72) opmerkte. Oosten (189 
p. 41) schrijft hierover met betrekking tot de Westhoek van 
WeststeUingweri het volgende. "Toen de utterste stukken later 
werden verdeeld, noemde men de percelen vaak weren, zoals 
in Oidetrijne, Spanga, Scherpenzeel en Munnekeburen. Zelfs 
sprak men van voorweer en achterweer". 

De ligging van dit type weer komt duidelijk naar voren in de 
volgende opgaven. 

Munnekeburen: "Item, noch twee dachmadt weeren, streckende 
van den olden wech, vuytgaende tot aen de graeft" (B. B. p.  59); 

Nijeholtpade: "twee kampen weidiand, het weer genaamd, ten 
noorden van de Slingerweg" (F.R.Wstw.1828 p.  519); 

Nijeholtpade: "...een stuck land het kerckeweer geheten, van 
de Buitenweg tot de Cuinder" (F.R.Wstw. 1768 p.  477); 

Oldelamer: "7 dagmad eckeren en 3 dagmat kampen en 4 dagmad 
weeren" (B. B. p.  63). 

De breedte van deze "stroken in verdeelde gronden" was niet 
overal gelijk, hetgeen ook al blijkt uit adjectieven als "brede" en 
"iutteke". Op de kadastrale minuutplans is te zien, dat de weren 
als strookvormige percelen al evenzeer in breedte uiteenliepen 
als de hoeven van een dorp. 

De eerstgenoemde groep. waarbij een weer dus een hoevestrook 
representeert, dient nog wat nader te worden beschouwd. Reeds 
in de middeleeuwen worden de strookvormige aandelen bij ont-
ginning "weren" genoemd, zoals te Kropswoide (O.G.D. -I 112) 
en in Noord-Overijssel (0. U. -I 339). Postma (205 p.  70) noemt 
12 roeden als de breedte van de weren te Middelbert, maar 
hier waren ook hoeven van 4 en 6 roeden breedte. Te Makkinga 
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wordt in de Beneficiaalboeken (p.  43) het wemeland vermeld als 
"dat posses totter weduwe, drye weer lands bij roeden gerekent 
acht en twintich". Hoe breed 4th van deze weren was, kan men 
hieruit moeilijk afleiden, daar de weme ook uit de samenvoeging 
van bijv. weren van 10, 10 en 8 roeden kan zijn ontstaan. Ben 
weer zal in dit dorp echter niet veel breder of smaller zijn ge-
weest dan 8 a 9 roeden. 

flit komt overeen met een vermelding van een roggepacht te 
Feperga, waar men van de 9 roeden een "Camper scepel" rogge 
moest geven (B. B. p.  79). In de hoevebreedten is dit aantal 
evenwel nauwelijks terug te vinden: 32, 25, 21, 24, 19, 14, 11, 
13, 18, 22, 28, 22, 21, 22, 9, 14, 24, 10, 34 roeden. Wel 
had de weme hier een breedte van 9 roeden. 

Uit de roggepachten van Wolvega (B. B. p.  51) valt op te ma-
ken, dat men per 8 roeden een mud rogge moest opbrengen. 
Met een weer van 8 roeden is een opgave-als ". . . seeckere 
stuck weidlant ( ... ) genaemt het weer, groot ongeveer 15 
roeden breed" (F.R.Wstw.1700 p.  23) niet in strijd, omdat 
"weer" in deze vermelding een strook in later verdeelde gron-
den aangeeft. 

In de meeste dorpen worden de pachten en bijdragen echter 
per huis opgegeven, zodat hieruit geen gevolgtrekkingen over een 
eventuele hoeve-eenheid gemaakt kunnen worden. 

Sarnenvattend kan worden gezegd dat de betekenis van "weer" 
in de zuidelijke Wouden tweeledig is. Enerzijds kan het een hoe- 
ye (hoevestrook) aangeven, anderzijds duidt het een strookvor-
mig aandeel in wei- of hooilanden aan. Hierbij bestaan er wat 
betreft de breedte van de weer als hoeve-eenheid aanwijzingen 
in sommige dorpen voor een breedte van 8 a io roeden. De 
aandelen in de later verdeelde gronden yarieerden sterk in breedte. 

Evenals het ontbreken van gelijkheid en regelmaat in de hoe-
vebreedten, schijnt de verschillende inhoud van het begrip "weer" 
te duiden op een initials occupatie, die naar tijd en omstandig-
heden verschillend is geweest. 

D. Getneenschappelijk elgendom en gebruik 

1. WANDELEND EN MANDELIG LAND 

Van de vonnen van gemeenschappelijk eigendom en gebruik 
in de zuidelijke Friese Wouden komt het 'wandelen" van land 
tot in de negentiende eeuw het meest voor. Hierbij hebben ver-
schilende eigenaars beurtelings een ander stuk van hun geza-
menlijk bezit in gebruik. Van Apeldoorn (7 p.  217 e. v.) zag hier- 
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in een overgangsstadium van het collectieve naar het individuele 
gebruiksrecht. HiJ dacht dat de wijze waarop dit wandelen of 
werven plaats vond, te vinden was in Dantumadeel, waar in de 
zestiende eeuw het land in "tyoeghen" was verdeeld; elke "tyoegh" 
telde een aantal "lotten". 

Postma (202 p.  48) heeft er de aandacht op gevestigd, dat het 
wandelen bijna uitsluitend voorkwam in maadlanden. In de Be - 
neficiaalboeken worden slechts twee gevallen van wandelend fen- 
land (weiland) vermeld. "We end" of wandelend land vend men 
zeer veel in de maadmeenscharren van Hindelopen en Molkwerum 
(203). Be toestanden hier zijn te vergelijken met die op Ame- 
land, waar het land binnen dezelfde "twiere" aan een periodieke 
herverdeling onderworpen was. Ms oorzaken van het 'werven"  
te Molkwerum noemde Postma de verdeling bij vererving en de 
verdeling van oorspronkelijk in gemeenschappelijk eigendom ver-
kerende grond; de laatste mogelijkheid is volgens Postma de 
meest waarschijnlijke. Cuipers (39 p.  20) vindt het onduidelijk, 
waarom het wandelen het meest bij maadlanden voorkwam. Het 
ligt echter voor de hand te concluderen dat het kwaliteitsver- 
schil van de hooilanden het wandelen tot een noodzaak maakte. 
Het weiland bleef veel langer dan het hooiland in gemeenschap-
pelijk gebruik (gemeenschappelijke beweiding "over hoog en laag"), 
zodat hier de wisseling van gebruiker niet nodig was. 

Mandelig land kwam in de betekenis van ongeseheiden land in 
de zuidelijke Friese Wouden veel voor. Zulk land behoefde niet 
wandelend te zijn. Zo wordt te Nijeholtpade genoemd . . een 
stuk land, bosch-, wei- en hooiland, waarin de Kerk behoort 
mandeeligeenige roedenin de bosch '(F.R.Wstw. 1828 p.  529). 
Ongescheiden bijeenliggend land, dat wisselt van gebruiker, is 
er bijv. te Boyl (P. B. Wstw. 1786 p. 16) ". ..een half mad hooyland 
geleegen op de Boylingermaad ( ... ) mandelig wandelende met 
if mad van Mevr.Wed.Wigeri". Voor "mandelig" komen in de 
Beneficiaalboeken als andere term en voor "medelyck" (te Nijetrijne) 
en "meendelijk' (te Oldetrijne) (B. B. p.  53, 51). 

Betekent "mandelig" dus 'ongescheiden bijeenliggend", "wan-
delen' en "werven' heeft betrekking op het wisselen van ge- 
bruiker.. Dit laatste kan zowel een gevoig zijn van vererving 
(waarbij men ieder zowel van de goede als van de minder goede 
grond wilde laten gebruiken), als van verdeling van oorspron-
kelijk gemeenschappelijk door een buurschap of dorp bezeten 
grond. In dit verband is het begrijpelijk, dat in de maadlanden, 
waar deze verdeling ten behoeve van het individueel hooien al 
vroeg een felt was geworden, het wandelen nog lange tijd voor-
kwam. In de meenscharren, waar men mandelig liet weiden, was 
dit niet nodig. 
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2. DE MEENSCHARREN EN DE SCHARRECHTEN 

De meenscharren in de gebieden met strolcenverkaveling wa-
ren gemeenschappelijk gebruikte weidegronden, welke evenwel 
omstreeks 1830 alle in particulier eigendom waren. ledere ei- 
genaar van een hoeve bezat het in zijn hoevestrook gelegen deel 
van de gemeenschappelijk gebruikte weide. Oorspronkelijk zul- 
len de meenscharren en meenteweiden in de meeste wegdorpen 
wel gemeenschappelijk eigendom zijn geweest. Be gegevens uit 
de zestiende eeuw wijzen bier wel op. 

Men dient de gebruiksvorm en de eigendomsvorm duidelijk te 
onderscheiden. In het verleden is dit soms te weinig gebeurd en 
kwam men (vooral van rechtshistorische zijde) tot theorien over 
!T gemeenschappelijke  gronden" welke niet door feiten gesteund 
werden. Reeds Gosses (78) kwam op tegen deze onbewezen the- 
orieên over gemeenschappelijk eigendom. Ook Hofstee en Viam 
(98 p.  203) stellen duidelijk "... zo hebben dus de z. g. getuige-
nissen van oorspronkelijk gemeenschappelijk grondbezit in de 
Friese landen in feite geen bewijskracht, omdat het in alle ge-
vallen bijna zeker is, dat het stukken grond betreft, die pas 
later in gebruik zijn genomen'. 

Daar de vragen over het juridische aspect van de landschaps-
vornen slechts een beperkte historisch -geografische betekenis 
hebben, houden wij er ons bier niet verder mee bezig. 

De meenscharren lagen, zoals reeds is aangegeven (p.26 e. v.), 
achter de heidevelden. In die gevallen waarin sprake is van 
maadmeenscharren, die dus een gezamenlijke voor- en naweide 
hadden doch primair voor de hooioogst dienden, strekten ze zich 
meestal uit tot de rivier, vooral op de wat hoger gelegen gron-
den. 

Hofstee (96 p.  207) en De Blëcourt (19 p.  170) beschreven de 
meenscharren als de onverdeelde uiteinden der opstrekkende heer-
den. Postma (213) bewees dat de onverdeelde gronden ii.. de 
doorgaande plaatsen lagen, hierbij de meenten en meenscharren, 
zoals reeds werd gezegd (p.  24 e. v.)1  ten onrechte aan elkaar 
gelijkstellend. A chter deze meenten of gemeenschappelijk gebruikte 
heidevelden lagen de fennen en maden, de laatstgenoemde aan 
de rivier. Te Blesdijke en Sonnega had men een 'meentemaad", 
dii was een meenschar die achier de met slecht gras en heide 
begroeide meente lag. 

Be burefennen, die in de zuidelijke Wouden werden aangetrof-
len (zeus voorkomend in een kinderrijmpje) zijn te beschouwen 
als meenscharren die in gebruik waren bij een aanfal buren (210). 
Op de klei kwamen de burefennen voort uit pastorielanden en 
andere kerkelijke bezittingen welke na de Hervorming in delen 
aan de keuters werden verhuurd (205 p.  120 e.v.). 



Hoe was bet recht van inseharing in de gemeenschappelijk ge-
bruikte weiden geregeld? Het zou onlogisch zijn te veronder-
stellen, dat in de wegdorpen iedere hoer naar eigen goeddunken 
vee op de gemeenschappelijke grond kon drijven. Cleveringa 
(35 p.  17) haalt uit de "Kronyk van Warp Tyaerda van Rinsuma-
geest" uit 1479 aan: ". . . Item soe sal die woidman schergen nae 
gelegentheit huer landen ende gueden. Ende deese scheringe te 
doen ellich grietman in sijn deel...". Voor Ameland noemt Post-
ma (209 p.  63) de bepaling, dat het aandeel in de buitenweide e-
venredig was met bet aandeel in de mieden (verdeelde hooilan-
den). 

Cuipers (39) stelde dat de door hem gevonden regel. voor 
Eestrum, waar het scharrecht werd bepaald door de omvang 
van het bouwlandbezit, geldig was voor heel Oostergo. Bewijzen 
gal hij hiervoor evenwel in onvoldoende mate, zoals Postma (209) 
reeds vaststelde. In plaats van een evenredigheid tussen bet 
bouwlandbezit en bet scharrecht is er volgens Postma een bij - 
elkaar-horen. Het woord "behorende" (zoals te Surhuizum: "de 
maedlanden bij de bovengescreven boulanden behoerende", B. B.) 
betekent veeleer 'in één hoeve ermee verenigd" dan "er dear 
een rechtsbetrekking mee verbonden" (209 p.  65). 

Postma geeft echter zelf oak al aan, in welke richting de op-
lossing van het probleem van het scharrecht van de doorgaande 
hoeven gezocht most worden. In deze hoeven werd de omvang 
van het gebruiksrecht oorspronkelijk bepaald door de hoeve-
breedte, die hier functioneerde als waardeel. We vinden hier 
dus een overeenkomst tussen de structuur van de Drentse mar-
ken en de organisatie van het scharrecht in de Zuidfriese weg-
dorpen. Een hoevebreedte werd ook wel als een "waardeelT'  ge 
zien; dit blijkt bijv. uit de occupatie van een streek bij Vollen-
hove, waar van de "portiones"  (de hoeven) in 1132 gezegd wordt 

..quas warscaph vacant' (O.U.-I 339). 
Postma (209 p.  66) haal.t uit de Proclamatieboeken aan". . . drie 

roeden grasinghe in Rottum in den vuytganck van den Ed. Grietman 
van Oenemasaete..." (P.B.Q3, Sch.). Hier werd bet weiderecht 
in roeden uitgedrukt, evenals te Sonnega: "drie vierde van 7 
roeden min een vierendeel meenteweide". In Noordwaide werd 
in 1787 een hoeve van 17 roeden breedte verkocht "onder welke 
zatlie niet meer mag warden geweidet als twee peerden meen-
teweide" (P. B. 2 Wstw. p.  57, 58). Oak in de zestiende eeuw 
blijkt in dit dorp het scharrecht duidelijk bepaald te warden door 
de baevebreedte. De hoevestraak, waarop de kerk staat, wordt 
den beschreven als "het arue myt zyn beset zijn xxiiij roeden 
landts ende het weydet xij boefft beesten ende twee peerden 
ende twee roeden weyden een hoeft beest" (B. B. p.  73). Zoals 
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ook Postma (209 p.  66) opmerkte, zal bet scharrecht al spoedig 
zijn uitgedrukt in koe- en paardeweiden in plaats van in roeden, 
zodat we in de archivalia verder weinig gegevens vinden waar-
uitwe de algemene geidigheid van de beheersing van het weiderecht 
door de hoevebreedte kunnen afleiden. 

Voor de Zuidwestdrentse doorgaande hoeven is de correlatie 
tussen weiderecht en hoevebreedte veel duidelijker (hoofdst. V). 
Aan de oostzijde van bet Drents plateau, in Westerwolde, had 
men de "mollenwaar" die recht gal op het weiden van een 
bepaaid aantal runderen (174 p.  52 e.v.). De mci is een oude 
breedtemaat, zodat ook bier de breedte van de hoevé oorspron-
kelijk de omvang van het weiderecht bepaalde. De beiangrijke 
conclusies, welke door Cuipers (39) met betrekking tot deze toe-
standen in de streek rond bet Bergumermeer werdengetrokken, 
zuflen in hoofdstuk III nader worden beschouwd. 

In bepaalde streken van Friesland kwamen scharrechters voor. 
zoals te Koudum (in bet Biokwar), Moikwerum, Hindelopen en 
Workum (209 p.  47). Te Hindelopen werd de scharmeester aan-
gewezen door de Magistraat. Het scharreglement werd door 
Burgemeesters en Vroedschap opgemaakt. De scharmeesters 
steiden bet tijdstip van inscharing, maaien en hooirijden vast 
en stelden koeienjongens aan (203). In tegenstelling tot Hinde-
lopen, waar we te maken bebben met een stadsweide, was in de 
wegdorpen op de zandgronden bet inscharen een zaak van de 
boeren gezameniijk. Zo had men ook te Oudebaske een schar-
rechter (209 p.  56). De boeren van Ter Idzard hadden een wei-
dereglement dat door hen tezamen was opgesteld (G.A. Wstw.). 
Ongetwijfeld vervuiden de z g. stellingen, dorpsrechters of dorp-
richters in de Steliingwerven een rol bij bet toezicht op de na-
leving van de regelingen van het gemeenscbappelijk gebruik van 
de weidegronden. 

3. DE HEMRIK EN DE VIERJAARLIJKSE VERDELING 

Over de betekenis van bet woord "hemrik", o. m. voorkomend 
in de oude Friese wetten (met name in bet "Westerlauwers 
Schoutenrecht"), is al veel geschreven. Oudere auteurs als Acker 
Stratingh (2 p.  10), Heck (90 p.  214) en Van Apeldoorn (7 p.  207) 
vatten het op ais dorpsgebied, dorpsmarke of buurschapsgebied. 
Inderdaad is op grond van verschiilende opgaven tot deze om-
scbrijving te besluiten, al mogen we in de hemrik geen marke 
in de betekenis van de Drentse en Oostnederlandse zien. De 
ruimere betekenis van het woord hemrik vindt o. a. steun in bet 
Jongere Schoutenrecht, in bet Register van den Aanbreng en 
bovendien is ze etymologisch bevredigend (hemrik = hemmark, 
marke of grondgebied van de hem of bet dorp). 
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Ook Spahr van der Hoek (238 p.  31) definieert de hemrik als 
"het gehele dorpsgebied van een (terp-)dorp". In dit "gezainenlijk 
in herfst en winter beweide dorpsgebied" lagen oth de "truth-
strinzede ritherne", de "niet van elkaar afgescheiden koegrazen' 
(205 p.  98; 204). Deze hemrik zou onder de rechthebbenden am 
de vier jaar opnieuw zijn verdeeld (202). 

Voor welk gebied was het Friese Schoutenrecht geldig? Of 
met andere woorden, heeft het strijdpunt van de hemrik en haar 
verdeling betekenis voor de historisehe geografie van de Friese 
Wouden? Het ontstaan van het Oude Schoutenrecht wordt door 
Gosses, volgens een mededeling aan Postma (202 p.  47), tussen 
1134 en 1165 geplaatst, door Glazema (76 p.  28) in de elfde eeuw. 
Algra (3 p.  64) noemt de tweede heift van de twaalfde eeuw en 
tekent hierbij aan dat het Oude Schoutenrecht een samenvoe-
ging is van versehillende bepalingen nit diverse tijdperken. Nu 
was in de twaalfde eeuw in Friesland alleen Westergo reeds vrij 
dicht geoccupeerd. Postma noemt dit dan oak het gebied waar-
in het Oude Schoutenrecht moet hebben gegolden. Oak Spahr van 
der Hoek (2 38) huldigt de opvatting dat de regels voor de hem -
riksverdeling uitsluitend op de Friese terpdorpen van toepas-
sing zijn. Onwaarschijnlijk is dus hetgeen Hofstee en Viam (98 
p. 226) hierovér schrijven, nl. dat het Oude Schoutenrecht op 
een verdere deling van de ongescheiden bijeenliggende uiteinden 
van een complex cpstrekkende heerden zou slaan. De vertaling 
die Hofstee en Viam van "truchstrinzede" geven, iii. "opstrek-
kende", past uiteraard in deze interpretatie. 

Burns. (schr. med.) heeft met betrekking tot het gebied waarin 
het Oudere Schoutenrecht gegolden heeft, de volgende mening. 
"Hoewel de rechtsbron in kwestie geen duidelijk afgegrensd 
territorium noemt, meen ik uit de inhoud van sommige para-
grafen te moeten concluderen, dat deze alleen betrekking kun-
nen hebben op de Friese kleistreken. Zo wordt al dadelijk in 
de eerste bepaling gezegd, dat de graaf ti Suthermutha (bij Ta-
coziji) het land moet binnenkomen en zich to Franekere (in Fra-
neker) mit/i breve and mit/i insegele (met een bezegelde oar-
konde des konings) door de aldaar verzamelde Friezen dient 
te legitimeren. Voorts vindt men in par. 23 (volgens de tekst van 
tibia) een voorschrift over het onderhoud van de dijk, aldus lui-
dende: This is riuclit, thet thu fria Fresa .scel thenne over, 
ther hi lii banna warath with thenna salta se, et sente Benedictus 
missa wrocht habbe. De yrije Fries moet derhalve de oever 
(de kust), die hij krachtens bevel der overheid tegen de zilte 
zee beschermt, op St. -Benedictus (21 maart) volledig in orde 
gebracht hebben. In het vervoig is sprake van zijlen en zijlroe-
den (sluiskanalen), die eveneens een situatie in het kustgebied 
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veronderstellen. Zo geloof 1k ook, dat de verdeling van de hemrik 
uitsluitend denkbaar is in de toen reeds vrij dicht bevolicte lclei-
streek .  

Aan het bovenstaande is nog toe te voegen, dat ook qua per-
ceelsvorrn de doorgaande hoeven geen hemriksdeling nodig had-
den. Hier was ieders aandeel in het fen- en maadland vastgelegd 
in de hoevestrook. Alleen daar waar de graslanden in 'Gemenge-
lage' in grotere velden bijeenlagen, zoals op de klei en in de 
randgebieden ervan, is het belang van een geregelde herverde-
ling, orti een reehtvaardige spreiding van goede en minder goede 
landerijen te verkrijgen, in te zien. 

Resumerend is dus, in tegenstelling tot de opvattingen van 
Hofstee en Viam (96, 98), op te merken dat de hemriksbepaUn-
gen niet van toepassing zijn geweest op de gemeenschappelijke 
vormen van gebruik in de wegdorpen van de Friese Wouden, 

E. De bedrijfsvorm 

1, ALGEMEEN 

Tot in de twintigste eeuw is de overheersende bedrijfsstijl 
van het zandruggengebied van de zuidelijke Friese Wouden het 
gemengde bedrijf met nadruk op de akkerbouw geweest. Wij heb-
ben reeds aangegeven hoe de versehiflende oecotopen van het 
fysisch-geografisch milieu in de autarke bestaanswijze als be-
drijfsbases vertegenwoordigd waren (p.  19). 

De bedrijfsstructuur in de zuidelijice Wouden en Smallinger-
land omstreeks 1830 blijkt nit tabel 7. 

T.bel 7. OedrLjf.base, Sn 44 zuideuike Stint Wooden en Smaillagerland om,ueeks 1830 

wel- en 
gealeente bouwtand hootland boa woe.te grond totaal 

ha T ha Ta ha % ha . ha 

Weonceuiogw.zf 2193 9.8 13441 60.0 1378 6.1 5889 U. 1 22401 

0o,uteillragwerf 2282 10,1 4879 20.9 755 3.4 14688 65,6 22384 

Schocerlaod 1719 12.1 6845 48.4 980 6.9 4609 32,6 14153 

0p.terlaad 3130 13,7 10322 46,1 959 4,3 8463 36,9 22874 

Smaulngertand 2160 18.4 7090 60.3 871 3.1 2136 18.2 11756 

totaal 11464 42377 4443 35284 93568 

gemiddeld 12.25 45.29 4.76 37,71 

San: Van Tonderen (240). 
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Bijna de heift van bet gebied werd dus ingenomen door wei-
en hooiland en meer dan het derde deel door woeste grond. On- 
geveer een aehtste deel was in gebruik als akkerland; dit stemt 
vrij goecl overeen met wat Edelman (50 p.  185) zegt over de be-
drijfsvorm op de zandgronden van oostelijk Nederland: 'In vele 
dorpen was sleehts tien proeent van het land als bouwland in 
gebruik, terwijl bet vee op de overige negentig procent van het 
land zijn voedsel vond'. 

Inderdaad stond negen-tiende van de oppervlakte van het dorps-
toebehoren (in tabel 7: 87,75 pet.) geheel ten dienste van bet 
bouwland. Zelfs bet bos had, in zijn betekenis van wisseleultuur 
met de akkerbouw, een dienende funetie t. 0. v. bet bouwland. 

De bedrijIsvorm was in de zuidelijice Wouden meer op de ak-
kerbouw, georiënteerd dan in de noordelijke Wouden. Spahr van 
der Hoek (236 p.  9) merkt op, dat in bet laatstgenoemde gebied 
reeds vroeg de melkveehouderij een grote plaats innam. Toch 
zou het onjuist zijn, om op deze wijze bet hogere graslandper-
eentage van de gemeente Smallingerland tegenover bet veel la-
gere hooi- en weiland-aandeel van Ooststellingwerf te verklaren. 
Immers, door het meer verbrokkelde relief van de noordelijker 
gelegen zandgronden was daar meer voor grasland gesehikt ter-
rein aanwezig, maar hierdoor kon het bouwlandareaal er naar 
verhouding ook groter zijn (18,4 pet. in Smallingerland). 

Net hoge proeentuele aandeel wei- en hooiland in Weststelling-
werf (60 pet.) komt vooral door bet veehouderijgebied van de 
Westhoek tot stand. In Ooststellingwerf werd de veal geringere 
oppervlakte grasland nauwelijks door bet grote aandeel heide 
gecompenseerd. 

Spahr van der Hoek (237 p.  173) noemt als teken dat op bet 
akkerbouwkarakter van de zuidelijke Wouden wijst, bet grote aan- 
tal paarden dat in verhouding tot bet aantal runderen werd ge- 
houden; in Duurswoude was in 1755 de verhouding I paard tegen 
2, 2 koeien. Evenwel kan dit grote aantal paarden ook op andere 
wijze worden verklaard; men kan ze voor de handel hebben ge-
fokt (men denke hierbij aan de in Opsterland sterk vertegen-
woordigde streekadel). Daarnaast ziet Spahr van der Hoek in 
deze streken de late ontwikkeling van de weekmarkten als een 
aanwijzing voor de ondergesehilcte funetie van de veehouderij. 
Net  lijkt eehter aannemelijk het laatstgenoemde versehijnsel 
medete verklarenuit bet sterk autarke karakter van de bestaans-
wijze in deze streken. 

De relatief grote oppervlakte grasland (ruim 45 pet.) hangt 
samen met de vrij extensieve wijze waarop de veehouderij werd 
bedreven, vooral als gevolg van de slechte kwaliteit van bet 
grasland en de tijdelijke onbruikbaarheid ervan door de jaar-
lijks weerkerende wateroverlast. 
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Van de bedrijfsstijl in het algemeen kunnen we zeggen, dat 
deze aansloot bij die van het Drents plateau (21 p.  78; 107 p.  162). 
De Friese kleistreken hadden een veel meer op de veeteelt ge-
richte bestaanswijze, zoals Postma (205 p.  90,105) aantoonde. 
De overheersende positie die de kleigebieden in de middeleeuwen 
innamen, verklaart ook dat we uit de oorkonden (de goederen-
registers van Fulda en Werden bijv.) een eenzijdig beeld krij-
gen van de Friese landbouw uit die tijd. 

2. DE AKKERBOUW 

Het procentuele aandeel van het bouwland in de totals opper-
vlakte grond is voor de Friese Wouden in het begin van de ne-
gentiende eeuw ongeveer 120/6  (tabel 7). Voor de Stellingswerfse 
dorpen (kadastrale gemeenten) is het percentage bouwland uit de 
gegevens van Van Tonderen (243) te berekenen (tabel 8). 

Tabel S. Aandeel van bet bouwlandareaal in de totaic oppervlalcte 
van bet dorpatoebeboren onistreeks 1830 in de Stellingwer-
veil. 

kadastrale gemeente totale oppervlakte 
tuba 

bouwlandoppervlakte 

in ha 	To 

Oosterwolde 5.602 480 8.57 

Donkerbroek 5.227 583 11,15 

Malddnga 8.519 805 9.45 

Oldeberkoop 3.006 394 13.11 

Noordwolde 6.955 1.279 18.39 

Wolvega 5.652 498 8.81 

Blesdijke 2.058 302 14.67 

Oudetñjne 7.736 114 1.47 

totaal (9.95To) 44.755 4.455 

Bron: Van Tonderen (243). 

Wij zien hieruit dat in het westen van de Stelungwerven, waar 
de zandruggen smaller zijn en een lagere ligging hebben, het 
percentage bouwland aanmerkelijk geringer is (kadastrale ge-
meenten Oudetrijne en Wolvega). Tevens is de bedrijfsvorm ten 
zuiden van de Linde meer "Drents" dan die ten noorden ervan. 
De oppervlakte bouwland is in Noordwolde en Blesdijke zeUs 
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relatief groter dan in het "esachtige" gebied rond Oosterwolde. 
In het iaatstgenoemde gebied heerste een groot tekort aan goed 
hoof- en weiland. 

Ook in de lager gelegen streken werd vroeger akkerbouw uit-
geoefend, zoals ten westen van Sonnega (p.  15). De Beneficiaal-
boeken vermelden voor versehiflende dorpen in het westen van 
Weststellingwerf roggepaehten. Oosten (189 p.  45) noemt een ko-
renmolen te Slijkenburg en een graanmarkt te Spanga. Door een 
geleidelijke stijging van de grondwaterspfegel verdween de ak-
kerbouw op het veen grotendeels reeds vóór de achttiende eeuw. 

De rogge was het belangrijkste gewas. De hoge en middel-
hoge, zwak-lemige zandgronden waren voor roggeteelt bij een 
voidoende bemesting zeer geschikt. In 1881 noemt Allershof (5 
p. 76) de rogge het meest verbouwde gewas in de zuidelijke Won-
den. 

Reeds in de bronstijd werd in deze streken rogge verbouwd 
(27 p.  7). Deze graanteelt most viSor de invoering van de 'eeuwi-
ge roggebouw" gekoppeld geweest zijn aan het Itwilde  veld-gras-
stelsel" (187 p.  16). De uftbreiding van de heide is mede een ge-
voig geweest van deze wijze van aickerbouw. 

Het stelsel van de permanents roggeverbouw wordt duideiijk 
gekarakteriseerd in "De vriend van de landman" (250-IV p.  519 
e. v. )' ...Er  zijn een menigte zandgronden, ja geheele stre-
ken waar uitgestrekte gronden sedert mensehen geheugen met 
goed gevoig niet anders dan rogge dragen zonder dat braak, 
dries of eenig ander gewas ertussehen komen". Deze "eeuwige 
roggebouw" was alleen mogelljk door een zware bemesting (183 
p. 30), verkregen door het toevoegen van plaggen aan dierlfjke 
uitwerpseien. 

Piaggen vormden dus een belangrijke grondstof voor het be-
drijf. Een boerderij zonder plaggenland was in de tachtiger ja-
ren van de vorige eeuw in de Geiderse Achterhoek onverkoop-
baar (115 p.  77). In de doorgaande hoeven van de zuidelijke 
Friese Wouden had elke boer zijn deel in het heideveld om hier 
plaggen te steken (p.  25). 

De benodigde hoeveeiheid plaggen was afhankeiijk van de soort 
dierlijke mest, van de toestand van de cultuurgrond alsmede van 
de kwaliteit van de plaggen. Er werden zowel heideplaggen ais 
materiaal van de zijkanten van de sioten gebruikt. In de Stel-
lingwerven bestond het stroàimateriaal voor de potstal vooral 
nit deze "siootvilten" en plaggen van boendergras en dophefde 
(158 p.  30). 

Nfemeier (183 p.  38) noemt voor Westfalen 150 tot 300 voer 
plaggen per jaar voor een voile hoeve; voor 20 morgen bouw-
land moest 100 morgen heideveid beschikbaar zijn. In de Stel- 
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lingwerven, waar do Drents -Oostnoderlandse bedrijfsstijl het 
meest benaderd werd, blijkt in do negentiende eeuw doze situ-
atie ook te bestaan: op ongevoer 4500 ha bouwland lag hier 
20. 000 ha heide. Slither van Bath (232 p.  17) merkt op, dat bij 
plaggenbemesting de verhouding van do oppervlalcte bouwland 
tot die van do wilde grond 1 op 3 a 7 is. De afgeplagde heide 
moest minstens vijf jaar met rust gelaten worden voor er weer 
goede plaggen at te halen waren (184 p.  35). 

Toch wordt bij nader onderzoek het strakice patroon van do 
permanents roggeverbouw wel meer genuanceerd. Op de Noord-
nedorlandse zandgronden schijnt zowel de wisselbouw met bos 
(p. 23) als het braak liggon (zie hierna op p.  159) meer toegepast 
te zijn dan men in het algemoen denkt. Een meer diepgaand on-
dorzoek1  gebasoerd op de archivalia, zou alleszins do moeite 
waard zijn. 

In de Stellingwerven in hot bijzonder, doch ook in de overige 
Friese Woudstreken, werd door eon wisselbouw met eikehak-
hout getracht de grond weer in een behoorlijke toestand te brengen 
nadat men er vele jaren graanteelt op had uitgeoefend (p.23). Oosting 
(192 p.  695) zegt dat deze afwisseling van bos en bouwland al 
zeer oud is. Net systeem van het rioleren of rigoleren werd 
hierbij toegepast. Men groef sleuven in hot bos, waarbij do ar-
mere ondergrond werd vermengd met do aan bladaarde rijke bo-
vengrond, waardoor na enige jaren een vrij dik humusdek werd 
verkregen. 

Behalve rogge word ook boelcwoit verbouwd, vooral op do la-
ger gelegen schrale bouwlanden op grotere afstand van de boer-
derij. flier paste men een braakperiode toe (232 p.  16). Van der 
Molen noemt voor Sehoterland eon wisselbouw van boekweit en 
rogge in hot laatst van do negentiendo eeuw (158 p.  26 o.v.). 
Voonboekweit word in afgèbrande, licht omgeploegde lage hoi-
dogrond verbouwd. De boekweitcultuur is in Oost-Nederland 
waarschijnlijlc reeds in do eersto helft van do voertionde eeuw 
begonnen (86 p. 131). In do Friese Woudon werden op minder 
grote schaal ook tarwe en gerst verbouwd (228 p.  181 e.v.). 

3. DE VEEHOUDERU 

De functie van de veehouderij in do Friese Woudon bestond 
voornamelijk uit do mestvoorziening, evenals dat het geval was 
in do economie van do esgebieden (122 p. 6). De rundveestapel, 
welko een grootte had van 10 tot 15 koeien (135 p.  250). werd 
inversehilendestrelcenpennanent op stal gehouden ten oinde hot 
maxirnale profijt to hebben van do geproduceerde most en ook om 
het grasland zo goed mogelijk to benutton. Tot dit laatste droeg 
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het gebrok aan grasland bij; In versehoidene bronnen .wordt hiervan 
melding gemaakt (5 p.  118; 39 p.  12; 209 p.  51). .Allershof (5 p. 118) 
zogt hiorover o.m.: "Bij de boerenplaatsen zijn in do regol veel 
te weinig hooflanden. Er zijn wel boeren, die geon hooiland be - 
hoeven to huren, maar dat getal is goring. Er zijn niet weinig 
plaatsen gehoel zonder hooiland". 

Gedurendo do negentionde eeuw verminderdo de permanente 
stalvoedering doordat doze vorm van veehouderij zeer arbeids-
intensief was. Men kocht veol hoot bij nit lager gelogon stre-
ken, zeus uit Overijssel. In Opsterland hadden boeron nit do 
oostelijke, hoger gologen dorpen hooilanden in de westelijkor 
strekon in gebruik (237 p.  177). Dat de mestvoorziening van nit-
zonderlijk bolang was, wordt duidolijk als men ziot dat runderen 
in do horfst worden aangokocht, in do winter met het schaarso 
(evontuool gokochte) hoot werden gevoederd, om zo vervolgons 
in het voorjaar weer alto zotton (158 p.  28). Wear men goen per-
manente stalvoedering toepasto, verbleef hot vee toch godurendo 
do nacht in do potstal. 

Do schaponhouderij vormdo eon belangrijk onderdeel van het 
bodrijf. Ilierdoor was de voldeomponent in do hooven eon on-
misbare bedrijfsbasis. In 1845 telde men in Zuidoost-Friesland 
nog 245 schaapskudden, vaak honderden stuks omvattend (124 
p. 219). Op veol boerderijen was het aantal schapen het tien-
voudigo van het aantal rundoren. Allorshof (5 p. 123) noemt een 
gomiddold aantal van 30 tot 40 per boerdorij. 

Ook in do lager golegon strekon was do schapontoolt al vroog 
aanwozig, zoalsbijhot klooster to Rasko (206 p.  15). Do"Dronton" 
worden vooral om do most gohoudon. In hot najaar wordon do 
schapon op do boekwoitakkors gowoid (21 p.  78). Ook was hot 

1porkon"  in do zuidolijko Woudon bokond, alloon vond hot hior 
door do booron afzondorlijk plaats (135 p.  248). Ook do 'stop-
pelwoide" word individueol toogopast. Norgons blijkt, dat do kuddon 
gehood wordon door gomoonschappolijk aangostoldo on bozoldigdo 
herders zoals in Drente. Do ligging van do heidovoldon, tusson 
do good bovoiuigdo akkers on de woilanden, maalcto dit wollicht 
niot nodig. 

4. DE BOERDERUvORM 

Do vorm on do inrichting van hot boorenhuis zijn functionool 
ton opzichto van do bodrijfsstijl. Do bodrijfsstructuur, waarin 
do akkorbouw oon ovorhoorsondo plaats innam, uitte zich in do 
boordorijon van do zuidolijko Frioso Woudon in de goringo at-
motingon van do melkkoldor en hot karnvortrek. In do Stolling-
worvon was do handkarn algemonor dan do karnmolen (158 p.  10). 
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De grote ruimte die de potstal innam in bet bedrijfsgedeelte van 
het boerenhuis is •ook alleen te verklaren uit de dienende functie 
van de veeteelt t. 0. v. de akkerbouw. 

en groot aantal boerderijvormen komen in de zuidelijke Won-
den voor. De Friese stelphoeve is vooral in bet westen van de 
Stellingwerven en in de later ontgonnen heidevelden en hoog-
veengebieden doorgedrongen in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw. De overige typen, welke tot in bet begin van de 
twintigste eeuw voorkwamen, laten zich terugbrengen tot enkele 
hoofdgroepen waarvan wij enkele nader zullen beschouwen. 

Van der Vliet (249) noemt de volgende huisvormen: bet Sak-
sische langhuis, het Saksische langhuis met Saksische dwars-
schuur, een Saksisch voorhuis met een Friese schuur dwars 
erop gebouwd en een Saksisch voorhuis met een Friese schuur 
erachter. 

De benamingen "Saksisch" en 'Fries hebben hier niet zozeer 
betrekking op de opstelling van het vee (de Drentse stalling met 
de koppen naar de middendeel kwam weinig voor), doch meer 
op de gebintconstructie; de Saksische bouwwijze met de pen-en-
gat-verbinding, de Friese met draaghout op hoofdbalk. 

Van der Mblen (158) onderscheidt drie hoofdtypen, evenals 
Hekker (92). Het oudste type is het schuurloze langhuis (fig. 6a). 
Het lijkt op bet Twentse "los hoes"; het is alleen wat kleiner 
en de koeien staan met de koppen naar de buitenmuur, terwijl 
in de "Saksische" huizen de opstelling juist andersom is. De 
ruimte binnen de "stielen" ("bet suul") was bij het Stellingwerfse 
langhuis als potstal in gebruik. Aan de buitenzijde vinden we de 
"wurf", de voergang van ongeveer éën meter breedte voór de 
koelen (158 p.  13). Hekker (92 p.  253) noemt dit type het stal-
deeltype van het hallehuis. 

Van der Molen ziet in de wijze van opstelling van het vee in 
dit Zuidoostfriese langhuis geen Friese invloed. De afwijkende 
stalling van het vee in het schuurloze langhuis in, vergelijking 
met het "los hoes" zou een gevolg zijn van het feit dat "bet 
grootste deel van de ruimte binnen de stijlen geen dorsfunctie 
kon hebben, doch louter een mestfunctie, daar de bodem zo 
schraal was, dat men ook voor een beseheiden oogst (niet zon-
der reden was de deel zo klein) veel mest nodig had" (158 p.  33). 
Met reden kan echter gevraagd worden, of deze omstandigheden 
in het Zuidoostiriese boerenhuis sterker golden dan in bet Drentse 
type. 

Met betrekking tot de wijze van opstelling van bet vee heeft 
Postma (212 p.  44 e.v.) de belangrijke opmerking gemaakt, dat 
deze niet als een absolunt criterium beschouwd dient te worden 
voor de vraag "Fries en Saksisch". De opstelling is afhankelijk 
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van de bedrijfsstijl, hoewel de traditie (i.e. de etnisehefactor) 
een vol gespeeld zal hebben. Slicher van Bath (229-1I p.  48) noemt 
als bepalende factoren voor de vorm en de inrichting van het 
boerenhuis de bedrijfsstijl. het welvaartspeil en de aanwezige 
bouwmaterialen. 

In het oude schuurloze type bevonden zich de dorsvloer en het 
karnvertrek vóOr .de potstal. Boven het bedrijfsgedeelte was de 
"hilde", waar het gedorste stro en missehien ook het hooiwerd 
bewaard. Het graan werd voornarne].ijk boven het woonvertrek 
opgeslageri. 

Volgens een beschrijving van Allershof (5) kwam in Ooststel-
lingwerf ook een boerderijtype voor waarin een midderigang lag 
metaanweerszijdenhiervanpotstallen. DAt zal een geheel Drentse 
vorm zijn geweest. 

Van der Molen (158) onderscheidt vervolgens twee boerderij-
typen welke afgeleid zijn van het schuurloze langhuis; Hekker 
(92 p.  258) noemt ze beide "dwarsdeeltypen". Deze vormen zijn 
ontstaan door intensivering van de akkerbouw. Bovendien had 
men door de vergrotirlg van de hooioogst (vooral een gevolg 
van de betere waterbeheersing) meer opslagruimte voor het win-
tervoer nodig. 

Het eerste van het schuurloze langhuis afgeleide type (fig. 6b) 
had een aangebouwde dwarsschuur waarin een potstal (later een 
Friese stal) en ruimte voor de opslag van hooi en ongedorste 
rogge aanwezig waren. Dit type kwam omstreeks 1830 nog veel 
voor in de zuidelijke Friese Wouderi, hetgeen o.m. vail af te 
leAden uit de minuutplans waarop de boerenhuizen in silhouet 
zijn aangegeven. 

Bet tweede type (fig. Ge), dat na pim. 1750 uit het schuurloze 
langhuis ontstond (92 p.  258), had de hooiberging aehter de pot-
stal. De koeien stonden hier met de koppen naar de middenmuur 
en de dwarsdeel; oorspronkeLijk is de opsteuing dezelfde geweest 
als in het schuurloze langhuis. De achtergevel hiervan werd ru. 
vervangen door een schot en de baander werd naar de zijgevel 
verplaatst. Type C vond men alleen in de SteUingwerven. De 
hallehuizen met en zonder dwarsschuur kwamen tot voor kort 
vrij algemeen voor in de zuidelijke Wouden. 

Van der Molen (158 p.  30) ziet als reden van de ontwikkeling 
van deze vormen uit het oude schuurloze langhuis de uitbreiding 
van de akkerbouw door ontginning van de heidevelden. Deze e-
volutie zou zich in de Stellingwerven eerder en sneller hebben 
voltrokken, waarbij -aldus Van der Molen- "de aanwezigheid van 
betere hooilanden langs den bovenloop van den Tjonger stellig 
een rol heeft gespeeld'. Tegen deze zienswijze zijn als bezwa-
ren in te brengen, dat voor heide-ontginning op een zo grote 
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schaal, dat de boerderijvorm erdoor gewijzigd werd, geen mest 
beschikbaar was en dat er juist aan de bovenloop van de Tjon-
ger een groot graslandgebrek heerste (p.  59). Bedroeg omstreeks 
1830 in de gehele zuidelijice Wouden bet aandeel van de wel- en 
hooilanden tezamen in de totale oppervlakte grond ongeveer 45 
pet., voor de kadastrale geineenten Oldeberkoop, Makkinga, 
Oosterwolde en Donkerbroek was dit percentage Ca. 20 (tabel 7). 

Hekker (92 p.  258) noeznt als factoren voor de ontwikkeling 
van de varianten van het schuurloze langhuis, behalve de heide-
ontginning, het gebruik van beter strooisel en bet toepassen 
van as tegen verzuring van de bodem. Een belangrijke oorzaak 
lijkt de door Van der Molen noeh Hekker genoemde bedrijfsver-
groting te zijn. Tengevolge 0. in. van de verwoestingen die 
vooral in Zuid- en Oost-Friesland tijdens de Tachtigjarige Oor-
log werden aangerieht, kregen vele boeren de mogelijkheid, land 
van voormalige hoeven bij te huren of aan te kopen. Bovendien 
kwanien hier veel gevallen van 'niaarneming' voor. Het T niaar-
recht' hield in, dat de buren het recht van koop hadden wanneer 
de bloedverwanten van de eigenaar de onroerende goederen niet 
wensten te kopen (7 p.  205; 145 p.  50). 
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SAMENVATTING. 

De nederzettingen van het zandruggengebied van de zuideliike 
Friese Wouden, de weg- of rijdorpen, worden tot in de negen- 
tiende eeuw gekenmerkt door bet vooricomen van een (meestal 
gebroken) bewoningsrij langs een binnenweg welke ongeveer het 
midden van de zandrug volgt. Parallel hieraan loopt een boven-
of buitenweg. Variaties op dit nederzettingspatroon zijn door 
afwijkende fysiseh -geograuisehe omstandigheden te verklaren. 
De kerken staan in de wegdorpen vrij centraal, veelal op korte 
afstand van de oceupatie-as. 

De verkavelingsvorm, de strokenverkaveling met bewoning op 
de Icavels, door Postma de doorgaande hoevenverkaveling genoemd, 
is te onderseheiden in een aantal typen, met als voornaamste 
de parallelle strokenverkaveling van het zandruggengebied, de 
divergerende verkaveling van de vroegere 'restvelden' en de 
jongere vorm van de versnipperde strokenverkaveling der hei-
ded o rpe n. 

De verkaveling is als functioneel ten opzichte van de autarke 
bedrijfsvorm te interpreteren; in bet gemengde bedrijf met de 
nadruk op de verbouw van rogge waren de versehillende veld-
delen (hogere grond, oeverland en de daartussen liggende met 
heide begroeide strook) als zuilen aanwezig. 

Een hoeve was in het algemeen van hoog naar laag opgebouwd 
uit de volgende elementen: het efl (soolstede of hornieger, met 
de brink als randgedeelte), het bouwland en het bos (de rela- 
tie hiertussen bestond in het tijdelijk bebossen van uitgeput bouw-
land), de heide (in Zuid-Friesland "meente' genaamd) en de 
wei- en hooilanden langs de rivier. De boswallen vormden de 
meest markante perceelsscheidingen in het oude agrarisehe land-
schap van de zuidelijke Wouden. 

In tegenstelling tot de strookvormige hoeven in de Westneder-
landse veenstreken zijn de hoeven in de Friese Wouden altijd 
van verschillende grootte geweest, bepaald door het aantal roe-
den dat de hoeve innam langs de occupatie-as. Er zijn geen aan-
wijzingen voor- het bestaan van een hoevenstelsel in de zin van 
een gelijkheid van of een vaste verhouding tussen de hoevebreed-
ten in een nederzetting. 

Wel zijn er voldoende redenen aanwezig om een oorspronke-
lijk geldende verdeling van de rechten en plichten over de roe-
denaantallen van de hoeven aan te nemen (tienden, scharrecht, 
onderhoudsplicht). Hierbij hebben de hoevebreedten in zekere zin 
als waardelen gefunctioneerd. In sommige nederzettingen komen 
vaste aandelen als 'were& van 8 a 10 roeden breedte voor. 
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In andere dorpen zijn er in de later verdeelde gronden stroken 
van versehilende breedte waaraan de veldnaam "weer" is vex'-
bonden. 

Hoewel de cultuurlandsehapsvormen this in sterke mate af-
wijken van het bekende patroon van het Drentse esdorp, komen 
zowel in de vornien van gebruik als in de bedrijfsstijl typiseh 
"Drentse" elementen voor. Anderzijds is het duidelijk, dat de 
zuidelijke Wouden zowel structureel als functioneel geheel andere 
cuitnurlandsehapselementen bezitten dan het "Fries -Hollandse" 
veenlandschap. 
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HOOFDSTUK III 

ONREGELMATIGE LANDSCHAPSVORMEN IN DE FRLESE 
WOUDEN 

Inleiding 

In bet zuiden en oosten van Friesland liggen enige nederzet-
tingen die vergeleken met do wegdorpen met doorgaande boeven 
een onregelmatige nederzettings- en perceelsvorrn vertonen 
(fig. 1 en 2). 

Daar doze onregelmatig gestructureerde nederzettingen op ge-
ringe afstand van bet Drentse esdorpengebied liggen, is het 
"Drentse" aspect ervan vaak naar voren gebracht. Blink (20b p. 
93) vindt dat bet zuidoosten van Friesland een geheel Drents 
karakter draagt. }Iofstee en Vlaxn (98 p.228) spreken bijv. van 
de 'typische esaanleg' van Oosterwolde. In de Atlas van Neder-
land (krt. IX- 1) is het gebied rond Appelscha en Oosterwolde aan-
geduid met "esdorpen van bet Drentse type". 

Slicher van Bath (229-1I p.  12) brengt hierin een nuancering 
aan, door te stellen dat de Fries-Drentse grens do begrenzing 
van het es- en markegebied van Oost-Nederland vormt, "wel to 
verstaan voorzover ze een karakter dragen, dat geheel gelijk-
waardig is aan de Oostnederlandse essen en marken." Keuning 
(122 p.  18) interpreteert de onregelmatige occupatievormen van 
oostelijk Friesland en Gaasterland its 'gefrustreerde esdorpen", 
in die zin, dat "deze frustratie in het ontbreken van 6&n van 
de bases van bet gemengd bedrijf binnen het dorpstoebehoren 
bestaat." Doze functioneel-geografische accentuering van de on-
regelmatige landschapsvormen sluit aan bij de kenschetsing welke 
Keuning van de esnederzetting geeft. ni. "een vorm van men-
selijke occupatie in een gebied, waar de voor landbouw beno-
digde geschikte gronden slechts plaatselijk en in beperkte mate 
aanwezig zijn" (122 p.B). 

Infysisch-geografisch opzicht vertoont Zuidoost- Friesland ver-
geleken met bet zandruggengebied een bultige opbouw. Deze is 
ten dele een gevoig van de doorsnijding door de bovenlopen van 
Tjonger en Linde en vroegere, zich nog slechts in relief en 
bodemsoort verradende, armen hiervan. Ook rond het Bergumer-
meer treffen we deze "eilanden-" of "schiereilandenstructuur" 
aan. Bet omringende gebied van bet meer is door venige laag-
ten versneden in een aantal glooiende, zandige hoogten. De voor 
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landbouw geschikte gronden waren in deze streken derhalve 
slechts plaatselijk voorhanden. 

Mogen deze onregelmatige nederzettingen dus in het licht van 
de omschrijving van Keuning "esachtig" genoemd worden, de 
vraag kan worden gesteld of deze betiteling evenzeer gegeven 
niag worden op grond van andere, meer form ele begripsbepa-
lingen. 

Nierneier (183 p.28) definieert de es als "Dauerackerland, 
das grossenteils in schrnale, lange Parzellen ( ... ) aulgeteilt 
ist. Die Parzellen der Anteiler liegen mm Gen-iengelage." Niemeier 
nierkt verder op, dat het voorkonien van het toponiem "es"  niet 
steeds een echte es imp].iceert; voor bijeenliggend kampachtig 
akkerland van êên hoeve is men de naani es ook wel gaan ge-
bruiken. 

In een bespreking van de dissertatie van Tonckens, "De Escis 
Drenthinis" (1837), voorkomend bij Linthorst Homan (141 p.  10), 
wordtwel eenonderscheid gemaakt tussen "genieene" en 'private' 
essen, dus essen met "Gemengelage" en "eenmansessen". flit 
laatste type komt in de es-definitie van Hofstee en Vlam (98 p.197) 
niet voor: "...een complex bouwland, samengesteld uit een 
groot aantal reepvormige percelen (... ) die in eigendom of gebruik 
zijn bij de z. g. geerfden, die in de buurschap bijeen wonen." In 
deze omschrijving komt de kennierkende "Gemengelage" niet naar 
voren. Daarnaast wordt in de definitie van Hofstee en Vlam bet 
begrip "es" te steric verbonden met een geconcentreerde bewo-
ningsvorrn; men denice bijv. aan de kransnederzettingen (115). 
Meynier (154 p.  18) noemt drie kenmerken van de "champs ouverts": 
"absence de cloture, groupement en quartiers, forms ordonnêes 
et rubannêes des percelles". Ook Naarding (182) vermeldt deze 
bijzonderheid; de percelen zijn, bij elkaar liggend, door êên wal 
(eswal of estuin) omgeven. 

Meihuizen (151) rekent de eenmansessen wel tot de essen: "de 
kleinere of grotere omvang van de als es te kwalificeren gron- 
den vormt geen principieel onderscheid voor het bepalen van wat 
al of niet een es is". Hofstee en Vlam (98) en Naarding (182) 
noemen naast het veld-geografische begrip een maatsehappelijke 
betekenis, nl. de organisatievorm, de esgebruiken als de "Flur-
zwang". Tiler zien we dus dat er met betrekking tot bet esbe-
begrip een parallel wordt getrokken met het begrip "marks", 
door De Bl'ecourt (19 p.166) onderscbeiden in de objectieve mar-
ke (bet veld) en de subjectieve marke (de sociale organisatie- 
von). Toch is het onjuist om van een "subjectieve es" te spre-
ken. Voor de organisatievonm van esgebruikers wordt de term 
"es" niet gebezigd. Bovendien zijn gevallen van "Flurzwang", 
waanin een dergelijke organisatievonm naar voren komt, in de 
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Noordnederlandsche esdorpen zeldzaam (p.  90). 
In de zuiver formeel opgezette typologie van de "Internationale 

Werkgroep voor de geografisehe terminologie van het agrarische 
landschap" (245) is de es als cultuurlands chaps vorm geheel verdwe-
nen; uit formeel oogpunt is de es een "Gemengeflurteil" (245 
p.155). 

Uit de niet gelijkluidende definities van de es valt toch wel af 
te leiden, dat de veld-geografisehe betekenis, waarom het hier 
in de eerste plaats gaat, het volgende omvat: 
- bij ellcaar liggende, vrijwel permanent als bouwland in gebruik 

zijnde strookvormige percelen; 
- de percelen van è'en bedrijfseenheid liggen op verschfflende 

delen van de es; 
- de aickers hebben geen opvallende afscheidingen, doch het ge-

hele complex is omgeven door een wal. 
Een 'eênmanses is alleen dan als een es te beschouwen, wailneer 

er meerdere strookvormige percelen bouwland zijn en wanneer 
de naam 'es" of een synoniem hiervan eraan verbonden is. 

Nu blijken de drie genoemde kenmerken bij bestudering van 
de minuutplans en de archivalia, ten dele eveneens bij veldstudie, 
van toepassing te zijn op de onregelmatige bouwlandcornplexen 
van de Friese Wouden. 

Dat wij de onregelmatige nederzettingen (Zandhuizen, Boekelte, 
Rijsberkampen, Tronde, Appelscha, Oosterwolde, Weper en en-
kele dorpen bij het Bergumermeer) esachtig noemen, heeft geen 
implicaties voor de ouderdom die aan deze nederzettingen wordt 
toegedacht. De opvatting dat de aanl.eg van de essen niet aan 
enkele eeuwen tijd gebonden is geweest, wint n1. steeds meer 
veld (122 p.  46). Tot voor kort werd veelal de ontstaanstijd van 
de essen gedacht tussen de vierde en achtste eeuw na Chr. (52, 
232, 259). Niemeler (186 p.230) Icwam op grond van C14 - date-
ringen van organische resten op de vierde eeuw voor Chr. tot 
de tweede eeuw na Chr. als tijd van aarUeg van een aantal es-
sen ten westen van de Weser. Van der Hainmen (86) dateerde 
met behulp van de C14  -methode de oudste eslaag van Denekamp 
op 500 voor tot 100 na Chr. 

Over de waarde van deze wijze van datering lopen de meningen 
van de archeologen en bodemkundigen uiteen. Van Heuvein (94) 
vindt het logisch dat men tot een hoge ouderdom komt door ra-
dioactieve datering van de bruine overgangslaag 'onder het oude 
bouwland, omdat men dan de ouderdom van de organische delen 
van het ontgonnen oerbosprofiel meet, een ouderdom die weinig 
zegt over de tijd van het in cultuur nemen. Ook Waterbolk 
(m. med.) acht de C14-datering van de oude aklcergronden van 
weinig waarde. Be gedateerde houtskool is n1. niet organisch 
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verbonden met de eslaag waarin ze voorkomt, in tegenstelling 
tot bijv. een aangetroffen bewoningshaard. Van Es (xn. med.) 
vindt een op grootscheepse wijze uitgevoerde radioactieve da-
tering in combinatie met schervenonderzoek zeker aanvaardbaar. 

Naarding (176 p.708) merkte reeds op, dat er duizend jaar 
versehil in ontstaanstijd tussen de oudste en de jongste es kan 
liggen. Nieuwere onderzoekingen schijnen dit te bevestigen. Zo 
vond Waterboik onder de es van Odoorn bewoningssporen uit de 
negende en tiende eeuw (m. med.). 

Op archeologische gronden is bet aannemelijk dat de Zuid-
oostfriese essen relatief jong zijn; de tijd van aanleg zal men 
zich in bet algemeen niet vbbr de tiende eeuw moeten denken. 

A. Dc nederzcttingsvorm 

Bij de typering van de nederzettingsvormen der esachtige oc-
cupatie-eenheden zal de indeling van Keuning (115) worden ge- 
volgd. Evenals bij de perceelsvormen is bij de nederzettings-
vormen een typologie op geheel genetische grondslag voorals-
nog onmogelijk. 

Keuning onderscheidt in de nederzettingen op bet pleistoceen 
van Oost-Nederland twee hoofdgroepen, ni. de geconcentreerde 
an de verspreide nederzettingsvormen. Daze worden elk in een 
aantal subgroepen verdeeld. Onder de geconcentreerde nederzet-
tingen behoren de kernesdorpen, de kransesdorpen, de kernes- 
dorpen met verspreide hoeven en de losse esdorpen, terwijl tot 
de meer verspreide nederzettingsvormen gerekend worden de 
essenzwermdorpen en de hoevenzwermdorpen. 

Van de onregelmatige nederzettingen in Zuid- en Oost-:Fries-
land behoren Tronde en Weper tot de kernesnederzettingen. 

De zeven boerenhuizen van Tronde (fig. 7a; in 1830 was er 
ê€n onbehuisde soolstede) liggen gegroepeerd rond de Mande- 
brink, ook wel Boerebrink (P.B.Q6; 209 p.49) of Meentebrink 
(180) genoemd. Was in de rijdorpen de brink een deel van het 
en, in Tronde vinden we, evenals in de Drentse kernesdorpen, 
een brink die als gemeenschappelijk perceel van de bij elkaar 
gelegen boerderijen hei centrale deal van de nederzetting werd. 
De hoeven van Tronde hadden elk êên achtste deal van de brink 
in gebruik (191), bijv. wat bet recht van bet planten van eike- 
bomen betreft. Op de kadastrale kaart (fig. 7a) komt de structuur 
van de brink, ala randgedeelte van de verschillende erven, dui-
delijk tot uiting. 

Zoals Keuning (l 15 p.83 e. v.) opmerkt, is bet ten aanzien van 
de Drentse esdorpen onjuist om voor elk dorp slechts êên 
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brink aan te nemen. 'Elke hoeve was oorspronkelijk omringd 
door een onbebouwd terrein, dat gemeenschappelijk bezit bleef." 
Volgens Naarding (182 p.  38) zal de naam van het met gras be-
groeide erf zijn overgegaan op de ruimte tussen de huizen, het 
dorpsplein. Over de schijnbare ordeloze ligging van de boerde-
rijen in de esdorpen merkte Harms (88 p.  152) op, dat de boer-
derijenniet in de eerste pleats rondom de brink zijn gegroepeerd, 
doch georienteerd zijn op kleine ruimten welke op de brink aan-
sluiten. 

Daar in Zuidoost-Friesland bet geconcentreerde nederzettings-
patroon bijna niet voorkwam, ontstond de naam "Tronde" voor 
dit gehucht. Deze naam is gevormd uit "bet Ronde". Postma 
(215 p.3) noemt de Friese naam "Toppenhuzen" die op dezelfde 
wijze werd gevormd uit "Oppenhuzen'. Zo ontstond ook de naam 
"Twytel" (een buurs chap onder lvtakkinga) uit 'te Wytel" (bijv. 
in P.8. Ostw. G12, 1737). Sipma (226 p.2) denkt bij de naam 
Tronde aan het Oudfriese woord "trinda", d. i. rond. 

In de Floreenregisters komt de afwijkende occupatievorm van 
Tronde tot uiting, waar van de hoeven no. 29 t. e. m. 36 te Elslo 
wordt gezegd '.. . kunnende van deze ende volgende plaatsen geen 
naastlegers uitgedrukt worden vermits deselve geheel door malL-
kanderen in It ronde zijn gelegen" (F. R. Ostw. 1768 p.  126). 

Tronde ligt ongeveer op de 5-meter-hoogtelijn; deze isohypse 
slingert juist westwaarts rond bet dorpje. De es ligt ten noorden 
van Tronde, nog een tweetal meters hoger. Het wegenpatroon 
is, zoals te verwachten bij een geconcentreerde nederzettings-
vorm. stervormig. 

Weper ligt op een zandschiereiland tussen de Tjonger en het 
Groot Diep. Wamieer we de kamphoevenvestigingen Jardinge, 
Scbrappinge en Lohuis, die ook op dit zandeiland liggen, in de 
beschouwing betrekken, vormt bet geheel een nederzettingscom-
plex van bet losse esdorptype. Deze nederzettingsvorm wordt 
gekenrnerkt door een "losse structuur, waarin de es niettemin 
concentrerend op de vestiging van de afzonderlijke hoeven heeft 
gewerkt '(115 p.113). De dnie westelijk van Weper gelegen ge- 
huchten zouden volgens Postma (214 p.  90) een aantalL ineenlo - 
pende essen hebben. "De Knolle", ten oosten van Weper gele-
gen, is een jongere vestiging van bet doorgaande type, aanslui-
tend bij bet rijdorp Fochtelo. 

De kernesnederzetting Weper bestond omstreeks 1830 uit een 
zevental hoeven, waarvan de boerenhuizen rond de Mandebnink 
waren gegroepeerd. De Jong (109 p.  55) ziet in deze brink de 
oorspronkelijke brink van êên der aanliggende boerdenijen, •doch 
haalt hierbij een akte aan waaruit blijkt dat een hoeve liter in 
bet begin van de negentiende eeuw bet recht had om eikebomen op 
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de brink te planten. Ongetwijfeld is in Weper, evenals in Tronde, 
de Mandebrink ontstaan uit de erfranden van de aanliggende hoe-
yen. 

Bovendien had Weper nog een "Algemene Brink" ten oosten 
van de nederzetting. flit was "een met heide en gras begroeid 
veld rond de nederzetting" (109 p. 55). In Weper wordt ook ge-
noemd het "Maadbrinkje". De Jong merkt op, dat de oorspron-
kelijke betekenis van het woord 'brink" hierin tot uiting komt. 
Van Heuveln (93 P.  134) noemt in het Zuidenveld als overeen-
komstige voorbeelden 'de Brinkstukken" (Wezup) en "de Kars-
brinken" (Wachtum), beide namen van maadlanden. 

De typering van de overige onregelmatige nederzettingen in 
de F'riese Wouden is moeilijk. Ten eerste gaat het, zoals ook 
bij Weper het geval was, om kielne nederzettingen die a. h. w. 
te weinig hoeven omvatten om tot een geprononceerde structuur 
te komen. Ten tweede zijn verschillende onregelmatige neder- 
zettingen opgebouwd uit een min of meer duidelijke kern met 
daaromheen verspreide hoeven of hoevengroepen. Zoals wij bij 
Weper zagen, kan een geconcentreerde nederzettingsvorm in rui-
mer verband bezien een nederzettingscomplex vormen met de 
hoeven of gehuchten die eromheen liggen. 

In de Friese Wouden liggen vervolgens een aantad nederzet-
tingen die we niet tot de kernesdorpen, doch evenmin tot de 
(minder geconcentreerde) flank- en kransesdorpen zouden willen 
rekenen. Het kemnerkende van het hier bedoelde nederzettings-
type is, dat de boerenhuizen op een nj op enige afstand van de 
es liggen. Oud-Appelseha, Oosterwolde en Rijsberkampen, als-
mede Eestrum en Oostermeer, zijn tot deze "rijvormige es-
dorpen" te rekenen. 

Zoals De Jong (108) in zijn voornamelijk toponymisch gerichte 
studie aangeeft, is het occupatiegebied Appelscha te onderscheiden 
in de kernnederzetting Boerestreek (Hoog-Appelscha) en de klei-
nere vestigingen Aekinge, Terwisscha, 't Hogeveen en Willemstad. 
De twee laatstgenoemde laten we buiten beschouwing daar deze 
van vrij recente oorsprbng zijn. 

Evenals Tronde is Oud-Appelscha of Hoog.-Appelscha een ty-
pische randnederzetting (fig. 8). De Boerestreek Iigt tamelijk 
hoog, evenais de Oosterse en Westerse Es (ca. 9 tot 10 m boven 
N. A. P.). Aan de noordzijde belt het landsehap af naar het Klein 
Diep en Groot Diep. Zuidwaarts liggen de hogere gronden van 
het Appelschaasterveld. 

IDe Boerestreekhad lange tijd een "Drents karakter", (20b p.99), 
doordat de boerderijen met de achterzijde in een flauw gebogen 
nj langs de Mandebnink waren gelegen. V66r de boerderijen Rep 
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een voetpad, ten noorden hiervan strekte zich de cultuurgrond ult. 
Het Mandeveld, ten zuiden van de Mandebrink, wordt op de kaart 
van Schotanus-Ha].ma (1718) aangegeven met 'sandige heyde en 
duynen". De Mandebrink is ook hier in gemeenschappelijk bezit en 
gebruilc geweest; ellce hoeve van de Boerestreek had er rechten 
op (108 p.61). 

De wegen liepen van de Boerestreek straaj.sgewijs naar de 
versehillende veiddelen. Voor het bedrijf waren vooral van be-
langde "Steegden" naar de fennen en maden en de wegen die naar 
de maden, de beide essen en naar het veld leidden. De weg naar 
Fochtelo is een oude verbinding, terwiji het pad naar de Rogge-
berg en het veld verder doorliep naar Zuidwest-Drente (108). 

Aekinge is waarschijnlijk een kamphoevenvestiging vanuit de 
Boerestreek. De "-inge"-uitgang geeft meestal een verband met 
personen aan (229-I p.71). De vrij ongunstige ligging van Aekinge 
aan de rand van het dorpsgebied kan oak op de jongere occupatie 
duiden. De westelljke, laaggelegen esakkers behoorden bij hoeve 
no. 16 (fig. 8). 

Terwisscha, bestaande nit vier hoeven in 1830, was oorspron-
kelijk ê'en zate (108 p.  55), volgens een overlevering met hals-
recht begiftigd (219). Naarding (180 p.  43) verklaart de naam door 
"te der Wissche", d.i. "in de lage, vochtige weide". 

Oosterwolde (fig. 9) valt als geheel met de eromheen liggende 
hoeven te beschouwen als een essenzwermdorp volgens de ty-
pologie van Keuning (115). Postma (209 p.  50) noemt Oosterwolde 
een esdorp met meerdere kleine buurschappen waarvan de essen 
wel eens êên geheel vormen. Hofstee en Viam (98 p.  228) ver-
melden de typische esaanleg van Oosterwolde. 

De nederzetting heeft omstreeks 1830 als rijvormige kern een 
Boerestreek, gelegen aan de Soitweg. Eromheen liggen lclei.ne 
nederzettingen verspreid door het gehele gebied tussen Tjonger, 
Groot Diep en Klein Diep. Onder deze esgehuchten neinen de 

-inge" - nederzettingen een belangrijke plaats in: Buttinge. 
Prandinge, Nanninge, Steginge, Groot- en Klein-Klasinge, Med-
huizen, De Poel, De Ronde, Boekhorst en Hoog-Duurswoude. 
Venekoten en Laag-Duurswoude zijn meer van het doorgaande 
type. De meeste van deze gehuchten bestaan uit minstens twee 
hoeven, welke veelal een gezamenlijke es hebben. Bij de jongere 
nederzettingen rond Oosterwolde is het ontstaan uit êên hoeve 
vast te stellen; zo wordt in 1700 Venekoten vermeld als "Hartman 
Abels gecofte zathe genaamt Venecoten" (P. B. Ostw. Gb). 

Het landschap heeft een onregelmatige, bultige structuur, waar-
door in sterke mate de omstanthgheid gold, dat de voor akker-
bouw geschikte gronden slechts plaatselijk aanwezig waren. 
Veenenbos (247 p.  153) accentueert de behoefte aan hooggelegen 
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grond door erop te wijzen, dat de afwateringsmogelijkheden in 
dit gebied beperkt waren. Oosterwolde ligt tussen twee boven-
stroomse vertakkingen van de Tjonger, juist ten westen van het 
voormalige Fochteloer hoogveengebied. 

De kern van bet occupatiegebied Oosterwolde is "het Oost", 
oorspronkelijk acht hoeven tellend. De naam "Oosterwolde" is 
wellicht jonger dan de nederzetting. Naarding (180) acht bet 
aannemelijk dat de plaats vanuit het westen, misschien vanuit 
de oudste Ooststellingwerfse parochie Oldeberkoop, zo is ge-
noemd. 

De boerderijen van "het Oost" liggen naast elkaar aan de Solt-
weg. Daarom kan men bier met evenveel recht als in Hoog-
Appelscha spreken van een rijvormig esdorp. Ook te Ooster-
wolde hadden de Ooster- en de Westeres een concentrerende in-
vloed op de bewoningsvorm, doch niet in die mate dat bier een 
kernesnederzetting met een min of meer centraal gelegen man-
debrink ontstond. De "Meentebrink" of "Algemene Brink", waar-
aan in bet begin van de negentiende eeuw geen boerderijen ston-
den, was vooral als gemeenschappelijk terrein voor bet vee in 
gebruik (110 p.33). 

De Soltweg, die door het Oost loopt, zou een deel van een 
oude handelsweg zijn die Dokkum met Steenwijk verbond. De 
wegen waren ook in Oosterwolde gemeenschappelijk bezit, zoals 
de "Algemene Drift" naar de weidegronden (110 p.32) en de 
"gemene wech nae de each" ' (F. R. Ostw. 1700 p. 148). Reeds 
vroeg waren er verbindingen tussen het gebied aan de bovenloop 
van de Tjonger en het Drents plateau, getuige de verschillende 
restanten van veenwegen die in het Fochteloer veen zijn aange-
troffen (199 p.48). 

Rijsberkampen (fig. 10) is te beschouwen als een overgang tus-
sen de rijvormige esnederzetting en de flankesnederzetting. 
De boerderijen 7 t.e.m. 12 van Boyl (waaronder Rijsberkampen 
behoort) zijn aan de oostzijde van de es geconcentreerd; ze heb-
ben alle enige percelen op de es liggen. Hoeve no. 11 en no. 12 
zijn van bet doorgaande type, zuidwaarts naar bet veengebied 
achter Boyl opstrekkend. Ben mandebrink ontbreekt te Rijsber-
kampen. Wel ligt aan de westzijde van hoeve 7/8 (een dubbele 
hoeve) bet "Brinkien", in 1832 met bos begroeid, doch dit to-
poniem kan ook op de "brink" (rand) van de es betrekking hebben. 

Van de esachtige nederzettingen rond bet Bergumermeer be-
schouwen we het rijvormige esdorp Eestrum bier in het bijzonder 
(fig. 12). De nederzettingsvorm vertoont grote overeenkomst met 
die van Oud-Appelscha (de Boerestreek) en Oosterwolde (het 
Oost). Op enige afstand van de bewoningsrij, de "Buorren", liggen 
de bouwlanden in "Gemengelage" op de uit enige complexen be- 
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staande es. In de achttiende eeuw lagen buiten de kern nog een 
aantal hoeven op de Ees, het Kortland en de Geesten. 

Van der Molen (161 p.23) noemt Eestrum, evenals Ooster-
meer, een "open dorp". In de typologie van Kenning is Eestrum 
onder de losse esdorpen te rangschikken, doch door de keniner-
kende rijvormige situering van de meeste boerenhuizen rekenen 
we deze nederzetting tot de rijvormige esdorpen. Doordat de 
veldeomponent bier nagenoeg ontbrak, noenit Keuning (122 p.  19) 
Eestrum een "gefrustreerd esdorp". Postma (205 p.  59) acht 
Eestrum onder de nederzettingen rond het Bergumermeer de 
duidelijkste vertegenwoordiger van het 'markentype', in het 
niidden latend in hoeverre er sprake is geweest van bet bestaan 
van marken in deze dorpen. 

Een brink in de betekenis van een in gemeenschappelijk eigen-
dom en gebruik zijnde dorpsruimte is in Eestrum, Suameer, 
Oostermeer en NoorderiTleer niet aanwezig. Wel komt bet topo-
nieni "brink" in de betekenis van "rand van het erf" voor in de 
wegdorpen Veenklooster en Drogeham (160). 

In tegensteuing tot de situatie in de Zuidoostfriese esachtige 
nederzettingen waren de wegen in Eestrum, evenals in de weg-
dorpen, in eigendom van en in onderhoud bij de aangrenzende 
eigenaars; de schouw berustte bij de dorpsrechter. Alleen de 
"Gemene Drift" was dorpsbezit (39 p.226). 

De gehuchten Boekelte en Zandhuizen geven bij de typering 
wel aanleiding tot enige twijfel. De es werkte bier weliswaar 
concentrerend op de nederzettingsvorm, doch het kwam in deze 
gehuchten niet tot de vorming van een bewoningsrij zoals bij de 
hiervoor genoem de onregelmatig gestructureerde nederzettingen. 
In de typologie van Keuning zijn het westelijke deel van Zand-
huizen en Boekelte als tussenvormen van de losse esdorpen en 
de krans-, resp. flankesdorpen te beschouwen. flit nederzettings-
type, dat wij ook in Gaasterland (hoofdstuk IV) zullen ontmoeten 
last zich het beste kenmerken door de benaming "snoer-esdorp". 
Bij dit type ziet men een tendens tot bet omkransen of flankeren 
van de es, doch door verschilende, nog te bespreken, factoren 
is het veelal niet tot de vorming van een volgroeid krans- of 
flankesdorp gekomen. 
Zandhuizen (fig. 11), een kleine nederzetting ten noordoosten 

van Noordwolde, bestaat ult twee delen. Het oostelijke deel, 
oorspronkelijk de hoeven 1 t. e. m. 4 omvattend, is vrij zuiver 
het wegdorptype met doorgaande hoeven, terwiji het westelijke 
deel meer geconcentreerd is bij de es (hoeven 5 t. e. m. 10). 
Hoeve no. 11 is weer meer van het doorgaande type. Het wes-
telijke deel van Zandhuizen is te betitelen als een snoer - esdorp 
waarbij de neiging tot het omkransen van de es duidelijk aanwezig 
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is. Door de geringe oppervlalcte van het hoge zandeiland waarop 
de bouwlanden liggen, was een vofledige omkransing niet moge-
lijk. 

De boerenhuizen liggen op korte afstand van de hooggelegen 
es (ca. 6, 5 in boven N. A. P.), aan de zuid- en westzijde omzoomd 
door de Wetering, een uitgediept natuurlijk stroompje. Oorspron-
kelijk zocht dit beekje zijn weg door de met veen opgevulde 
laagte die noordwaarts aansluit bij het Lindedal. Stroomopwaarts 
zette dit dal van de Wetering zich voort rond de zandhoogte waar-
op Boekelte en Rijsberkampen liggen. 

Rond de es van Zandhuizen liep een voetpad, waar de boerde-
rijen met de achterzijde naar toe stonden gekeerd. Deze men-
fling was evenals de andere wegen in het gehucht in 1828 nog 
gerneenschappelijk eigendom. Een niandebrinjc was bier door de 
geringe mate van concentratie van de bewoning niet aanwezig. 
Het randgedeelte van het erf van elks hoeve droeg bier de naazn 
"brink" (F.R.Wstw. 1828, hoeve no. 9/10: "hornieger, brink, 
bomen en hieminge"). 

Boekelte (fig. 10) lijkt wat nederzettingsvorm betreft op het 
oostelijke, eraan grenzende deel van Zandhuizen. De boerderijen 
staan min of meer op een nj, maar de meeste bouwlanden lig-
gen bij elkaar op de stroolcvorrnig géperceleerde Boekelter Es. 
Van de hoeven 1 t. e. m. 4 wordt in de Floreenregisters gezegd: 
"gelegen in verscheidene stukken en essen". 

Het gebrek aan hooi- en weiland zal de ontginningsmogelijkheid 
van de ruimschoots aanwezige heidegrond bier ernstig hebben be-
perkt, in die zin, dat de veestapel die voor de benodigde mest 
moest zorgen, bier klein was. Hoewel ter compensatie hietvan 
grote aantallen schapen werden gehouden, is de nederzetting nim-
mer een complete flank- of kransesnederzetting geworden. Het 
"snoer" van deze snoer-esnederzetting bestaat nit twee delen, aan 
de gunstige cost- en westzijde van de es gelegen. 

B. Dc verkavelingsvorm 

1. TYPERING VAN PERCEELSVORMEN IN LEN OVERGANGSGEBIED 

Volgens de typologie van Hofstee en Warn (98) behoren de 
Drentse esnederzettingen wat betreft de perceelsvorm tot bet 
esachtige verkavelingstype van de strokenverkavehing zonder 
bewoning op de kavels. De percelering van de maden en sla-
gen behoort ook tot laatstgenoemd hoofdtype. 

Het overgangsgebied tussen de esdorpen van het Drents plateau 
en de wegdorpen ten westen ervan vertoont een grote vaniatie 
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van perceelsvormen. De typering van de verkaveling van de 
verschillende dorpsgebieden blijkt daardoor op moeilijkheden te 
stuiten. 

Niemeier (185 p.  58) wilde bij de beschrijving van een verka-. 
velingsgebied de kenmerken van het grootste deel van het gebied 
vooropstellen. Hij spreekt in verband hiermee van een "Leit-
und Begleittypt . Wanneer Niemeier met een verkavelingsgebied 
een geheel dorpsgebied bedoelt, dan client men voor een volledige 
typering soms meerdere "Begleittypen" te noemen, waarvan een 
onduidelijke karakterisering het gevolg is. Bij een kernesdorp 
met verspreide hoeven zou men dan moeten vermelden: esach-
tige verkaveling, maden- en slagenpercelering en kamplanden-
verkaveling (volgens de typologie van Hofstee en Vlam). 

Een tweede, ernstiger bezwaar tegen de typeringswijze van 
Niemeier is, dat een perceelsvorm die naar de oppervlakte o-
verheerst (en dus als "Leittyp" voorop zou moeten staan) in het 
gehele occupatiepatroon, doch vooral in de bestaanswijze, soms 
een minder markante plaats inneemt. Een groot aantal kern-
esdorpen (en wegdorpen ala bijv. Staphorst) zou aldus primair 
getypeerd moeten worden door de maden- en slagenverkaveling, 
hetgeen tot verwarring kan leiden. 

De typologie van Hofstee en Vlam, die met enige aanvullingen 
ook voor de esachtige verkavelingsvormen van de Friese Wouden 
zal worden gehanteerd, onderscheidt drie traditionele perceels-
vormen, nI. overwegende blokverkaveling, strokenverkaveling 
zonder bewoning op de kavels en strokenverkaveling met bewoning 
op de kavels. Deze hoofdtypen worden elk in een aantal sub-
groepen verdeeld (98). 

Een bezwaar tegen de typologie van Hofstee en Vlam is, dat 
beurtelings verschillende criteria worden aangelegd, zoals de 
vormen van de percelen, het al of niet aanwezig zijn van bewoning 
op de kavels en het bodemgebruik ("esachtige" en "maden"- ver - 
kaveling). Het nadeel van deze Met geheel consequente indeling 
komt vooral daar tot uiting waar meerdere kavelvormen in êèn 
gebied naast elkaar voorkomen. De typologie van Hofstee en Vlam 
is evenwel vrij algemeen geaccepteerd; bovendien zou in het 
kader van een regionale historisch-geograuische studie het op-
stellen van een geheel nieuwe typologie te ver voeren. Enkele 
beawaren tegen de volledig formele typologie van de Internationale 
Werkgroep voor de geografische terminologie van het agrarisehe 
landschap (245) werden reeds naar voren gebracht (p.  14, 67). 

Bij de beschrijving van de perceelsvormen van de onregelma-
tige nederzettingen in de Friese Wouden zal hier een functionele 
werkwijze worden gevolgd. De bedrijfsbases bouwland, weiland, 
hooiland en veld zullen achtereenvolgens bij de onderscheiden 
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nederzettingen naar de perceelsvorxn worden gekaraicteriseerd. 
In verband met de percelering van de bouwlanden, die niet 

naar oppervlakte, doch weT als kenrnerkend veiddeel en als be-
drijiszuil overheersten, wordt bier nog lets nader ingegaan op 
de estypen in het algemeen, omdat in Zuid- en Oost-Friesland 
In de onregelmatige nederzettlngen de bouwlanden in essen bij el-
kaar lagen. Het hegrip "es" anaiyseerden we reeds (p.  66 e. v.). 

Niemeier (183. 185) onderscheidt twee hoofdvormen • n1. de 
"$treifen"-es en de "Gewann"-es. De "Streifen"-es heeft een 
eenvoudige percelering; de stroken kunnen in êên richting lopen 
(eenstrokige es) of in verschillende riehtingen (meerstrokige es). 
(De germanismen "eenstrepig" en "meerstrepig", die veel worden 
gebruikt, zouden wij willen vervangen door "eenstrokig" en "meer 
strokig"). In het laatste geval liggen de percelen in blokken bij 
elkaar, waarbij binnen een biok de perceelsgrenzen evenwijdig 
aan elicaar verlopen. De "Gewann"-es heeft een meer gecom-
pliceerde structuur, doch Niemeier is niet duidelijk in de on-
derscheidlng van de "Gewann"-es en de "Mehrstrelfen"-es. 

Fen "Gewann" wordt door Niemeier (183 p.33) eerst gedefi-
nieerd als "Ackerland, das aus einer grossen Zahi schmaler 
Parzellen besteht, die gruppenweise in Blocks geordnet und inC-
nerhaib dieser Blocke gleichsinnig gestreift sind'. Later (schr. 
med. Niemeier; ook In 245 p.  62) luIdt de omschrijving: "Em 
Verband von meist sebmalen, langen Besitzparzellen, der xnehr-
eren flesitzern gehort". Deze begrlpsbepaling van bet 'Gewann" 
Is duidelijker dan de eerstgenoernde, die veeleer op een Gewann-
flur" betrekking heeft. 

Een eenstrokige es bestaat dus uit €'en "Gewann", soms met 
enkele onregelmatig gevormde randulthreidingen. Een rneerstro-
kige es bestaat uit êên "Gewann" met schuin daarop andere perce-
len, die echter nog te gering in aantal zijn of te uiteenlopende 
vormen hebben orn vab "Gewannen" te kunnen spreken. Een 
"Gewann"-es heeft daarentegen een rneer gecompliceerde struc-
tuur en bestaat uit meerdere "Streifengemengeverbanden" (245 
p. 44), dus nit een aantal formaties van parallel lopende perce-
len met verspreide bezitsligging. 

Op de onderverdeling van de "Gewann"-essen worth hier niet 
nader ingegaan, omdat de Zuidoostfriese essen een vrij een-
voudige percelering bezitten. 

2. DE PEPCEELSVORM 

a. Zandhuizen (fig.11) 

De drie oostelljke hoeven hebben een percelering van bet 
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doorgaande type (paraflelle strokenverkaveling). De hoeven strek-
ken van de Wetering tot de Maadsloot; de hoeven 2 en 3 gaan 
zuidwaarts tot het bouwland "bet Essen" en bet overige land van 
hoeve no. 5. L.aatstgenoemde hoeve is waarschijnlijk een oudere 
vestiging dan de doorgaande hoeven. De soolsteden 6 en 8 waren 
in 1830 onbehuisd; in 1768 waren het flog wel bedrijfseetheden 
(F. R. Wstw. 1768 p.415). 

De eigenlijke 'es' van Zandhuizen is een "Streifen"-es van bet 
eenstrokige type. De hoeven no. 5, 6, 7 en 9/10 hebben 6en of 
meer akkers op deze es. Het grotere bouwlandcomplex ten zul-
den van de boerderijen 8 en 9/10 en ten noorden van het pad 
naar no. 7, van welk complex 'de Es" en "bet Esholt" een deel 
zijn, bestaat uit drie blokken. Het gehele bouwlandcomplex is 
dus rneerstrokig; van een "Gewann"-es is hier nog geen spraIe. 
Bij de boerderijen zijn de percelen blokvormig, op grotere af-
stand ervan meer strookvormig. Ditzelfde verschijnsel (waarop 
wij nog nader terugkoxnen in hoofdstuk VII) werd door Edelman 
en Edelman-Viam opgernerkt bij de essen van Heeze, Emmerik, 
Bennekom en andere nederzettingen (52). 

Het graslandgebied van Zandhuizen bestaat uit de complexen 
"de Meentemaad", de percelen in de doorgaande hoeven 1/2 en 
3 en een hooi- en weilandgebied ten westen van de Koedijk. De 
Meentemaad is strookvormig geperceleerd (maden- en slagver-
kaveling). Opvallend is hierbij, dat de kavelgrenzen van de hoe-
yen niet in de maden werden doorgetrokken. De verkiaring hier-
van is, dat dit gemeenschappelijk gebruikte wei- en hooilandveld 
later is verdeeld onder de hoeven; daar deze verdeling niet a].-
leen plaats vond onder de drie doorgaande hoeven, was oriente-
ring op de kavellijnen van deze hoeven niet mogelijk. Het gras-
landgebied tussen Wetering en Koedijk is daarentegen uits].uitend 
van de hoeven 5 t. e. m. 10, die van noord naar zuid in een 
strookvormig perceleringspatroon elk een deel kregen toegewe-
zen (vanouds, als bij de doorgaande hoeven, "uitgangen" ge-
noemd, F. H. Wstw. 1828, p.  597). Sommige percelen waren om-
streeks 1830 nog mandelig, met name in de z. g. "Puukkies", 
waar de hoeven 5, 6 en 9/10 gezamenlijk gebruikt hooiland had-
den liggen. Het noordelijke deel van het land langs de Koedijk was 
door een noord-uid-lopende scheiding. de "geslagen palen", in 
een gem eenschappelijk gebruikt weiland- en een tijdelijk individu - 
eel gebruikt hooilandgedeelte gesplitst. 

Het "veld" was in het begin van de negentiende eeuw in Zand-
huizen van weinig betekenis, hoewel bij iedere hoeve heide of 
schapeveld wordt vermeld. Pit zal waarschljnlijk betrekking 
hebben gehad op het "Zandhuizer Schapeveld", dat ten oosten 
van hoeve no. 1 lag. Bovendien lag in deze hoeve "de Ossekamp", 
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die in 1828 aan vier eigenaars toebehoorde. 

b. Boekelte en Rijsberkarnpen (fig. 10) 

De drie westelijke hoeven van Boekelte hebben, evenals de 
oostelijke van Zandhuizen, een doorgaande verkaveling. De hoog-
teverdeling van deze twee aan elkaar grenzende dorpsdelen is 
trouwens ook gelijk, bet terrein belt gelijkmatig af naar de Lin-
de. De drie genoemde Boekelter hoeven hebben wel enige akkers 
op de Es liggen. Deze es is een 'Streifen'-es van bet eenstro-
kige type; aan de zuidzijde liggen slechts enkele akkers dwars 
op de. hoofdperceelsrichting. De vrij eenvoudige percelering van 
deze es, vergeleken met de Zandhuizer bouwlanden, is eveneens 
door de genoemde gelijkmatige helling van het landsehap te ver-
kiaren. Het esachtige deel van Zandhuizen vertoont veel meer een 

l zandeiland_ligging  dan Boekelte. In het algenieen liet men bij 
de bouwlanden de hoofdperceelsrichting ongeveer loodrecht op de 
hoogtelijnen verlopen. 

Op de Boekelter Es hebben, voorzover is na te gaan, de beide 
aanliggende hoeven (no. 3 en 4) akkers liggen. De perceelsgren-
zen van de akkers lopen door in het heideveld ten noorden en 
ten zuiden ervan, resp. tot de maden en de Wetering. Ook bier 
is in de naaste omgeving van de boerderijen 3 en 4 de verkave-
ling weep meer blokvormig. 

De maden en weiden, ten noorden van de maadsloot langs de 
Linde gelegen, zijn in vrij brede stroken verdeeld. Evenals te 
Zandhuizen liggen deze niet in bet verlengde van de hoeven. Van 
de hoeven I en 2 liggen de graslanden in êên complex, hoewel 
no. 2 ook enig hooiland heeft tegen de VoIle Riete in het oosten. 
De hooilanden die het dicbtst bij de rivier lagen, werden ook 
hier"hemmen" genoemd (F. R. Wstw. 1828, p.569:.. .2mad hooy-
land genaamd het Westerhemniigje'). 

Het heideveld, in ruime mate aanwezig, is op de minuutplans 
strookvormig verdeeld door middel van bet doortrekken van de 
bouwlandgrenzen. 

Van de hoeven 4, 5 en 6 wordt de percelering oostwaarts on-
regelmatiger. In 1828 was no. 5 een 'lege soolstede", vnl. nit 
heideveld bestaande en mandelig met no. 6 liggend. No. 6 heeft 
een nogal blokvormige bouwlandverkaveling en een strookvormige 
rnadenpercelering; ook aan de rand van de zandhoogte gelegen, 
is deze hoeve te vergelijken met no. 5 van Zandhuizen. 

Met betrekking tot het esachtige gehucht Boekelte kan samen-
vattend gezegd worden, dat bet een vrij duidelijk doorgaande per-
celering heeft, met de bouwlanden ten dele gesitueerd op een 
'Streifen'-es en met strookvormig geperceleerde maden en fen- 
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nen. Op de es en in de maden hebben de boeren hun percelen op 
verschilllende plaatsen liggen. 

Het gehucht Rijsberkampen, de hoeven 7 t. e. m. 12 van Boyl 
omvattend (fig. 10), vertoont ongeveer hetzelfde beeld als Boekel-
te, met then verstande dat de es bier een duidelijk meerstrokige 
percelering heeft; hiermee staan namen als "Dwarsakkers" en 
"Kromakkers" (Top. Wstw.) in verband. In het noordwestelijke 
deel van de Es (Meulepolie) is de ongelijkmatige uitbreiding van 
het bouwland in de heide te zien. De perceelsgrenzen werden 
bij ontginning doorgetrokken in de heide, evenais dat in Boekelte 
het geval was. In principe bepaaide bij deze esgehuchten de 
bouwlandbreedte dus het aandeel in het veld. 

De hoeven van Rijsberkampen zijn buiten de Es van een door-
gaand type. Oostwaarts tegen de Voile Riete liggen de wei- en 
hooilanden, die in vrij brede stroken zijn verdeeld. Ook de heide 
is omstreeks 1830 strookvormig geperceleerd. 

c. Tronde (fig. 7b). 

De es ten noorden van de nederzetting is een kleine "Gewann"-
es. Er zijn twee hoofdrichtingen in de percelering te onder-
scheiden, ni. een oost-west- en een noord-zuid-lopende. De 
percelen met laatstgenoemde kavellijnrichting zijn smaller van 
vorm. Smalle percelen vinden we ook op de "Strengen' (een to-
poniem dat ook elders op een complex lange, smalle percelen 
slaat) ten oosten van de weg naar Makkinga. Ook op de Tronder 
Es zijn de percelen in de kern breder, terwijl de jongere uit-
bouwcomplexen meer strookvormig geperceleerd zijn. De noor-
delijkste percelen dringen op in de doorgaande hoeven van Mak-
kinga. Dicht bij de boerenhuizen vinden we weer de onregelmatig 
gevormde blokken. 

Het toponiem "es wordt bij Tronde in de archivalia niet ver-
meld; wel wordt de Tronder Haar genoenid, "een heuvel die tot 
bouwland dient" (Teg. Staat 1788 p.  590). De Haar is een een-
strokig bouwlandconiplex ten oosten van Tronde. Heidestroken 
sluiten ook bier aan op de bouwlandpercelen. Postrna (209 p.  66) 
merkte in verband hiermee op, dat te Tronde nogal eens een 
stuk bouwland wordt genoemd "met veen, velt ende veltslag daer-
toebehorende". Postina maakte hierbij de kanttekening: "Het is 
ook zeer goed mogelijk, dat het stuk veld erbij behoort omdat 
het ernaast ligt; men had in Tronde nogal afwisseling van bouw-
land en heide". De heide hoorde er echter bij omdat deze in 
het verlengde van het bouwland lag; het beperkte recht van op-
strek dat wij in de doorgaande hoeven, doch ook bij de essen 
van Boekelte en Rijsberkampen aantroffen, komt ook bier naar 
voren. 
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De fennen en niaden zijn strookvormig geperceleerd. Ten zui-
den van de bovenloop van de Linde liggen de percelen in een 
drietal blokken. De zeer geringe perceelsbreedte ten noorden 
van deze beek (7 tot 10 m) treft men in maadvelden wel meer 
aan. 

In bet begin van de negentiende eeuw was bet heideveld in 
"veidsiagen" verdeeld, maar het werd gezamenlijk gebruikt. 
ledere Tronder hoeve was voor êên achtste gerechtigd in de on-
gescheiden venen en velden (191). 

Ook in Tronde blijken enkele hoeven een enigszins doorgaan-
de percelering te hebben. Hoeve no. 30 bijv. strekt, zij bet met 
enige percelen van andere hoeven ertussen, oostwaarts op naar 
de Tronder Haar. 

d. Appelscha (fig. 8) 

Dehoeven aan de Mandebrink hebben bet bouwland voornamelijk 
op de "Oosterse Es" en de "Westerse Es' liggen. De Westerse 
Es is overwegend eenstrokig. De Oosterse Es, waar bijv. de 
"Vaalven" dwars op de hoofdperceelsrichting liggen, is tot bet 
meerstrokige type te rekenen. Over de Es lopen wegen waarop 
de perceelsgrenzen aan weerszijden georienteerd zijn. Slechts 
in het westelijke deel van de Oosterse Es liggen de percelen 
aan beide zijden van het pad in elkaars verlengde. 

Het merkwaardige van deze esachtige nederzetting is gelegen 
in de doorgaande percelering van de hoeven aan de Boerestreek. 
Deze perceleringkomt ook tot uiting in de Floreenregisters waar-
in de betreffende hoeven met de naastliggers worden aangeduid, 
hetgeen wij ook in de wegdorpen vonden. De westelijke hoeven 
van Appelscha hebben ten dele een kampachtige blokverkaveling 
(zoals Aekinge, no. 16), ten dele een vrij duidelijk doorgaande 
verkaveling. De hoeven van "de BuTt", aan de weg naar Lange-
dijke, zijn geheel doorgaand. 

De akkers op de Oosterse en Westerse Es liggen nogal in 
"Gemengelage". De hoeven 6 t. e. m. 19 (behalve 9 en 17) hebben 
in 1830 bouwland opde Westerse Es en de hoeven 2, 4, 5, 99  
11, 12, 13 en 14 op de Oosterse Es; 11 t. e, m. 14 zijn op bei-
de essen vertegenwoordigd. 

Welke es bet eerst is aangelegd, is moeiijk met enige waar-
schijnlijkheid vast te stellen. De Jong (108 p.68) denkt, dat de 
Westerse Es het jongst is omdat in de percelering niet een be-
paald systeem aanwezig is. Dit Iaatste is echter geenszins een 
aanwijzing'hiervoor, daar in het algemeen de onregelmatige es-
patronen ouder zijn dan de systematisehe. 
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De esgedeelten we].ke het dichtst bij de Boerestreek liggen, 
zijn vrij zeker het oudst. De weg over de es is in deze streken 
even oud of jonger dan de percelering, onidat de percelen in 
elkaars verlengde liggen. Bet is Met logisch te veronderstellen 
dat men eerst de verder afgelegen bouwlanden aanlegde. De 
tiStreifenil - essen zijn vanuit de kernesnederzetting in zijwaartse 
richting uitgebreid op dezelfde wijze als de occupatie in de nj-
dorpen waarschijnlijk plaats vond (p. 236). 

De oostelijke uitbreidingen van de Oosterse Es zijn waar-
schijnlijk wel gezamenlijk aangelegd, in tegenstelling tot het 
westelijke "Streifen"-gedeelte. Bet toponiem de Huussteden', 
dat óok op de westelijke uitbouw van de Rijsberkamper Es voor-
komt (fig. 10), is te verklaren uit het feit dat elke 'huusstede' 
(soolstede) die bij de ontgthning betrokken was, in bet complex 
een aandeel kreeg. In de blokken tide Huussteden, 'Knoeme 
Akkers", 'Grote Vaalvenn en "Vaalven '  is het aantal percelen 5 
tot 7. Bet oorspronkelijke aantal occupanten dat deel had in de 
Oosterse Es bedroeg waarschijnlijk ook ongeveer zoveel. Om-
dat het hier om vrij jonge esgedeelten gaat, is de gelljkstelling 
van het aantal ontginners en het aantal percelen per blok niet 
ongerechtvaardigd. Omstreeks 1830 blijken voorzover na te gaan 
7 hoeven akkers op de Oosterse Es te hebben liggen. Uit de 
arehivalia na 1700 is de oostwaantse uitbreiding vast te stel-
len; in 1700 (F. IL Ostw.) wordt van de Buistakker (kad. no. 0573) 
gezegd, dat ten oosten ervan het veld" ligt; in 1830 liggen 
hier een vijftai bouwkampen. 

De hoeven langs de Boerestreek hebben een enigszins door-
gaande von. De grond die voor bouwlandaanleg geschikt was, 
was hier niet in voldoende mate aanwezig, hoewel men zich kan 
voorstelien dat oorspronkelijk, vooral bij een lagere grondwater-
spiegel, de occupanten hun bouwland dichter bij huis hadden lig-
gen en pas later tot de aanleg van de essen overgingen. Deze 
situatie zou haar parallel kunnen vinden in de onregelmatig ge-
vonmde blokken rond de boerenhuizen en de strookvonmig ge-
perceleerde es op enige afstand hiervan, zoals te Tronde (p.78). 
Op bet doorgaande aspect van de hoeven aan de Boerestreek wij-
Zen toponiemen als "de Bosweer". "de Tien Roeden' (108 p.70) 
en 'het Oude Weer" (180 p.43). 

De weilanden van Appelscha zijn in vrij brede stroken yen-
deeld. De percelen strekten zich naan het noorden op vanaf de 
Heere- of Kerkeweg tot ride  Hozeband', een scheidssloot tussen 
fennen en maden. 

Ten noorden van deze scheidssloot lagen de maden, welke voor 
het merendeel als meenschar in gebruik waren. De hoollanden 
lagen onistreeks 1830 in blokken die in smalle stroken verdeeld 
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waren, waarbij de perceelsrichting in de blokken sterk wisselde. 
Door De Jong (108) worden verrrjeld het Slichtenbroek, de Brog-
gezak, de Vennestukken, de Tien Eulten, de Weememaad, de 
Nieuwe Maad, het Koeland, de Gieren, enz. De Vennestukken en 
deWeememaad hebben dezelfde perc eels richting als de ten zuiden 
ervan gelegen fennen. Bike hoeve van de Boerestreek had op 
verseheidene plaatsen percelen in deze fen- en maadcomplexen 
liggen. 

De kamphoevennederzetting Aekinge had een in aadveld "Aekin-
gerbroek", aan de weg naar Diever op ongeveer drie km afstand 
van de nederzetting gelegen. De hoeven 16 t. e. in. 24 hadden 
hierin percelen liggen. De gemiddeide perceelsbreedte bedroeg 
in het Aekingerbroek omstreeks 1830 slechts 7, 5 in (74 percelen 
met een totale oppervlakte van ca 10 ha.). Ook Terwisscha had 
aandelen in dit Broek, evenals in de grasianden ten noorden van 
Appeischa. De sterke versnippering wijst op het grote gebrek 
aan hooiianden dat in deze streek heerste. 

De heidevelden van Appelscha vaflen uiteen in twee eenheden. 
a. het Mandeveid ten zuiden van de Boerestreek. Dit genleen-

schappelijk gebruikte terrein werd ook wel "de Veertien Sool-
steden" genoemd, daar de Boerestreek 14 hoeven teide. In 
1830 wordt hoeve no. 2 ("Oosterlo") als eigenaar hiervan 
opgegeven. 

b. het Aekingerveld, ten oosten van het Aekingerbroek gelegen. 
Ijierin hadden ook de hoeven van Terwisscha rechten, zoals 
blijkt uit de vermelding van "twee zoolsteden heideveld en 
duinen in de ongeseheiden velden van Aekinge en Terwisscha 
( ... ) hebbende ten oosten de Velden van Hoog-Appelscha en 
ten westen die van de Buit". (Akte van 28 okt.1828, 108 p.72). 

Deze velden waren in het begin van de negentiende eeuw nog 
niet geperceleerd. Als eigenaar van het Mandeveld wordt hoeve 
no. 2 genoenid, van het Aekingerveid 0. in. de hoeven no. 27 en 
no. 30. 

e. Oosterwolde (fig. 9) 

Het occupatiegebied Oosterwoide (de kernesnederzetting "het 
Oost" met de verschiiiende kamphoevengehuchten eromheen) is 
qua nederzettingsvorm een essenzwermdorp (p. 71). De percele-
ring van het noordelijke deel zal in het bijzonder worden be-
schouwd. Het zuidelijke gebied onivat de gehuchten Buttinge, 
Hoog- Duurswoude, Boekhorst, Venekoten en Laag- Duurswoude. 
De eerste drie hiervan zijn kamphoevennederzettingen met kiei-
ne essen. Venekoten en Laag-Duurswoude, die Ca. 2 m lager 
liggen, hebben een doorgaande perceelsvorm. 
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Verschillende essen zijn in de streek rond het Oost aanwezig: 
de Hoge en Lage Es of Westeres (B. B. p.41) en de Es, met 
ten oosten biervan een langgerekt complex bouwlanden (Nordinger-
want, Grote Geeze en Karnakkers). 

De verkaveling van de loge en Lage Es is eenstrokig;  de 
percelen zijn breed en slechts enkele hoeven zijn erin vertegen- 
woordigd. De Zeven Akkers en de loge en Lage Es zijn als 
een- of tweemansessen te beschouwen. Dergelijke essen ver- 
schiilen alleen met kampen wat betreft de naam; ook bier is de 
overgang tussen beide typen moeilijk aan te geven (98 p.217; 122 
p. 7; 183 p.36). 

De oostelijke bouwlanden zijn in smallere percelen verdeeld. 
De blokken hebben een verschillende perceelsrichting. Ook is er 
een duidelijker "Gemengelage' dan op de Westeres. De onregel-
matig geperceleerde kamphoeven hebben buiten de eigen bouw-
kampen (de Steginger Bouwkamp bijv.), percelen op de es liggen. 

De weilanden zijn ten dele op strookvormige wijze, voor een 
ander deel op blokvormige wijze geperceleerd. De eerstgenoem- 
de verkavelingsvorm vinden we noordwaarts van de boerderijen 
van de Algemene Brink en het Oost. Het toponiern "weer", dat 
we ook in Appelscha aantroffen (p. 81), is in dit verband ver-
klaarbaar (de Weer, het Weertje, de Oude Weer; 180 p.  43). 
De Jong (110 p.51) ziet in het woord "weer" meer een 'grens 
gebied". waarin bet afweren tot ulting komt. De velddelen blij-
ken echter strookvormige, achter de boerderij gelegen, weiland- 
ofbospercelente zijn, zonder een uniforms breedte. Ook Nanninge 
en Prandinge (deze is in 1830 onbehuisd) vertonen een enigszins 
doorgaande percelering. De hoeven Groot en Klein Kiasinge, 
Steginge, de Poel en de Ronde hebben vooral onregelmatig ge-
vorm de weidekampen. 

De Boereweide is omstreeks 1830 in eigendom bij de hoeven 
15 en 18. In 1700 is bet nog een door vele boeren gebruikte 
fenne (F.R.Ostw. 1700 p.116  e. v.). 

De maden langs Tjonger en Groot IDiep liggen in een groot 
aantal velden, doch veel minder versnipperd dan de Appelschaaster 
maden. De meeste maadblokken worden in bet begin van de ne- 
gentiende eeuw door €n hoeve voor booiwinning gebruikt, al 
wandelen sommige percelen wel. Voor- en naweide zijn gemeen- 
schappelijk. De verdeling van de maden langs Tjonger en Groot 
Diep zou volgens De Jong (110 p.  39) vanuit bet westen begonnen 
zijn, omdat op de oudste kadastrale kaarten de maden ten oos- 
ten van JardingertiUe niet geperceleerd zijn in stukken waarin 
hoevenamen voorkomen. Het aantal eigennamen in de westelijke 
maden is inderdaad opvallend groot (Evertsmaad, Sikkingemaad, 
Stegingermaad, Seijertsmaad. enz.). Of de madenverdeling bier 
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echter eerder plaats vond, is hieruit niet af te leiden. Immers, 
deoostelijken-  iaden kuimen in veel mindere mate het gezamenlijke 
gebruik gekend hebben, waardoor verdeling in kleinere, door 
bepaalde hoeven bezeten delen hier minder nodig was. Uitsluitend 
ult toponyrntsche gegevens is in het algemeen weinig af te leiden 
over oceupatie- of perceleringsgeschiedenis. 

De heide ligt in de negentiende eeuw als "Mandeveld' ten wes-
ten van de Boereweide. Verder liggen rond de kampachtige ne-
derzettingen onregelmatig gevormde restvelden die in gemeen-
schappelijk elgendom en gebruik zijn. Het Mandeveld is in een 
zevental brede stroken, parallel aan de kavellijnen van Boere-
weide en Stegingerfenne, verdeeld. 

f. Weper 

De vrij geisoleerde ligging (tussen het Groot Diep en de bo-
venloop van de Tjonger) van Weper, Schrappinge. Jardinge en 
Lohuis reehtvaardigt een afzonderlijke bespreking van de perceels-
vorm van dit occupatiegebied. De sterke overeenkomst ervan 
met Oosterwolde en omgevthg is echter opvallend; met name de 
fennen- en heideverkaveling van de twee gebieden zijn vrijwel 
gelijkvormig. 

Het toponiem 'es' komt te Weper voor ten noordoosten van het 
gehucht en ten zuidwesten in 'het Esveldje'. De bij elkaar ge-
legen bouwlanden dragen verder de naam "Haar' De kavelvor-
men van de bouwlanden lijken hier te zijn ontstaan door het sa-
mengroeien van eenrnansessen of bouwkampen. Uit de oudste ka-
dastrale kaarten blijkt, dat in het begin van de negentiende eeuw 
verschillende bouwlandeomplexen nog geseheiden waren door stuk-
ken onontgonnen heideveld. Alleen "de Haar" kan als een een-
strokige es worden beschouwd. 

Jardinge, ten westen van de weg naar Haule gelegen, had een 
afzonderlijke es (P. B. Ostw. Gb. 1700: 'een acker boulandt de 
Papen akker genaamt, gelegen in Jardinger each"). Schrappinge 
en Lohuis kunnen, evenals Jardinge, beschouwd worden als kamp-
hoevennederzettingen vanuit Weper. Door aangraving en splitsing 
kon de oorspronkelijke hoeveuitgroeien tot een kleine buurschap. 
In 1700 wordt Schrappinge nog als êên hoeve vermeld: "... eige-
naers van een soolstede de Schrappinga genaamt" (FR. Ostw. 1700 
p. 126). 

De weiden zijn strookvorn,ig gepereeleerd, dichtbij de esgehuch-
ten liggen enige onregelmatig gevormde weidekampen. Langs de 
Boven-Tjonger (00k wel Haulerdiep genoemd) en het Groot 
Diep liggen de maden, op soortgelijke wijze in vrij grote blok-
ken verdeeld als in het Oosterwolder gebied. De kavellijnen zijn 
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nieer op de perceelsgrenzen van de fennen georienteerd dan rond 
Oosterwolde. De onregelmatige kampenverkaveling komt bij Weper 
en Jardinge minder dicht bij de rivier door de grotere breedte 
van de Boven-Tjongervaflei vergeleken met de beekdalen rond 
Oosterwolde. 

Het Mandeveld is in 1828 nog onverdeeld (109 p. 56). De per-
celering van de resterende heidevelden tussen de onregelmatig 
aangegraven bouwkampen is uiteraard blokvormig. 

g. Dc perceelsvorn2en rond het Bergurnermeer 

Postma (205 p.  59) noemde de percelering van bet gebied rond 
bet Bergurnermeer bet markentype.  Vooral te Eestrum zou men 
deze perceelsvorm aantreffen. De aanwezigheid van de 'Ees' 
vormde waarschijnlijk de aanleiding, bet 'Drentse" karakter van 
Eestrum en andere dorpen naar voren te brengen. Cuipers (39) 
ging hierop verder en stelde, dat te Eestrum een oud-Germaan- 
se marke zou hebben bestaan. Zoals Aigra (3) aantoonde, zijn 
de recbtshistoriscbe conclusies van Cuipers voor een groot deel 
onjuist. Eestrum had wel een marke, doch evenals in de weg-
dorpen van Zuid-Friesland (p. 50 e. v.) was dit een beperkte mar-
Ice, i.e. een weidernarke. De woeste grond was in Eestrum niet 
aan de regeling van bet gemeenschappelijke gebruik onderworpen. 

De bouwlanden van Eestrum liggen in vier complexen, teza-
men een meerstrokige es vormend, ni. de Ees, bet Kortland, 
de Geesten en de Oostelijke Velden (fig. 12). 

De Ees (of les, oudste Friese vorm isk, goth. atislc, 39 
p. 257) is een grotendeels eenstrokige es, met enkele jongere 
aangravingen in bet zuidelijke gedeelte (bet Plagland en enige 
kampen ten oosten hiervan). De es wordt omzoomd door een 
bochtige weg, de Drijfweg. Bet grfflige verloop van deze buiten-
grens van de bouwlanden verklaart Cuipers (39 p.  248) uit de 
begrenzing van de boogwaterzone van bet Bergumermeer, het 
verloop van de gereguleerde beken of uit de ongelijkmatige 
'rodingen uit de gemeenschappelijke heidevelden. De eerste en 
vooral de laatste factor zullen bet belangrijkst zijn geweest. 
Zonder de kampen aan de buitenzijde van de Ees, waaraan door 
bet aflopende relief aan de zuidwestzijde een grens werd ge-
steld, heeft de Ees een vrij regelmatige vorm. 

Het Kortland is in enige bredere stroken geperceleerd met in 
de zuidhoek een blok 'de Ronde Kamp". De Geesten en de Oos-
telijke Velden zijn in smalle kavels verdeeld. 

Cuipers (39 p.  23) stelt dat bet vrijwel zeker is, dat de Ees, 
het Kortland en de Geesten op drie verschillende tijden zijn ont-
gonnen. De Oostelijke Velden zouden tussen 1230 en 1581 tot 
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bouwland zijn gemaakt, daar de kerk -omstreeks 1230 gesticht-
afleen in de Oostelijke Velden bezittingen had en deze bezittingen 
in het Register der Geestelijke Opkomsten van Oostergo (1581) 
worden vermeld. De Oostelijke Velden zouden verder (39 p.  106) 
in drie fasen zijn ontgonnen, daar de pastorie op drie plaatsen 
in dit complex eigendom had liggen. 

De bewijzen die Cuipers aanvoert, zijn evenwel te zwak. Ten 
eerste behoeft het felt dat de pastorie alleen op de Oostelijke 
Velden akkers had liggen, niet te betekenen dat deze velden na 
de kerkstichting zijn ontgonnen. Dotering vond immers ook van 
de bestaande cultuurgrond plaats (p.  39,40). Bovendien had de 
kerk wel degelijk bezittingen buiten de Oostelijke Velden: in 1851 
op de Ees de Aalkrnoeiakker (kad. no. C69), op het Icortland o. a. 
de percelen C454 en C460. Ten tweede impliceert de aanwezig-
heid van de drie pastorie-akkers op de Oostelijke Velden geens-
zins een ontginning in drie fasen. Verder neemt Cuipers nog 
zonder meer aan, dat de dotatie totaal êên hoeve zou bedragen; 
daar het pastoriebouwland Ca. 2 ha groot was, zou in de der-
tiende eeuw volgens Cuipers (39 P.  27) de gemiddelde opperviak-
te bouwland van de hoeven eveneens ongeveer 2 ha zijn geweest. 

Het behoeft geen nader betoog, dat men voor de reconstructie 
van de ontginningsgeschiedenis van €ên dorp over veel meer ma-
teriaal dient te beschikken. Daar deze geschiedenis in Eestrum 
reeds grotendeels voltooid was vôôr de tijd waaruit schriftelijke 
bronnen zijn overgebleven, moet men zich wet baseren op de 
perceelsvormen en de toponiemen. En dan blijkt al spoedig, dat 
men geen stellige uitspraken kan doen met betrekking tot de 
ontginningsgeschiedenis van een dergelijke onregelmatig gestruc-
tureerde nederzetting als Eestrum, doch dat er hoogstens enkele 
waarschijnlijkheden kunnen worden aangeduid. 

Naar de perceelsvormen en hoevenindeling te oordelen (fig. 12), 
bestaat Eestrum uit een parallel verkaveld deel en een es- of 
kampachtig deel. De Oostelijke Velden, de Geesten en het Kort-
land zijn op parallelle wijze strookvormig verdeeld. Een duide-
lijk verschil met de doorgaande hoevenverkaveling is echter 
dat de boerderijen in Eestrum niet op de kavels zijn gelegen, 
doch in "de Buren" en daarbuiten zonder een duidelijke samen-
hang met de erbij behorende gronden. In een doorgaande hoeve 
zijn de verschillende terreinvormen in êên hoevestrook verte-
genwoordigd. 

Het westelijke deel van het Kortland en de Ees zijn wellicht 
ontgonnen door de kamphoeven buiten de Buren, temeer daar 
voorzover na te gaan de horniegers van de Buren geen bezit op 
de Fes hebben liggen. Op kampachtige ontginning wijzen, be-
halve de blokvormige percelering aan de randen van de Ees en 
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het Kortland, ook toponiemen als "Plagland" (kad. no. C490). 
"Ronde Kamp" (C 455), "Oegekamp"  (C 113) en de hoeve "Scheune-
polle" (C 61, 62, 88, 89, 90; een "polls" is in de Friese Wou-
den een keuterboerderij of kamphoeve die niet tot de oude sool-
steden behoort). 

Rond de Les, het Kortland en de Geesten lag een eswal tegen 
het loslopende vee op de meenschar en de heide die eraan grens-
den. De akkers op de bouwlandeomplexen waren gescheiden door 
"drempels" ongeploegd land, die met gras begroeid waren en op 
verschillende plaatsen waren gemarkeerd met veldkeien (39 p.  241). 

Het verschil tussen de percelering van de Oostelijke Velden 
(in smalle percelen) en het veld ten noorden van de Ees (in 1638 
in bredere stroken verdeeld) verklaart Cuipers (39 p.  106) door 
de "drie-fasen-ontginning' van de Oostelijke Velden, waarbij ie-
dere participant per verdeling een kleinere uitgang kreeg dan 
bij de eenmalige verdeling van de gemeenschappelijke heidevelden 
in 1638. De verkiaring lijkt veeleer gezocht te moeten worden 
in het grotere aantal eigenaren dat in de Oostelijke Velden is 
vertegenwoordigd. Misschien mede door de vroegere ontginning 
van de Velden wordt bier een grotere versnippering in de per-
celering aangetroffen. 

De maden en fennen zijn strookvormig verdeeld. Ze liggen 
aan de zuid- en westzijde van het dorp in een aantal complexen, 
ni. de Mieden, de Burefenne en de beide Warhernen. De per-
ceelsgrenzen lopen min of meer parallel aan elkaar in de rich-
ting zuidwest-noordoost, dezelfde richting als die, welke over-
heerst op de bouwlandcomplexen "Geesten" en "Oostelijke Vel-
den". De scheiding van de gemeenschappelijke weiden vond, e-
venals de verdeling van de noordelijke heidevelden, plaats in 1638 
(39 p.  266 e. v. 

In verband met de percelering dient bier nog aandacht te wor-
den geschonken aan de gebruikte landmaten in Eestrum en omge-
ving. Op de Ees lagen volgens de zestiende-eeuwse en latere 
bronnen "eckeren"; dit waren de kleinste percelen. De "ecker" 
of "fal" was tevens een oppervlaktemaat. Slither van Bath (229-I 
p. 153) vermeldt dat de "ager" het eerst genoemd wordt in een 
oorkonde van 794 (0. H. Z. 15). Rhamm (216 p.562) omschrijft 
een akker als een perceel van 4 roeden breed en 40 roeden 
lang. Swart (241 p.  127) geeft voor Noord-Duitsland een breed-
te op van twee roeden (28 voet), de lengte varieerde. Ook in 
Westerwolde (Westerwolder Landrecht van 1576, Fr. Rq. p.  281) 
wordt de akker als breedtemaat aangeduid. In Slochteren, waar 
doorgaande hoeven zijn, werd het bouwland in akkers uitgedrukt, 
die in later tijd een oppervlakte van pim. 2 ha hadden (205 
p.81). Een "akker" kon dus zowel een breedternaat als een op-
pervlaktemaat zijn. 
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Cuipers (39 p.3 e. v.) merkt met betrekking tot de akker op: 
"Een akker of fal is in E. een langwerpig, recht of krom, smal 
perceel bouwland met ongeveer evenwijdige langzijden (.,.). De 
akker bestaat tilt eenige (ongeveer 2 tot 6) "ploeg-akkers"; een 
ploegakker is de akker die den hoer bij het ploegen in acht nam: 
de ploegakker was in E. onveranderlijk êèn roede breed, geme-
ten ult het midden van de beide greppels ( ... ). Het is mogelijk, 
dat oudtijds onder een akker eene breedte van twee ploeg-akkers 
verstaan werd ( ... ). Zeker is, dat een akker in Eestrum geen 
oppervlaktemaat is". Het doorgaande karakter van de percele-
ring in Eestrum schijnt in de breedtemeting van de akkers dus 
ook naar voren te komen. 

In het Register van den Aanbreng (1511) en het Register der 
Geestelijke Opkomsten van Oostergo (1581) worden ook "stukken" 
bouwland genoemd; volgens Cuipers (39 p.  10) waren dit een aan-
tal bijeenliggende, icorte aickers. Voor de laatstgenoemde per-
celen werd, evenals in de doorgaande hoeven (p.22), de term 
"cort ecker" ook wel gebezigd. 

De weiden lagen onverdeeld tot 1638 (39 p.266 e.vj; de op-
pervlaktemaat was het "gras" (0,5 ha d. i. 240 vierkante roe-
den); de hooilanden werden in "mansmaden" (0. 55 ha) uitgedrukt. 

Behalve te Eestrum kwarn te Oostermeer een bijeenliggend 
bouwlandcomplex voor onder de naam "Snjisten" (209 p.40); te 
Suameer bestaat een Ees(t)weg, die naar het bouwland leidt (39 
n.2s6);inlsllwordt een "guedoppa Les" genoemd (R.v.d.A.-I 
p.236). Noordermeer had volgens Cuipers (39 p.185) ook een 
Ees, doch IIIj geeft er geen nadere toelichting bij. Spahr van der 
Hoek (234 p.10) en Postma (209 p. 40) betwijfelen of te Noor-
dermeer het bouwlandcomplex onder de naam "Ees" bekend was. 
Bouwlanden met de naam "Ees" of "Jes" kwamen ook voor op 
de Friese klei (205 p.33). Op Terschelling waren de "Sewies" 
onder Formerinn en de "Mest-ies" bij Lies geen esgronden; de 
percelering was niet esachtig, ze lagen vrij ver van het dorp 
an waren vnl. als weiland in gebruik (22 p.77). 

De perceelsvorm van de overige dorpen rand het Bergumer-
meer vertoont, nag meer dan te Destrum, gelijkenis met de 
doorgaande hoevenverkaveling van de rijdorpen. In het Regis-
ter van den Aanbreng (I p.237) worden "eckeren seedlant" be-
schreven als gaande "up ende uut". Te Bergum (R.v.d.A.-I 
p.233) worden "strengen bouwland" genoemd, Ianggerekte per-
celen (zie p.79). 

De verlcaveltngsvormen van de dorpen aan het Bergumermeer 
en in het bijzonder van Eestrum samenvattend, kan men zeg-
gen dat deze enkele kenmerken van de doorgaande plaatsenver-
kaveling hebben met (vooral te Eestrum) esachtige aspecten. De 
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nederzettings- en perceelsvotm van Eestrum gelijkt sterk op 
die van Hoog-Appelseha: een nj hoeven buiten de bouwlandeom-
plexen, met op de bewoningsrij georienteerd de percelering van 
een deel van de bouwlanden en fennen. In de randgedeelten van 
deze dorpen liggen kamphoeven waarvan de samengegroeide ak-
kerlanden een esachtig geheel vormen. De typisehe "randligging' 
van deze nederzettingen uit zich aldus in de occupatievorm op 
ongeveer gelijksoortige wijze. 

C. Hoeven, eigendom en gebruik 

1. DE HOEVEN 

In grote lijnen geldt met betrekking tot de hoeven en de hoe-
verechtenhetgeen reeds is opgenierkt bij de doorgaande plaatsen. 
Enkele kanttekeningen zullen hierbij worden gemaakt. 

De "soolstede" is ook in de Zuidoostfriese onregelmatig ge-
perceleerde gebieden een algemeen geldende benaming geweest 
voor bet stemdragende en; de term is vaak overgegaan op de 
gehele hoeve. In Oosterwolde is in 1543 (B.B. p.41) sprake 
van "een voile bouw", waarmee vrij zeker hetzelfde werd be-
doeld als een bouwhuis of ploeghuis (p. 45). 

Cuipers (39 p.  145 e. v.) ging op het begrip "hornieger" nader 
in en plaatste zijn interpretatie in het kader van zijn theorie 
dat in Eestrum en andere Oostergose dorpen het bouwland, als 
het belangrijkste deel van de zate, bepalend was voor velerlei 
rechten en plichten. Cuipers zag als essentie van de hoeve het 
bouwland; bet behuisde erf kwam op de tweeds plaats. Hij ging 
hierbij zover te stellen, dat het kerkelijk stemrecht in Eestrum 
alleen aan het behuisde bouwland (het bouwland dat bij een sool-
stede behoorde) was verbonden. 

Het begrip "stede" wordt in de dorpen rond het Berg-umermeer 
o.rn. in bet Register van den Aanbreng (1511) gebruikt. Cuipers 
(39 p.5) acht deze term identiek ann "hornleger"; het is de grand 
waarop bet huis staat. Een "koude stede" is een perceel waarop 
geen huis meer staat; een "losse stede" heeft geen bouwland. 
Aan een stede waren in Eestrum geen scharrechten verbonden, 
tenzij er enig bouwland toe behoorde. 

2. GEMEENSCHAPPELIJK EIGENDOM EN GEBRUIK 

In de esachtige nederzettingen van Zuid- en Oost-Friesland 
zijn, in sterkere mate dan in de wegdorpen, gemeenschappelijk 
eigendom en gebruik van bepaalde veiddelen in zwang geweest. 



Zozeer zeus, dat sommige auteurs het vroegere bestaan van 
maricen in deze strelcen aanvaarden (39 p.197. 69 p.216). An-
deren besehouwen in bet bijzonder de Eestrumse situatie als een 
variant van bet Drentse marlcetype (117 p.144). 

Het is te verkiaren, dat in deze streken marke-achtige toe-
standen meer voorkwamen dan in de wegdorpen. De belangrijke 
omstandigheid, dat in de gebieden met onregelmatige landsehaps- 
vormen de gronden welke dienden voor ên van de bedrijfsbases 
slechts plaatselijk aanwezig waren, noodzaakte de occupanten de 
benodigde gronden in bij elkaar gelegen blokken te gebruiken, en 
daaruit volgend, bier some voor een evenredige verdeling een 
gezamenlijk gebruik van te maken. Van de versehillende veld-
delen (bouwland, grasland en veld) zullen 'de vormen van eigen-
dom en gebruik nader worden beschouwd. 

Van gemeenschappelijk eigendom van bouwland is nimmer iets 
gebleken. Deze opvattingen over gemeenschappelijk eigendom 
vierden vooral in de negentiende eeuw hoogtij (90, 149). Fockema 
Andreae (65 p.294) acht de theorie, "dat er in deze marken ooit 
gemeenschappelijk eigendom zou hebben bestaan ( ... ) nooit meer 
te zijn geweest dan een constructie, een gevolgtrekking afgeleid 
uit gegevens, die daartoe niet dwongen". 

Het woord "mande", in Zuidoost..Friesland in verscheidene 
toponiemen voorkomend, wijst niet steeds op gemeenschappelijk 
eigendom, doch in veel gevailen op "gemeenschappelijk" zonder 
meer, vooral in de zin van "bij elkaar liggend". Te Oosterwolde 
wordt bijv. vermeld "een sate, staende op no. 27 hebbende de 
gemene Erinck ten oosten ende het Mande boulandt ten westen" 
(F. It. Ostw. 1700, no. 27). Dit mandebouwland was een complex 
akkers ten zuiden van de es. 

Gemeenschappelijk gebruik van de bouwlanden heeft waarschijn-
lijk in de esachtige nederzettingen uitsluitend bestaan in de vorm 
van de stoppelweide na de oogst. Van een of andere wijze van 
"Flurzwang" blijkt niinrner iets. De aanwezigheid hiervan in de 
esdorpen van pleistoceen Noord- en Oost-Nederland schijnt trou- 
wens ook meer op veronderstellingen te berusten dan op bewij- 
zen. Meihuizen (151 p.283) merkt op, dat de "Flurzwang" vrij 
laat is ontstaan; in de markerechten vindt men er niets over 
vermeld, behalve in bet markerecht van Roden. De bonen, die 
door de markegenoten van Roden volgens dit recht moesten wor-
den verbouwd, zijn waarschijnuijk bestemd geweest voor de paar-
den van de zes schutters die dit dorp erop nahield (Methuizen, 
m.medj. Zoals Gradmann (80p.184) reeds aangaf, kan de 
"Flurzwang" eerder bij een "Gewamf'-es dan bij een "Streifen"-
es verwacht worden, daar bij het laatstgenoemde estype de per-
celen alle vanaf de "gemene weg" te bereiken zijn. In de Frie- 
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se Wouden zou men dus in de onregelmatige nederzettingen niet 
mêêr behoefte hebben gehad aan een of andere vorm van "Flur-
zwang" dan in de wegdorpen. 

De weilanden werden in alle esachtige dorpen gemeensehappe-
lijk gebruikt door de bewoners van de stemdragende hoeven 
(soolsteden) en door boeren die "losse scheren" hadden ge-
kocht. 

Appelscha had meerdere fennen welke door de boeren naar 
hun aantal scheren gemeenschappelijk werden gebruikt. In de 
Floreenregisters (Ostw.1860p. 263)worden 'twee scheren weide, 
gelegen in de "Middelfenne" genoemd onder de losse landen; in 
1700 (F.R.Ostw. p. 119) worden deze twee scheren vermeld als 
"boereweide, leggende in de middelfenne". Verder worden er 
dan nog o.m. genoemd "een scheer op de Boereweide", 'een 
peerdeseheer en een haiff scheer op de Boereweide" en "een 
haiff peerdescheer". 

Te Weper, een nederzetting die zeven hoeven omvatte, wa - 
ren alle hoeven voor êên zevende gerechtigd in de z. g. "Paar-
dekamp' eengemeenschappelijk gebruikt weidegebied (109 p.55). 

De oppervlakte van een scheer zal verschillend zijn geweest. 
In het algemeen was het een hoeveelheid weiland waarop êên 
koe (of een paard of een pink) voldoende voedsel kon vinden; in 
een meenschar lag zo'n weide- aandeel mandelig, dus niet ruim-
telijk begrensd. De grootte van een scheer was uiteraard af-
hankelijk van de kwaliteit van de weide. Cuipers (39 p.44) noemt 
een schar "de zomerweide van een voiwassen koe, gelijkstaand 
met ifr gust-riers- of 'oerlopers'-schar, 2 hokkelingsscharren 
of 4 schapenscharren". In plaats van "schar" sprak men ook van 
"gras", waarvan de oppervlakte volgens Postma (205 p.  14, 15) 
later op 0, 5 ha werd gesteld. 

In Tronde werd flog in 1909 een hoeve verkocht waarbij be-
hoorde "het onverdeelde êên achtste gedeelte in de zoogenaaxnde 
meente- of mandebrink" (191). Het ligt voor de hand, dat in de-
ze nederzetting de acht hoeven elk eveneens ên achtste deel van 
de weidegronden mochten gebruiken. 

Cuipers (39) heeft met betrekking tot de esachtige nederzet-
tingen rond het Bergumermeer gesteld, dat de grootte van het 
scharrecht hier evenredig was aan de oppervlakte bouwland die 
men in eigendom had. Hij definleerde het scharrecht als "een 
in zijn oorsprong nit het collectief grondeigendom voortgevloeid 
collectief gebruiksrecht van die grond" (39 p.36). Dit scharrecht 
was volgens Cuipers onverbrekelijk aan de eigendom van bouw-
land verbonden. Cuipers baseerde zijn theorie op de Schaar-
brief van 22 september 1612 (39 p.263 e. v.) en op de Pertinente 
Schaarbrief van 24 oktober 1638 (39 p.266 e.v.). In de eerst- 
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genoemde Schaarb rief werd een regeling getroffen om 'eenen vaste 
ende stedigen quotisatie van alle den boulanden soo die nu jegen-
woordich soo wel by den eygeners als meyerluiden aldaer ge-
bruickt worden, te maecken om op ider lopenstal roglandt een 
scheringe genaempt te worden nae den welcken een iegelijk in-
geseetene van Eestrum op slach sal mogen doen van beesten, 
peerden ende anders op hunne gemene en ongescheydene meen-
schar, om alsoo alle disordre ende misbruick ( ... ) wech te ne-
men". Hierbij werd vastgesteld dat "ider twe lopenstal drie 
schar sullen hebben ende opslaen mogen". 	- 

Een lopenstal was te Eestrum 0,44 ha (39 p.5). Allershof 
geeft een grootte van 33, 5 are voor oostelijk Friesland op (5 
p. 139). Het komt er dus op neer, dat men per ha bouwland 3 
a 4 runderen mocht inscharen. Wanneer wij een schar op onge-
veer 0, 5 ha stellen, dan blijkt er per ha bouwland 1. 5 tot 2 ha 
wetland te zijn. Dit stemt overeen met de verhouding zoals die 
bekend werd uit de kadastrale gegevens (p.54), waar de opper-
vlakte bouwland ongeveer het vierde deel van de totale opper-
vlakte grasland (maden en fennen tezanien) bedroeg, d. w. z. on-
geveer de helft van de zomerweide-oppervlakte. (Aangezien een 
schar de zomerweide van een koe omvatte, is het gerechtvaardigd, 
gerekend over geheel oostelijk Friesland, de maden en fennen 
beide ongeveer de heift van het graslandareaal toe te delen). 

In plaats van de relatie tussen bouwlandbezit en scharrecht 
primair als een rechtskundige verhouding te zien, lijkt het lo-
gisch te veronderstellen dat deze relatie in de eerste plaats van-
uit praktisch oogpunt dient te worden verklaard. Men wist ten 
tijde van de scharverdeling in de zeventiende ceuw wel degelijk 
dat zonder wei- en hooiland geen akkerbouw mogelijk was. Wat 
lag meer voor de hand dan Mi de scharverdeling als basis de 
oppervlakte bouwland te nemen die de participant door middel 
van zijn vee moest bemesten? Het is de autoriteiten, die vast-
stelden dat "ider twe lopenstal drie schar sullen hebben", dui-
delijk geweest, dat de oppervlakte weide minstens het dubbele 
moest zijn van het bouwlandareaal van een hoeve om de vrucht-
baarheid enigszins op peil te houden. 

Bovendien werd deze relatie a. h. w. opgedrongen door de si-
tuatie in de aangrenzende streken met doorgaande hoeven. lifer 
imniers hing de oppervlakte van het grasland samen met het in 
deze]Sde strook gelegen bouwland. De verhouding die te Eestrum 
in 1612 werd aangehouden (ongeveer tweemaal zoveel wei- als 
bouwland) blijkt ook uit te komen voor doorgaande hoeven elders 
in de Friese Wouden. Te Boyl werd in 1786 een hoeve verkocht 
(P. B. 2 Wstw. 1786 p.16) met o. m. "15 Schepel Bouwland, met 
3 a 4 koegang weidland sampt veen en heydveld". flier was 15 
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schepel (0, 87 ha) bouwland (gelljk aan de twee lopenstal van Ees - 
trum) gekoppeld aan 3 a 4 koegang (=schar) weide. Deze relatie 
was hier van ruinitelijke en economisehe aard. 

Cuipers, die in Eestrum een oud niarketype dacht te hebben 
gevonden, interpreteerde deze relatie vanuit een eenzijdige rechts-
historisohe opvatting. Bovendien achtte hiJ de Eestrumse verhou-
dingen kenmerkend voor een aantal andere, waaronder zuiver 
doorgaande, Oostergose nederzettingen; niet alleen te Ooster-
meer, Suanieer en Noordermeer, doch ook te Giekerk (39 p.  183) 
trof de schrijver de situatie aan, dat het scharrecht aan het 
bouwlandbezit was verbonden. 

Postma (209 p.62  e. v.) wees op de zwakke bewijsvoering In 
het betoog van Cuipers. Door Cuipers (39 p.185) werd als bewijs 
voor zijn stelling, dat het bouwlandbezit het scharrecht ook te 
Noordermeer beheerste, de volgende passage uit de Beneficiaal-
boeken (1543) aangehaald; '12 pondemaet saedtlandt ( ... ) ende 
graslandt in den Meenschaer, met ses mansmat hoylandt, dair-
thoe behoerende". Postma (209 p.64) gal als zijn mening, 'dat 
daze landen bij elkaar in ê€n zathe gebruilct werden, verder 
niet". Duidelijk toonde Postma aan, dat het samengaan en samen 
genoemdworden van bouw- en grasland iets geheel anders is, dan 
dat deze hoevedelen door een rechtsbetrekking met elkaar zijn 
verbonden. Bij de doorgaande hoeven kan het "behoren" op de 
ligging van deze bedrijisbases in êên hoevestrook slaan. Slechts 
met betrekking tot Eestrum en Oostermeer aanvaardde Postma 
de theorie van Cuipers. 

De hoollanden zijn in de onregelmatig gestructureerde neder-
zettingen van Zuidoost-Friesland naar het schijnt langer in ge-
meenschappelijk gebruik gebleven dan in de wegdorpen, waar een 
evenredige verdeling ervan op eenvoudige wijze door het door-
trekken van de zwetsloten plaats kon vinden. De hooioogst ge-
schiedde individueel, maar voor en na deze arbeid werden de 
maden als maadmeenscharren (boeremaden, mandelige maden) 
beweid. Te Oosterwolde wordt in de Benificiaalboeken bijv. ver-
meld "een madt hoylandes op hillegemaet, zonder voerweyde ende 
naweyde" (B.B. p.48). Doch in verschillende esaclitige neder-
zettingen lagen de maadpercelen ook buiten voor- en naweide 
niet vast, doch wandelden (bijv. in de "Wandelmaad" te Appel-
scha, 180 p.43). De Jong (108 p.77) vermeldt voor Appelscha 
dat het eigendomsrecht op de maden hier pas in 1820 werd vast-
gelegd. Toch wordt er in 1844 nog geklaagd over het nadeel 
van het gezamenlijk hooien en weiden. "... Ookliggen de hooi-
landen teveel door elkaar zonder behoorlijke afscheiding; dat 
massaal hooien en weiden en die oude slenter is een verderf 
voor de verbetering" (14). 
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B1J de esachtige dorpen lagen meerdere maadvelden waarin 
een aantal boeren land had liggen en waarbij men tijdens de 
hooioogst beurtelings een ander perceel in gebruik had. Zo wordt 
bij Oosterwolde in 1700 genoenid "de mandelige maad de Grote 
Horst genaemt..." (F.R.Ostw. p.173). In bet Aekingerbroek 
hadden de hoeven 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26 en 29 van Appel-
scha elk enige percelen in gebruik. Hier werd de term "sool-
stede" gebruikt voor een aandeel van Ca. 2, 5 ha in dit Broek. 
In een koopakte uit 1828, vermeld bij De Jong (108 p.73), wordt 
o. m. genoemd: "voorts 66n zoolstede in de ongescheiden velden 
en duinen benevens zodanig aandeel of ongeveer 2 bunder 50 
roeden hooiland in het Aekingerbroek. . . 	In een andere akte 
(108 p.72) heeft een hoeve twee soolsteden heide en duinen en 
5 ha in het genoemde Aekingerbroek. Ben dergelijk aandeel van 
2,5 ha lag op versehillende plaatsen in het Broek dat in zeer 
smalle stroken was verdeeld (zie p. 82). We zien Her dus, dat 
zo'n maadveld wat de gebruiksvorm betreft grote overeenkomst 
met de meenschar vertoonde en dat in de esachtige nederzettingen 
deze gebruikswijze lang haar karakter behield. Hiertoe zal on-
getwijfeld het nijpend tekort aan goed hooiland hebben bijgedragen 
(14; 5 p. 34), evenals de onregelmatige percelering van de hoeven 
in het algemeen door bet onregelmatige relief. 

In enicele dorpen, o.m. rond bet Bergumermeer, kwam de 
term "ploeggang" voor. Zoals reeds is opgemerkt (p.45), kwam 
Postma (208) tot de conclusie dat een ploeggang het tot een 
volle hoeve behorend land was of een daaraan gelijkwaardige 
hoeveelbeid. 

Nu was in Noordermeer aan de hele en halve ploeggangen 
in 1598 het scharrecht voor resp. 4 paarden en 2 paarden in 
de meenschar verbonden (Sminia- archief no. 1815). Algra (3 p. 142) 
ziet (in tegenstelling tot Postma) in de ploeggang een waardeel, 
een aandeel in de meenschar; hij noemt verschillende opgaven 
in archivalia, waaruit deze betekenis blijkt. De omvang van een 
ploeggang varieerde. Op de Landdag in 1539 werd voorgesteld 
aan des formules over het stemrecht toe te voegen... "ende die 
ploechganghen bruiken ofte hebben, ofte anders tenminste met 
sea schaer beesten these hebben te boy ende gras" (3 p.140). 
Ben ploeggang werd dus min of meer gelijkwaardig geacht aan 
bet weiderecht voor zes runderen. In 1598 (Sminia-archief no. 
1815; 3 P.  124) heeft Popcke Eelcema een ploeggang; hij weidt 
vier paarden en zeven schapen. Daar een schapenschar koe- 
of paardeschar was, komt dit ongeveer overeen met bovengenoemde 
6 schar. Rekenen wij een schar of gras op 0.5 ha (240 vierk. 
roeden) dan komt de ploeggang als weide-aandeel overeen met 
ca. 3 ha grasland, wat niet veel verschilt van de 2, 5 ha die 
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in Appelscha als "soolstede" werd betiteld. Wanneer de verge-
lijking doorgetrokken wordt tot de doorgaande hoeven, waar in 
sommige streken per 2 roeden een koe werd geweid (p.51). dan 
is het zeker niet toevallig dat veel hoeven (ook pastoriehodven) 
12 roeden breed waren (gemiddelde br. 13,6 roeden in 9 West-
stellingwerfse dorpen, p.  38). 

flat de maden oorspronkelijk collectief eigendom van de bouw-
landbezitters zouden zijn geweest, zoals Cuipers (89 p.  117) met 
betrekking tot Eestrum stelt, is wel waarschijnlijk, tenminste 
wanneer wij in pinats van "bouwlandbezitters" "bewoners van 
stemdragende hoeven" lezen. Ook Postma (205 p.  172) denkt aan 
een oorspronkeijke eigendoms- en gebruiksvorm van de hooi-
landen, die in grote trekken gelijk is aan de wijze waarop de 
onverdeelde woeste gronden nog lange tijd in eigendom en ge-
bruik waren. Maar reeds vroeg zijn de maden verdeeld in (soms 
nog met elkaar wisselende) aandelen. 

Do onverdeelde heidevelden en venen werden in de esachtige 
nederzettingen nog tot in deze eeuw gemeenschappelijk gebruikt. 
Anders dan in de wegdorpen, waar het aandeel in het veld door 
de hoevebreedte werd bepaald, ontstond in sommige esachtige 
nederzettingen een vorm van een waardelenstelsel. 

In Tronde had ellce hoeve recht op het "onverdeelde één achtste 
gedeelte" van de venen en velden (191). Daar de acht hoeven 
hier niet even groot waren, zijn doze "achtste delen" als waar-
delen te beschouwen; ook in Drente was een bepaalde waardeels-
grootte niet verbonden met bedrijven van gelijke omvang. Wan-
neer, zoals Postma (209 p. 66) zegt, er in Tronde bij verkopin-
gen nogal eens een stuk bouwland genoemd wordt "met veen, 
volt ende veltslag daertoebehorende", dan betekent dit dat de 
woeste grond die in gelijke breedte achter bet bouwland ligt, 
erbij verkocht wordt. Men had in Tronde, zoals uit de perce-
lering op de Tronder Haar bijv. blijkt, een vrij ontginnings-
recht in de onverdeelde grond (p.  79). Dat men zijn aandeel 0-

verschreed behoefde niet te worden gevreesd, daar "de Huis-
lieden onmogelijk in staat zijn, om, ingevalle meerdere landen 
wierden aangemaakt, deselven behoorlijk met mist of doug te 
onderhouden" (B.A.455, 18 dec. 1803). 

Het vrije aangraven in de meente is ook op de perceels-
vormenkaart van Boekelte en Rijsberkampen (fig. 10; p.  78, 79) 
te constateren. 

Ook werd in Tronde "de vercopers gerechtigbeyt aan bet 
feene ende volt" wel afzonderlijk verkocbt (209 p.66), waaruit 
bet waardeelskarakter van deze "gerechtigheyt" blijkt. 

InAppelschawordtde reeds eerder vermelde "soolstede" (p.94) 
als eenheid genoemd bij de rechten in de ongescbeiden gronden. 
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Bij een hoeve konden een of twee "soolsteden heide en veen" 
behoren. Het veld ten zuiden van de Boerestreek heette ook wel 
tide  Voertion Soolsteden" naar de 14 hoeven van de Boerostreek 
die in dit void gorechtigd waren (p.82). Doze soolstede was 
dus een waardeel. Toch ontbrakon ook in Appelseha de verdere 
marke -insteuingon. 

De term Tlveldslagti  die we bij Tronde ontmoetten, is een aan-
deel in een soms reeds verdeeld stuk woeste grond, al of niet 
in het verlongde van de hoeve liggend. Was hot laatste het ge-
val in Tronde, waar een veldslag achter het bouwland lag, in 
Appelseha lag dit aandeol verder weg, misschien nog niet afge-
gronsd inhet in prinoipe reeds verdeelde veld. Bijv. bij de verkoop 
van een hoeve to Appelsoha (P.B.G 10, Ostw. 1700), waar o. m. 
verkocht wordt 'nog de geregte 3/9 parton van een Hoff, sampt 
weidinge mt Watersche Brook met Voltslag daaraan bohorende. .. 
Het veidsiag hoort hier bij do "Hoff", niet bij het weide-aandoel. 

To Weper troffen we dozelfde situatie aan als in Tronde en Hoog-
Appelscha; elk van de zeven hoeven had recht op êên zeven-
de deel van de venon en veldgronden van Weper (109 p.54). 

De naam "mark' die we in de rijdorpen alleen te Oldeborkoop 
aantroff en en dan waarsehijnlijk niet op gemeensehappelijk ge-
bruikte grond botrekking hebbend (p.43), komt in de esachtige 
nederzottingen alloen voor te Weper-Jardingo. In 1543 wordt or 
gesproken over 'eon halff pondosmaeto hoylandes, gelegen in 
Jardingormarek", 'eon stucke hoylandes bij Jardingormarok" 
(B.B. p.  42). Do Jong (109 P.  54) vermeldt een koopakte van 
omstreeks 1828, die als volgt begint: 'Eon zathe lands met hui-
zinge en verdere aanhorigheden staande en gelogen in hot Buurt-
schap Weper, strekkende zich ton Westen in do rivior de Kuinre 
tot ten Oosten door de ongoscheidon Markte tot aan do landschei-
ding van Drente... 

Samenvattond zion wij dus, dat in do esachtige nederzettingen 
eon zokero waardelonrogoling gopaard ging met hot vrije ont-
ginningsrecht in de voldon. Men zou hier dus van "onvollodige 
markon"kuzmon sprekon omdat do vrij strakke rochtorlijko or-
ganisatio van do Drontso markon, welico haar neorslag vond 
in do markorochten, hier ontbroekt. 

Toch was ook in de markon hot ontginningsrocht niet zo be-
porkt als men wol eons suggoroort. Zoals Mffl.ler-Willo (173) 
on Mortensen (167) bowozon, vond bijv. op do "Langstroifen" 
esson algemeon aangraving plaats in do aangronzonde marko-
grond. Ook in Oost-Nederland kwam hot individuoel aangraven 
voor, zoals to Ruurlo (104 p. 109) on to Rolde (152-I11 p.238, 
Anl. 68 IV). Ook wijst hierop hot Drentse Landsdagbesluit van 
1637 "... ieder, die in Gemeono Morckte gowaerdeelt is, mag 



in heidevelden met goede orde eikerthout poten en in eigendom 
behouden T ' (42 p.50). Begrijpelijkerwijs maakte dit eikehakhout 
later wel plaats voor bouwland. 

De mate waarin aangraving werd gerealiseerd, was uiter-
aard beperkt door bedrijiseconomisehe factoren (voldoende mest, 
dus voldoende grasland, genoeg arbeidskrachten) en door ju-
ridische factoren (toestemming van markegenoten of feodale 
grootheden). De 'Bifang', de eigenmachtige, doch legitieme oc-
cupatie op de marks, werd door Bethge uitvoerig besproken 
(15). 

Cuipers (39 p.  21, 22, 65) betoogde, dat het vrije rodingsrecht 
te Festrum nooit had bestaan en dat onttrekking van een stuk 
aan de gemene heidevelden steeds collectief pleats vond. Als 
bewijs gaf Cuipers hiervoor alleen de verdeling van de gemeen-
schappelijke heide in 1638, waarbij de hoeven pro quota van de 
oppervlakte erbij behorend bouwland hun deel kregen toegewe-
zen. Cuipers achtte individuele bouwlanduitbreidingen onrnoge-
lijk, omdat op deze wijze een boer die heide ontgon de anderen 
zou benadelen door het grotere weiderecht dat hij hierdoor 
kreeg. 

Cuipers ging er echter aan voorbij, dat de regelingen van 
1612 en 1638 in het geheel niet impJiceerden, dat voordien de 
relatie tussen bouwlandoppervlakte en aandeel in de gemeen- 
schappelijke velden (heide en weide) ook reeds bestond. Integen-
deel, het ontbreken van de typische marke-instellingen te Ees- 
trum, zoals Cuipers zelf ook opmerkte (39 p.220 e.v.), wijst 
erop dat er geen gemeenschappelijke regelingen bestonden, noch 
met betrekking tot de "bouwlandrechten", noch wat betreft het 
ontginningsrecht. De verdeling van de gemene heide in 1638 
naar het bouwlandareaal van de verschillende hoeven werd van 
boven af geregeld. De relatie welke hierbij werd gelegd tussen 
bouwlandoppervlakte en heide -aandeel,werd logisch gesuggereerd 
door het verband dat in alle doorgaande hoeven in alle Friese 
rijdorpen tussen deze twee bedrijfsbases bestond (p. 92). 

Dat het stichten van nieuwe hoeven wel degelijk mogelijk was, 
wordt door Cuipers zeif naar voren gebracht (39 p. 113 noot 3): 

Het stichten van een nieuwe sate was geheel een zaak van 
den individueelen ingezetene (d. i. bouwlandeigenaar) die maar 
moest zien dat hij ergens een hornleger voor huisbouw schiep 
en daaronder bouwland samengebracht". Men mocht dus niet zelf-
standig ontginnen; het ontstaan van nieuwe hoeven was volgens 
Cuipers niets anders dan hergroepering van bouwi.anden. 

De hornlegers die op de Ees zijn gelegen (no. 22 en 23) en 
op de Geesten (24, 25 en 26) zijn volgens Cuipers (39 p. 132) 
van jongere datum dan de "Buorren"-hoeven. Ze zouden, naar 
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de percelering te oordelen, in de Ees en de Geesten zijn 'uit-
gesneden", over de reeds bestaande esakkers heen zijn aange-
legd. Cuipers vermeldt hierbij de opvatting van Swart (241 p.  26), 
dat op een ees of geest geen horniegers voorkomen. 

De percelering van de Ees (op de Geesten is de percelering 
bij de daar [iggende horniegers niet afwijkend) is echter kamp-
achtig, vooral rond de genoemde boerderijen met floreennum-
mer 22 en 23. Toponiemen als "Old Hornleger T  (kad.no.0 480) 
en "Scheunepolle t ' (no. C 61) wijzen hier ook op. Een "polle' was 
in oostelijk Friesland de naam voor een kamp- of keuterhoeve. 
In 1638 deden de Iceuterplaatsen niet mee met de heide- en meen-
scharverdeling; volgens de stelling van Cuipers zouden ze als 
bouwlandbezitters wel meegedeeld moeten hebben. De 'Scheune-
polle" (fig. 12) komt op het minuutplan van 1807 en op de verde-
lingskaart van 1638 voor, maar is door Cuipers niet op bij-
lage H van zijn werk overgebracht. AUeen de stemdragende hoe-
venwaren deelgerechtigd. Ook te Eestrum was de stem belangrij-
ker dan het bouwlandbezit, als het orn rechtskwesties ging. 

Na 1638 zal er in Eestrum geen particuliere ontginning van 
gemeenschappelijk veld hebben plaats gevonden, daar in dat jaar 
de resterende heide werd verdeeld; vôôr 1638 is particuliere ont-
ginning aannemelijk op grond van het perceleringspatroon en de 
hoevenindeling, met name aan de rand van de Ees en het Kort-
land. 

3. DE BEDRUFSVORM 

Wat in hoofdstuk II gezegd is over de bedrijfsstructuur, de hoe -
vegrootte en de vorm en inrichting van de boerenhuizen geldt in 
grote lijnen ook voor de esachtige nederzettingen. De hoeveellzeid 
woeste grond was relatief lets groter, de oppervlakte wei- en 
hooiland iets kleiner, de bedrijfsstijl nog wat meer 'trents" dan 
in de rijdorpen. De oudere typen boerenhuizen handhaafden zich 
in het zuidoosten van Friesland het langst, doordat verschuivingen 
in de bedrijfsstructuur hier op beperkte schaal pas last hebben 
plaats gevonden. 

ME 



SA ME N V ATT ING 

De onregelmatig gestructureerde nederzettingen van Zuid- en 
Oost-Friesland hebben, gelegen in een overgangsgebied tussen 
het "zandeilanden T -plateau van Drente en het zandruggengebied 
van de Friese Wooden, een tweeledig karakter. 

In de nederzettingsvorm komt het esdorpkarakter tot ulting 
in de concentrerende werking, die van de essen uitging op de 
ligging van de boerderijen; duidelijk treedt dit naar voren in 
nederzettingen die op een zandeiland of -schiereiland liggen. 
zoals Tronde. Daarentegen hebben gehuchten die op korte, o-
vaal gevormde zandruggen liggen een wegdorpstructuur: Zand-
huizen-Oost, Boekelte-West en in mindere mate Hoog-Appel-
scha. In de geconcentreerde esnederzettingen is een rnande-
brink als centrale dorpsruimte aanwezig; in de rijvormige es-
nederzettingen vindt men soms een langgerekte brink, samen-
gesteld nit de brinken van de aanliggende hoeven. 

De meeste essen van de onregelmatige nederzettingen zijn 
eenstrokig. Het doorgaande aspect van de hoeven komt bier en 
daar tot uiting in het min of meer opstrekken van de percelering 
vanaf de soolsteden, in het vbôrkomen van toponiemen die ook 
in de doorgaande hoeven worden aangetroffen en in de sterk ver-
snipperde verkaveling langs de beekjes. 

In eigendoms- en gebruiksvorm tenslotte komt het tweeledige 
karakter evenzeer naar voren. Enerzijds is er, getntegreerd 
in een geheel Drentsefl  bedrijfsstijl, het gemeenschappelijk ge-
bruik van weide en heide tot ver in de negentiende eeuw geweest, 
zelfs in de vorm van een waardelensysteem (soolsteden, ploeg-
gangen). Anderzijds ontbraken de typische Drentse marke-instel-
lingen en waren bovengenoemde kenmerken van eigendoms- en 
gebruiksvorm, zij het in verzwakte mate, ook aanwezig in de 
wegdorpen van de Friese Wouden. 
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HOOFDSTUK flT 

HET LANDSCHAP VAN PLEISTOCEEN Zulu WEST-FRIESLAND 

A. Het fysisch milieu. 

Ten westen van het zandruggengebied van de Friese Wouden 
liggen, omringd door jongere aizettingen, nog een aantal plei-
stocene streken. De middelhoge zandgronden waarop Joure ligt, 
zetten zich via een overgang van. lage zandgrond naar het zuid-
westen voort in de opduikingen van St. Nicolaasga en Idskenhui-
zen, bestaande uit niet-lemige zandgrond. Nog verder naar het 
zuidwesten ligt op een smalle uitloper van het bovengenoemde 
zandeiland Tjerkgaast, waarna men ten westen van Sloten in het 
Gaasterlandse zandgebied komt. 

Gaasterland wordt aan de landzijde begrensd door klei-op-veen 
(humeuze tot venige Met op humusarme zware lclei, Nebo-Fr.) 
en klei-op-zandgrond, behalve ten westen van Baichuizen en 
Mirns, waar jonge zeeklei ligt. De randen van het Gaasterland-
se plateau bestaan uit hoge ruggen van keileem en het verwe-
ringsmateriaal ervan (de z. g. "gaasten' of "hogen"), met daar-
tussen lagere gedeelten van zwak-lemige fijne zanden, z. g.  "laar" - 
podzolgronden (11 p.30). Tenslotte wordt het centrale deel van 
Gaasterland gevormd door een brede strook hoge zandgrond 
(Nebo no. 118), van het zuidwesten naar het noordoosten lopend, 
met uitstulpingen naar het westen (Hemelum) en oosten (Nije-
mirdun). 

De pleistocene verbinding van het Gaasterlandse plateau met 
de zandhoogten van Warns en Koudum is door holocene afzettin-
gen aan het oog onttrokken, doch de keileembodem van de Morra 
(24 p.52) vormt een schakel tussen de Hemelumer en de Kou-
dumer Gaast. De laatstgenoemde rug wordt door stroken zwak-
lemige zandgrond geflankeerd, terwijl aan de zuidzijde naar het 
knipkleigebied een overgangszone van klei-op-zand ligt. 

Het sterk golvende karakter van het Gaasterlandse pleistoceen 
is veroorzaakt door het op korte afstand been en weer bewegen 
van het ijsIront in het Riss-glaciaal (95 p.  11). Bij de op deze 
wijze in het terrein gevormde ruggen is een stuwing van de pre-
glaciale ondergrond geconstateerd. De dekzandlaag, die later o-
ver deze glaciale vormen kwam te liggen, icon de bultige op-
bouw niet verbergen. Toponiemen met het bestanddeel 'bergen" 
komen in Gaasterland dan ook vrij veel voor. De kaart van Scho- 
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tanus-Halma vermeldt o. m. de "boy Bergen", "Blfbergen". de 
"Hooge Bergen  en de "Sondeler Bergen". 

Deze "bergen" en de "gaasten" of "hogen" vinden we viii. aan 
de rand van het Gaasterlandse zandpiateau, zodat dit gebied een 
"doorgezakte" reiiëulijn vertoont. bet middengedeelte heeft een 
zwak golvend opperviak, hoewel bet relief van het dekzand hier 
en daar werd afgevlalct door stuifzand (95 p.  24). 

De natuurlijke afvloeiing van Gaasterland werd door het holle 
relief belemnerd. De uitgeslepen beekdalen, die het pleistocene 
landsehap aan de westzijde van het Drente plateau kenmerken, 
ontbreken hier. bet overtollige water verzamelde zich in meer-
tjes en poelen; op de kaart van Schotanus-Halma (1718) telt men 
er verscheidene, zowel op het centrale zandplateau op plaatsen 
met ondiep liggend keileem, ais aan de zuidrand waar bet wa-
ter niet zeewaarts kon door de strandwai.len en keileemruggen 
(kliffen) lang de kust. 

Doordat de hoogte van de keileemlaag in de ondergrond va-
rieerde, liep de waterhuishouding van de verschiUende "gaasten" 
of "hogen" uiteen. Mooy (166 p.  393) verklaart bieruit, dat som-
mige van deze hoogten voor bouwland werden gebruikt, terwijl 
andere ten dele met grasland waren bedekt. De invloed van de 
ligging van de keileemlaag op de hoogte van de grondwaterspiegel 
werd door Heyink (95) uitvoerig beschreven. Hieruit blijkt 0. M. 

dat hoger gelegen gronden, zoals rond Oudemirdum, vochtiger 
kunnen zijn dan lagere gronden, doordat de keileemlaag in de 
ruggen vaak zeer ondiep ligt. In bet algemeen hebben de Gaas-
terlandse gaasten echter een grondwaterpeil dat meer dan 40 cm 
en minder dan 140-200 cm beneden bet maaiveld ligt. 

De mens paste zieb ook op bet Zuidwestfriese pleistoceen bij 
de vormung van zijn cultuurlandscbap vrij sterk aan bij de na-
tuurlijke gegevenheden. In de middeleeuwen was een groot deel 
van bet Zuidwestfriese zandgebied bedekt met beide en zandver-
stuivingen. Enerzijds werd, evenals in de zuidelijke Friese Wou-
den, een natte beidevegetatie bevorderd in die delen, waar bet 
relief ongunstig was voor een vlotte afvoer van bet overtollige 
water of waar de keileemlaag ondiep lag. Anderzijds kan de reeds 
vroeg aanwezige bewonung in deze streken (die bijv. biijkt uit 
het bunebed bij Rijs (70; 55 p.  165 e. v.) de uitbreiding van de 
beidevelden bebben bevorderd. In de zeventiende eeuw zijn 
zandverstuivingen en heidevelden op grote scbaal bebost; op de 
kaart van Scbotanus-Halma (1718) staan 0. m. boscomplexen bij 
Mirns-Bakhuizen (bus), bij Oudemirdum (Joldren Bosch) en Nije-
mirdum (Lykiama Bosch) aangegeven. 

Op de kelleemruggen in de randgebieden was een bosvegetatie 
aanwezig indien de leemlaag niet te diep lag. De "holt"-topo- 
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niernen komen bier in de zeventiende en achttiende eeuw dan ook 
voor, in tegensteUing tot de "wold"-toponiernen, die men in de 
vochtiger streek ten noorden van bet Gaasterlandse plateau aan-
treft. Evenals in de Friese Wouden heeft de occupatie vooral 
pleats gevonden in de overgangsstrook van de gaasten waar 
plaatselijk voldoend hoge gronden voor bouwland aanwezig Wa-
ren, terwijl de lagere gronden buiten bet zandplateau voor wei-
en hooiland konden dienen. 

Heyink (95 p.  14) constateerde eveneens dat de nederzettingen 
bijna alle in bet randgebied van bet Gaasterlandse plateau lig-
gen en dat de verbindingswegen voornameiijk aan de voet van of 
over de keiieemruggen lopen (zoals de weg van Balk naar Harich-
Westerend en de weg van Oudemirdum via .Nijemirdum en Sondel 
naar Wyckel). 

B. De nederzettingsvonn 

1. INLEIDING 

De typering, die de nederzettingsvonnenkaart (IX-1) van de 
Atlas van Nederland geeft van de Zuidwestfriese pleistocene dor-
pen, ni. 'esdorpen van bet Drentse type", is nader te onder-
scheiden. Bovendien liggen aan de noordrand van bet centrale 
zandgebied twee wegdorpen, nl. Harich en Ruigahuizen. Parallel 
aan de occupatie-as van daze dorpen loopt ten noorden ervan 
de "Woldweg' waaraan de vier nederzettingen van de Noord-
of Tgawolden (Oudega. Nijega, Kolderwolde en Elahuizen) hg-
gen. Deze woiddorpen zijn laagveenontginningsdorpen, doch wor-
den, daar zij een deel vormen van de historisch-geografische 
eenheid van het Zuidwestfriese pleistoceen, verderop wel nader 
besproken. 

Allerlei gradaties tussen bet kernesdorp en bet wegdorp zijn 
in Gaasterland en omstreken vertegenwoordigd (fig. 1). Uit de 
verspreiding van de verschillende nederzettingstypen blijkt, dat 
aan de zuid- en westrand van bet Gaasterlandse plateau de kern-
esdorpen liggen en dat in het overige gebied en op de pleisto-
cene opduikingen ten westen van Gaasterland de andere esdorp-
typen ailsmede de min of meer zuivere wegdorptypen voorkomen. 

Keuning (122 p.19) spreekt t. a. v. de nederzettingen op bet 
Zuidwestfriese pleistoceen van "gefrustreerde esdorpen". Tn 
Gaasterland bestaat deze frustratie uit bet ontbreken van water-
lopen met boolland hangs de oevers; in de zanddorpen van Heme-
lumer Oldeferd nit bet gernis aan woeste gronden. Hierbij kan 
worden opgemerkt dat bij de Gaasterlandse nederzettingen de 
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wei- en hooflanden vooral op de kiel-op-veen- en klei-op-zand-
grond lagen, in grote velden bijeen; een verdeling in stroken 
loodrecht op de rivier, zoals in de Drentse maden, was in de 
meeste gevallen niet mogelijk. 

2. DE 

Oudemirdum, Bakhuizen en lVlirns zijn te kenschetsen als 
kernesdorpen van het Drentse type wat betreft de nederzettings-
vorm. De boerderijen staat op een kleine opppervlakte geconcerl-
treerd, het wegenpatroon is stervormig en de bouwlanden liggen 
dicht bij de nederzettingskern op een gaast of een hoog bijeen. 

Oudetnirdum is een kernesdorp met filialen. Gortburen, Gaast-
buren, Oldemarderhoek, Spitsbergen, Vierhuizen en Elfbergen 
behoorden vanouds onder dit dorp (Sch. 1857). Het eigenlijke dorp 
heeft een brink, die in de vorige eeuw beplant was met bomen 
en waarop de dorpsput was gelegen (201 p. 290). Omstreeks 1830 
wordt van de brink (kad. no. E 497) en van nog een aantal andere 
percelen (E 422, E 483 t. e. m. 487) in en bij het oude dorps-
centrum opgegeven; "eigenaar het dorp Oudemirdum" (0. A. T.). 
Het is niet duidelijk, of de Oudemirdumer brink is samengesteld 
uit de ruimten rond de aanliggende boerenhuizen, zoals dat in een 
Zuidoostfries kernesdorp als Tronde werd geconstateerd. Het 
centraal gelegen dorpsplein kan bier ook zijn naam naar analogie 
met de Drentse esdorpen hebben ontvangen. 

De namen van de dochternederzettingen, waarvan een aantal 
op "-buren" of "-huizen" eindigen, verraden de jongere oor-
sprong. Ten dele zijn het micro-vormen van bet moederdorp. 
Zo hebben Elfbergen en Vierhuizen een afzonderlijke gaast (it, 1652; 
F.R.G. 1768 p. 164). Deze bouwlanden hebben, evenals de Oude-
mirdumer gaast, een 50 tot 80 cm dikke humeuze laag (95 
biji. 2). De Gortburen bestaan uit een aantal boerderijen die 
langs de weg naar Nijemirdum liggen buiten het kernesdorp. Ook 
liggen er enkele hoeven (de Dollen) ten zuiden van het bouwland-
complex. 

De concentratie van de bewoning in deze nederzetting is ten 
dele te verklaren uit de hoogteligging. De dorpskern ligt op een 
zuidelijke uitloper van het centrals zandgebied. van Gaasterland; 
aan de oostzijde van de nederzetting ligt een hoge keileemrug. 
Het dorp is geconcentreerd tussen de twee delen van een hoogte 
van keileemverweringsgrond (Nebo no. 111) waarop de bouwlanden 
liggen. Deze bodem heeft een 50 tot 80 cm dik humusesdek en 
wordt in de nieuwe bodemclassificatie als enk-eerdgrond getypeerd. 
Dewei- en hooilanden liggen op het klei-op-zand-en klei-op-veen-
gebied ten zuidoosten van het dorp; bovendien is de keileemrug 
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van het Oudermirdumerklif vanouds grasiand (Eekhoff 1854: "de 
hooge Grazen"). De dochternederzettingen van Oudemirdum ont-
stonden op hoge zandgrond (Filbergen). Uit het reeds opgemerkte 
felt dat de humeuze bovenlagen van de bouwlanden bij deze Ii-
liaalgehuchten niet dunner zijn dan die van de Oudemirdumer 
gaast, behoeft niet te volgen dat de tijd van occupatie weinig 
versehilt. Op basis van de dikte van de aardmestlaag is weinig 

te zeggen over de absolute of relatieve ouderdom van de neder-
zettingen (193 p.  184, 185; 196 p.86; 218 p. 72). 

Bakhuizen is een kernesdorp op de overgang van hoge naar 
middeihoge, niet-lenhige zandgrond. De es, het Bakhuister Hoog, 
ook wel "de Gaast" genoemd, iigt grotendeels op keileemverwe-
ringsgrond. 

De "ordeloos" gelegen huizen van deze pleats vielen Post-
Beuckens (201 p.467) ook op. Van het bestaan van een brink is 
bier echter niets bekend. Hoeveverplaatsing heeft weinig plaats 
gevonden; Bakhuizen behoort waarschijnhjk tot de jongere Gaas-
terlandse nederzettingen. De uitgang "-huizen" wijst 1. h. a. op 
latere oorsprong (229-I1 p.  63, 64). 

Minis is wat vorm betreft een kernesdorp. De Ivtirnser Gaast 
werd, in tegenstelling tot andere gaasten, in de achttiende eeuw 
voor een groot deel voor weiland gebruikt (F. R. G. 1768 p.  268, 
273) vooral omdat bier aan de kust geen keileemverweringsgrond, 
doch wel keileem (Mirnser Kill) aanwezig is. Wel wordt er een 
"Olde Gaast" vermeid, die als bouwiand werd gebruikt ("Tjeerd 
Herres3ackerensaadlandopde Olde Gaast',F. H. G. 1758 p.205). 
De "Skuniaburren" (Schuiniabuurt, Eekhoff 1854) behoort onder 
Mirns. Daar Mirns al vroeg vermeld wordt (in 1132 Midlinghe, 
N. G. N. -TV. p.  182), is Bakhuizen ais een dochternederzetting van 
Mirns te beschouwen. De twee plaatsen worden veelal in 'e'en 
adem genoemd en de kaart van 1854 geeft er ook geen dorps-
grens tussen aan. 

Hemelum is een flankesdorp. De boerderijen zijn langs de 
westzijde van het Hemelumer Hoog gelegen, behalve de 'Nije- 
buren" die later zijn ontstaan aan de "Olde weg" (B. B. p.  450) 
naar Koudum. De Nijeburen is een kleine wegdorpnederzetting 
van hoeven die van de Morra tot de bouwianden opstrekken. Nog 
later hebben zich in de Hemelumer venen aan de oostzijde van 
het Hemelumer Hoog boeren gevestigd. De langgerekte vorni 
van het dorp Hemelum zeif houdt verband met de vrij smatle, 
noord-zuid lopende gaast van iemig zand. Waarschijnlijk werd 
later het bouwiandeompiex in zuideiijke richting op hoger gelegen 
zwak-lemige zandgrond uitgebreid, waarbij men nieuwe vesti-
gingsplaatsen koos in de gunstlg gelegen gordel tussen de hoge 
en lage grond. Omdat de vestiging aan de oostzijde van het bog 
ongunstiger was (bier iigt klei-op-veengrond) dan aan de west- 
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zijde ervan (klei-.op-zandgrond), kwam het niet tot de vorming 
van een kransesdorp. 

Deze laatstgenoemde typering is echter wel van toepassing op 
Warns en }Coudum. De gaast van Warns is ni. geheel oxnringd 
door zware klei die vaak ongunstige eigenschappen bezit. De 
ontwatering ervan was het zwakke punt; op de topografische kaart 
(1851) lopen de Potsloot en de Boltensloot, de laatste door de 
plassen "de Lange Dam" en "het Groot-Sein' via de Geeuw naar 
de Morra stromend, ongeveer evenwijdig aan de Warnser Gaast. 

Het meest gunstige occupatiepunt lag midden op de langgerekte 
Gaast. her ontstond dan ook de dorpskern. Langs het pad over 
de Gaast, maar vooral aan het noord- en zuideinde ervan, heb-
ben zich hoeven gevormd. (Warnser Noord- en Zuidburen.) Bo-
vendien treffen we op de achttiende-eeuwse kaarten boerderijen 
aan in de randzone tussen Gaast en kleigrond. De omkransing 
van de es is, hoewel niet overal even dicht, vrij volledig ge-
worden, zodat Warns als een kransesdorp kan worden getypeerd; 
het toponiem "-buren" zou op secundaire oorsprong kunnen wij-
zen. 

Kouduin is ook een kransesdorp, waarschijnlijk van het se-
cundaire type. Door de gunstige omstandigheid dat de eigeniijke 
gaast geflankeerd wordt door twee langgerekte stroken zwakle-
mige middelhoge zandgrond, was hier meer terrein voor aanleg 
van bouwlanden dan op de Warnser Gaast en ontstond er, met 
name langs de Benedenweg, een aaneengesloten bewoningsrij 
(het Oostend), tussen de dorpskern en de Bovenburen gelegen. 

Het meest merkwaardige aspect van de nederzettingsvorm van 
Koudum is, dat deze gelijkenis vertoont met het wegdorptype. 
Vooral het wegensysteem doet deze overeenkomst naar voren 
komen. Drie ongeveer parallel lopende wegen over de Gaast 
dragen namen die we bij de wegdorpen in de Friese Wouden 
ook ontmoetten. De meest oostelijke weg, die aan de hoge dorps-
zijde ligt, best "Bovenweg" (Eekhoff 1851); in 1543 (B. B. p.  457) 
is deze ook als "Breeds wech" vermeld. Ongeveer midden over 
de Gaast loopt de "Middelweg" (in de Friese Wouden de "Bin-
nenweg"), in de zestiende eeuw ook genoemd "de Smaele Wech" 
(B. B. p.  453, 454, 457), "het Middelpad" of "de Lyckwech" (id. 
p. 449). In sommige wegdorpen in oostelijk Friesland stond de 
Binnenweg ook onder de naam Lijkweg bekend (te Nijeholtpade 
bijv.). Aan de westzijde van de Gaast, die als "lage" zijde ge-
interpreteerd kan worden (in 1851 lag hier nog het Haanmeer), 
liep de 'Benedenweg" waarlangs de boerderi.jen van het Oosteind 
stonden. Men kan deze weg vergelijken met de buitenwegen in 
de Friese Wouden; het verschil is echter, dat er in de Woud-
dorpen langs deze wegen weinig of geen bewoning was. In 1543 
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(B. B. p.  449) wordt ook "de Laen" vermeld, die evenals in de 
wegdorpen (p.10) de verbinding tussen de parallel lopende we-
gen vormde. 

De hier beschreven gelijkenis tussen de nederzettingsvorm 
van Koudum en die van de wegdorpen berust op een op identieke 
wijze gebruik maken van de natuurlijke gegevenheden. De lang- 
gerekte zandrug, geflankeerd door de lagere gronden, had in 
beide streken een gerekte occupatiewijze loodrecht op de zand- 
rug tot resultaat. Doch, zoals wij nog zullen zien, is Koudum 
wat de percelering betreft geenszins een wegdorp; de doorgaan-
de hoeven ontbreken hier. De voor akkerbouw geschikte gronden 
waren slechts plaatselijk aanwezig, zodat rond de Gaast een 
kransesdorp ontstond waarvan de bouwlauden in "Gemengelage" 
lagen. 

Op de zuidelijke, brede uiti.oper van de Koudumer Gaast hg-
gen Groot en Klein Weste (in tegenstelling tot bet QQeind), 
bestaande uit enkele hoeven. Hoewel de omkransing van de Gaast 
vooral aan de oostzijde onvolledig is en er dus enige gelijkenis 
met het flankesdorp valt waar te nemen, is de occupatie aan 
drie zijden van de Gaast zodanig dat men de nederzetting tot de 
kransesdorpen kan rekenen. De toponiemen van de buurten bui-
ten het dorpscentrum doen ook bier een secundaire oorsprong 
vermoeden. 

Het gehucht Scharl, ten zuidwesten van Warns, is een flank-
esdorpje. Aan de noordwestzijde van bet kleine bouwhandcom-
plex, op een lemige zandhoogte gelegen (+ 3,5 m N. A.P.). zijn 
de boerderijen geconcentreerd. Bouwlandaickers worden bier o. m. 
in 1711 (205 p.  47) vermeld. De nederzettingsvorm en de per-
ceelsvorm lijken sterk op die van bet dorpje Gaast, ten noor-
den van Workum aan de kust gelegen, dat door Postma (205 
kaart VIII) is besproken. 

Wyckel, Sondel en Nijernirdum, aan de zuidoostzijde van bet 
Gaasterlandse plateau, zijn als losse esdorpen te typeren. In de- 
ze nederzettingen werkte de es (gaast) weliswaar concentrerend 
op de situering van de hoeven, maar de dorpskern kwam slechts 
in geringe mate tot ontwikkeling. 

Wyckel higt aan de noordoostzijde van de boge bouwlanden 
(o. a. het "Heerenhoog"). Humuspodzolen en keileemgronden met 
een matig dikke (30-50 cm) bovenlaag komen bier vooral voor, 
de dikkere aardmestlagen van de enkeerdgronden ontbreken hier. 

Behalve een kleine nederzettingskern is er langs de weg naar 
Shoten en in de Wyckeler Yberd (op de kaart van Eekboff ver- 
vormd tot 'Ee-buurt") bewoning van bet wegdorptype. Op grond 
biervan en door bet bijeenhiggen van de bouwlandakkers op de 
Wyckeler Gaast moet deze nederzetting als geheel echter tot het 
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rijvormige esdorptype gerekend worden. 
De betekenis van het toponiem 'Yberd' is niet duideiijk. Sam-

migen, zoals Santema (221 p.  125) -aansluitend bij Van der As 
(I-Xllp. 660)-, verklarende naam als "Ee-bird", een buurt waar-
bij landerijen liggen die uitwateren op de Ee (bier de Olde Ee 
tussen Sloten en Tacoziji). Zowel Van tier As als Santema ver-
kiaren op deze wijze niet de "Yberd" die ten noordwesten van 
Sondel ligt. Of hebben we bier te maken met een geval van ana-
logie en volksetymologie, waarbij men in Sondel een "Yberd" 
gelijk ging stellen, zoai.s Van der As (i.e.) ook suggereert, met 
een "uitbuurt"? 

Sondel(fig. 14) ligt aan de zuidoostrand van de keileemrug waarop 
ook de Wyckeier bouwlanden ten dele zijn gelegen. Het dorp kreeg 
daardoor een enigszins langgerekte vorm, een nederzettingstype 
dat samenhangt met de "randligging". Aan de oostzijde liggen 
de klei-op-zand- en klei-op-veengronden van de Oude en Nieuwe 
Sondeler Polder. De "Heereweg" van Oudemirdum door Nijemir-
dum naar Wyckel voigt ongeveer de hoge keileemruggen die tus-
sen het hoge zandgebied enerzijds en de lagere klei- en veen-
gronden anderzijds liggen. 

De coneentrerende werking van de Gaast op de nederzettings-
vorm blijkt uit bet feit, dat de buurten de "Delburen" de 
"Sondeler Yberd", de "Wallentrog" en de "Noorderburen" (201 
p.212) aIde in de nabijheid van dit bouwlandcompiex zijn gelegen. 
Deze gehuchten hebben geen afzonderlijke bouwlandeomplexen 
die door bun hoge ligging opvallen; de gedetailleerde bodemkaart 
1:10.000 (95 biji. 2) geeft bij deze buurten, in tegenstelling tot 
de fiiiaalnederzettingen van Oudemirdum, geen enkeerdgronden 
aan (op de genoemde bodemkaart esgronden), doch humuspodzoien 
met een matig dikke cultuurlaag (kamp-podzolgronden, 11 p.  30). 

Van een omkransing van de es kan hier Met worden gesproken. 
Het rijvormige esdorp Sondel vertoont in zijn nederzettings- en 
perceeisvorm enkele aspecten van het wegdorp, hetgeen niet 
verwonderlijk is door de reeds aangeduide ' randligging". De 
hoeven langs de Heereweg hebben een doorgaande vorm, doch 
alleen wat betreft bet erf en een deel van het wei- en hooiland. 
Vrijwei alie bouwiand ligt in êên complex bij elkaar op de Gaast 
en veel wei- en hooiland ligt in grote versnipperde velden. her-
bij dringt zich onwillekeurig een zekere overeenkomst op met 
sommige Zuidoostfriese esnederzettingen ads Oud-Appeischa en 
Oosterwolde (het Oost). 

Nijemirdum vertoont, nog meer dan Wyckel en Sondel, ge-
iijkenis met het wegdorptype. Men zou deze drie dorpen in 
piaats van als rijvormige esdorpen kunnen betitelen ads "gaast-
wegdorpen", waarbij de boerderijen weliswaar in een nj langs 
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de weg zijn gelegen, doch waarbij de bouwlanden op een gaast 
een verspreide bezitsl±gging hebben. 

Langs de weg naar Oudemirdum liggen de 'Hoyteburen" (Eek-
hoff 1854), die ook wel bij laatstgenoemd dorp werden gerekend 
(8th. 1857) en langs de kelleemrug in het zuidoosten lagen en-
kele boerderijen die de buurt "Hooibergen vormden. 

3. DE WEGDORPEN 

Eên stadium verder naar het zuivere wegdorp is de nederzet-
tingsvorm van Tjerkgaast, dat op de zandrug tussen S-Nico-
laasga en Sloten ligt. Deze pleistocene strook heeft een drie-
tal delen, die van oost naar west resp. de Wollegaast (bij Span-
nenburg), de Grote of Tjerkgaast (waarop de kerk staat) en de 
Kleine Gaast heten (Schotanus-Halma 1718). De bouwlanden op 
de gaasten zijn hier grotendeels in de doorgaande hoeven opge-
nomen, maar de wei- en hooilanden liggen in een aantal velden 
bij elkaar. Tjerkgaast is ook als een gaastwegdorp te ken-
schetsen; de kenmerken van het wegdorp zijn hier zo duxdelijk, 
dat men evenzeer van een gebroken wegdorp kan spreken. 

Aan de noordzijde van het Gaasterlandse plateau liggen enkele 
vrij zuivere wegdorpnederzettingen. Deze dorpen vertonen de 
kenmerkende randligging" van de rijdorpen, terwijl de gaasten 
hier minder duidelijk aanwezig zijn dan in de rest van het Gaas-
terlandse zandgebied. Het terrein van hoge en middelhoge zand-
grand helt naar het noordwesten af en gaat via een strook lemig 
zand over in klei-op-zand- en klei-op-veengrond. 

De hoeven van Ruigahuizen strekken in de achttiende eeuw van 
de bouwlanden van Sondel tot de Lots (F.R.G. 1768). De boer-
derijen liggen vnl. op een lage tot middeihoge zandrug met kei-
leem tussen 60 en 120 cm diepte (95 bijl. 2). De bewoningsrij 
is enigszins gebroken, hóewel er geen 'kiuften" zijn te onderschei-
den. Naar de naam te oordelen, is Ruigáhuizen van late oor-
sprong. Het occupatiegebied was bovendien ongunstig; het was 
een 'ruig' landschap van heidevelden. Volgens de schrijver van 
het z. g. "Schoolmeestersboekje' (p.17) is het dorp pas in de 
zeventiende eeuw door Franse Hervorrnden gesticht. 

Op de topografische kaart van 1854 staan een aantal wegen 
vermeld, die de evenwijdig lopende Ruigahuisterweg en de weg 
langs de Luts verbonden, ni. de Lijkweg en een aantal "singels", 
zoals de Beuckens-, Jurjens- en Coenderssingel. 

De boerderijen van Harich staan alle aan of niet ver van de 
"Heereweg". Heyink (95 p.  14) constateerde, dat ze in veel ge-
vallenprecies ophetmiddenvan de keileemrugEen zijn gesitueerd. 
Er zijn vier eenheden te onderscheiden, nl. het Westerend, 
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de Vrisburen, do Bela en de lcerkburon. Doze liggen niet alle 
even ver van de occupatie-as, zodat we Harich tot het gebroken 
wegdorptype kunnen rekenen. 	 - 

De Heere- of Oldeweg volgt ongeveer de rand van het Gaas-
terlandse zandgebied, behalve in het oostelijke deel van bet dorp 
waar do gaast ten zuiden van de weg ligt en afbuigt naar de 
Lorburen ondor Balk. Aan hot hellendo terrein heeft de neder-
zetting Ranch waarschijnlijk haar naam te danken (Haar-ich, 
egge of rand van hot zand; 220). 

Bet onderhoud van de Heereweg berustte bij de gebruikers van 
do hoeven, pro quota van het land dat erbij bohoorde. Zo wordt 
in 1766 een percoel grasiand aan de Luts vermold (P. B. G. p.11). 
dat belast is met eon deel van het onderhoud van de weg. De 
noordwest-zuidoost loponde verbindingswegon hootten ook hier 
"laan". In 1718 (Schotanus-Halma) wordt de Boklaan, die naar 
de Rion loopt, vermeld. 

De Hoereweg zet zich noordoostwaarts voort als tOude  wog" 
(Eekhoff 1854), door de schrijver van bet Schoolmeestersboekje 
in 1857 "eon onbruikbare vaart" genoemd. Do Lorburen, ten 
oosten van de Korkburen, behoordon ondor Balk. Dit buurtje 
word ingosloten door do Ooster on Wester Steko, twee wegon 
die van do Hoereweg naar Balk bidden. 

Do importantie van hot wogdorp Harich kwam in do zostiendo 
eouw tot uiting in hot feit, dat hot do hoofdpiaats was van eon 
griotonij, Ranch of Harch gohoton (220). Harich was met Kornwerd 
en Hoiwerd ê'on van do drie plaatson in Friesland, waar reeds 
in do veortiendo oeuw groto markten worden gehouden (66 p.276). 
Dit gobeurde op hot void "Wilde morkt" (Schotanus-Halma 1718). 

Balk is goen agrarische nedorzotting, doch ontstond als kloin 
handeiscontrum aan do Luts. Hoewel bet voor hot grootste deel 
ondor Harich bohoort, is hot waarschijnlijk als dochternodor-
zetting van Wyckol ontstaan (220). Op de iago zandgrond aan do 
wog van Wyckel naar Balk ontstond later eon bewoningsnij van 
hooven die van hot Slotormoor tot do Riensloot opstrekten. 

Do boorderijon van do vier dorpen van Noord- of Igawolde 
(Kolderwolde, Oudega, Nijega on Elahuizen) staan in eon lange 
nj langs do Woudwog. Behalve Eiahuizen (waar do buurt "Trop- 
borne" ton zuiden van de occupatie-as ligt) zijn ze van hot een-
nijige wegdorptypo. De occupatio-as van het oestelijke deel van 
Nijega on van Elahuizon is t. o. v. die der andere twee dorpon 
naar het noordwoston verschovon. Do bewoningsnij van Oudoga en 
Kolderwolde ligt op kJ.ei-op-zand, die van Nijega op lclei-op-
voon. Ongevoor parallel aan de Woudwog boopt do Woudvaart. 
Toponiemen met twoldT,  in hot zandgobied van Gaasterland niet 
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aanwezig, komen hier meer voor. Kolderwolde wordt in 1768 
(F. H. H. 0. N. p.  182, 183) "in de Wolden" genoemd. De hoe-
yen van deze wegdorpen strekken van "de Rien tot de Flussen" 
(F.H. H.O.N.1700, 1768). 

C. Dc verleavelingsvorm 

1. INLEIDING 

Op het pleistoceen van Zuidwest- Friesland overheerst de es-
achtige verkaveling. De bouwlanden liggen voor het merendeels 
bijeen op de gaasten. De wei- en hooflanden vormen veelal gro-
te cornplexen, waarin een hoeve op meerdere plaatsen pereelen 
heeft liggen. De veldeomponent is op het Gaasterlandse plateau 
in het begin van do negentiende eeuw slechts beperkt aanwezig. 
In de eeuwen ervoor is er veel aan bebossing gedaan door groot-
grondbezitters. 

Fostma (205 p.  59) rekent Gaasterland tot de perceelsvorrn van 
het "markentype", in tegenstelling tot de verkavelingsvorni op hot 
holocene gebied ten noorden en ten westen ervan, waar het 
"veentype" (de doorgaande plaatsen) voorkomt. Ook Harich en 
Ruigahuizen hebben de parallelle strokenverkaveling met "uit-
gangen" (F. H. G. 1768), maar in de achttiende eeuw lagen er 
nog veel grote maadvelden in de uiteinden van de hoeven. Het 
zuivere type van de doorgaande plaatsen vindt men in de "Wol-
den' (Oudega. Nijega, Kolderwolde en Elahuizen), waar de hoe-
vegrootte in de zestiende eeuw (B. B. p.459 e. v.) nog in roeden 
langs de occupatie-as wordt aangegeven. 

Deperceleringvan de es- en wegdorpen zal afzonderlijk worden 
besproken, waarbij telkens de versehillende velddelen over het 
gehele gebied in het algémeen worden beschouwd. Daar de land-
schapsvormen van de verschillende esnederzettingen geen grote 
verschfllen vertonen, zou een dorpsgewijze behandeling teveel 
een herhaling worden. 

2. DE PERCELERING VAN DE ESDORPEN 

a. De bouwlanden. 

De meeste hooggelegen bouwlandcomplexen van Gaasterland en 
het gebied ten westen ervan worden "gaasten" genoemd. Ook 
elders, zowel buiten als in Friesland, konien hooggelegen es-
achtig geperceleerde bouwlanden onder deze naam voor, zoals 
in Ostfriesland (183 p.37) en in het Zuidwestfriese kleigebied 
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(205 p. 32; 209 p. 46). In de Friese Wouden worden in het darp 
Terwispel een "middelgaest" en de "Hege Gaesten" vermeld 
(162 p.236; 163 p.40). 

Een vroege vermelding van een gaast vinden we te Warns, 
waar in 1399 (Colmjon 431) een "Steenhuys" met zes morgen 
land, gelegen op de 'gheesten" in het kerspel van "Wardsel" 
(Warns) wordt verpacht. 

Bijna alle Zuidwestfriese esnederzettingen hebben een gaast; 
te Oudemirdum wordt de term "gaast" zelden en te Nijernirdum 
nimmer in de bronnen aangetroffen. De kaart van Eekholf (1854) 
vermeldt "Hooge Bauwlanden" bij deze beide dorpen. Wel wordt 
er een gaast te Elfbergen genoemd (It., 1652): "Noch seeckere 
acker saedland gelegen in Elbargster Gaest'. Ook het gehucht 
Vierhuizen had een gaast (F. R. G. 1768 p.  164) die oak wel als 
de "bou" wordt betiteld (Id. p.203). Opvallend is, dat de ba-
demkaart (95 bijl. 2) de bouwlanden van Oude- en Nijemirdum 
vnl. als lage esgronden (d. w. z. met een grondwaterinvloed on-
dieper dan 40 cm) aangeeft, terwijl de als "gaasten" bekend staan-
de bouwlandcomplexen overwegend uit hoge esgronden bestaan. 

Ben andere term voor de bijeenliggende bouwlanden is "het 
Hoog", die te Bakhuizen en Hemelum wordt aangetraflen (Eekhaff 
1854, 1851). De derde, zelden gebruikte term, "de Halt", wijst 
op de vroegere begraeiing van deze keileemhaagten. In 1768 
(F. H. G. p.  284) wordt "een acker saadland op bakhuister gaast 
all Halt" vermeld. Anderzijds krijgt men soms de indruk, dat 
de Roll een deel van de gaast was: "een akker saadland op Bak-
huister Gaast op de halt" (P. B. G. 6 p.  137). Oak te Kaudum 
vinden we een "Holtgaast", duidelijk een deel van de grate }Cau-
dumer Gaast uitmakend: "een farstal onder die Haltgaest" (B. B. 
p.454); "een herdacker oppe Holtgheest" (Id. p.449). Mirns had 
een "Olde Gaast" (F. R. G. 1768 p.205) en er wordt aak wel ge-
spraken van de "gemene bau" (id.). In Wyckel was, behalve de 
"Wyckeler Gaast", nog een "Kleine Gaast" (F. R. G. 1768 p.33). 
Dezelfde situatie treffen we aan in Sandel. 

De hage en middelhoge esgronden van de gaastdorpen liggen 
vnl. op de zijden van de gestuwde ruggen, waar de keileemlaag 
vrij diep ligt (95 p.  15, 24). 

De Drentse esssen zijn vooral op lemige zandgrand aangelegd 
op licht hellend terrein (115 p.76, 80; 183 p.28). Wat betreft 
de bouwlandakkers in de Friese wegdarpen werd hetzelfde opge-
merkt(p. 7, 21). Terwijl evenwel onder de Drentse essen, even- 
als onder de bouwlanden van de Friese Wauden, de keileemlaag 
binnen 100 tot 120 cm aanwezig is, ligt deze onder het graotste 
deel van de gaasten dieper dan 120 cm (95 bijl. 1). flit hangt an-
getwijfeld sarnen met de geringe afwateringsmagelijkheden op het 
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Gaasterlandse plateau, waar de bouwlandcomplexen niet, zoals 
in bet Drentse landschap, op enige afstand door beken worden 
"omvat'. Gaasten die geheel op een keileemrug liggen, zoals de 
Mirnser Gaast, waren in do achttiende eeuw en negentiende eeuw 
voor een groot deel als weiland in gebruik. 

Op de Oudemirdumer bouwlanden komt het toponiem 'de Witte 
Akkers" voor XF. R. G. 1768 p.  166), terwiji we op de kaart van 
Eekhoff (1854) ook "Witte Akkers" aantreffen ten westen van Elf-
bergen. Heyink (95 p.  13) verklaart doze perceelsnamen door het 
bit, dat op do betreffende plaatsen door golfwerking 'schoon-
gewassen spoelzanden" aan de oppervlaJ.cte liggen. 

De perceelsvorm van de meeste gaasten kan tot het type van 
de meerstrokige es worden gerekend. De richting van de kavel-
lijnen loopt in het gehele complex wel uiteen, doch er zijn zel-
den meerdere "Gewannen" te onderscheiden. Gaasten die een 
zeer eenvoudig perceleringspatroon vertonen, vinden we in Mirns, 
Warns en Scharl, Dit zijn eenstrokige essen. Meerstrokig 
zijn de bouwlandcomplexen van Koudum, Hemeluni, Bakhuizen, 
Wyckel, Nijemirdum en Sondel (fig. 14). Van een "Gewann"-ach-
tige structuur is alleen sprake bij het bouwlandcomplex van Oude-
mirdum (fig. 13). 

De Koudumer Gaast en bet Hemelumer en Bakhuister Hoog 
zijn overwegend eenstrokig, maar omdat de randuitbreidingen 
met een anders gerichte kavellijnenverloop deel uitmaken van 
deze bouwlandcomplexen moeten ze toch tot bet meerstrokige 
type gerekend worden. Sommige gaasten hebben zeer smafle 
bouwlandpercelen. Postma. (205 p. 62) constateerde dit reeds 
wat betreft de Koudumer Gaast. De pastoriehoeve had hier zelfs 
op 15 verschillende plaatsen bouwland liggen (B. B. p.  448 e. v.). 

De akkers op de Wyckeler Gaast en de bouwlanden van Nije-
mirdum vertonen in de perceelsrichting een geknikt verloop. 
In het eerste geval is er sprake van een aanpassing van de per-
celering loodrecht aan het verloop van de hoog-telijnen. Te Nije-
mirdum ligt de knik in de perceelsrichting juist aan do voet van 
de keileemrug (95 biji. 1). 

Ms gemeenschappelijk kenmerk van de een- en meerstrokige 
gaasten kan gelden, dat de hoofdrichting van de perceelsgrenzen 
ongeveer recht op bet verloop van de boogtelijnen staat. Het-
zelfde verschijnsel werd reeds opgemerkt met betrekking tot de 
percelering van de weg- en esdorpen in do Friese Wouden. 

De Sondeler Gaast (fig. 14) bestaat nit ruim 70 percelen, in 
drie blokken gelegen (mm. p1. Gem. Balk, sectie C no. 2). Men 
kan bier veeleer van een meerstrokige dan van een "Gewann"-es 
spreken, ook al omdat de bezitsligging over de verschiflende 
blokken ñiet zo verspreid is. Duidelijk blijkt ook bier, dat men 
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de percelering ongeveer loodrecht op de helling van het terrein 
heeft doen verlopen. 

Debouwlanden van Oudemirdum (fig. 13) vormen een "Gewann'-
es van eenvoudige vorm. Er zijn zes blokken te onderseheiden, 
die 6 tot 32 (gem. 17) percelen tellen. 

Heyink (95 p.  29) merkt ten aanzien van de perceelsscheidingen 
op, dat Gaasterland een land van twildwallenT  is. Alleen buiten 
het zandplateau dienden sloten als afscheidingen tussen de per-
celen. Op de gaasten kwamen deze boswallen ook voor, met na-
me tussen de verschillende blokken van parallel aan elkaar ge-
legen percelen. Dat sons een wildwal het gehele bouwlandcom-
plex op de gaast omringde, schijnt aangeduid te worden door 
toponiemen als "Walakkers" (Hemelum, F. R. H. 0. N. 1768 p. 97) 
en de "Wallen' (Sondeler Gaast). In de Beneficiaalboeken (p. 449) 
worden op de Koudumer Gaast "drye ackeren, toeste naeste wal" 
genoend. 

Demeest gebruikte oppervlaktemaat voor bouwland is het "ver-
stal" (forstaJ). Postma (205 p.18) geeft als betekenis van deze 
term "vierendeel stal", dus het vierde deel van een lopenstal 
(een oppervlakte waar een "lopen" of 0, 833 hi zaad inging). Een 
verstal is op ongeveer 9 are te stellen. Ook elders in de Frie-
se zandstreken werden lopenstal en verstal gebruikt (5 p.  139. 
12 p.  102). 

In de Beneficiaalboeken (p.448 e. v.) worden op de Koudumer 
Gaast verseheidene "ackeren" genoemd. Dit waren hier geen 
breedte-aanduidingen, zoals in sommige streken oudtijds (p. 87), 
want de grootte wordt er meestai in "forstallen" bij vermeld. 
Gemiddeld waren deze "ackeren" ongeveer een verstal groot, 
zodat ze slechts een geringe breedte hadden (Ca. 9 mj; de gaast-
akkers te Koudum waren maar kort, omdat ze tussen de wegen 
iagen die op geringe afstand van elkaar liepen. Toch werd een 
akkergrootte wel eens met een lengtemaat aaangegeven, ni. in 
"jeerden" (B. B. p.450). De jeerde was 9 voet lang (39 p.4). Op 
de gaast van Wyckel worden in de Floreenkohieren (1768) ver-
schillende akkers vermeld, zonder dat de oppervlakte erbij aan-
gegeven wordt. Waarschijnlijk was dit, omdat men wel de naast-
liggers erbij noemde, overbodig. 

Op de gaasten in Zuidwest-Friesiand komen een aantal bij-
zondere akkerbenamingen voor, waarvan hier enkele voorbeel-
den volgen. Het toponiem "huisstede", dat wij 0. a. op het He-
melumer Hoog (F. R. 11.0. N. 1768. p.  77) vinden, kwamen wij ook 
in Zuidoost-Friesland op enkele plaatsen tegen (p.Sl). "Huis-
steden' zijn in het algemeen percelen van een gezamenlijk ont-
gonnen blok waarin iedere gerechtigde hoeve (huisstede, sool-
stede) een deel kreeg. Op de Koudumer Gaast worden in de zes- 
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tiende eeuw "tyolen" of "tyoelen"  genoemd (B. B. p.449, 454): 
"Item twee tyolen saedland, leggende t'oeste Dolls, tussehen 
Otte Ottez. breede tyoele ends Agge Ytthiezoens tyole". Waar- 
schijnlijlc houdt de term "tyole" verband met de begrippen "teel" 
(205 p. 34) en "tiuch'  (Id. p.  129, 180), die een deel van een 
groter geheel aangeven. Op de Hollumer Miede (Ameland) waren 
"tjoelen" de vierdeparten in een deel van dit bouwlandcomplex 
(22 p.66). 

"Blokstukken" worden op verschillende gaasten genoemd, met 
name op het Bakhuister Hoog (o. a. F. H. G. 1768 p.288) en 
op de Sondeler Gaast (Id. p.111; P.B. 513, 1794). Ben blok-
stuk was, zoals de naam al aangeeft, een akker die door een 
aardenwalwas omgeven (Mn1.Wb.J p. 1317). Postma (205 p. 131) 
wijst erop, dat "blokken" in het algemeen de betekenis heb-
ben van "uit de gemeenschap genomen aandelen". 

De "groeden" of "groedakkers" die o. m. op de Koudumer 
Gaast lagen, waren ook bouwlandpercelen (F. H. IL 0. N. 1768 
p.315). In 1716 (P.B. M2 H.O.N. p.328) wordt er een "Hui- 
singe, hovinge en groede c. a.' verkocht; de groede lag dus te-
gen het en. Er wordt bij vermeld, dat de "voorsz. groede 
met doelstenen van zijn naastlegers is gescheiden". Stenen wa- 
ren in Drente op het bouwland gebruikelijke eigendomsaandui-
dingen. De naam "groede" heeft taalkundig overeenkomst met 
de naam "goorn" (goerden). De goorns waren in Drentse esak- 
kers van vruchtbare grond, 2 tot 10 are groot, die vnl. voor 
bonenteelt werden gebruikt (49 p.  24, 25). Ook in Zuid-Fries- 
land ontmoetten wij de term reeds (p. 24). In Wyckel wordt in 
1766 (P. B. 6G p.3) genoemd "de Groe, leggende voor huis groot 
4 loopen gesaey". Ben zekere gelijkenis met de situatie in de 
Zuidoostfniese esdorpen waar een veelal vrij groot, onregelma-
tig gevormd perceel dicht bij de boerderij lag (p.  77, 79), 
dringt zich op. In het kader van de "Wurthentheorie" van Glasser 
(74) zal op dit verschijnsel worden teruggekomen in hoofdstuk 
VII. 

In Bakhuizen heette een deel van de Gaast, misschien de ge-
hele Gaast, "Holt" of "Hoitgaast" (p. 111). Ook te Koudum had 
men een "Holtgaast" (B. B. p.  454), waarop "holtackers" lagen 
(id. p.  449). Behalve dat deze perceelsnamen zouden kunnen 
wijzen op de vroegere begroeiing, kunnen ze ook betrekking 
hebben op de met bos begroeide delen van de Gaast. Te Ou-
demirdum waren in het begin van de negentiende eeuw versehil-
lende percelen in de randgedeelten van het bouwlandcomplex 
met bos begroeid (fig. 18). 

Niet alleen delen van een gaast werden met "gaast" aange-
duid, ook de afzonderlijke, waarschijnlijk hooggelegen percelen 
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werden soms met die naam betiteld. De Beneficiaalboeken noe-
men te Koudum ".. . drys .gaesten zaendlant aen een" en "Jet- 
this Reyndtzoens gaest" (p.  449, 451). Ben akker, die van de 
de Brede weg tot het pad (de Middelweg) strekte, wordt aange-
geven met een "middelgaest" (B. B. p.453). 

Zoals reeds is opgemekrt (p.101,104), werden sommige gaas-
ten ten dele voor weiland gebruikt, omdat door de ondiepe hg-
ging van de keileemlaag de grondwaterstand hoog was. Bij de 
Mirnser Gaast wordto.m. opgegeven (F. R. G.1768 p.273) 
sijnde de scharr groot 61 hoovden. flat de Gaast gedeeltehijk 
nit een ongeseheiden meensehar bestond, blijkt ook nit "een koe- 
gang grasland op de gaast over hoog en leegh" (F. R. G.1768 
p.273). Ook de Koudumer Gaast werd gedeeltelijk beweid. lifer-
op lagen de "Weyden" (B. B. p.456) en de "Forfenne" (Id. p.457); 
de laatstgenoemde lag tussen de Middeiweg en de Fennen, ten 
westen van de dijk die langs de Koudumer Gaast lag. De "Holt-
gaast" was in 1543 ook ten dele weiland: "... een herdacker oppe 
Holtgheest ( ... ) omtrent een forstal schers groot" (B. B. p.449). 
Ook de Wyckeler Gaast werd voor een deel beweid, want er la-
gen o. in. "twee hooffd graslandt" (P. B. 1 G. 22 mel 1559). 

Om het loslopende vee op de Gaast buiten de bouwlandakkers 
te houden, was er in Koudum een "gaastwaarder", waarvan nog 
een instructie ult 1802 aanwezig is (zie bijlage B). Ben functio-
naris die ermee te vergelijken is, was de "gastrichter" van 
Langewold en Wagenborgen (35). 

Van uitbreiding van de gaastakkers door ontginning is in Zuld-
west-Friesland in de bronnen weinig te merken. flit is een ho- 
gisch gevoig van de hoogtehigging van de gaasten. Het land dat 
eraan grensde was door de beduidend lagere Jigging, veelal ge-
paard gaande met een sterke grondwaterinvloed, lange tijd• on-
geschikt voor akkerbouw. Bovendien speelde het gebrek aan 
mest een rol. 

Ebn van de weinige esdorpen die door hun natuurlijke gegeven-
heden mogehijkheid voor bouwlanduitbreiding boden, was Nijemir- 
dum. We vinden hier dan ook geen gaast, maar een ongeveer 
parallel verkaveld bouwlandeomplex dat op hogere en lagers es-
gronden met een keileemlaag grotendeels dieper dan 120 cm was 
gesitueerd. Pen noordwesten van de Nijemirdumer bouwlanden 
lag een stuifzandgebied dat ten dele met heide was begroeld (Eek-
hoff 1854). De "hiemingen en hovingen" van de hoeven van Nije-
mirdum strekten van de Ileereweg tot de bouwlanden. Achter de 
bouwlanden worden "heidkampen" vermeld. Het toponiem "kamp", 
dat wijst op latere ontginning (p.22), komt hier veel voor (F. R. 
G. 1768 p.  148). Ook de bouwlandpercelen van de 'es' werden 
wel "kampen" genoemd, hetgeen kan wijzen op ontginning ervan 
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uit heide (R., 1624). Op verdeling van gezamenlijk aangegraven 
granden wijst het toponiem "war', dat overigens zelden bij bouw-
landen wordt genoemd: "Noch een acker saadlant byte War ge-
noempt" (H.. 1636). Op Ameland was een war een marke-aan-
deel (22 p.  71). De eraan verwante term "weer" is reeds uit-
voerig besproken bij de doorgaande plaatsen (p. 46 e. v.). Ook in 
enkele Zuidoostfriese esdorpen signaleerden wij dit toponiem 
(p. 81, 83). "Warren" kotnen in de Friese Zuidwesthoek ver-
der alleen voor in wei- en hooilanden. 

b. De wel- en hooilanden. 

De fennen en maden liggen in het begin van de negentiende 
eeuw rond het Gaasterlandse zandgebied op klei-op-zand- en klei-
op veengronden. Daar het terrein naar de buitenzijde geleidelijk 
lager wordt, liggen de maden in het algemeen bet verst van de 
nederzettingen verwijderd. 

De wei- en hooilanden zijn op de rneeste plaatsen in paraflelle 
stroken geperceleerd (maden- en slagenverkaveling), doch hier 
en daar is er een overgang naar een meer blokvormige verka-
veling te bespeuren. De afwateringssloten, die het overtollige 
water van de randgedeelten van het zandgebied moesten afvoe-
ren, werden in de richting van de regelmatige hoogte-afname 
gegraven (209 p. 37). Daar men de percelering hierbij aanpas-
te, zien we aan de zijden van het Gaasterlandse plateau een "uit-
straling" van kavellijnen. 

Evenals in de wegdorpen van de Friese Wouden had men in 
de Zuidwestfriese gaastdorpen meenscharren en maadvelden. De 
eerste waren gezamenlijk gebrullcte weilandcomplexen, de tweede 
dienden voor hooiwinning, doch sommige maadvelden hadden een 
gemeenschappelijke voor- en naweide. iDeze laatste werden ook 
wel "maadmeenscharren" genoemd. Op de wijze van gebruik van 
de meenscharren Ial nog nader worden teruggekomen. 

De hooilanden van Oudemirdum lagen vooral tussen de Heere-
weg en de Leemige Weg (Eekhoff 1854). "De hooge Grazen" was 
een gemeenschappelijk gebruikt weidegebied. Doordat de keileem-
rug van de Hoge Grazen hoger lag dan het gebied van de "lage 
weilanden" (Eekhoff 1854), vinden we in bet dorpstoebehoren van 
Oudemirdurn dus de hooilanden, die wel een gemeenschappelijke 
voor- en naweide hadden, bet dichtst bij huis. Het Oldemarder 
Veld is een weilandcomplex waarvan de afgelegen ligging een 
gevolg is van de vorming van een grote inham tussen de Zand-
voorderhoek en de Lemsterhoek in de middeleeuwen; de zeedijk 
werd bier tussen Ca. 1000 en Ca. 1200 aangelegd (217 p.  233). 
De percelering loopt ook vrijwel in het verlengde van de andere 
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Oudemirdumer weilanden. 
Ten westen van Oudemirdum, voorbij Gaastburen en de IDol-

len, wordt de percelering wat onregelmatiger, omdat ze ten dele 
bemnvloed Is door de aanwezIgheid van de hoge uitloper van het 
Jolderenbosch, dat lange tijd bouwland was. De Woudakkers ten 
westen ervan liggen echter zo laag, dat deze vroeger voor hooi-
land werden gebruikt (F. R. G. 1768 p.  196). De Zuiderfennen, 
hiernaast gelegen, hebben door de vrij sterke geaccidenteerd-
held ook een onregelmatige maden- en slagenverkaveling. Dit 
geldt eveneens voor de Breelen onder Mirns. 

Vanaf het Bakhuister bog lopen de kavellijnen naar de lagere 
gronden ongeveer recht op de 0 m -isohypse. Ten noorden van 
de Bakhuister Vaart, die op de grens van Gaasterland en He-
melumer Oldeferd ligt, heeft de percelering een andere rich-
ting, iii. naar de Morra. De verkaveling is hier dus later dan 
de grietenijgrens ontstaan. 

Rond de gaasten van Warns en Koudum staat de perceelsrich-
ting aan de langste zijden van de gaast ongeveer recht op het 
hoogtelijnenverloop, terwiji er aan de kortste zijden een uit-
waaiering van de perceelsgrenzen is, ztj het op onregelmatige 
wijze. Op de klei tussen Warns en Scharl treft men de blokvormi-
ge verkaveling van de noordelijker gelegen kleistreken van Wester-
go al vrij zuiver aan. 

De wel- en hooilanden van Wyckel, Sondel en Nijemirdum zijn 
parallel verkaveld, met de geleidelijke hoogte-afname mee naar 
het zuidwesten. Wyckel is de enige esachtige nederzetting van 
Gaasterland, waar in het dorpsbehoren beide zijden van de oc-
cupatie-as (die op een oostelijke uitstulping van het Gaasterland- 
se plateau ligt) geflankeerd worden door een laaggelegen weidege- 
bled. Ten zuidoosten van het dorp ligt aan de overzijde van de 
Ee nog het parallel verkavelde "Wydceler Schar' en "het Kleine 
Scher". Aan het Slotermeer liggen flog de Lange en Korte Jeer-
den. Achter Sondel liggen de Buiten-Ee en de Schudding over 
de Ee. 

Als afscheidingen tussen de fennen en maden (of, indien de 
laatste verdeeld waren, tussen de individueel gebruikte stukken) 
dienden sloten. In de meenscharren en maadscharren waren de 
delen door greppels afgegrensd. liter en daar vindt men in de 
bronnen hekken vermeld, the ook In de wegdorpen (p.  26 e. v.) 
de afscheiding tussen de fennen en maden vormen. In het dorps-
behoren van Sondel lag "de Schudding" achter het veld "de Bui-
ten-Ee." Volgens Postma (205 p. 131) kan deze naam zowel op 
de afscheidlng ais op het afgescheiden land betrekklng hebben. 
Het laatste vinden we in een opgave als "een pondemaat In Cor-
nelis Schuddinge" (F.R.G. 1768 p.103). DuidelIjk is er van een 

117 



afrastering sprake in "twee pondemaat in weerdecamp bij de 
Hekke" (F. R. G. 1768 p.  144) te Nijemirdum. 

De oppervlakte-eenheid die in de meenseharren bet meest 
werd gebruikt, was het "hoofd". In Zuidwest- Friesland was een 
hoofd drievierde pondemaat (209 p. 43), dus ongeveer 27, 5 are. 
Een hoofd werd evenals een pondemaat in 12 einsen of 240 pen-
ningen verdeeld. Andere termen zijn "koegang" en "gras", die 
een ongeveer gelijke oppervlakte als een "hoofd" aangaven (205 
p. 18). Fen einse was ongeveer 2, 3 are, doch er waren in de 
zestiende eeuwblijkbaar versehillende soorten; er worden "Woldt-
eynsen" genoemd (B. B. p.457) en "Coldera eynse&' (Koudumer 
einsen, B. B. p.448). 

In verdeelde maden werd als oppervlakte-eenheid het gras ge-
bruilct, maar ook wel de lengternaat "jeerde", waarmee men de 
breedte van een graslandperceel aangaf. De jeerde was Ca. 2, 7 
m lang; in Koudum worden in 1543 genoemd. . . "4iij aedelen (aan-
delen)... XxVjeerdengersland. . ."(B.B. p.455). Eveneenste Kou-
dum (P. B. M. 2 11.0. N. p.437) worden in 1631 "drie Friese 
swadden in It Nieuwland" vermeld. Deze mast was waarschijn-
lijk ongeveer even groot als de Noordoverijsselse "gee" of "gie" 
(87 p.  17). 

3. DE PERCELERING VAN DE WEGDORPEN 

Zoals reeds is aangegeven (p.  102, 103), zijn de wegdorpen 
aan de noordzijde van bet Gaasterlandse plateau in twee groe-
pen te verdelen. Harich en Ruigahuizen, wegdorpen van het ge-
mengd bedrijf, liggen nog grotendeels op het zand, doch de vier 
wolddorpen ten noorden daarvan liggen op klei-op-zand of 
op klei-op-veen; bier ontbrak aickerbouw van enige betekenis. 

De perceelsvorm van Ruigahuizen en Harich is. zoals Postma 
(209 p.43) opmerkte, meer van bet doorgaande dan van bet estype. 
We vinden er wel "uitgangen" vermeld, doch buiten deze uit.. 
gangen liggen omstreeks 1830 achter Ranch nog grote maad-
velden, zoals "de Warren" aan bet Slotermeer. lie parallelle 
strokenverkaveling met bewoning op de kavels overbeerst in de-
ze zanddorpen echter wel in sterke mate, lie hoeven van Rui-
gahuizen strekken van de Heereweg tot de bouwlanden (Sondeler 
Gaast), doch er wordt bij vermeld "met onderhorige landen", 
zodat de bezitsligging nogal verspreid was (F. R. G. 1700 p.  353). 

Daar Gaasterland niet in de Beneficiaalboeken van 1543 voor-
komt, is bet niet bekend of in deze twee wegdorpen de hoeve-
breedte in roeden werd aangegeven. Ook in de Floreenkohieren 
worden geen roedenaantallen bij Harich of Ruigahuizen vermeld. 
Grasland werd wel eens in akkers uitgedrukt (P. B. G6 p. 11, 
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1766), maar of dit bier een breedte-aandutding of een opper-
vlaktemaat (4 grazen, 205 p.  81) was, is niet vast te stellen. 

Er was te Harich wel een gaast ("de gemene bou", F.R.G. 
1768 p. 290), doch hierop lagen niet alle bouwlanden, zoals in 
de echte gaastdorpen. Deze Harichster Gaast is meer te verge-
lijken met de naast elkaar liggende bouwlandakkers van een aan-
tai doorgaande hoeven, welke bouwlanden a. h. w. tezamen een 
"Streifen"-es vorxnen (122 p.  21). Ook Gaasterlandse toponiemen 
als "Blokstuk" trait men in de bronnen te Ranch aan (buy. 
F. H. G. 1768 p.  338). 

De wolddorpen Kolderwolde, Oudega, Nijega en Elahuizen heb-
ben een zuivere strokenverkaveling met bewoning op de kavels. 
Caasten ontbreken Filer. 

In de zestiende eeuw worden kerkelijke goederen in deze don-
pen aangegeven met het aantal roeden dat ze langs de occupatie-
as innemen. Te Kolderwolde (B. B. p.  46 1) worden vermeld "thien 
roeden landt, gelegen binnen de Wliossen (de Fluessen)... 
welcke x roeden landt maeken xx icoegancic". liter was dus de-
zelfde verhouding tussen roeden en koeweiden als te Noordwolde 
(p. 51) in de zestiende eeuw. Bovendien blijkt, omdat 20 koe-
gangen Ca. 3600 vierkante roeden zijn, bet kavel ca. 1500 m 
diep te zijn, zodat bet bier Met om een perceel grasland gaat, 
maar om een hoeve die van de Heereweg tot de Fluessen strek-
te. Verder wordt er nog een "haul roede lant gelegen over botch 
ende legh in Janich Jettyezoon zate" genoemd; dit was een aan-
deel in de gehele zate, waarvan de totaje breedte niet wordt op-
gegeven. 

In Oudega worden in de achttiende eeuw "uitgangen" genoemd, 
streickende "van de Rien tot de Flussen" (P.B. 1Vt2 H.O.N. 
p.448). flit waren dus doorgaande hoeven. In de zestiende eeuw 
was de pastoniehoeve bier 12 roeden (B. B. p. 459), een grootte 
die ook veel onder de pastoriehoeven in de Zuidlniese wegdorpen 
voorkwam (p. 41). De prebendehoeve te Oudega was eveneens 12 
roeden (B.B. p.459). Voorts worden er o.m. flog twee roe-
den genoemd "van dat gaestland doergaende noenden wzyt in die 
Floessen". Daar Oudega zeif geen gaasten had, moet hier bouw-
land bedoeld zijn dat op de kleistrook langs de Woudweg lag. 
De pacht van de kerkeli3ke goederen werd ook bier per roede 
gerekend. 

Ook de Nijegaaster hoeven strekken van de Rien tot de Flues-
sen en in de zestiende eeuw worden doorgaande stroken land in 
roeden uitgedrukt (B. B. p.460). Elahuizen is niet in de Bene-
ficiaalboeken opgenomen. 
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U. Hoeve en bedrijf. 

Be hoeven van de Zuidwestfriese gaastdorpen hebben in de 
achttiende en negentiende eeuw in het algemeen een sterk ver-
spreide bezitsligging. Dit blijkt alleen al uit de ligging van de 
percelen van êên bedrijf op de gaast, maar ook in de ver-
deelde maden bestond een sterke mate van 'Streubesitz". 

Het berekenen van de gemiddelde hoevegrootte per stem, zoals 
Postma (205 p.  187) deed, geeft geen juist beeld. In de Zuid-
westfriese dorpen waren nogal wat stenimen aan onbehuisde horn-
legers verbonden of aan percelen land. Be grond die erbij had 
behoord, werd echter door andere hoeven gebruikt. Op de kaart 
van Schotanus-Haima (1718) staan verscheidene tistemmende  stel-
len" aangegeven. In de Floreenregisters worden ze ook wel ver-
meld, bijv. te Wyckel (F. H. G. 1768 p.  5), waar een "leeg wan" 
werdt genoexnd. 

Voor de wegdorpen Oudega, Nijega en Elahuizen vond Postma 
(205 p. 187) als resultaat van de deling der dorpsoppervlakte door 
het aantal stemmen 18 ha als gemiddelde hoevegrootte. Wanneer 
we het aantal bednijven nemen (in 1857 was dat Ca. 45; Sch.) 
komen we op Ca. 30 ha. Op de kaart van Schotanus-Haima (1718) 
tellen we ook Ca. 45 boerderijen, benevens 30 stemmende stel-
len, wat tezamen het getal van 75 stenimen uit de Floreenkohie-
ren oplevert. 

Het gemiddelde aantal roeden per stem, dat in deze wegdorpen 
dus weinig impliceert voor de bednijfsgrootte, is ca. 24 konings-
roeden (3,91 m) (zie tabel 9). Evenals in de Friese Wouden 
(p.35) hebben de hoger gelegen dorpen gemiddeld bredere hoeve-
stroken dan de lager gelegen, met uitzondering van Elahuizen. 
Be gemiddelde grootte van de hoeven in de gaastdorpen is moeilijk 
vast te stellen, omdat er veel land buiten een bepaald dorp door 
de boeren van dat dorp werd gebruikt. Ult koopbnieven, maar 
ook uit de Floreenkohieren blijkt, dat de meeste hoeven niet 
boven 20 ha kwamen. 

In de gaastdorpen, aismede in de wegdorpen Ruigahuizen en 
en Harich, nam de akkerbouw in de bedrijfsstructuur een over-
heersende plaats in. Be gaastakkers tonen door de 50 tot 80 cm 
dikke cultuurlaag aan dat hier eeuwenlang een intensieve akker-
bouw is beoefend. her en daar werd een drieslagstelsel toe-
gepast, zoals te Oudemirdum, waar tot in het begin van de ne-
gentiende eeuw telkens een braakjaar tussen twee jaar rogge en 
boekweit werd ingelast (N. v. F. 1926). 

Van de afwisseling van bouwland met bos op de akkerperce-
len vindt men in Gaasterland veel sporen. Deze "wisselbouw" 
werd ook gevonden in Zuid- en Oostfriesland (p. 23, ss). Op de 
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TARE!. 9. 

Gemiddelde breedte in roeden (3,91 m) per stem en per 
hoeve in de wegdorpen van Gaasterland en Hemelumer Olde-
ferd. 

dorp dorpsbreedte 
in roeden 

aantal stemmen gem.breedte 
in roeden 

Ruigahuizen 512 15 34 

Harich 1417 56 25 

Kolderwolde 320 16 20 

Oudega 575 33 17 

Nijega 575 27 21 

Elahuizen 416 15 26 

Bronnen: F.R. G. en F.R. H.0.N. 1700, Eekhoff 1851, 1854. 

Bakhuister Gaast lagen akkers "waarin veel houtgewas is"  (P. B. 
G. p. 136), op het Hemelumer Hoog worderi akkers genoemd die 
met bos beplant zijn. (F. H. H. 0. N. 1768 p.  106), evenals op de 
Icoudumer Gaast (Id. p.  359). 

In de woiddorpen werd in de negentiende eeuw geen akker-
bouw meer uitgeoefend; alleen werd er, om de grond wat meer 
vastheid te geven voor het vee, tijdelijk (êên a twee jaar) haver 
verbouwd(Seh. 1857). Hoewelhierin de zestiende eeuw geen rogge-
paehten worden genoemd, zal akkerbouw bier niet geheel ont-
broken hebben, daar op de kaart van Sehotanus-Haima (1718) te 
Oudega een korenmolen staat aangegeven. 

In deze laaggelegen dorpen lag veel woeste grond, zodat men 
zich de bovenvermelde bedrijfsoppervlakte van Ca. 30 ha Met 
intensief benut moet denken. Het toponiem "it Wild Land" (Scho-
tanus-Halrna) aan de westzijde van Oudega is in dit verband 
tekenend. In 1857 wordt er met betrekking tot Kolderwolde ver-
meld, dat er slechts drie boereplaatsen staan en dat grote op-
pervlakten grond ongebruikt liggen (Sch. 1857). 

Het procentuele aandeel bouwland ligt in de Gaasterlandse dor-
pen evenals in de Friese Wouden (p. 54, 56) rond de 10 a 12 pet. 
Van Warns wordt in 1857 vermeld (Sch.), dat 10 pet. van het 
dorpsgebied voor akkerbouw wordt gebruikt. Optelling van de 
oppervlakte van de percelen ophet Hemelumer Hoog (F. H. H. 0. N 
1768) geeft als totaal 1280 verstal (116.75 ha) of Ca. 14 pet, van 
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de oppervlakte van het dorpstoebehoren. Op de Koudumer Gaast 
lag ornstreeks het midden van de aehttiende eeuw Ca. 1100 ver-
stal bouwland (ca. 100 ha), dat ongeveer 9 pet. van de oppervlakte 
bouw-, wei- en hooiland besloeg. 

Uit verkopingen blijkt ongeveer dezelfde verhouding. Zo bestond 
een hoeve te Wyckel (P. B. 6 G. p.26) in 1779 uit 81 pondemaat 
wei- en maadlanden (29,76 ha) en 6 a 7 lopen gezaai bouwland 
(2, 4 ha, d. i. ca. 8 pet.) Van andere hoeven te Wyckel lag het 
bouwlandpercentage wat hoger. Het dorp had vrij veel wei- en 
hooiland langs het Sloterrneer en in het gebied ten zuiden ervan. 
In het zandwegdorp Harich had de hoeve 'het Hospitaal" in 1770 
op 34, 5 pondemaat wei- en hooiland (12. 67 ha) zelfs 2 ha bouw-
land, al zal er wellicht los grasland bij gehuurd zijn (P. B. 6 G. 
p. 26). 

De bedrijfsstijl in het achttiende-eeuwse Gaasterland is te 
illustreren met de verkoop van een hoeve in 1785 te Bakhuizen 
P. B. 6 G. p.  136). Dit bedrijf had 16 akkers op de Oude Gaast en 
Tuinen, 6 akkers bij huis, 6 akkers op de Bakhuister Gaast, 
23 koegang weide en 141, hoofd maadland. 

E. Gemeenschappelijk eigendom en gebruik. 

In vergelijking met de wegdorpen zowel als met de esachtige 
nederzettingen in de Friese Wouden zijn de oude toestanden van 
gezamenlijk eigendom en gebruik in de Friese Zuidwesthoek veel 
langer en op groter schaal blijven bestaan. Aan het einde van de 
achttiende eeuw zijn ook hier weliswaar de maden voor een groot 
deel verdeeld, maar in de aldus ontstane kleinere complexen is 
dan nog veel gemeenschappelijk eigendom en gebruik. Meen-
scharren zijn er in die tijd nog vele. 

Toch kan men ook hier niet spreken van het bestaan van ech.. 
te marken, zoals men die op het Drents plateau had. Hoewel 
er weinig gegevens zijn over de organisatie van de vormen 
van gemeenschappelijk gebruik in Gaasterland, kan toch wel 
worden vastgesteld, dat dit eollectieve benutten uitsluitend be-
trekking had op de wei- en hooilanden, zodat men wat betreft 
de Gaasterlandse neenscharren veeleer van weidemarken kan 
spreken. De mening van Hofstee (96 p.217) dat hier vroeger 
volledige marken geweest zouden zijn, maar dat het systeem 
verdween door verfriezing van de "proto-Saksische bevolking" 
die uit Drente kwarn, is nogal zwak gefundeerd. Ten eerste 
waren er in de tijd waarin de genoemde (onbewezen) migratie 
van proto-Saksen plaats vond, nog geen marken in Drente (232 
p. 177). Ten tweede gaat een dergelijke theorie voorbij aan het 
feit, dat een marke, dus een vorm van collectieve bemoeiing 
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met de agrarische bestaanswijze, niet in de eerste plaats een 
uit etnisch-sociale factoren, doch juist een uit economische om-
standigheden geboren noodzaak is. Deze verdwijnt niet door cul-
tuurcontacten. 

Van gemeenschappelijk eigendom en gebruik van woeste grond 
blijkt in Gaasterland weinig. De zandige hooggelegen gronden 
van het 'hart" van Gaasterland waren voor akkerbouw minder 
geschikt. De woeste grond was ook niet in die mate als in 
Drente het geval was, in de agrarische bestaanswijze in de vorm 
van schapeveld opgenomen. In dit verband kan worden opge- 
merkt, dat veel woeste grond in Gaasterland reeds in de zes-
tiende eeuw in adellijk bezit was. De streekadel deed hier uit- 
zonderlijk veel aan bebossing. Of de laat-middeleeuwse bedrijfs- 
stijl in deze streken het heideveld wel als 'e'en van haar bases 
had, is niet vast te stellen. Bij dit alles dient men te beden- 
ken dat de lemige gaastgronden aan een relatief lichte bemes-
ting voldoende hadden, zodat in Gaasterland wellicht niet van 
een 'mesttekort' kon worden gesproken. 

Wel vinden we aan de zuidoostrand van het Gaasterlandse pla-
teau "Drentse" toestanden. Zo was in Oudemirdun-j niet slechts 
de brink eigendom van het dorp (p. 103), doch deze collectivi-
teit wordt ook opgegeven als eigenaar van een aantal percelen 
op de es, die met bos waren begroeid (O.A.T., kad. gem. Balk, 
no. E124, E422). Een koopbrief uit 1652 doet voorts vermoeden, 
dat boeren van wie percelen grensden aan het heideveld, een 
zeker aangravingsrecht bezaten. flit ontginningsrecht viel ook 
reeds uit de percelering van de Nijemirdumer bouwlanden op te 
maken (p.  114). In de genoemde koopbrief (It, 1652) wordt een 
hoeve te "Ellebargen" (Elfbergen) vermeld met "een camp 
heydlant voor de verm.huysinge gelegen ( ... ) sampt de geregh-
tigheyt an de heyde". Elders is er sprake van Teen acker met 
de vercopers gerechtigheyt van de Wildemarkster heyde" (F.R. G. 
1768 p.203). 

Gezamenlijk eigendom en gebruik van bouwland komt weinig 
voor. Alleen te Warns is er een voorbeeld van te vinden: "121  

verstal bouland in een acker van 3 verstal gemeen met Focke 
Anskens erven aldaar op 't suijd van Warnser gaast" (P. B. M2 
H.O.N. p.439). 

Wat betreft het gemeenschappelijk eigendom en gebruik van 
weilanden kan worden opgemerkt, dat er in de dorpen van het 
Zuidwestfriese pleistoceen tussen 1750 en 1850 nog vele meen- 
scharren bestonden. Een globale inventarisatie van 16 dorpen 
geeft als resultaat meer dan 40 meenscharren. Wyckel bijv. had 
de Osseweide, het Hyle Schar, het Bovenste Gerbensschar, de 
Boomfenne, de Priesterfenne. de Scheerfenne enz. Onder Koudum 
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behoorde de War, die ruim 85 pondemaat groot was en waarin 36 
eigenaars land hadden Uggen. Dit was een maadmeenschar, d. w. z. 
men weidde gezamenlijk, doch tussen deze voor- en naweide 
hooide leder het hem toekomende gedeelte individueel. Ook het 
Blokwar was een maadmeens char. Uit het concept- s charreglement 
(zie bijiage C)  blijkt, dat er een vrij strakke organisatievorm 
bij het gezamenlijk gebruik bestond; zo was Cr een "Flurzwang" 
die inhield, dat wie het gras niet binnen acht dagen na een door 
de scharmeesters te bepalen tijdstip maaide, zijn rechten hier-
op geheel verloor. 

In Molkwerum, dat niet tot de gaastdorpen kan worden gerekend, 
werd het scharbeheer gevoerd door twee scharmeesters, die uit 
vier raadsleden van de plaats werden gekozen (205 p.  35). Te 
Hindelopen bepaalden de scharmeesters, die door de magistraat 
werden benoemd, o. m. de tijd van inscharing, maaien en hooi-
en. Deze scharmeestérs werden ook wel "atten" genoemd (203 
p. 393); zo heetten de gezworenen van Ruinen ook (Joosting M., 
ordel van 2 febr. 1637). Dezen hadden ten dele dezelfde functie 
els de "atten" van Hindelopen. 

In de gaastdorpen van Zuidwest- Friesland leek de functie van 
de "gaastwaarder" van Koudum (bijlage B) wel wat op die van de 
scharmeester. De gaastwaarder had echter meer het toezicht 
op het gebruik van het weiland dat op de gaast lag, dan dat hij 
de leiding had bij het beweiden van de meenscharren. 

Ongetwijfeld ontstonden er door vererving, verkoop enz. some 
chaotische toestanden bij het gezamenlijk gebruik van meen-
scharren. Daarom werd er bijv. in 1666 een scharreglement 
voor de scharren de Westerwijmerts, de Baers en de Hoymar 
en een aantal fennen opgesteld, "alle bij en oxntrent Molgueren 
gelegen". Dit ging op verzoek van de eigenaars. Er werd "naar 
examinatie van d'olde scharbrieven ( ... ) en genomene kennisse 
van saecken gemaeckt en geordonneert een nyue claer en per-
fect scharbrief van yder schar en fenne bovengenoemt. . .". Het 
werd verboden "enich beest ofte beesten abt te jagen of mt gras 
te brengen voor den bestemden dach bij deselve scharmeester 
in yder jaer hiertoe gestelt en genomineert" (Oud-arch. H. 0. N.). 

Postma (205 p.  35, 36) merkte op, dat een belangrijk versehil 
tussen de Drentse marken en de meenschar-organisaties van 
Zuidwest-Frieslandis, dat de Drentse "waren" recht gaven op het 
gebruik van een evenredig deel in de verschillende veiddelen 
van het dorpsbehoren, terwijl een bepaald aantal "hoolden" van 
ê'en eigenaar over de verschillende meenscharren van het dorp 
zeer ongelijk kon zijn verdeeld. De ene boer had zijn weide-
aandelen bijv. in feime A, een ander in de fennen A, B en C, 
een derde alleen in fenne C. 
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De grote meenscharren werden in de loop der tijd wel ver-
deeld in kleinere scharren en fennen, door sloten en hekken van 
elkaar gescbeiden. De grootte van deze onderdelen kon dus sterk 
uiteenlopen. De gemene fenne van Scharl was 88 hoofden (24,2 ha), 
bet weideveld "de Finnen" te Warns 200 hoofden (55 ha), "de 
Buitenscheeuwen", ook Nj Warns, 302L hoofd (8. 4 ha). Het ge-
middelde aantal hoofden per eigenaar in een meenscbar varieerde 
sterk. In "de Key '  van Hemelurn was bet bijna 10, in "de Lang-
akkeren" van Warns ruin 4 en in de maadmeenschar van Scharl 
hadden de boeren gemiddeld ongeveer 5 hoofd (F. R. H. 0. N. 1768). 

Hetgemeenschappelijk aspect van de Sondeler meenschar kwam 
tot uiting in de naam 'de Mandefenne" of "bet iviandeveld" (F. R. 
C. 1768 p.  83, 105). Merkwaardig is bier het typisch Drents-
Stellingwerfse toponiem "mande". 

en verdelingsakte van een meensehar is er uit bet begin van 
de achttiende eeuw van "de Doimer" te Molkwerum (Cud-arch. 
H.O.N. 812). Hieruit blijkt, dat de scharmeesters de leiding 
hadden en dat men, na de grootte van ieders aandeel precies 
te hebben vastgesteld, ging loten om de plaats ervan. 

De maden waren in de Zuidwestfriese gaastdorpen vroeger ver-
deeld dan de fennen. Hieruit vail af te leiden, dat het hooiland 
in de oude agrarisehe bedrijfsstijl een belangrijker plaats innam 
dan bet weiland (122 p.  19). De gebruikswijze van de maadvelden 
geeft inderdaad de indruic van een intensieve benutting. Hierop 
wijst bijv. allereerst het verdeeld zijn in percelen, afgescheiden 
door greppels of sloten. Weliswaar was er in de bier en daar 
bestaan blijvende grotere eenheden, de z. g. "warren", veelal 
nog wel gezamenlijk gebruik, doch dit vond plaats in de vorm 
van "wandelen" of "vervallen". flit wisselen van plaats was een 
zaak die een rechtvaardige verdeling van goede en minder goe-
de grond diende. Postma (203 p.  389) ziet in dit wandelen een 
een overgangsvorm van het gemeenschappelijke near het indivi-
duele gebruik van de hooilanden, hoewel hij de vererving als 
oorzaak niet uitsluit. Het wandelen van percelen duidt echter 
ook op de meer intensieve gebruikswijze van de hooilanden. Bij 
meenseharren (weflanden) Icwam bet wandelen niet voor. Die wer-
den "over hoog en laag" gebruilct. 

In de meeste maadvelden en in de maadmeenscharren (welke a].-
leen de voor en naweide "over hoog en laag" hadden) "vervie-
len" de percelen binnen hetzelfde onderdeel of war. Te Mo&-
werum waren de maadvelden "de Noordeg" en "de Zuideg" elk 
in een aantal warren verdeeld. Het kwam echter nogal eens voor, 
dat een perceel op de Noordeg wandelde met een perceel op de 
Zuideg, dat in het overeenkomstige war was gelegen (203 p.  369). 
Deze wisselvorm bestond ook op Ameland. In Nijemirdum yin- 
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den we een zelfde geval, waar een pondemaat het ene jaar in ride  

Schuddinge" lag, het volgende jaar in "het Nijemirdumer Leeg 
op de Slootswal' (IL, 1636). Vervallen birinen hetzelfde war was 
echter regel. 

Een stuk hoolland, dat niet verviel of wandelde, "lag stil'. 
Bijv.: "1 groot mad maedlant leggende in Sondeler warren still" 
(R., 1613). Soms verviel een deel ervan en lag het overige deel 
stil. Zo worden in de Benefictaalboeken te Koudum 14 einsen 
land vermeld: het meeste part ( ... ) leyt styl ( ... ) de andere 
helft als die noerdereyndt, forfalt aan twee parten, de middelste 
kerff forfalt ends coempt t Leen altyt de heelft van ( ... ); de 
noeder kerff heftet t Leen oick altyten de helft van aen een" 
(B. B. p.457). Met It Leen wordt hier het Gale Galemaleente 
te Koudum bedoeld. De term "kerf" kwam ook voor in het gebied 
rond de Middeizee, waar het ermee verwante "keert  een deel 
van het maadland aangaf (205 p.  127). Men duidde de grens in het 
maadland met een kerf aan, een geul, zoals men dat in de Drent-
se esdorpen wel door een keep of kielspit deed (182 p.  38) en 
in de Friese Wouden door een greppel of een "zwadeballc11  (zie 
p.26 hiervoor). 

Een deel van een maadmeenschar waarin geen percelen vervie-
len of stilagen, lag 'mandelig en ongescheiden". flit kon dus 
op een meenschar in zijn geheel of op een (veelal kleiner) deel 
van een maadveld betrekking hebben. Waarschijnlijk is dit man-
delig en ongescheiden gebruik de oorspronkelijke toestand van de 
maden; deze situatie leefde in de verdeelde stukken nog vrij 
lang voort. Zo worden bijv. te Mirns genoemd "drie hoofden 
land in de Veenen mandelig over hoog en laag met de beer Grist-
man Rengers11  en "drie hoovden maadland in een beschut stuk 
groet vier hoovden mandeelig over hoog en leegh (F. R. G. 1768 
p. 208. 237). 

Een stuk land dat van een groter maadveld of van een meen-
schar werd afgescheiden. werd "beschut" of 'gevrijt. (Twee 
hoovden maden omtrent het midden van de Key leggende ge-
vrijtt", Mirns F. It. G.1768 p.258). Zo'n deel werd ook wel 
fl afgeslatu genoemd (F. R. H. 0. N. 1768 p.  1, 2). 

De warren in de Zuidwestiriese maden zijn te vergelijken met 
de weren' van de wegdorpen. Een weer kon zowel een hoeve-
strook als een strook in later verdeelde hooilanden aanduiden 
(p.46 e. v.). In de gaastdorpen zijn de warren meestal niet strook-
vormig, doordat de hooilanden hier niet als een langgerekte 
band langs een riviertje lagen, doch in grotere onregelmatige 
velden bijeen. Alleen in een langzaam hellend iandschap kon 
men strookvormige warren scheppen. Het toponiem "war" blijkt 
dan ook het meest voor te komen aan de noord- en oostzijde 
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van het Gaasterlandse plateau, waar we deze regelmatige hoog-
te-.afname aa.ntreffen. Zowel de warren als de weren worden vaak 
aangeduid met een eigennaam, hetgeen samenhangt met het ver-
dellngsproces. 
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SAMEN VATTING 

Pleistoceen Zuidwest-Friesland (Gaasterland en de keileem-
opduikingen ten westen ervan) wordt gekenmerkt door een zand-
gebied met een vrij sterk geaccidenteerde opbouw, waaromheen 
keileemheuvels of gaasten zijn gelegen. De nederzettingen zijn 
van het esdorptype, variërend van de geconcentreerde tot de 
meer losse vorm. Am de noordzijde van het Gaasterlandse 
plateau vinden we op regelmatig afhellend terrein enkele weg-
dorpen. 

De percelering van de gaasten (bouwlanden) is grotendeels 
meerstrokig; "Gewannen" komen weinig voor. De wel- en hoot-
landen liggen merendeels in blokken bijeen. Deze blokken zijn 
strookvormig geperceleerd, waarbij de hoofdrichting van de ver-
kaveling vanaf het Gaasterlandse plateau naar buiten wijst. De 
wegdorpen, zowel op het zand als op het holoceen ten noorden 
ervan, zijn in paraflelle stroken verkaveld (doorgaande hoeven). 

De bedrijfsstijl van de gaastdorpen was tot in de twintigste 
eeuw gelijk am die van de Friese Wouden en het Drents plateau. 
De heidevelden waren echter in Gaasterlancl in beperkte omvang 
aanwezig en minder in de bedrijfsstructuur geincorporeerd als 
in de twee andere gebieden het geval was. 

De hooilanden zijn ook in Zuidwest-Friesland vroeger verdeeld 
dan de weilanden, doch in beide velddelen bleven lang vormen 
van gemeenschappelijk gebruik bestaan. Am de westzijde van het 
Gaasterlandse pleistoceen ging bet gemeenschappelijk weiden ge-
paard met een zekere organisatievorm waarin de scharmeesters 
een belangrijke task vervulden. 
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HOOFDSTUK V. 

DE DOOEGAANDE HOEVEN IN ZUIDWEST-DRENTE. 

A. Het fysisclz milieu 

Het gebied van de zuidwestelijke uitlopers van het Drents 
plateau is, evenals de zuidelijke Friese Wouden, een overgangs-
gebied tussen de es- en wegdorpen. De -'-5 m-isohypse vormt 
ongeveer de grens tussen deze twee cultuurlandschapsvormen. 

Het relief van de Zuidwestdrentse zandruggen is door de gro-
tere onderlinge afstand van de beken jets vlakker dan dat van 
de zandruggen van de zuidelijke Friese Wouden. De "eiland-
structuur" is door de vele bovenstroomse vertakkingen van de 
riviertjes in Zuidwest-Drente duidelijker aanwezig dan in de 
oostelijke SteUingwerven. Voor een deel zijn deze bovenlopen 
van kunstmatige oorsprong, doordat vele afvoerloze kommen 
door de mens in het afwateringssysteem werden betrokken (252 
p. 612).  

De hoofdvormen van het Zuidwestdrentse relief ontstonden bij 
het aflopen van de Riss-ijstijd. Het hobbelige micro-relief werd 
veroorzaakt doordat na het afsmelten plaatselijk nog ijs in de 
bodem aanwezig was, hetgeen verzakkingen tot gevolg had (252 
p. 613).  

De brede rivierlaagten, die evenals in de Friese Wouden, in 
Zuidwest-Drente als smeltwaterdalen mogen worden opgevat (28 
p. 26), waren in de vroege middeleeuwen bedekt met een bos-
vegetatie. Edelman (51 p.  210) denkt aan de aanwezigheid van 
smalle strolcen langs de beekdalen, omdat namen op Twoldn  of 
11 woudt in deze dalen weinig voorkomen; wel treft men ze meer 
aan op de randen ervan. Hierbij kan worden opgemerkt, dat 
toponiemen evenzeer kunnen zijn verbonden aan een in de om-
geving voorkomend, als aan een ter plaatse aanwezig biotoop. 
Bovendien heeft occupatie in de beekdalen siechts sporadisch 
plaats gevonden als gevoig van de wateroverlast. Zo zal de 
naam "Noordwolde' (Fr.) zijn ontleend aan het wold in het oude 
beekdal ten zuiden van de vroegere nederzetting (p. 11). Zuidwolde 
(Dr.) lag ten zuiden van de laagte waarin later de Hoogeveense 
Vaart werd gegraven, Oosterwolde ten oosten van het "wold"  
dat zich in de streek waar de Tjonger zich met twee zijriviertjes 
verenigde, uitstrekte. 

Naarding (182 p.  25) wijst erop, dat daarentegen de Drentse 
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"lo"-namen behoren bij terreinen tussen hoge en lage strelcen, 
dus op de randen van de "zandeilanden' gelegen. In Zuidwest-
Drente treffen wij bij Tweelo (ten zuidoosten van Meppel) en bij 
Kralo (ten zuidwesten van Ruinerwold) een dergelijke situering 
aan. 

"Door de onderseheiden riviertjes en hun vingervormig uitge-
spreide brontakken was bet Drents plateau a. h. w. verdeeld in 
een groot aantal eilanden en schiereilanden, die evenzovele oc-
eupatie-eenheden vormden en die wij als 'dorpsgebieden kunnen 
kensehetsen" (119 p.  63). De occupatie zal in de middeleeuwen 
het eerst plaats hebben gevonden aan de randen van deze ei-
landen en schiereilanden, orndat men bier in de naaste omge-
ving kon beschikken over de grootste variatie in landschaps-
typen (oecotopen), die elk voor zich een pijler waren waarop 
men een autarke bestaanswijze kon grondvesten. Niemeier (183 
p. 35) constateerde deze typisehe "randligging" ook bij de ne-
derzettingen in bet gebied van de Oldenburger Geest. De essen 
werden dus uit bet ontginbare bos van deze overgangszones aan-
gelegd (20a p.  745; 253; 247 p.  154). Dit waren de "lo" of 
"holt"-streken. Het 	ld", bet "minst betreedbare, op ondiep 
veen gelegen bos" (Van Heuveln, m. med.) kon eerst in de latere 
middeleeuwen, o,m. door een verbeterde ontwatering, op ex-
tensieve wij ze worden geoccupeerd. 

De occupatie van de wolddorpen vond, evenals dat in de Friese 
Wouden bet geval was, later plaats dan die van de esdorpen. In 
Zuidwest-Drente worden "wolden" in 1036 vermeld (O.G.D. -J 
28; 130 p.  17; 43 p.  5). In 1236 (O.G.D. -J 96) is er een gesehil 
over bet veen Buddigwolt, "super palude, quae vocàtur Buddig-
wolt, quae jacet inter Mickelhorst et Arneslot1*).  De heerlijk-
heid Ruinen werd later wel met "de Wolden" aangeduid (Joosting 
R. p.  4). De .Jonge van Ellemeet (113 p.  91) stelde echter dat 
deze term betrekking had op Ruinerwold. Daar de moerassige 
bosgordels langs de Beilerstroom en de Wold A zich in bet lage 
gebied ten westen van Ruinen verenigden, zal bet gebied waar 
de "woldluden" zich vestigden, alleen in de hogere delen een 
goede woonplaats hebben geboden. De occupatie-as en de bouw-
landen ten noorden ervan behoren tot de hoogstgelegen delen 
van bet dorpsgebied van Ruinerwold. 

De "veendorpen" (Wapserveen. Eesveen, Veendijk, Nijeveen 
en Kolderveen) liggen gemiddeld lager dan de wolddorpen. De 
ontstaanstijd van de eerstgenoemde nederzettingen kan later ge- 

) Mickelhorst: ten n. w. van Ruinen aan de Lelsloot. wde 1-lorste' (top.krt.1:50.000 1914 
bI. 16). Arneslot; verbinding tussen de Wald A en Meppel (179 p.8). Magnin (147 p.19) 
wijsr daarentegen op de 'in de vorige eeuw afgebrokene brug 'bet slot' • die vroeger in 
de Ooterboer, een half uur gaans ten n.o. van Meppel heeft gestaan. 
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steld warden dan van de wolddorpen. Betere ontwateringsmoge-
lijkheden, gepaard gaande met het droger wordende klimaat na 
de veertiende eeuw (13; 232 p. 13), maakten de occupatie van 
de beekdalranden verder naar het westen mogelijk. 

B. De nederzettingsvorm 

1. TYPEN 

Het eenrijige wegdorp, met een min of meer gebroken be-
woningsrij, overheerst onder de Zuidwestdrentse wegdorpen. 
In de veenontginningsdorpen Veendijk, Nijeveen en Kolderveen 
ontstond ten noorden van de boerderijen langs de Oude Dijk of 
de Veendijk een tweede bewoningsrij, zodat we deze nederzet-
tingen tot het tweerijige wegdorptype kunnen rekenen (p. 5). 

In het begin van de negentiende eeuw lagen langs de weg die 
ten noorden van de Veendijk loopt, reeds de "Bovenboeren" 
(Nijeveense en Kolderveense Bovenboer) (krt. Hug. bl. 38). Het 
woord 'boven" geeft hier de bovenzijde of hoge zijde van het 
dorpsgebied aan, d.i. de zijde waar het hoogveen of de heide 
was gelegen; dit in tegenstelling tot de buiten- of beekdalzijde 
van het dorp. In goederenvermeldingen komt deze betiteling 
veelvuldig voor, bijv. to Nijeveen (S.A. 367): "Noch heeft die 
predicant (...) twe campskens laeten afslooten (... ) eene boven 
ende dander buytendicks geleegen...'  Deze terminologie kwam 
in de zuidelijke Friese Wouden ook voor (p. 10), evenals in 
Noord-Overijssel. Zo lag in Staphorst het land aan de lage 
noordwestzijde van het dorp "buten de diek", aan de hogere 
zuidoostelijke dorpskant "boven de diek" (48 p. 19). 

De noordelijke bewoningsrijen van Nijeveen en Kolderveen zijn 
dus van secundaire oorsprong. Langs de "Olde Dick" (179 p. 10) 
lagen de "olde hoven"; later, toen het veengebied noordwaarts 
verder in bezit werd genomen, ontstonden de "nije hoven". 

In het gehucht Veendijk. evenals Nijeveen een stichting vanuit 
Havelte, ontstonden ook twee bewoningsrijen, de ene langs de 
Nijeveense Dijk en de andere langs de Boervaart ten noorden 
ervan. Hier werden de twee bewoningsrijen ongeveer gelijktijdig 
gevormd. Op de kaart van Huguenin (bl. 38) staan, een veertig-
tal jaren na de verdeling van het veld, die omstreeks 1780 plaats 
had, langs beide occupatie-assen verscheidene boerderijen, aan 
de Boervaart zelfs meer dan aan de Veendijk. Tussen 1803 en 
1805 werden Tangs de Nijeveense Dijk zes boerenhuizen gebouwd 
(44 p. 34). Ben strakke leiding is er bij de achttiende-eeuwse 
occupatie van Veendijk en waarschijnlijk ook bij de veel vroe- 
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gere van Nijeveen niet geweest. De gewaardeelde boeren van 
Havelte van waaruit deze nederzettingen werden gesticht, moth-
ten geheel naar elgen inzicht beslissen bf en hoe ze de toege-
wezen strook veld wensten te gebruiken. 

In Nijeveen en Kolderveen, waarvan de occupatie uit de late 
middeleeuwen dateert, treft men een meer uniform nederzet-
tingspatroon aan, mede doordat de voor bewoning en akkerbouw 
geschikte gronden slechts plaatselijk aanwezig waren. Deze be-
perkingen golden in het hoger gelegen Veendijk in mindere mate. 
Het tweederangs karakter van de secundaire 'Bovenboeren' van 
Nijeveen blijict uit bet felt, dat alleen de bewoners van een "old 
opgaand erve", waarvan er 27 wax-en, bet "gesworen ampt" 
mochten uitoefenen (A.K.M. 278, wilk. 1753). We treufen hier 
dus dezelfde situatie aan als in de Stellingwerven, waar slechts 
de bewoner van een stemdragende, dus oude doorgaande hoeve, 
bet recht had stelling te zijn (p. 44). Meerdere malen worden 
gezworenen en stellingen als gelijkwaardige functionarissen aan-
geduid (bijv. in de oorkonde van 14 mel 1313, Beg. Bs. v. Utr. 
260). 

De vraag, waarom juist deze veennederzettingen en niet de 
wegdorpen op de zandgronden 20 vroeg tweerijig waren, dringt 
zich onwiflekeurig op. Het antwoord is wellicht ten dele gelegen 
in de bedrijfsstijl. Niet, dat deze minder op de akkerbouw ge-
oriënteerd was dan in de pleistocene wegdorpen, doch meer in 
die zin, dat in de lagere veenstreken de woeste grond niet te 
exploiteren was als schapeveld. Derhalve Icon de betrekkelijke 
rijkdom aan weidegronden in de veendorpen, vooral bij een re-
delijk goede ontwatering, gemakkelijker de meer op de rund-
veehouderij gerichte "Bovenboeren" doen ontstaan dan in de weg-
dorpen op bet zand. In deze laatste nederzettingen was bet hei-
develd een vrij belangrijke bedrijfszuil. Het is dan ook begrij - 
pelijk, dat de vorming van secundaire bewoningsrijen in de zand-
dorpen pas goed op gang kwam toen er meer grasland en vooral 
toen men kunstmest ter beschikking kreeg. 

De overige Zuidwestdrentse wegdorpen (Nijensleek, Wapser-
veen, Ruinerwold, Weerwille, Koekange en Zuidwolde), aismede 
de op de eerste twee aansluitende Noordwestoverijsselse neder-
zettingen Eesveen en Kallenkote, zijn van het eenrijige type. 
Van deze nederzettingen hebben Nijensleek en Kallenkote een 
vrij rechtlijnige bewoningsrij; de overige dorpen worden tot de 
gebroken wegdorpen gerekend. Bij de eerstgenoemde groep is 
bet nederzettingspatroon vrij regelmatig (Wapserveen bijv.), 
terwiji bij de andere de boerderijen in korte rijen liggen, die 
verschillende afstanden tot de occupatie -as hebben. 

Kallenkote is wellicht een vestiging vanuit Steenwijk in de ge- 
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meenschappelijke gronden die deze esnederzetting omringden. 
Meesters (150 p.  26) verklaart de plaatsnaam Kallenkote als 
"nederzetting van kallende, d.i. kletsende keuters'. Waarschijn-
lijker lijkt het, dat 'kallen" een vorm van "kaal, armoedig" is. 
Het is in ieder geval een jongere vestiging van niet-gewaarde 
boeren; de Kallenkoters hadden geen recht van opsiag (inscha-
ring) in de Steenwijker Meente, in tegenstelling tot de Steenwijker 
keuters, die een halve opslag hadden. De boeren van Kallenkote 
hadden hun eigen hooi- en weilanden langs de Steenwijker A. 

Nijensleek zou zijn geoccupeerd vanuit Vledder (143 p. 82), 
op soortgelijke wijze als Nijeveen en Veendijk vanut Havelte 
werden gevormd. Per waardeel werd een bepaald aantal roeden 
in het te verdelen markegebied toegewezen, waarbij ieder een 
naar de grootte van zijn waardeel berekende strook kreeg. De 
hoeven waren this niet even groot. Op de ontstaanswijze van de 
Zuidwestdrentse wegdorpen zal nog in breder verband worden 
teruggekomen (p.  240). 

Wanneer wij de nederzettingsvorm van Nijensleek beschouwen, 
dan valt de enigszins afzonderlijke ligging van de vijf meest 
westelijke hoeven op (kaart in S.A. 845). In het conflict, dat de 
bewoners van deze hoeven in de zestiende en zeventiende eeuw 
over het achter in hun hoevestroken gelegen gebied hadden met 
de Vrouwe van de Eeze, traden ze als "kluft" op (S.A. 239). 
Op de betekenis van de kluft dient nader te worden ingegaan. 

Hoewel bij de niet-gebroken wegdorpen soms ook kiuften voor-
kwamen (Nijeveen had er vier, die elk door één gezworene wer-
den vertegenwoordigd, A. K. M. 278), zijn ze als occupatie-een-
heden van dicht bij elkaar of ongeveer op één nj gelegen boer-
derijen in dergelijke dorpen niet te herkennen in het nederzet-
tingspatroon. In de gebroken wegdorpen is dit echter veelal wel 
het geval. 

De kluft is te definiêren als een nederzettingsgedeelte waar-
van de boerdenijen een ruimtelijke en de bewoners een bestuur-
lijke eenheid vormen. In Münsterland heet een kluft een 'Bauer-
schaftsteil', te vertalen met de term 'dorpsdeel" of 'buur-
schap" (183 p.  34). Gosses (79 p.  184) noemt als betekenissen 
voor "kluft' in de Drentse esdorpen: a) deel van een buurschap; 
b) deel van een kerspel; c) deel van een dingspe].; d) deel van 
een grotere marke. In de term "cloevenote" (Ord. Gratama I 
p. 27) is 'cloeve' gelijk te stellen aan "buurschap". Kluften zijn 
niet altijd op de nederzettingskaart te lokaliseren. Keuning (122 
p. 17) merkt op, dat een kluft in een esdorp geen samenwonen 
op een bepaald punt van de esrand behoeft te impliceren. De kluften 
van bijv. Roden hadden echter wel 'om genijfshalven" ieder een 
"besonder district van opsiach, heijden en weijden" (145 p.  93). 
Bier was een kluft dus ook een manice-onderdeel. 
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Swart (241 p.  63), die dacht dat de kluften op de "inneren 
Geest" niet voorkwamen, verbond "diese Einteilung mit der Sled-
lung des friesischen Stammes" en vatte de kluften op als "Ge-
scblechtsverbàinde" waarvan één hoeve oorspronkelijk het begin 
zou zijn geweest. De "rotten", "veerndelen" en 'teenen' van 
Ostfriesland en Brokmerland waren eveneens kluften. In Groningen 
was de "clauw" het dorpsdeel, waarbinnen bet rechterschap om-
ging (205 p.  162, 164; 35 p. 3). 

Iiofstee (97 p.  105) en Naarding (182 p.  36) volgen de mening 
van Swart in zoverre dat zij de hoeve als begin van de kiuft 
zien en dat uit het aaneengroeien van verschilende kluften het 
dorp ontstond. Of deze hypothesen voor de esdorpen geldigheid 
bezitten, laten wij hier in bet midden; voor de wegdorpen zijn 
ze onjuist. Bovendien hebben sommige auteurs, wellieht in na-
volging van Swart (241), als mening dat in de Saksische streken 
met marken geen kluften voorkwamen. Dit is onjuist; zowel bui-
ten Drente, bijv. te Kuinre (164 p.  35), Blankenham (A,K.V. 
p. 520) en Steenwijk (150 p.  44, 45), als op bet Drents plateau, 
bijv. te Rolde (79 p.  184), Roden (145 p.  93) en Ruinen (Id. 
p. 92) waren kluften als dorpsdelen bekend. 

In sommige Zuidwestdrentse wegdorpen zijn de kluften wel-
licht ontstaan doordat een occupatiegebied in versehillende te 
verdelen blokken in bezit werd genomen, zonder dat in de on-
derscheiden dorpsdelen één hoeve als oerkern aanwezig behoefde 
te zijn. Wanneer een wegdorp vanuit een esdorp werd gevormd. 
zoals Nijeveen uit Havelte, dan is het aantal kluften in moeder-
en dochterdorp wel eens gelijk. 

De betekenis "buurschap" voor kiuft komt met name te Ruiner-
wold duidelijk naar voren; zo wordt het Oosteinde in 1400 "Grote 
Oesterbuerschap" genoemd (Joosting D. 164), de Ruigekluft wordt 
in 1409 vermeld als "Rauwe boerscap" (229-I1 p.  291) en de 
Kalekiuft als "Kale boersehap" (in 1755, A.K.M. 432). 

De aan "kiuft" soms gelijkgestelde term "egge" komt in de 
Zuidwestdrentse wegdorpen ook voor. Te Nijeveen wordt de 
"Oosteregge" vermeld (178 p.  96), te Koekange de "Beeste-
egge" (top. krt. 1853 bl. 16). In Noord-Overijssel had men te 
Steenwijkerwold twee dorpsdelen, de "Westerlage-egge" en de 
"Oosterlage-egge" (top. krt. id.). 

De algemene betekenis van "egge" is "ecke, hoek" (Mnl. Hwb. 
p. 161: "een goed met eggen ende enden"). Moerman (156 p.  61) 
verklaart zo de namen Zurich (Sudera-igga, d. i. zuidhoek) en 
Norg (Noord-eg). Eshuis (61 p.  4) noemt als betekenis "kant of 
zljde". Op  Ameland heetten de dorpsdelen eggen of "twieren" 
(22 p.  78). Van Blom (22) noemt "egge" een "on-fries woord". 
Molkwerutn had ook een Ooster- en Westereg (205 p.  190). 
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In tegenstelling tot de kluft, die vooral op de nederzetting in 
engere zin betrekkirlg heeft, geeft de egge vaak een veiddeel of 
deel van het dorpstoebehoren aan. Duidelijk komt deze betekenis 
bijv. WI in "Beeste-egge", de naam van een weideterrein aan de 
rand van het Koekanger dorpsgebied. 

Ruinerwold is volgens Blink (20b p.  81) "geheel een veenko-
lonie", waarmee hij waarschijnlijk slechts wilde aanduiden dat 
de oorspronkelijke occupatie in een overwegend veenlandschap 
plaats vond. De nederzettingsvorm als veenkolonie te kenschet-
sen is minder juist en Blink geeft verderop dan ook een nadere 
typering door van een "eenrijig streekdorp" te spreken. 

Zoals reeds opgemerkt is (p. 134), bestaat Ruinerwold uit 
een aantal kiuften. De Kalekluft en de Ituigekluft vormen bet 
middengedeelte van de nederzetting. Deze kiuften zijn ongetwij-
feld zo genoemd naar de schaarse, resp. meer overvloedige 
begroeiing ten tijde van de ontginning; Ruigekiuft ligt lager dan 
Kalekluft. In het oostelijke dorpsgedeelte liggen de Kraak en het 
Oosteinde, in het westen Dijkhuizen en Haakswold. De Huugt of 
Hugt, ten zuiden van de Wold A, wordt ook wel eens (bijv. in 
1683, A.K.M. 434) als kluft vermeld. Deoccupatievan de dorps-
delen zal waarschijnlijk niet gelijktijdig hebben plaats gevonden, 
daar de bewoningsrijen niet op één lijn liggen. De boerderijen 
van de oostelijke kluften liggen noordelijker dan de bewoningsrij 
van Ruige- en Kalekluft. In Haakswold liggen de boerenhuizen 
op korte rijen; doordat de kavellijnen de Wolddijk hier onder een. 
scherpe hoek snijden, was deze ligging een logisch gevoig, wilde 
men de boerderijen niet schuin in de hoevestroken plaatsen. 
Dijkhuizen ligt aan de Wolddijk, wellicht doordat de hoevestroken 
ten noorden van dit gehucht door de divergerende percelering 
te smal waren. 

Of de verschlllende ligging van de boerderijen bier samen-
hangt met de aard van de ondergrond, is moeilijk vast te stel-
len, omdat de bodemkaart voor vergelijking met de nederzet-
tingskaart te weinig details geeft. In Noord-Overijssel merkte 
Veenenbos (246 p.  12) op, dat de boerderijen in bet veengebied 
bijna steeds op ondergrondse pleistocene zandruggen lagen. 

Merkwaardig is te Ruinerwold de aanwezigheid van drie ge-
huchten bij de Wold A, nl. Blijdenstein, Kralo en Buitenhuizen. 
Terwijl Buitenhuizen, naar de naam te oordelen, een jongere 
vestiging is (vgl. de Buitenburen onder Noordwolde, p. 6), zijn 
Kralo en Blijdenstein oudere nederzettingen. Wordt Buddingewold 
eerst in 1236 als veengebied vermeld (O.G.D. -I 96), Blijdenstein 
(Blidenstede) kreeg in 1153 reeds een kerk (O.G.D. -J 32). Wel-
licht heeft de ontginning en kolonisatie van bet Buddingewold na 
het midden van de twaalfde eeuw, waarbij het klooster te Ruinen 
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een belangrijke positie innam, tranuit deze centra Kralo en Blij-
denstein plaatsgevonden. (O.G.D. -T 28, 32 en 96; 8). Toponiemen 
als "ivionyckewere" (JoostingD. 255) en "Munnekesloot" (O.G.D-
II 1228) wijzen hier ook op. 

In Ruinerwold komen de aanduidingen "boven"  en "buiten" ook 
voor. Buitenhuizen ligt aan de lage beekdalzijde van de Wold-
dijk, bet land ten noorden van deze weg heette "Bovendijks". 
Ongeveer dezelfde terminologie wordt reeds gebezigd in 1381 
(Beg, en Rek. Bisd. Utr. II p.  775): 'item die boterpacht, alse 
die gheleghen is boven ende beneden, mit al horen toebehoren 
op Buddinewolde. .. II 

Eesveen is geoccupeerd vanuit de Eese, eenheerlijkheid waarin 
een gehucht van esachtig type was gelegen. In de veertiende 
eeuw (20b p.  69) vond de afscheiding plaats van 23 Eesveense 
hoeven van de Eese. 

De boerderijen van Eesveen staan in twee t.o.v. elkaar ver-
schoven rijen langs de Binnenweg. De tweede weg, ten zuiden 
hiervan, is een verbinding voor het doorgaande verkeer (Heere-
weg) naar en van Steenwijk. Deze weg rooit voor een groot deel 
op de Steenwijker St. -Clemenskerk. 

Weenville en Koekange zijn de enige Zuidwestdrentse weg-
dorpen die over bet gehele dorpsgebied het patroon van twee 
ongeveer evenwijdig lopende wegen hebben. De westelijke weg 
waaraan in de negentiende eeuw de kerk en de molen stonden, 
had in die tijd nag geen bewoning (krt. Hug. bi. 45). De boer-
derijen waren gelegen langs een pad dat op ongeveer 1 km ten 
oosten van deze weg Rep (20b p.  61). 

Weerwile zou een stichting zijn van de beer van Ruinen, als 
tegenwicht tegen de ontginningsijver van de monnikeri van 
Ruinen (O.G.D. -II 1227; 177 p.  110); de zuidwaartse expansie 
van de Buinerwoidse hoeven werd daardoor beperkt. 

Evenals Weerwille ligt Koekange op middeihoge zandgrond aan 
de oostzijde van het beekdal van de Koekanger A. Aan deze lage 
gronden is de naam ontleend. Deze is afgeleid van het woord 
"koegang", een oppervlakte-eenheid voor weiland (ca. 0, 5 ha, 
251 p.  58; 182 p.  39). In de veertiende eeuw was de ontginning 
in ontwikkeling. Er waren 19 "olde haven" en een aantal "nie-
hoven" (O.G.D. -I 328). Uit het felt, dat de oude hoeven een half 
mud rogge en een half mud gerst per jaar in Groninger mast 
aan de nieuw gestichte kerk moesten geven, concludeert Naarding 
dat de oude kolonisten van noordelijke herkomst waren. Daar 
de "niehoven" hun opbrengst in schepels moesten leveren, zou-
den de jongere occupanten van zuidelijke herkomst zijn; de sche-
pel was een "zuidelijke mast". Toch schijnt hier een hypothese 
met betrekking tat de occupatiegesehiedenis te warden geponeerd 
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die op wel zeer losse gronden berust. Bet versehil in de Mj-
dragen tussen de oude en de nieuwe hoeven is veeleer te ver-
kiaren nit de versehillende posities, welke oudhoevige boeren 
en nieuwelingen of keuters innamen. Deze laatsten werden in 
Drente altijd lager aangeslagen in reehten en plichten dan de 
"voile boer". (zie o.m. 79 P.  143; 115 p.  87, 88; 145 p.  126) 
Ook in Wapserveen moesten de nieuwelingen en keuters de helft 
van de bijdrage der oudere hoeven opbrengen (S.A. 376). In 
Nijeveen was het evenzo geregeld: "van elck erve een sehepel 
rogge des siaers ende eleken koter nu oft namaals komen sal 
van elek koterhuis een half schepel roggen Zwolsche mate" (oork. 
van 1477, bij 146-I p.  85). 

Hoewel het occupatiegebied van De Wijk en omgeving bepaalde 
wegdorpkenmerken bezit (buy, in het rijvormige nederzettings-
patroon met name in De Wijk en de oostelijke gehuchten De 
Stapel, Raalweide en Eemten), treden toch in het geheel de es-
dorpaspecten dermate naar voren dat een behandeling in het 
volgende hoofdstuk meer gerechtvaardigd is. 

2. HET WEGENPATROON 

In de Zuidwestdrentse rijdorpen staan op de kaarten nit de 
eerste helft van de negentiende eeuw de boerderijen nog bijna 
alle aan de hoge zijde van de occupatie-as, dus niet aan de 
rivierzijde. Dezelfde situering met het oog op eventuele water-
overlast merkten wij op in Zuid-Friesland (p. 7). De enige 
uitzondering in Zuidwest-Drente is te vinden in Kallenkote, waar 
een aantal boerderijen aan de rivierzijde van de weg stonden, 
doch beschermd werden tegen hoog water door een dijk langs 
de Steenwijker A. 

Van verplaatsing van een gehele bewoningsrij zijn in Zuid-
west-Drente geen gevaflen bekend, hoewel Blink (20b P.  63) dit 
voor Ruinerwold meende te kunnen vaststellen. In Staphorst 
zou zulk een verschuiving ook hebben plaats gevonden, vanuit 
het westen (met als oudste kern hoeve "Olde Staphorst") naar 
het zuidoosten. Tweemaal, nl. in de vijftiende en achttiende 
eeuw, zou er een dergelijke verplaatsing zijn geweest (20b 
P. 63). Ook te Wanneperveen (40 p.  265) en te Vriezenveen 
(114 p. 793) zouden de boerderijen in de loop van de tijd een 
nieuwe bewoningsrij, op aanzienlijke afstand van de vroegere 
occupatie-as, hebben gevormd. 

De kerk staat in de Zuidwestdrentse wegdorpen op enige af-
stand van de bewoningsrij. Bet duidelijkst is dit het geval in 
Koekange. Te Nijeveen staat de kerk in de nj van boerenhuizen. 
Verschillende dorpen (Nijensleek, Wapserveen) kregen pas laat 
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een kerkgebouw of brachten het nimrner zover, zoals Eesveen. 
Behalve te Ruinerwold, waar de kerk geheel aan de rand van 

het dorpsgebied te Blijdenstein staat, is de kerk vrij centraal 
op de occupatie-as gesitueerd. Voor Nijeveen staat in de stich-
tingsoorkonde van 1477 de verklaring van deze centrale ligging 
(146-I p.  82 e.v.) "Item soo hebben WY buern van Nijeveen ge-
coft ses roeden lant in dat midden van de buerscap dair men 
die kerk ende die Wedem op tymmeren sal". 

Het Wegensysteem is in de wegdorpen van Zuidwest-Drente 
minder ontwikkeld dan in de Friese Wouden met haar binnen-
en buitenwegen. De lagere ligging van de zandruggen en de gro-
tere breedte van de venige laagten maakten het verkeer oor-
spronkelijk slechts mogelijk over enkele hoger gelegen delen, 
waarbij bewoningsrij en weg op een vrij smalle strook werden 
samengedrongen. 

De 'herenwegen'1  liepen door het dorp; op enige afstand ervan 
stonden de boerderijen veelal met de achterzijde (baanderzijde) 
ernaar toegekeerd. De "steegden" welke we ook in de Friese 
Wouden ontmoetten (p. 10) vorrnden de toegangsWegen tot de 
veiddelen en kruisten de herewegen ongeveer loodrecht. Ge-
meenschappelijk gebruikte steegden, zoals de Mandesteegde te 
Nijensleek (S.A. 1513), leidden naar het heideveld en de gemeen-
schappelijk gebruikte groenlanden. 

Het onderhoud van de wegen werd op dezelfde manier geregeld 
als in de Friese Wouden (p. 11); ieder moest het binnen zijn 
hoevegelegerendeel in goede orde houden. Buiten het dorp ge-
legen herewegen werden door "boerwerken' verzorgd. Of iedere 
boer dit pro quota van zijn hoevebreedte moest doen, is niet 
bekend. Wel werd het onderhoud van wateren en dijken op deze 
wijze geregeld, bijv. het onderhoud van de Boer-Stouwe te 
Ruinerwold (A. K. M. 151). De weg van Steenwijk naar de Friese 
grens moest in goede staat worden gehouden door 65 hoeven te 
Steenwijkerwold, 5 hoeven op de Eeze en 24 hoeven te Paaslo 
(150 p.  17). 

In Ruinerwold hadden de volmachten nit de verschillende kluf-
ten het toezicht op het onderhoud van wegen, wateren en af-
rasteringen. Zij stelden verordeningen op over deze zaken en 
richtten zeus tollen op (A.K.M. 142 en 149). 

Samenvattend kan men zeggen dat de nederzettingsvorm van 
de Zuidwestdrentse wegdorpen in sterke mate werd bepaald door 
de wijze van oorspronkelijke occupatie. In het algemeen was de 
vrij strakke, lineaire bewoningsvorm het gevoig van de ongeveer 
gelijktijdige inbezitneming van een veen- of veidgebied. Vooral 
wanneer de occupatie in verschillende delen of perioden plaats 
vond, trad kluftenvorming op (Ruinerwold). In enkele veenneder- 
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zettingen ontstond een secundaire bewoningsrij van "Bovenboe-
ren" buiten de oorspronkelijke occupatie-as. 

C. Dc vcr/eavelingsvorm 

1. TYPEN EN FUNCTIE 

In Zuidwest-Drente overheerst de parailelle strokenverkave-
ling (fig. 2). Be overwegingen der oorspronkelijke occupanten 
zullen dezelfde zijn geweest als die, welke de bewoners van de 
Friese Wouden ertoe brachten hun hoeven min of meer loodrecht 
op de zandruggen aan te leggen. Het wordt bijv. nog eens dui-
delijk gezegd door de rapporteur van het "Onderzoek naar de 
Toestanden in den Landbouw" (0. T. L. -XIV p. 7): "De vroegere 
markeverdeling van Ruinerwold is menigmaal als zeer onprac-
tisch beoordeeld, doch bij bedaard nadenken moet men het voor-
geslacht daarin veel toegeven, want bij die scheiding of verdeeling 
is reekening gehouden met de omstandigheid, dat ieder aandeel, 
dat werd toegewezen, bestond uit elke qualiteit en soort van 
grond, hetzij hoog of laag, vruchtbaar of onvruchtbaar en het 
geschiktste voor hooi-, bouw- of weiland". 

Be term "opgaande erven", die men voor de Zuidwestdrentse 
hoeven meestal vindt, geeft hetzelfde weer als "opstrekkende 
erven". Be hoeven "gingen op naar de bovenzijde van het dorp 
en hoewel dit zelden duidelijk wordt aangegeven, hadden de be-
woners der hoeven het recht van opstrek. Terwiji in de Friese 
Wouden in de doorgaande hoeven het veld veelal in de hoeve ligt, 
vinden we het in de Zuidwestdrentse hoeven in veel gevailen aan het 
eind van het kavel. 

Ten noorden van de Wapserveense A, in de dorpen Nijensleek 
en Eesveen, strekken de hoeven zich uit van deze rivier tot het 
heide - en veengebied waardoor de Fries -Drentse grens is ge - 
trokken. Bit veengebied was geen hindernis van betekenis (224 
p. 97), daar de gemiddelde hoogteligging aanzienlijk en de veen-
laag slechts dun was. Over de noordelijke grens van de weste-
lijke hoeven van Nijensleek is veel onenigheid geweest tussen 
de eigenaars van de heerlijkheid de Eese en de bewoners van 
deze erven. In een goorsprake te Diever in 1563 wordt er door 
een woordvoerder van de westelijke kiuft van Nijensleek (p. 133) 
het een en ander over gezegd: "Antwoirdt Jacob Meynen ende 
secht ( ... ) dat alle die Nyenslycker lande opgaende weerlande 
sinnen, streckende nth die Aa an die Vriesche bepaling.. 
(Goorspr. Dr. I p.  11). 

Be Zuidma, ten zuidoosten van de z. g. Moersberger erven 
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(Moerhoven), is een maadveld van Viedderse boeren (S.A. 1513). 
gelegen tussen de Heerendijk en een wetering die op de A loost. 
De percelering is ouder dan die van de Moersberger erven. 

De Eesveense hoeven strekken van de Wapserveense A tot het 
landgoed de Eeze. Tussen de Bakensloot (00k wel Giersloot naar 
de gérende percelen genoemd) en de Schietsloot is de percele-
ring divergerend. Dit gebied is een restveld tussen de westelijke 
hoeven van Nijensleek en de (waarschijnlijk jongere) Eesveense 
hoeven. In het westelijke gedeelte van de Eesveense hooilanden 
zijn de kavellijnen geknikt. Men heeft de hoeven ni. ongeveer 
recht op de occupatie-as uitgezet, maar men paste de loop van 
de hoevebegrenzingen aan bij het verloop van de oostgrens van 
de reeds lang bestaande Steenwijker Meente. 

Daar de nederzettingen Wilhelminaoord, Frederiksoord en 
Viedderveen, die alle in de marke van Viedder ontstonden, 
eerst na het eerste kwart van de negentiendTe eeuw tot enige 
ontwikkeling kwamen, laten we de percelering ervan buiten be-
schouwing. 

Tussen de Wapserveense A en de zandrug waarop Steenwijk, 
Havelte en Diever liggen, strekken de hoeven van de A op tot 
de vroeger op deze hoge strook gelegen markegronden. In het 
begin van de negentiende eeuw worden de Wapserveense hoeven 
beschreven als "strekkende van de markte van Wapse tot de 
markte van Uffelte" (S.A. 1513). In 1564 werd de grens tussen 
de Havelter marke en de westelijke Wapserveense hoeven vast-
gesteld. Blijkbaar waren ook bier problemen ontstaan over de 
uiteinden van de hoeven aan de veldzijde, hetgeen wijst op ont-
ginningsactiviteiten in deze gordel (Oud-arch. Uffelte 147). 

De percelering is tussen Wapserveen en Kallenicote in de kluft 
Horrelveen divergerend, veroorzaakt door de aanpassing van 
de loop der kavellijnen aan de daar aanwezige bocht in de Wap-
serveense A. Langs deze bocht is in de maden de percelering 
blokvormig, evenals aan de overzijde van de A in de reeds ge-
noemde Viedder Zuidma. 

Dc Veendijkse, Nijeveense en Kolderveense hoeven grenzen 
in het noorden resp. aan de velden van Eursinge en Darp en 
aan de Stouwe, een gegraven scheiding tussen het gebied van 
Onna en Zuidveen; aan de zuidzijde strekken de hoeven tot de 
Havelter Meente, de Havelter made en het dorpsgebied van 
Meppel. De hoeven van Veendijk, Nijeveen en Kolderveen wor-
den veelal als 'opgaande erven" betiteld (A.K.M. 278, S.A. 
367). 

De Buinerwoldse hoeven hebben ook een parallelle stroken-
verkaveling. Aan de noordzijde lopen de oostelijke hoeven tot 
de Leisloot, die hier de grens met de Uffelter made vormt. 
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Verder near bet westen begrenst de Leisloot de Havelter Meente 
en de hooilanden van Havelte. Daar Havelte van oudere oor-
sprong is dan de wegdorperi Ruinerwold, Nijeveen en Kolder-
veen, Icon het zijn gebreic aan hooilanden trachten op te heffen 
door zuidwestwaarts langs het Oude Diep grasland in bezit te 
nemen. 

Een merkwaardig aspect van de percelering is, dat de Huiner-
woidse hoeven tot over de A strekken. Ongetwijfeld is dit door 
het vroeger algemeen heersende tekort aan goede hooilanden te 
verklaren; de noordelijke hooilanden van Ruinerwold waren van 
slechte kwaliteit (0. T. L. -XIV p. 4). De kavellijnen van de hoe-
yen van Ruinerwold stoten aan de zuidzijde loodrecht op die van 
de hoeven van Weerwille en Berghuizen. Door de uitgffte van de 
hoeven van Weerwille door de heer van Ruinen (p. 136) was een 
eventuele verdere zuidwaartse uitbreiding van de Ruirierwoidse 
hoeven onmogelijk. Of de naam Weerwille ('Wiederwillen) op 
de tegenstand betrekking heeft die met de stichting van deze 
vijf hoeven tegen de kolonisatie vanuit bet klooster Ruinen tot 
uitdrukking werd gebracbt, zoals Naarding (177 p.  110) veron-
derstelt. is niet met enige zekerheid te zeggen. 

De oostelijke hoeven van Haakswold zijn divergerend geperce-
leerd, doordat de kavelrichting van de waarschijnlijk oudere 
westelijke hoeven van Raakswold niet parallel liep aan die van 
de Kalekluft; hier ontstond een later geoccupeerd restveld. 

De enigszins blokvormige percelering rond Blijdenstein sluit 
aan bij die van Broekhuizen en de streek ten zuiden van de 
Wold A. 

De opgaende ackers' (S.A. 367, 1632) van Weerwille en 
Koekange lopen van het Oldenhaver en Echtener veld tot de z. g. 
Koekanger Wijlc. Enkele hoeven, die niet geheel opstrekkend 
waren, worden in de verpondingsregisters uitgedrukt in "corts-
ackeren" (S.A. 845). Ook in Koekange strekken de hoeven over 
de rivier. Ten zuiden van de Langedijk is dat niet het geval, 
zodat men mag aannemen, dat de occupatie van het zuidelijke 
gedeelte van Koelcange later plaatsvond dan de inbezitneming 
van de streek over de A (loge Lindhorst, Schoonvelde en Haal-
weide). Nog verder zuidelijk waaiert de percelering nit tegen 
de A en tegen het oude beekdal waarin thans de Hoogeveense 
Vaart ligt. De occupatie-as loopt hier met een bocht in de rich-
ting van Echten. 

Het westelijke deel van het nederzettingsgebied tussen de 
Wold A en de Reest heeft een onregeirnatige. esachtige verka-
veling, die in hoofdstuk VI nader zal worden beschouwd. Ten 
oosten van De Wijk hebben Haalweide, De Stapel en Eemten een 
meer doorgaande percelering, hoewel in Eeniten de bouwlanden 
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tezamen op een hooggelegen terrein liggen. Doordat de occupa-
tie-as de loop van de Reest op enige afstand volgde, was een 
divergerende percelering in dit gebied het resultaat. Ook ten 
westen van De Wijk waren de hoeven oorspronkelijk van een 
enigszins doorgaand type; in 1520 wordt te Schiphorst een erf 
vermeld, dat nit de Reest tot in de Wetering strekte (134f p. 
79). Door latere ontginning ging evenwel het es- en kampachtige 
aspect van de perceelsvormen meer overheersen. 

2, DE VELDDELEN EN DE 

a. Rif, bouwiand en veld 

In Zuidwest-Drente koint de term "soolsiede" bij de door-
gaande hoeven weinig voor, evenmin als het toponiem "brink'. 
Dit zijn in hun betelcenis van resp. "stemdragend perceel waarop 
de boerderij staat" en "randgedeelte van het en" typisch Stel-
lingwenfse benamingen (p.  20 e.v.). Een stuk grond dat in De 
Stapel tussen twee opgaande hoeven lag, werd als "bninkgrond" 
betiteld (134b p. 230). In archivalia wordt het perceel waarop 
het huis staat, veelal aangeduid met "huisakker" of "hid" 
het erf eromheen heette de "hot" (S.A. 845). De "goons", als 
moestuin gebruikt, lagen achter het en, tegen de bouwakkers 
aan. 

Het bouwland lag meestal "boven"  het en, op het hogere deel 
van de zandrug. Ook waar het ternein minder relief vertoonde, 
zoals te Nijeveen-iColderveen, lag het akkerland "boven" de 
boerdenij. 

Een bijzondere situatie is in de zeventiende eeuw aanwezig te 
Nijensleek (fig. 15). Het dorp bestond uit 15 erven, die door 
in totaal. 21 hoeven waren ingenomen. Dit hield dus in, dat bijv. 
erf no. 3 door twee hoeven was geoccupeerd, erf no. 5 door 
vijf hoeven enz. Na het intekenen van de gegevens uit de yen-
pondingsregisters op de daarbij aanwezige kaart blijken veel 
bouwlanden in "Gemengelage" te liggen; de bouwlandakkers van 
de venschillende hoeven vormen a, h. w. tweemans-, viermans-
essen enz. Bij erf no. 5 staat op de kaart (S.A. 845) aange-
geven: "tusschen deze AB by de wegh syn S lande die mande 
legge'. We kunnen deze bouwlandpercelening beschouwen als een 
overgang tussen de paraUelle strokenverkaveling van de door-
gaande hoeven en de "Streifen"-es. Een volgend stadium, dat 
bij de esachtige nederzetting De Wijk aanwezig is, treedt op als 
deze bouwlandakkers in een afzonderlijk deel van het dorpstoe-
behoren zijn gesitueerd, los van de kavelindeling van de door-
gaande hoeven. 
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De afscheidingen tussen de bouwlanden zijn in de negentiende 
eeuw flog viii. boswailen (top. krt. 1853 bi. 16; krt. Hug. bi. 
38, 39, 44, 45). Vooral in de hoger gelegen dorpen waren bos-
wallen aanwezig. 

Achter de bouwlanden lag de veldgordel, bestaande uit voch-
tige heide met hier en daar gras van slechte kwaliteit. In de 
Zuidwestdrentse wegdorpen is het woord "meente" in de be-
tekenis van "veld" vrijwel onbekend. De naam van de buur-
schap Eemten, tussen Haalweide en De Stapel, zou volgens 
Koops (134 a) een verbastering zijn van "t" Weerwille 
had een meente in de betekenis van een gemeenschappelijk ge-
bruikt weideterrein, die in de achttiende eeuw werd gescheiden 
(113 p.  91). 

Waar het veld aan een hoogveengebied grensde, werd het a!-
stromende water tegengehouden door leidijken en aigevoerd door 
een leisloot (Ruinerwold). Achter Nijeveen en Kolderveen was 
de Stouwe voor dit doel gegraven (A. K. M. 151). 

Was het veld voldoende hoog gelegen, dan groeven de boeren 
zich op in dat gebied. De ongelijkmatige uitbreiding van bijv. 
de Wapserveense bouwlanden blijkt op de oudste topografische 
kaarten. De kaart bij het verpondingsregister toont dit voor 
Nijensleek aan (fig. 15). 

jedere boer had in zijn deel van de veldgordel het recht van 
plaggensteken. turfgraven enz. • zoals reeds geconstateerd werd 
voor de doorgaande hoeven van de Friese Wouden (p.  25). Doch 
dit recht was uitsluitend van toepassing op de eigen hoevestrook, 
zoals te Weerwille in 1669 nog eens duidelijk werd vastgesteld 
(A.K.M. 279): "Anno 1669 is daer een ackort geschiet van die 
ghemijnte van Weerwijie dat nyemant mach plagen puyten die 
palen hem buyten als bij een halve tonne biers"; ( ... ) "ende die 
zin heeren breecke die daer opstaet en uyt het zaylant of argens 
geen plaggen te hallen als bynnen die pallen..." 

Ondanks het gebrek aan mest werd van het recht tot aangra-
yen in de wegdorpen toch vrij frequent gebruik gemaakt. Dit 
tonen de "Opgaven van de sedert 1654 nieuw aangemaakte landen 
en nieuw gebouwde huizen" aan (S.A. 858). Voor Nijensleek yin-
den we omstreeks 1750 o.m. de volgende opgaven: 

"Peter Lucas een akker nieuw dres land zijnde met russchen 
bewassen.. . "; "nog heeft dezelve boven aan het velt een nieuw 
bouwland. . "; "een acker opt mandelige land angemaakt". Daar 
de Nijensleker boeren en ook de boeren van andere wegdorpen 
grondlasten betaalden naar de breedte van hun hoeve, behoefde 
van nieuw ontgonnen land geen extra last te worden opgebracht 
(Goorspr. Dr. II p.  341, goorsprake van 11 maart 1577 te 
Diever). De "schatbeurder" Egbert Jacobs zegt dan ook in 1741 
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'dat er tnt geheel geen landt tot Nijensleek is of daervan wordt 
schattinge betaelt. ..' (S. A. 858). 

b. Het wei- en hooiland 

Beneden de boerderij, in de richting van de rivier, lagen de 
wet- en hooilanden. Het dichtst bij de boerderij lagen de onver-
deelde buurweiden of buurinaden, langs de rivier lagen de alleen 
tijdens de hooioogst geseheiden maden. Te Nijensleek worden 
deze veiddelen in 1600 betiteld resp. als "buurmade" en "nije 
made" (S.A. 366). 

In Ruinerwold is het toponiem "de Koehekken" flog bekend. 
Het land in het noordelijke deel van het dorp heette "Achter de 
Koehekken", het land langs de Wolddijk "Voor de Koehekken". 
Hofstee en Viam (98 p. 226) zien in de Koehekken de scheiding 
tussen het gemeenschappelijke en niet gemeenschappelijke gras-
land. Het blijkt echter, dat zich tot in de vorige eeuw van de 
Wolddijk tot de Koehekken bouwlanden uitstrekten, zodat de a!-
rastering de gewassen moest besehermen tegen het loslopende 
vee op het slechte grasland ten noorden ervan (0. T. I... -XIV 
p. 4). 

De sloten en dijken achter het hooiland moesten door de ge-
bruiJcers der aanliggende hoeven onderhouden worden. Zo bijv. 
te Kolderveen, waar van een perceel in 1566 wordt vermeld: 
'een stuic hooiland, bevreed, in de marks en 't kerspel van 
Coldervene ten noorden van de dijk ( ... ) slechts belast 'met 
't onderhoud van een stuk dijk boven den Somerdick" (Joosting 
D. 408). 

D. De hoevegrootte 

1. HOEVEN EN ROEDEN 

In de zeventiende-eeuwse verpondingskohieren worden de hoe-
yen van Nijensleek, Wapsersreen, Nijeveen, Kolderveen en Rui-
nerwold in roeden aangegeven. Ook uit oudere bronnen blijkt, 
dat vOór de zeventiende eeuw eveneens de hoevegrootte werd 
uitgedrukt in het aantal roeden dat de betreffende hoeve innam 
langs de occupatie-as. Eén van de vroegste vermeldingen van 
een hoevebreedte in Zuidwest-Drente is die van een goed te 
Eesveen, waar op 30 aug. 1418 genoemd worden 23 roeden lands, 
toebehorend aan Wybe ter Poerten, "gelegen op Eesvene, gren-
zende zuid aan de Ae en noord aan Steenwikerwolder marck" 
(A.K.V. p.  491, 492). 
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In een occupatiegebied waar de percelering divergerend was, 
nam men van de wigvormige hoevestroken het gemiddelde van 
de breedte der beide ulteinden. Zo worden de westelijke hoeven 
van Wapserveen in de verpondingsregisters (S.A. 845, 1642) 
aangegeven met 16-212- roeden, 712-30  roeden enz. Ook blj de 
verdeling van het Lageveld (Veendijk) in de marke van Havelte 
(A.K. 1W. 281) rekende men van de wigvormige percelen de 
breedte die deze percelen in het midden bezaten. 

Evenals in de Priese Wouden verschilden de hoevebreedten 
binnen eenzelfde dorp aanmerkelijk; ook de gemiddelde hoeve-
breedten van de versehilende nederzettingen weken sterk van 
elkaar af (tabel 10). 

Tabel 10. Gemiddelde breedte in roeden van de hoeven in enige Zuidwest- 
dreutse wegdorpen in de 17e  eeuw 

dorp totnal aantal roeden nantal hoeven gem. breedte 

Nijensleek 381 21 18 

Wapserveen 1099 44 25 

Rutherwold 1404 130 11 

Nijeveen 427 79 5 

Koekange 684 44 16 

Weerwille 138 10 14 

Bron: S.A.845 

Wapserveen heeft gemiddeld een grotere hoevebreedte (25 roe-
den). Evenals de doorgaande hoeven in de zuidelijke Friese 
Wouden hebben in Zuidwest-Drente de hoeven van de meer ooste-
lijk gelegen wegdorpen een gemiddeld grotere breedte dan die 
van de lager gelegen westelijke dorpen. 

De lengte van de roede was in Drente over het algeineen 14 
holtvoeten. In een ordel van 1400 staat hierover: 	. item 
een roede is inn denn lande van Drente xliii voetenn, son-
der inn Deeuer dinxpel is sie xvi voetenn. . .' (Ord. Feith p. 
4). Ruyper (138 p.  22) noemt 14 Groninger voeten (4,1233 m) 
als lengte van de Drentse roe; 14 Drentse holtvoeten (van 294, 5 
mm) waren even tang. Zevenboom (264 p.  118) geeft als nadere 
precisering, dat de 16-voets roede een speciale veenroede was; 
de 14-voetsroede wrd daarentegen voor groenland en zaailand 
gebruikt. Tilt het ordel van 1400 mag niet worden geconcludeerd, 
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dat in het dingspel Diever overal de 16-voets roede werd ge-
bruikt. Voor de meting van het bouwland in de verpondingsre-
gisters werd de Drentse 14-voetsroede gebruikt, doch de hoeve-
breedten waren in de 16-voetsroede uitgedrukt. Dit blijkt dui-
delijk nit vergelijking van de maten die op de grondsehattings-
kaarten bij de bouwlandakicers vermeld staan met de opgegeven 
hoevebreedten van de betreffende dorpen (S.A. 845). Eesveen 
had een 12-voetsroede, die in geheel Noordwest-Overijssel. gold 
(150 aanh. 6). 

In Koekange en Weerwille komen we in de grondschattingsre-
gisters de term "akker" tegen in de betekenis van breedte-
maat. In later tijd werd de akker een oppervlakte-eenheid; in 
Duitsiand was een akker 160 vierkante roe (216 p.  562), in 
Groningen stond de opperviakte van de akker gelijk aan die van 
vier gras (205 p.  81). 

De grootte van de akker als breedtemaat varieerde al naar 
de streek waarin hij gebruikt werd. Swart (241 p.  108) geeft 
voor Oldenburg 28 voet op, gelijk aan 2 roeden. Ook Homberg 
(101 p.  45) stelt de akker op twee roeden; te Eestrum gold deze 
akker eveneens (39 p. 4). Men dient hierbij te bedenken, dat 
de lengte van de gebruikte roede waarin de akker wordt uitge-
drukt, versehillend kan zijn. Jonker (114 p.  793) zegt van de 
Vriezenveense hoeven, dat deze 16 akkers van ca. 7 m breed 
waren; de akkerbreedte zou dan overeenkomen met 2 roeden 
van 3, 5 m, dus met 2 roeden van 12 voet (de Noordoverijsselse 
roede). Vergelijking van de opgaven te Koekange (S.A. 845) met 
de kaart in het verpondings register en van de opgaven te Weer-
wine met de topografisehe kaart toont aan, dat een akker ook 
hier twee roeden breed was en wel roeden van 14 voet (ca. 
4,13 m). 

De akker wordt echter ook te Nijeveen en Kolderveen ver-
meld als breedtemaat (S.A. 367; S.A. 845). Hoeve no. 2 van 
Nijeveen meet "6 aekers opgaende maekt 9 roeden". Is deze 
akker nu anderhalve roede? In de stichtingsoorkonde van de 
Nijeveense kerk (146-I p.  81) uit 1477 worden 6 roeden ver-
meld, waar men "die kerek ende die wedem op tymmeren sal". 
In de ppgave van de geestelijke goederen nit 1632 (S.A. 367) 
komen deze 6 roeden voor als "4 acker". Doch nit vergelijking 
van het totals roedenaantal der Nijeveense hoeven met de lengte 
van de dorpsas komt de 16-voetsroede als resultaat; de akker 
was dus 1+ roede van 16 voet of Ca. 7 m, hetgeen overeenkomt 
met de breedte van de Noordoverijsselse akkers. 

Vergelijking van deze gegevens met die welke voor de zui-
delijke Friese Wouden werden gevonden (p.  28 e.v.), leert, dat 
in de streek aan de westzijde van het Drents plateau de 1- 
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voetsroede algemeen was; voorts, dat er duidelijke aanwijzingen 
zijn voor het vroegere bestaan van een kleinere roede. 

Binnen eenzelfde nederzetting versehilden de hoeven in breedte. 
Hoewel Naarding (179 p.  10) over Nijeveen zegt, dat het veen 
in erven van 10 roeden breedte was verdeeld, blijken de hoeve-
breedten ook binnen dit dorp sterk tiiteen te lopen, nl. van 2 
tot 19 roeden (S.A. 845). De ongelijkheid die bij de oorspron-
kelijke hoeven reeds moet hebben bestaan, doordat de boeren 
van het moederdorp Hesselte (Havelte) naar hun waardeels-
grootte een strook in het nieuwe gebied werd toegewezen, zal 
in de loop der jaren nog vergroot zijn door hoevesplitsing; in 
1477 waren er 27 hoeven in Nijeveen (Cart. St. -Clemenskerk 
p. 297). in 1642 79 hoeven (S.A. 845). 

Ook in de Zuidwestdrentse hoevebreedten valt weinig regel-
maat te ontdekken, in. a. w. er is geen hoevenstelsel in de ze-
ventiende eeuw. In Wapserveen vinden we wat meer hoeven van 
18 roeden dan van andere breedten, maar de spreiding ligt hier 
verder tussen 5 en 62 roeden. Ruinerwold heeft wel opvallend 
veel hoeven die tussen 8 en 12 roeden breed zijn, terwijl in 
Nijeveen bijzonder veel hoeven 72' roede meten. Hierop zal na-
der worden teruggekomen, omdat een verkiaring hiervan alleen 
in samenhang niet de esdorpen kan worden gegeven. 

Het lijkt verder onwaarsehijnlijk, dat er in de Zuidwestdrentse 
wegdorpen oorspronkelijk wel een gelijke hoevebreedte zou heb-
ben bestaan. De goederen die in vijftiende- en zestiende-eeuwse 
stukken worden vermeld, hebben de meest uiteenlopende breed-
ten; ook de kerkelijke goederen, die vrijwel niet aan verande-
ring onderhevig waren. 

De belangrijkste overweging (die in hoofdstuk VII zal worden 
uitgewerkt) is, dat de Zuidwestdrentse wegdorpenwaarschijnlijk 
voor het merendeel vanuit esdorpen zijn geoccupeerd, waarbij 
de ongelijkheid van waardelen, die er in de esdorpen tussen 
de geêrfden bestond, haar neersiag vond in de verschillende 
grootte van de aandelen in de dochternederzettingen. 

De hoeven in de hoger gelegen dorpsdelen zijn over het ge-
heel genomen groter dan de hoeven in de westelijke. De reden 
hiervan zal ook hier geweest zijn dat men, om aan een rede-
lijk brede graslandstrook te komen, de 'Tweren' op de hogere 
gronden lets groter diende te nemen. De hoevebreedten van de 
twee uiteinden van Koekange lopen weinig niteen. Dit dorp heeft 
een ongeveer noordwest-zuidoost lopende occupatie -as, waarbij 
de hoogteligging van het noordelijke en het zuidelijke dorpsdeel 
niet noemenswaard versehilt. 
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2. HOEVEN EN WEREN 

In Zuidwest-Drente komen in de bronnen als termen voor de 
opgaande hoeve voor: bouw, hove, erve, ploeg en weer. 

In 1600 wordt de pastoriehoeve te Nijensleek a.v. beschre-
yen: "Item de bou vant hyllinge arue omtrent 5 muddes lant 9 
roden hoylant in de buennaden" (S.A. 336). "Bouw"  duidt bier 
de hoeve aan, ni. een hoeve met bouwland; de bewoners van 
dergelijke hoeven worden in Zuidwestdrentse bronnen "bouw-
luden" genoemd. in tegenstelling tot de koters. 

Met "hoven" (o. a. genoemd in de stichtingsoorkonde van de 
kerk te Koekange in 1331, 146-I p.  34) en met "erven" worden 
opstrekkende of opgaande boerenhoeven aangeduid. Nijensleek 
was echter in 15 erven verdeeld, waarop in totaal 21 hoeven 
lagen (zie p. 	); deze hoeven worden "landen" in de verpon- 
dingsregisters genoemd, ook wel "weren". 

Had "weer" in de Friese Wouden en in de Stellingwerven soms 
de betekenis van "strook in de later verdeelde groenlanden", in 
de meeste gevallen stond het gelijk met "hoeve". Deze laatste 
betekenis vinden we in Zuidwest-Drente uitsluitend. In Ruiner-
wold worden in de vijftiende- en zestiende-eeuwse bronnen o.m. 
vermeld "6 roeden uit een weer te Haakswold" (1427), "Mo-
nyckewere" (1429), "Clawes Johannes were" (1446) en "Scho-
negangeweer" (1513) (Joosting D.). In Weerwille wordt "Lillikens 
were" genoemd (Id.) en in Wapserveen kreeg de kerk een rente 
van 4 mud rogge per jaar op "twee weren land" (Cart. St. - 
Clemenskerk p; 294). "Clawes Hillerdes were" lag "op" Koekange 
(1414; Joosting D. p.  121). 

In deze gevallen wordt met een weer een hoeve aangeduid, 
zonder dat de breedte erbij vermeld wordt. Ze zullen echter 
niet even breed geweest zijn, want binnen ën dorp moesten de 
weren versehilende hoeveelheden rogge opbrengen. Te Zuid-
wolde wordt van een weer iets meer gezegd (S.A. 367, om-
streeks 1601): "In noch 12 mudde boulandt; daer moet omtrynt 
achte roo gesayt. De weer voors. geweydet soe kanne vyf koen 
weyden aan noch sestehalf dachmadt hoeylandes". 

Enigszins vooruitlopend op de conclusies waartoe in hoofdstuk 
VII zal worden gekomen, kan een weer bier alvast gedefinieerd 
worden als "een aandeel in een nieuw te occuperen gebied waar-
toe een geërfde in het moederdorp op grond van zijn waardeels-
grootte was gerechtigd". In de configuratie esdorp-wegdorp ont-
moeten de begrippen "waardeel" en "weer" elkaar. 

tilt een opgave uit 1408 te Buddingewold, waarin verschil ge-
maakt wordt tussen de "hof' en de "were" (Joosting D. p.  110) 
valt af te leiden dat een weer niet behuisd hoefde te zijn. Er 
werd derhalve uitsluitend de strook grond mee bedoeld. 
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In de wegdorpen van Zuidwest-Drente worden geen 'ploeg-
gangen", zoals hier en daar in de Friese Wouden (p. 94 e.v.), 
doch wel eens 'ploegen" vermeld. Zo wordt in 1524 bij de hef-
fing van een oorlogsbelasting, door bissohop Philips van Bour-
gondië opgelegd, opgegeven dat Koekange 7, Nijeveen en ICol-
derveen elk 8 en Wapserveen 6 ploegen tellen (146-I11 p.  33). 
Reeds in de dertiende eeuw werden in Drente de landslasten 
naar "ploegen" omgeslagen (79 p. 34). De grootte ervan was 
niet altijd dezelide; Gosses (79 p.  140) noemt 30 mudden (1618) 
24 Groninger mudden (1624) en 32 Groninger mudden (omstreeks 
1622). In de Zuidwestdrentse wegdorpen is de ploeg niet anders 
dan een heffingseenheid geweest, gebruilct om op evenredige wijze 
de lasten over de versehillende dorpen te verdelen. Doorgaande 
hoeven met 30 mud (11 a 15 ha) bouwland kwamen in de zeven-
tiende eeuw bijna nergens voor; alleen te Wapserveen tellen we 
er drie, maar die hoeven waren dan ook 40 of meer roeden 
breed. Wel mogen we ervan uitgaan, dat een ploeg in de weg-
dorpen ongeveer 30 mudden bouwland omvatte, zij het, dat dit 
bouwland over het hele dorp verspreid kon liggen. Ook in de 
esdorpen gaf een ploeg een bouwlandareaal van Ca. 30 mudden 
aan (p.  187) en het is aannemelijk dat men een gelijke maat-
stat hanteerde soor de belastbaarheid van de es- en wegdorpen. 

Ads men aanneemt, dat de zestiende-eeuwse ploeg een reken-
eenheid is geweest van Ca. 30 mudden, dan volgt daaruit dat 
tussen 1524 en 1642 het bouwlandareaal in de genoemde weg-
dorpen aanzienhijk moet zijn toegenomen (tabel 11). Dit is ech-
ter wel begrijpelijk, als men beseft dat het aantal hoeven in 
deze dorpen gedurende deze periode soms meer dan verdubbel-
de, waardoor een veel groter areaal "onder de ploeg" kwam. 

Tabel 11. Ploegen in 1524. oppervlalcte bouwland in 1524 (1 ploeg 
30 mudden) en oppervlakte bouwland in 1642. 

dorp ploegen 
1524 

mudden bouwl. 
1524 

mudden bouwl. 
1642 

Wapserveen 6 180 714 

Koekange 7 210 640 

Nijeveen 8 240 390 

Kolderveen 8 240 451 

Bron: 146—ill p.1.33; S.A.845 
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De bewoners van de opgaande erven werden "vofle buren" of 
voile  boeren" genoemd, ook wel "erfboeren" (Nijensleek). Op 

de heideveiden, vooral in de veennederzettingen, vestigden zich 
echter al vroeg keuters. Dezen hadden alleen het recht van in-
scharing in de gemeenschappelijk gebruikte weiden ais zij sche-
ren aankochten. In Nijeveen werden de keuters in de belasting 
voor een kwart van het bedrag der voile boeren aangeslagen (145 
p. 196). In het haardstedenregister van 1707 worden ook "derde 
boeren" genoemd; Lunsingh Meijer (145 p.  196) denkt hierbij 
aan hat roetai van de betreffende hoeve, maar verklaart deze 
term verder niet. Zoals in hoofdstuk VII nader zal worden aan-
getoond, was de oorspronkelijke voile hoeve in Nijeveen onge-
veer 20 roeden breed. Opvailend veel hoeven waren echter 74 
roe, ongeveerovereenkomend met de hoevegrootte van een "derde 
boer". Zo'n hoeve had scharrecht voor 2 paarden en ongeveer 
5 koeien, hetgeen weer overeenstemt met de opgave uit bet 
haardstedenregister. 

Ook in Noord-Overijssel had men "bouwboeren" of "voile 
boeren". In Steenwijk bewoonden de bouwboeren een bouwhuis, 
de keuters een koterij. De bouwboeren hadden een hele en de 
keuters een halve opsiag op de Steenwijker Meente (150 p.  72). 

De erfboeren in de wegdorpen bekleedden de bestuurlijke func-
ties in dorp en meente. In Nijensleek wordt in 1742 (S.A. 858) 
een staat van nieuw gebouwde eigendommen opgemaakt door 
"Schoite, schatbeurder en twe erfboeren tot Nyensieek.. . ". De 
geêrfden van een dorp vormden tezamen de meente, als col-
ieetiviteit vettegenwoordigd door de gezworenen, zoals te Rui-
nerwoid (Ord. Gratama II p. 71) en te Weerwiie (A.K.M. 279). 
In Nijeveen sprak men van 'de gemene hoer" (A. K. M. 278). 

Deze gezworenen, ook wel atten genoemd, werden per kiuft 
nit de meente gekozen. Het ambt werd één jaar bekieed, waarna 
degene, die "met de zonne om" naast de gezworene woonde, de 
functie overnam (A.K.M, 278; Gratama Rechtsbr. p.  169). De 
gezworenen vervuiden dezelfde task ais de Zuidfriese stellingen: 
de schouw van wegen, paden en wateren, bet schutten van vee, 
bet oproepen tot gezamenlijk werk en bet vertegenwoordigen van 
de ingezetenen in zaken die bet gehele dorp aangingen, naar 
buiten, bijv. bij grensgeschilen, bet opbrengen van schattingen 
enz. 

F. Gemeenschappelijk eigendom en gebrutk 

1. DC WEIDEN EN DC SCHARRECHIEN 

Ook in de Zuidwestdrentse wegdorpen heeft men nog lange tijd 
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de weiden in gemeenschappelijk gebruik gehad. De hooilanden, 
die bij de weilanden aansloten, hadden een gemeensehappelijke 
voor- en naweide. De heidevelden waren alleen in de hoger ge-
legen dorpen van voldoende uitgestrektheid om er een sehaaps-
kudde van te laten profiteren. Ook dit geschiedde niet in elke 
hoevestrook afzonderlijk, in tegenstelling tot het plaggensteken, 
turfgraven en ontginnen. 

Bet reeht van inseharing van vee berustte bij de opgaande 
erven, maar was ongelijk van omvang. Oak in dit opzieht blijkt 
er bij de indeling in doorgaande hoeven geen gelijkheid, doeb 
veeleer een conservering van ongelijkheid te hebben bestaan. 
In sommige dorpen is er een samenhang met de hoevebreedte 
vast te stellen, in andere dorpen is deze slechts in een deel 
van de nederzetting aan te tonen. 

In Nijensleek (S.A. 845) varieerde het aantal scheren in 1642 
van 1 tot 8; in 8 van de 21 gevallen is bet aantal scheren on- 
geveer de helft van het aantal roeden dat de betreffende hoeve 
langs de oecupatie-as innam. Bij 11 hoeven is het aantal sche-
ren ongeveer de heift van het aantal mudden bouwland. Een 
seheer zal te Nijensleek, zoals op andere plaatsen, het weide-
reeht van één koe hebben omvat. Dft blijkt bijv. uit bet feit, 
dat in 1807 (S.A. 1513) geen scheren meer worden verrneld, 
doch dat de oppervlakte grasland, die in dagmaden bij de ver-
sehilende hoeven wordt opgegeven, ongeveer tweemaal zo groot 
is als de oppervlakte grasland in 1642. Een sehar of seheer 
was de zomerweide voor één koe en kwam overeen met Ca. o, 5 
ha grasland (205 p. 14,15). 

Er waren ook Nijensleker boeren die in de weidegronden van 
Vledder aandeel hadden. In 1807 wordt er bijv. bij een Nijen-
sleker hoeve vermeld: 'met 112L koeweide in Mulders land in de 
markte van Vledder" (S.A, 1513). 

In Wapserveen (S.A. 845) liep bet aantal scheren in de zeven-
tiende eeuw uiteen van 5 tot 28. Noeb met de hoevebreedten, 
noch met de bouwlandoppervlakten is hier enige samenhang te 
ontdekken. 

In Ruinerwold (2 tot 22 12  sehar) is een duidelijker eorrelatie 
tussen de hoevebreedten en de aantallen scheren. Van meer dan 
70 pet, van het aantal hoeven is het seherenaantal geheel of 
ongeveer gelijk aan het aantal roeden. In Haakswold is het aan-
tal afwijkingen tussen scharrecht en hoevebreedte het geringst: 
sleehts bij 4 van de 24 hoeven versehilt het roetal (lets) van 
bet scherenaantal.. De Ruinerwoldse hoeven hadden op één scheer 
weidereeht voor één koe. Bet aantal scheren in het gehele dorp 
bedroeginde zeventiende eeuw 1476 (S.A. 845) en nog in 1810 
werden er ongeveer 1400 runderen gehouden (A.K,M, 148**). De 
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bedrijfsstijl veranderde gedurende de achttiende eeuw dus niet 
in die mate, dat het aantal runderen door intensivering behoor-
lijk kon worden opgevoerd. 

In Koekange worden in de verpondingsregisters geen scheren 
genoemd. Wel hadden sommige boeren weiden in de Echtener 
marke of peerde- en beesteweiden in de L.inthorster Egge, in 
de 'Haeleweyde' of op het 'Westerbroeck" (S.A. 845). 

In de Zuidwestdrentse wegdorpen Meld men, evenals dat in 
de esdorpen het geval was, streng de hand aan een juiste uit- 
voering van de inscharing op de gemeenschappelijk gebruikte 
weidegronden. In Weerwille werd hierover in 1669 het volgende 
gewilkeurd; "...ende dat nijemant mach weijden meer als sijn 
schere ghen halt of gheen vordelen of men sal hem datelijck 
antesten op een half vat biers... (A.K.M. 279). 

Ook te Nijeveen en Kolderveen blijkt gemiddeld per roede 
hoevebreedte éën scheer weide aanwezig te iijn. Het was ook 
dear het weiderecht voor één koe. 

Scheren waren evenals waardeien verkoopbaar, bij voorkeur 
aan bloedverwanten, buren of ingezetenen. Ook keuters konden 
scheren kopen. Het is derhalve begrijpelijk, dat er van de oor- 
spronkelijk aanwezige verhouding tussen roeden en scheren op 
den duur weinig overbleef. Dat in het ene dorp in de zeven- 
tiende eeuw een duidelijker correlatie aanwezig is dan in het 
andere, kan veroorzaakt zijn door diverse moeilijk naspeurbare 
factoren, als de ouderdom van de nederzetting, het gebrek aan 
of de voldoende aanwezigheid van weidegronden, enz. 

In de buurschap De Stapel werd het Stapelinger Broek geza-
menlijk beweid. De weide-eenheden heetten hier "scharen". De 
hoevegrootte wordt echter in mudden en dagmaden vermeld. 
Somrnige boeren hadden ook scharrecht in het Zuidwoldiger 
Broek verkregen door aankoop of vererving (134b p.  206). 

Haalweide heeft een naam die afgeleid is van het geineen-
schappelijk gebruikte weidegebied dat nog in de zeventiende 
eeuw even ten noorden van de weg door de buurschap lag. Onder 
de 35 eigenaars van de "Haeleweijde" tellen we 18 uit Koekange 
en 6 uit De Wijk; de overige 11 woonden in Haalweide zeif of 
in Dunningen (S.A. 845). 

De scheren van de Zuidwestdrentse wegdorpen kunnen gelijk-
gesteld worden aan de waardelen van de esdorpen, met then 
verstande, dat een waardeel ook betrekking had op de rechten 
in het heideveld, zoals schapenweiden, plaggensteken en turf-
graven. De scheren zijn dus als "weide-waardelen" te betitelen. 
In de nederzettingen waarin de scheren een bepaalde vaste re-
latie tot de hoevebreedten vertoonden, functioneerden de laatst-
genoemde als 'weide-waardelen". Maar doordat de hoevebreedte 
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in de wegdorpen tegelijkertijd het aandeel in de woeste grond 
bepaalde, is het roetal functioneel gelijk aan een waardeel, met 
name bij het bestaan van de genoemde correlatie met de scheren. 

2 MARKEN IN DE WEGDORPEN? 

De vraag die zich na bet bovenstaande onmiddellijk opdringt, 
is of er in de Zuidwestdrentse wegdorpen marken hebben be-
staan. Immers, de scheren van de wegdorpen functioneerden als 
waardelen in de gemeenschappelijk gebruikte gronden, zij bet, 
dat deze zich beperkten tot de weiden en maclen (voor- en na-
weide). 

Hoewel op het begrip marke in hoofdstuk VI zal worden 
teruggekomen, dient terwille van de duidelijkheid hier al een 
zekere begripsbepaling te volgen. De Blécourt (19 p.  166) on-
derscheidt een objectieve en een subjeotieve marke op grond van 
verschillende betekenissen, waarin het woord marke in de 
archivalia voorkomt. De objectieve marke is 'de collectiviteit 
van gerechtigden in de eigendom van de gronden, een groep 
mensen dus, of een 'Geseilsehaft' (82 p.  519). De subjectieve 
marke is de geografische, ruimtelijke marke, het gemeen-
schappelijk bezeten en/of gezamenlijk gebruikte grondgebied. 
In zijn oorspronkelijke betekenis kan de marke als territorium 
(marca = grensteken) worden gedefinieerd (229-I p. 56). Om-
vatte dit territorium eerst bet gehele dorpsgebied, later ging 
bet begrip over op het woest liggende gedeelte van bet dorps-
toebehoren. In de oudste vermeldingen van het woord komt als 
betekenis "dorp" of 'buurschap naar voren. 

De oorzaak van het ontstaan van de marke als collectiviteit 
dient te worden gezocht in bet streven, de woeste gronden geed 
te beheren. Mortensen (167 p.  50) wijst erop, dat in een tijd 
waarin er van grondgebrek geen sprake was, marken geen zin 
hadden. Volgens Slicher van Bath (229; 232 p.  177) is bet aan-
nemelijk, dat de Oostnederlandsche en Drentse marken niet vóór 
de tweede heift van de dertiende eeuw zijn ontstaan. De Monte 
verLoren (165 p.  102) stelt de ontstaanstijd vroeger, daar vol-
gens hem ook v66r de dertiende eeuw de woeste gronden als 
bedrijfsbases van uitzonderlijk belang waren. Wrede (259 p.  206) 
noemt voor Duitsland de elfde eeuw als ontstaanstijd. De oudere 
vermeldingen van bet woord marke (mares) gaven sommige au-
teurs voorheen aanleiding de tijd van bet ontstaan der marken 
tot in de vroege middeleeuwen terug te projecteren; zoals reeds 
gezegd is, zijn deze marken andere benamingen voor dorpen of 
buurschappen (zie o.m. Registers van Fulda en Werdeui, Dronke 
1844; Kötzschke 1906). 
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De Blécourt (17 p.  310) heeft het begrip "beperkte marke" 
ingevoerd. Hij rekende daartoe de Friese "hemrik" (zie hier-
voor p.  52 e. v.) en de Brabantse "gemeynte". De hemrik was 
gemeenschappelijk gebruikt groenland. De "gemeynte" omvatte 
ook de woeste grond, doch de collectiviteit van rechthebbenden 
groeide niet uit tot een marke-organisatie; wat dit betreft zijn 
de Brabantse "gemeynten" en de Zuidfriese meenten aan elkaar 
gelijk te stellen. Hoewel De Blécourt en ook andere auteurs aan 
de weidemarken gedachten over een oorspronkelijk gemeenschap-
pelijke eigendom verbonden, is aJ. aangegeven (p.  50), dat hiervan 
voorzover valt na te gaan bij de wegdorpen in de Friese Wouden 
nirnmer sprake is geweest. Behalve dat bij het begrip "beperkte 
marke' de beperking gelegen is in het territorium dat eronder 
werd begrepen en in de graad van gemeenschappelijk eigendom 
en gebruik, is het derde kenmerk gelegen in de omstandigheid, 
dat er van een zekere organisatie van de gerechtigden nauwe-
lijks gesproken kan worden. Hoogstens zijn er enkele schut-
heren die regelend op kunnen treden, doch tot een organisatie 
van deelhebbers die in allerlei zaken in het dorp haar invloed deed 
gelden is het vrijwel nergens in de wegnederzettingen gekomen. 

De twee betekenissen van de subjectieve marke, resp. het 
gehele drpstoebehoren en het gemeenschappelijk gebruikte deel 
ervan, zijn nader toe te lichten met twee vermeldingen uit Nijen-
sleek. De eerste betekenis vinden we in een stuk uit 1482 (Cart. 
St. -Clemenskerk p.  301), waarin een hoeve te Nijensleek ge-
noemd wordt 'Rembolt Engbers weer in de marke van Nijen-
sleek", alsmede in een opgave uit 1650, waarin verzocht wordt, 
"seeckere veenen in de marckte van Nijensleeck ( ... ) te be-
reyden, doorgraven en cultiveren' (S.A. 1139). In een brief uit 
1637 (S.A. 239) van de inwoners van Nijensleek aan Drost en 
gedeputeerden, over het conflict met de Vrouwe van de Beze 
(p. 133) heeft de marke uitsluitend betrekking op het gemeen-
schappelijk beweide heideveld aan de bovenzijde van het dorp: 
'om... te rnogen comen tot rustige possessie en gebruick van 
haere marckte, gelijck sij van oudts dartoe gerechtigt sijn.. 

Op verschillende plaatsen wordt in de litteratuur over marken 
in de Zuidwestdrentse wegdorpen gesproken. De schrijver van 
het rapport over het "Onderzoek naar den Toestanden in den 
Landbouw' (0. T. L. -XIV p. 4) meende te Ruinerwold "de sporen 
van een voor eeuwen verdeelde mark van Buddingewold' nog te 
herkennen, 'daar men op menig erf op de zoogenaamde Over-
dijkslanden grond uit de scheidingssloten als eene begroeide kade 
kan aanschouwen". De auteur doelde hierbij op de later in het 
gebied "Achter de Koehekken" doorgetrokken kavelgrenzen in de 
vorm van sloten met wallen. De Jonge van Ellemeet (113 p. 90) 
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is onzeker over bet vroegere bestaan van een marke Ruiner-
wold: 'Een positieve aanwijzing dat zij bestaan heeft, ontbreekt 
( ... ) Aan den anderen kant doet art. 50 van het L,andrecht van 
Buddinge- en Haakswold het marke-instituut bier als bekend 
voorstellen, hetgeen trouwens zeer waarsehijnlijk mag heeten, 
waar bet wel in de omliggende gemeenten werd aangetroffen". 
Hierbij most worden opgemerkt, dat het bestaan van marken 
in de omliggende (voor een deel anders gestructureerde) neder- 
zettingen, niets impliceert over een marke in Ruinerwold. Bo-
vendien is door de schrijver over bet hoofd gezien dat in het 
Landrecht (o.m. vermeld bij Gratama, Rechtsbr.) de term 
Irmarkell in de betekenis van dorpi  is gebruikt. 

Toch zijn er redenen om het bestaan van een marke in Rui-
nerwold te aanvaarden. De nederzetting had een marke van sub- 
jectieve aard in de vorm van een weidemarke, ook wel beperkte 
marke te noemen. Tevens is Ruinerwold een van de weinige weg-
dorpen, waar de organisatie van de belanghebbenden zo uitge-
breid was en zich met zoveel aspecten van bet dorpsleven bezig-
hield, dat men van een objectieve marke kan spreken. 

Ook in Nijensleek wordt in de archivalia wel van een marke 
gesproken, maar in de zestiende eeuw bestond bier, voorzover 
is na te gaan, alleen een beperkte subjectieve marke in de vorm 
van een schargerechtigdheid in de gezamenlijk gebruikte weiden. 

Ten onrechte neemt De Jonge van Ellemeet (113 p.  88 e.v.) 
aan, dat bij alle marken de term 'waardeel' voorkwam. Omge- 
keerd is bet evenzeer onjuist, alleen nit vermeldingen van ter-
men als 'portio", waar' en 'weer' conclusies te trekken over 
het bestaan van een marke in de betreffende nederzetting, zoals 
laatstgenoemde auteur (t. a. p.) dat doet. 

Zonder nader op het versehil tussen marken en buurschappen 
in te gaan, dient te worden opgemerkt dat het ook niet gerecht- 
vaardigd is, nit het voorkomen van de term buren" de gevoig-
trekking te maken, dat dezen een marke-organisatie vormden 
(18 p. 473; 229-I p.  44, 45). Uit de oorkonde van 1402 (O.G.D.-
II 1130) waarin 'de Nijensleker bure" zich verplichten, twee 
mud winterrogge aan de kerk van Viedder op te brengen, is dan 
ook niet tot een marke Nijensleek te besluiten, in tegenstelling 
tot wat De Jonge van Ellemeet (113 p.  86, 87) hierover zegt. 

In alle dorpen van Zuidwest-Drente waar in de zeventiende 
eeuw gemeenschappelijk gebruikte weiden of maden zijn, kan 
men van het voorkomen van een beperkte, subjectieve marke 
spreken. Hierbij wordt buiten beschouwing gelaten, of deze 
groenlanden oorspronkelijk gemeenschappelijk eigendom waren; 
in de wegdorpen waren de groenlanden in de zeventiende eeuw 
reeds lang verdeeld in afzonderlijk te hooien percelen. 
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De Jonge van fliemeet (113 p.  84, 85) zegt met betrekking 
tot Wapserveen: "Van een zelfstandige marke Wapserveen blijkt 
nergens; waardeel aldaar is bij de invoering van de grondsehat-
ting niet meer bekend". Zoals reeds eehter werd aangegeven, 
fungeerden de scheren (p. 152) wel degelijk als waardelen in de 
gemeenschappelijk gebruikte gronden. In de betekenis van dorps-
gebied komt de term marke te Wapserveen nog voor in 1807 
(S.A. 1513): "13 dagmad groenland over de A in de markte van 
Wapserveen". Ook het dorp Nijeveen wordt herhaaldelijk als 
marke vermeld. Daar er geen landrechten of markereehten van 
deze nederzetting bekend zijn, kan nit een vermelding als 'de 
gemeene boer van Nijeveen" (113 p. 88) niet besloten worden, 
dat er een marke in dit dorp bestond. Hoogstens valt hieruit op 
te maken, dat de schargenoten een "Gesellschaft" vormden, een 
"objectieve marke" van beperkt karakter. Historisch-geografisch 
is het felt dat in Nijeveen iedere boer naar zijn aantal scheren 
weiderecht had, van veel meer princlpiële betekenis voor de 
vraag of hier een marke bestond, dan de bovengenoemde jut'1-
dische aspecten. In ICoekange was in de zeventiende eeuw van 
een beperkte marke ook weinig meet' te bespeuren. Gemeen-
schappelijk gebruik was er alleen van enkele weideterreinen aan 
de rand van het dorp, maar scheren worden bij de hoeven niet 
vermeld (S.A. 845). 

In het begin van de negentiende eeuw worden in de meeste 
dorpen van Zuidwest-Drente geen scheren of beesteweiden meer 
genoemd; de gemeenschappelijk gebruikte weidegronden werden 
in de zeventiende en achttiende eeuw alle "geslagen", waarbij 
iedere boer ook het weiden in zijn hoevestrook liet plaats yin-
den. De weidemarken verdwenen dus eerder dan de marken van 
de esdorpen. Door de geleidelijke intensivering van het agrarische 
bedrijf werd het gezamenlijk laten weiden overbodig. 

Resumerend kan worden vastgesteld, dat in de zeventiende 
eeuw in de Zuidwestdrentse wegdorpen marken in subjectieve 
vorm voorkwamen, zij het dat de gezamenlijke regelingen zich 
beperkten tot gemeenschappelijk gebruik van de weidegronden. 
Tot enige organisatie van markegenoten kwam het, voorzover is 
na te gaan, alleen in Ruinerwold. 

F. De bedrijfsstructuur 

Wat in hoofdstuk II over de bedrijfsstijl van de doorgaande 
hoeven in de Friese Wouden is gezegd, geldt in grote lijnen ook 
voor de Zuidwestdrentse hoeven in de wegdorpen. 

Over de bedrijfsstructuur van de hoeven in de late middel- 

156 



eeuwen tot de zeventiende eeuw is weinig bekend. In de Zuid-
westdrentse wegdorpen was het gemengd bedrijf met een be- 
langrijke weidecomponent ongetwijfeld overheersend. Naarding 
merkt op, dat de drie lage hoeken van Drente, nl. het noorden, 
bet zuidoosten en bet zuidwesten, relatief meer weiland had- 
den dan het Drents plateau (175 p. 90). Ook Jappe Alberts (107 
p. 160) vestigt hierop de aandaeht. Dat de veehouderij echter 
een overheersende positie zal hebben ingenomen is onwaar- 
schijnlijk. Van de Zuidwestdrentse rijdorpen zijn uit de periode 
van de veertiende tot de zeventiende eeuw meer vermeldingen 
van rogge- dan van boterpaehten bekend. Dit geldt ook voor de 
"veennederzettingen '  Nijeveen en Kolàerveen. In deze laagge- 
legen streken had men immers het voordeel dat de vochtige 
heidevelden in zekere mate als weideterrein konden worden ge- 
bruikt. Zo konden deze velddelen op een meer intensieve wijze 
dan bij sehapenhouderij het geval was in het bedrijf worden 
gefntegreerd. De stalmestproduktie was daarbij hoger en bij 
een goede afwatering was akkerbouw op veengrond zeer wel 
mogelijk (53; 54). Klaohten over weidegebrek komen dan ook 
meer in de hooggelegen oostelijke dorpen dan in de westelijke 
voor. 

Uit de gegevens die te berekenen zijn uit de verpondingsre-
gisters omstreeks 1645 blijkt, dat er van een klein bouwland- 
areaal in de Zuidwestdrentse wegdorpen geen sprake is. Juist 
door de grotere oppervlakte weide was de mestproduktie een 
veel minder kwetsbare plek in de agrarische bestaanswijze. De 
gemiddelde hoeve bestond omstreeks 1645 (S.A. 845) uit ca. 
10 tot 15 mudden bouwland (5 tot 7,5 ha), een lets kielner aan-
tal scheren (dat in de meeste dorpen een ongeveer even groot 
aantal runderen impliceerde) en een veel grotere oppervlakte 
woeste grond (ca. 20 tot 30 ha), begroeld met vochtige heide-
vegetatie en slecht gras. 

Als voorbeelden noemen wij enkele hoeven uit versehillende 
dorpen uit de verpondingskohieren. 

-Hoeve no. 1 te Nijensleek: "Lambert Gelmes landt, 11 mud 
1 schepel bouwlandt 14 roeden breedt opgaende landt, 7 koe-
weyde. .. ". 

-Hoeve no. 19 te Wapserveen: Ig roeden breed, 23 mud 
boulandt, 18 scheren koeweide. 

-Hoeve no. 71 te Buddingewold: 124 roede breed, 114 mud 
bouwland, 124 scheer. 

In tabel 12 zijn van 4 dorpen de aantallen mudden en scheren 
per hoeve vermeld. De lager gelegen dorpen hebben per mudde 
meer scheren dan de hoger gelegen; het wçidegebrek van laatst-
genoemde dorpen komt hierin tot uiting. Doch in nederzettingen 
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als Wapserveen was bet aantal mudden per hoeve wel groter 
doordat de "weren" veel breder waren. 

Dat in de zeventiende eeuw het procentuele aandeel van de 
oppervlakte bouwland in de bedrijven van de Zuidwestdrentse 
wegdorpen van grote betekenis was, toont tabel 13 aan. Hieruit 
blijkt, dat gemiddeld meer dan 10 pet, van de totale opperviak- 

Tabel.12. Gemiddelde oppervlakte bouwland en aantal scheren 

in enkele Zuidwestdrentse wegdorpen in de 17e  eeuw 

bouwland in mudden welde in scheren 

Nijensteek 10 5 

Wapserveen 16 12 

Nijeveen 4.5 5 

Ruinerwold 11 11 

Bran: S.A.845 

te als bouwland werd gebruikt (voor de vermelde 7 wegdorpen 
bijna 12 pet.). Dit is jets grater dan het percentage dat werd 
gevonden voor Zuid-Friesland in bet begin van de negentiende 
eeuw (p.  56). 

Tabel 13. Oppervlakte bouwland in enkele Zuidwestdrentse 
wegdorpen in de lIe eeuw. 

dorp 

bouwland  

in hectare in pct van de totale opp. 

Nijensleek 71 6 

Wapserveen 302 18 

Ruinerwold 491 13 

Icoekange 220 14 

Nijeveen 148 12 

Kolderveen 112 12 

Bron: S,A.B45 
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Gedurende de tweede heift van de zeventiende eeuw en vooral 
tijdens de achttiende eeuw is het aandeel dat de oppervlakte 
bouwland in de Zuidwestdrentse bedrijven van de wegdorpen in-
nam, gedaald. Was omstreeks 1640 de bouwlandoppervlakte van 
de Ruinerwoidse hoeven gemiddeld ongeveer 11 mudden, in het 
begin van de negentiende eeuw waren er in dit dorp nog slechts 
enke1e hoeven welke meer dan 2 mudden bouwland hadden; de 
oppervlakte weiland was ben veelal twintigmaal zo groot als de 
oppervlakte bouwland (A.K.M. 148**,  1811). Een tachtigtal 
jaren later was de akkerbouw in Ruinerwold bijna geheel ver-
dwenen (O.T.L.-XIV p.  4,5). 

Deze verschuiving naar een meer overwegend en uiteindelijk 
vrijwel zuiver veeteeltbedrijf zal ten eerste zijn veroorzaakt 
door een aanzienlijke stijging van de grondwaterspiegel, welke 
op haar beurt te wijten was aan de verveningen van de "boven-
landen" (hoogveen) en van de maadlanden (laagveen) in de ze- 
ventiende en achttiende eeuw. flit proces zal ongetwijfeld mede 
bevorderd zijn doordat de gronden waarop de veenlaag in de 
zeventiende eeuw nog aanwezig was, door verbeterde wateraf- 
voer inklonken (53; 54; m. med. Veenenbos). Hetzelfde ver- 
schijnsel signaleerde Van der Linden (140) in het Hollands-
lltrechtse veengebied. Of alle bouwlanden te Ruinerwold oor- 
spronkelijk op veen werden aangelegd, moet worden betwijfeld. 
Wat Derks (43 p.  6) hierover meedeelt, slaat op latere uitbrei-
ding van bouwland op venige gronden, met name op boekweit-
akkers. 

Behalve aan de hiervoor genoemde fysisch-geografische fac-
tor, moet voor de verklaring van de overschakeling naar een 
meer op de veehouderij gerichte bestaanswijze ook gedacht wor- 
den aan de ruimere afzetmogelijkheden van zuivel in Holland en 
Engeland gedurende de negentiénde eeuw. flat er omstreeks 1890 
in Zuidwest-Drente maar heel wetnig bouwland meer is, hangt 
bovendien samen met de laridbouwcrisis van de tachtiger jaren. 

De akkerbouw was in de zeventiende eeuw in Zuidwest-Drente 
hoofdzakelijk roggeverbouw, getuige de vele opgaven van rogge- 
pachten (o. a, S.A. 367). Deze rogge werd weliswaar veelal 
voortdurend op dezelfde percelen verbouwd, maar toch schijnen 
er plaatselijk mogelijkheden te zijn geweest om zo flu en dan 
een braakperiode in te lassen. In 1641 (S.A. 845) hadden de 
boeren van Koekange ongeveer 583 mudden bouwland in gebruik, 
terwiji 272 mudden worden opgegeven als "woest liggend". In 
Nijensleek lagen in 1741 39 van de 260 mudden drees of "dries" 
(S.A. 858). flaar woest liggend bouwland minder zwaar werd 
belast dan het gecultiveerde, vinden we in de verpondingsre-
gisters verseheidene "doleanties", waarin boeren onder vermel- 
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ding van hun drees liggend bouwland om belastingverlaging vex'-
zoeken. 

Werd er in Zuid-Friesland en Gaasterland een wisseling van 
bos en bouwland aangetroffen (p. 23, 58, 120).  in Zuidwest- 
Drente komen in de archivalia veelvuldig vermeldingen voor, 
waaruit wisseling van bouwland met weide of heide blijkt; zo'n 
perceel bouwland lag dan "dres" of 'dries". Door de gemiddeld 
lagere ligging van de Zuidwestdrentse zandruggen was een lo- 
nende exploitatie van oud bouwland door er een tijdlang eiken-
hakhout op te laten groeien moeilijk te realiseren. In Nijen- 
sleek wordt in 1750 van een perceel vermeld: "Een aengescheurde 
kamp bevorens geweydet zijnde geweest van Geert Geerts, ge-
legen ten zuyden aen de Heereweg, dog nu een jaar a twee ge- 
saayt en liggende nog in de stoppelen ( ... ) N. B. legt weder tot 
heyde gekeert". Een andere opgave luidt: "Peter Jans en con-
sorten boven mt velt een nieuw bouwland- liggende nog in de 
stoppelen en voor twee jaar angescheurt" (S.A. 858). 

Een zekere dynamiek in het oude agrarische bedrijf komt uit 
de zeventiende- en achttiende-eeuwse bronnen wel naar voren. 
In de Zuidwestdrentse wegdorpen gold, minder dan in de Friese 
wegdorpen en Drentse esdorpen, de omstandigheid dat de voor 
akkerbouw geschikte gronden slechts plaatselijk aanwezig waren. 
Door de geringe welving in het dwarsprofiel der zandruggen ho-
den de fysisehe factoren tot in de zeventiende eeuw slechts wei-
nig belemmering tegen een zekere afwisseling in de plaats van 
het bouwland, met name aan de '1 bovenzijde" van de hoeven. 

Zoals in het algemeen op de Drentse zandgronden het geval 
was (115 p. 77 en 98; 122 p.  8), bestond ook in Zuidwest-Drente 
vooral in de hoger gelegen wegdorpen een groot gebrek aan wei- 
en hooiland. L.inthorst Homan (141 p.  61) vermeldt, dat om-
streeks 1650 te Nijensleek. de koeien van Pinksteren tot St. - 
Jacobi aan de A weidden, maar dat wegens de drassige toe-
stand van deze maden het vee daarna op de heide werd gedre-
yen. Hooi werd bijgekocht in Noordwest-Overijssel en nit som-
mige dorpen werd het jongvee in aldaar gehuurde landen geweid. 
Het lage percentage van de oppervlakte bouwland in Nijensleek 
(6 pct. • tabel 13) ligt dan ook geheel in de lijn van een derge-
lijke constellatie van de bedrijfsbases. 

In Koekange wordt op een oppervlakte van 220 ha bouwland 
390 dagmad (ca. 195 ha) grasland verrneld; het behoeft dus 
geen verwondering te wekken dat de Koekanger boeren hun vee 
tot ver buiten het dorp, in de Linthorst, op de Haalweide of in 
het Westerbroek weidden (S.A. 845). 

Het aantal runderen per bedrijf varieerde van 5 tot 15 melk-
koeien. In 1810 hadden de 168 boeren van Ruinerwold in totaal 
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1683 melkkoeien waarvan 300 jonger dan twee jaar waren (A. K. M. 
148**).  Sehapen werden alleen in de hoger gelegen dorpen ge-
houden. 

Het boerenhuis in de Zuidwestdrentse wegdorpen week zo wei-
nig af van bet type dat in de esnederzettingen voorkwam, dat 
voor dit onderwerp kan worden verwezen naar hoofdstuk VI. 
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SAMENVATTING. 

De nederzettingsvormen van de Zuidwestdrentse wegdorpen 
zijn overwegend eenrijig. In de veennederzettingen (Nijeveen, 
Kolderveen) ontstonden secundaire bewoningsrijen (Bovenboeren). 
De indeling in kiuften, die in versehillende dorpen ook ruimte-
lijke eenheden voorstelden, is kenmerkend voor de Zuidwest-
drentse wegdorpen. 

De opgaandeh  erven vertonen een parallel opstrekkende ver-
kaveling, soms in restvelden een divergerende percelering. Het 
bouwland lag vol. "boven de boerderijen, d. w. z•  aan de hoge 
zijde van de occupatie-as. Buiten  langs de beek strekten zich 
de maden en weiden uit. Aan de achterzijde van het bouwland 
lag het veld, waarin birmen zijn hoevestrook de boer het vrije 
aangravingsrecht bezat. In de lager gelegen dorpen werd het 
veld voor de rundveehouderij als slecht weiland gebruikt terwijl 
men er in de hogere streken schapen op hield. 

Bij het gemeenschappelijk gebruik van de weiden en buurma-
den werd ieders scharrecht door zijn aantal scheren  hepaald. 
Oorspronkelijk zal dit aantal afhankelijk geweest zijn van de 
hoevebreedte, maar omdat scheren verkoopbaar waren, is er 
in de zeventiende eeuw in sommige dorpen van een duidelijke 
relatie weinig meer over. 

In de hoevegrootten is in de Zuidwestdrentse wegdorpen bin-
nen eenzelfde nederzetting weinig regelmaat. Een 'weer' duidde 
een opgaande hoeve aan; de bewoner ervan werd als erthoer of 
volle boer geroepen, gedurende één jaar het ambt van gezworene 
te vervullen. 

De Zuidwestdrentse wegdorpen hadden marken in de betekenis 
van gemeenschappelijk beweide groenlanden. Men kan hier van 
een beperkte subjectieve marke of van een weide-marke spre-
ken. Tot het ontstaan van een objectieve marke (de organisatie) 
kwam het enigermate in Ruinerwold. 

De bedrijfsstructuur verschilde weinig van die in de Friese 
Wouden. De lagere ligging van de westelijke wegdorpen kwam 
veeleer in een relatief groter akkerbouwareaal tot uiting (mo-
gelijk door de grotere mestproduktie), dan in een meer op de 
veeteelt gerichte bestaánswijze. In Zuidwest-Drente was, door 
de geringere welving in het dwarsprofiel der zandruggen, een 
zekere dynamiek in de vorm van een wisselbouw van heide, 
wei- en bouwland mogelijk (wilde-veld grasstelsel). 
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HOOFDSTIJ}C VI 

DE ZIJIDWESTDRENTSE ESIJORPEN 

A. De nederzettingsvonn. 

De esdorpen aan de zuidwestzijde van het Drents plateau hg-
gen alle ten oosten van de +5 in-isohypse. Ze zijn gelegen op 
de randen van de zandeilanden en zandseMereilanden die door 
de bovenstroc,mse vertakkingen van Steenwijker A, Oude t)iep 
en Wold A worden gevormd (fig. 1). 

Dear in deze studie vooral het overgangsgebied tussen de es-
dorpen en de wegdorpen ten westen ervan wordt beschouwd en 
het daarbij voornarriehijk gaat ott een nienwe interpretatie van 
laatstgenoemde nederzettingsvorm, kunnen de esdorpen van het 
zuidwestehijke deel van het Drents plateau meer in algemene zin 
worden belicht. De aspecten welke voor de bovenvermelde be-
naderingswijze van belang zijn, zullen hierbij de meeste aan-
dacht krijgen. 

Volgens de typologie van Keuning (115) behoren een aantal 
Zuidwestdrentse esdorpen tot het type van het kernesdorp. Dit 
nederzettingstype draagt een gesloten karakter, onidat verplaat-
sing van boerderijen naar het veld niet, of in zeer geringe mate, 
heeft plaats gevonden. Harms (88) heeft een onderverdeling van 
de kernesdorpen gegeven. Hij gaat ervan uit, dat de boerderijen 
niet rond de dorpsbrink (in de betekenis van de centraal gelegen 
dorpsruimte) zijn gegroepeerd, doch meer rond op dit plein aan-
sluitende, kleinere terreinen. Harms (88 p.  146) betoogt, dat 
deze terreinen harmonisch op elkaar waren afgestenid. Een 
groter open gedeelte, de verzamelplaats voor het vee die eveneens 
in soromige Zuidoostfriese esdorpen aanwezig was (p.  70. 72), 
behoorde bier ook bij. Volgens Harms hingen de vorm en de 
omvang van het stelsel van dorpsruirnten samen met de grootte 
en de ligging van de esgronden. Hieraan valt toe te voegen, dat 
niet slechts de higging van de es, doch ook de situering van de 
andere bedrijfsbases, ni. het weiland, het hoolland en het veld, 
van betekenis was (115 p.  78). 

Wat de door Harms gehanteerde term "brink" betreft, kan 
ten eerste worden verwezen naar de beschouwing over dit dorps-
deel in de Zuidfriese wegdorpen (p.20). Zoals ook Keuning 
(115 p.83, 34) oprnerkt, was elke boon oorspronkelijk om-
geven door een onbebouwd terrein, dat gemeenschappehijk eigen- 
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dom bleef. Deze brinken of randgedeelten van de erven van de 
boerenhuizen vormen bij een "cluster" van boerderijen de door 
Harms bedoelde ruimten. Waarschijnlijk is de naani "brink"  van 
deze terreinen in de kernesdorpen later overgegaan op bet er-
aan grenzende, min of meer centraal gelegen dorpsplein (p. 69). 
In esnederzettingen met een andere structuur bleef de term 
"brink" voor êên van de ruimten gehandhaafd. 

Harms onderseheidt op grond van de constellatie van deze 
ruimten en de ligging van de dorpsbrink ten opzichte van dit 
geheel, drie typen van het kernesdorp, te weten bet brinkdorp 
(met een centraal gelegen brink), bet ringdorp (met een brink 
in de aaneenschakeling van open ruimten) en bet ringbrinkdorp 
(met een buiten de kring gelegen brink). Dat Harms hierop een 
datering van deze drie typen last volgen, waarbij hij de eerst-
genoemde ontstaan denkt vbâr 700 na Chr. en de ringbrinkdorpen 
na de elfde eeuw na Chr., is minder gelukkig. Het hypothe-
tische karakter van een dergelijke plaatsing in de tijd is dui-
delijk, omdat Harms de vorm eerst in verband brengt met de 
ligging en de grootte van de essen. 

Doldersum is een klein kernesdorp. Vanuit de kern van do 
nederzetting lopen de wegen naar hot veld, de maden en de es. 
De es ligt ten zuidwesten van het dorp. Aan de esweg stonden 
ornstreeks 1850 wel enicele boerderijen, doch de meeste waren 
rond de brink geschaard (top.krt. 1853, bl. 16). Doldersum 
kan dus tot bet type van de brinkdorpen worden gerekend. 

Viedder (fig. 16) is eveneens een kernesdorp, maar van bet 
ringdorptype. De nederzetting is groter dan Doldersum; bij de 
roggepachten aan de kerk van Viedder vanaf 1402 tot in de acht- 
tiende eeuw moesten de Vledderse boeren samen evenveel rogge 
opbrengen ais de Doidersumse en Nijensleker boeren bij elkaar 
(0. G. U. -II 1130; S. A. 366; S. A. 367). Do brink ligt in Viedder 
aan de zuidoostzijde van bet dorp. De constatering van Harms 
(88 p.  152) dat in het algenieen do brink aan de beekdalzijde 
van het dorp ligt, geldt dus ook voor Viedder. Vanaf de ring 
die het centrale deel van do nederzetting omsluit, lopen straals-
gewijs wegen naar de es (verder naar Doldersum), naar de ma- 
den (verder naar Wapse) en naar bet veld (verder naar Nijen- 
sleek). Do boerderijen staan vnl. aan de ringweg, in een aantal 
groepen bij elkaar (onder meer bij de kerk, aan de brink en 
ten zuidwesten hiervan). in deze groepen liggen de boerenhuizen 
rond de door Harms (88 p.  146) bedoelde ruimten, waarvan êên 
ais "de Brink" bekend is gebleven. 

Diever is een brink-kernesdorp van bet zuiverste type. De 
regelmatige vorm der nederzetting is ongetwijfeid beinvloed door 
de syn-imetrisehe rangschikking van de vijf essen eromheon. 
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Boerderijenverplaatsing is slechts in geringe mate opgetreden. 
Aan de beekdalzijde ligt Kalteren, naar de naam te oordelen 
een latere vestiging van keuters. Het gehucht ligt in de gordel 
tussen de es en de }Cwasloot, de gegraven bovenloop van de 
Wapserveense A. Oldendiever, gunstig aan de zuidzijde van het 
dorp gelegen, is wellieht het oudste deel van de nederzetting. 

Wapse behoort tot het type van het secundaire kransesdorp 
(115 p. 105). De naam Wapse zou zijn afgeleid van de vrij 
brede beekdalen aan de noord-, west- en zuidzijde van het zand-
schiereiland; volgens Naarding (182 p.30) is de oudere vorm 
van deplaatsnaani, evenals "Wezup' en "Weesp, samengesteld uit 
"was-epe", hetgeen laaggelegen weiland betekent (182 p.30). 
Joosting (N. G. N. -V p.  149) vermeldt echter "Wapse" als oudste 
naam. Rond de Wapser Binnenes liggen de gehuchten Veerthuizen, 
Veldhuizen, Ten Have en Zoerte, ongetwijfeld ontstaan door ver-
plaatsing van boerderijen tilt de oude kern Wapse naar de gordel 
tussen akker- en veldgrond. Be namen van de beide eerstge-
noemde gehuchten houden verband met deze ligging, maar ook 
met de vermoedelijke ontstaanstijd; in het algemeen zijn de 
"huizen" -namen aan jongere nederzettingen verbonden, vooral 
tilt de latere rniddeleeuwen (229-1I p.63. 64). De naam Ten Have 
wijst op een alleenstaande kaniphoeve van aanzienlijke omvang. 
terwijl Zoerte de ongunstige bodemgesteldheid aan de oostzijde 
van de es, waar de afwatering moeilijkheden opleverde, ver-
raadt. Be Veenhuizer en Veldhuizer hoeven hadden resp. het 
Noorder- en Zuiderveld in gebruik als schapeveld en langs de 
Vledder A lagen de maden van deze twee gehuchten in een aan-
tal complexen. 

Het nederzettingsgebied Havelte- Eursinge- Busselte-Darp is 
eveneens een secundair kransesdorp (115 p.  105). Darp, dat 
omstreeks 1207 (O.G.D.-I 43) Hesle wordt genoemd en in te-
genstelling tot Oosterhesselen ook wel Westerhesselen (172 
p. 97), is waarschijnlijk het oudste gedeelte van de nederzetting 
(115 p.105; 142 p.41 e. v.). Havelte is de latere naam voor 
Hesselte; wordt in 1492 in de kerkenlijst (172 p.951  97) nog 
"Hesselen" en 'Hauelt" vermeld, in 1525 is alleen "Hoffelen" 
nog gehandhaafd. Nijeveen, dat vanuit Havelte (de gehele neder-
zetting) werd gesticht, heette in de eerste eeuwen van zijn be-
staan ook wel "Hesselterveen' (142 p.41 e. v.). 

Havelte, een gehucht aan een kleine binnenes, gal zijn naam 
aan het gehele nederzettingsgebied. Niet alleen het ontstaan van 
deze kleine hoeveneoncentratie, doch ook de latere overheer-
sende positie ervan binnen de gehele agglomeratie kan men ver-
klaren door hoevenverplaatsing in de richting van de maden. 
Door verbeterde afwatering kon men in de late middeleeuwen 
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enerzijds minder hoog gelegen gronden tot akkerland ontginnen, 
anderzijds een uitbreiding geven aan bet areaal wei- en hooi-
land. Ook Eursinge, vanuit Darp gezien over de es ("Over-es-
singe") gelegen, ontstond door hoevenverplaatsing (122 p.12). 
Omstreelcs 1313 wordt er een hof "OveresscMng"  te Havelte 
vermeld (Bijdr. Gesch. Os'. p.63, 82). Hetzelfde verschijnsel 
is in Drente te vinden in mmen (waar Westenes door hoer-
derijverplaatsing aan de overzijde van de veidgordel ontstond), 
in Dwingelo (Noord-  en Zuid-Lhee) en in Borger (Bronneger) 
(l 15 p.49). 

De excentrisehe ligging van de Havelter kerk is opvaflend. 
In het algemeen is in de Drentse esdorpen de kerkstichting van 
veel later datum dan de ontstaanstijd van de nederzetting. Daar-
om werd bet gebouw soms aan de rand van bet dorp, waar nog 
gemeenschappelijke grond was, neergezet. Ook te Rolde, Zweelo 
en Onstwedde is de kerk aan de rand van bet dorp gesitueerd 
(115 p.84; 128 p.53. 54). Waar de kerk wel centraal is ge-
legen, behoeft dit niet te wijzen op een vroege kerkstichting of 
op een relatief jong dorp. Men Icon immers, zoals in de weg-
dorpen ook wel gebeurde (p.  11,  138),  midden in bet dorp een 
stuk grond kopen en dit aan de nieuwe parochie schenken voor 
bet bouwen van een kerk. 

Uffelte is een kernesdorp met een geringe mate van hoeven-
verplaatsing. Alleen Holtinge, aan de westzijde van de es, is 
uit Uffelte ontstaan, gelet op de "-inge"-uitgang, welke typerend 
mag heten voor dochternederzettingen. De "-inge"-namen geven 
meestal een verband met personen aan (229-I1 p.  71), zoals 
ook met betrekking tot de Ooststellingwerfse gehucliten rond 
Oosterwolde werd geconstateerd (p.  71). "Holtinge" is afgeleid 
van de dichte begroeiing, die er geweest most zijn (176 p.706); 
trouwens ook de naam Uffelte (Upholte) zou op dit vegetatietype 
wijzen (229-I1 p.58; 230 p.  17). De "holt"-namen komen ook 
veelvuldig voor onder de perceelsnarnen op de Uffelter es (A. S. 
184). 

Volgens de indeling van Harms (88) is Uffelte een brinkdorp. 
Hoevenverplaatsing kwam bier verder niet voor, omdat bet dorp 
een z. g. "randi.igging" vertoont, waarbij bet slechts aan êên 
zijde aan lagere gronden grenst. Bij de esdorpen geschiedde 
hoevenverplaatsing bijna uitsluitend in de richting van de ma-
den, welice bij Uffelte alleen aan de zuidzijde liggen. Wat situ-
ering betreft is Uffelte te vergelijicen met Viedder, waar ook 
geen hoevenverplaatsing is te constateren. Ms opvallend aspect 
van de nederzettingsvorm van Uffelte rest nog te vermelden, 
dat aan de westzijde van de dorpskern langs de es een uitgroei 
met een wegdorppatroon plaats vond. Dit is evenzeer een met 
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de randligging samenhangend kenmerk; zoveel mogelijk zocht 
men de gunstige plaats tussen es en maden op. 

Ruinen bood in sterke mate de gelegenheid tot het ontstaan 
van dochternederzettingen, doordat het op een groot "zandei-
land" gelegen is, aan bijna elke zijde door beekdalen begrensd. 
Zulke filiaaldorpen voerden een geheel eigen bestaan en ze vorm-
den met hun eigen es en groenlanden a. h. w. een microvorm van 
het oude dorp (115 p. 100). Ruinen is dan ook te typeren als 
een kernesdorp (type ringbrinkdorp) met filialen. Geusinge, 
Blanken, Wijkveld en Oldenhave, elk met zijn eigen bouwland-
complex, oniringen het moederdorp. 

Ruinen bestond in bestuurlijk opzicht uit vijf kiuften, die "1st-
ten" werden genoemd (145 p.92). Het waren het Kloosterlot, 
het Kroesenlot, het Assieslot, het Van Iselmudenlot (Geusinge), 
en het lot van de beer van Ruinen. De term "lot" houdt waar' 
schijnlijk verband met het felt, dat uit elke kiuft êên gezwo- 
rene werd gekozen, die 'eên stem (lot) uitbracht (Joosting M. 
p. 75). "Lotten" waren ook de delen van een veld dat onder 
de markegenoten werd verdeeld, zoals bij de scheiding van de 
groenlanden van Arisen in 1574 (A. D. 151). De heerlijkheid Rui- 
nen omvatte een veel groter gebied dan de eigenlijke nederzet-
ting. Volgens Joosting (It. p. 3) behoorden Arisen, Kralo, Ree- 
bruggen, Pease, Blijdenstein, Tweelo, Weerwille, Anholt en 
Gijsselte ertoe. Magnin (146-Il p.  128) vermeldt echter alleen 
Ruinen, Ruinerwold ten noorden van de A, Oldenhave, Gijsselte 
en Tweelo. 

Tussen de Wold A en de Reest liggen tenslotte nog een aantal 
esachtige nederzettingen, ill. De Wijk, Schiphorst, Broekhui-
zen, Dikninge en Dunninge. 

De Wijk, dat als een rijvormig esdorp valt te typeren, is in 
zijn nederzettingsvorm grotendeels bepaald door de middelhoge 
zandruggen langs de Reest. Deze hoogten boden de oorspron- 
kelijke bewoners goede gelegenheid voor de aanleg van bouw-
landen. De oudste boerderijen stonden ook op korte afstand van 
de Reest (134 a p.201). Langs de Reest worden ook brinken 
genoenid, doch de betekenis ervan is vaag. Koops (134 a p.  206) 
zegt over De Wijk: "In vroegere jaren werd bij bijna ieder huis 
een ruime brink of hof met opgaa.nde eiken- en beukenbomen aan- 
getroffen". Het schijnt, dat men bier enerzijds een deel van het 
erf dat in Friesland als "wier" of "ikelhiem" bekend staat, naar 
analogie van de met eiken beplante bninken der esdorpen met de 
naam "brink" aanduidde; anderzijds zit er in "brink", evenais 
in de typische esdorpbrink, een gemeenschappelijk aspect. 

"Boven" de huizen lag de meente, "buiten" de huizen een deel 
van het bouwland. Een ander bouwlandcomplex, waani.n veel boe- 
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ren eigendom hadden, was bet "liogeveld", ten noorden van de 
weg door De Wijk gelegen. 

De esaehtige nederzettingen Dikninge, Dunninge, Schiphorst 
en Broekhuizen bestaan nit sleehts enkele hoeven. Ze zijn nit 
kernen van ê€n hoeve ontstaan en liggen op hoge zandeilanden. 
Dikninge (een kloostergoed) en Dunninge (een havezate, 134 c p. 
84; 172 P.  95) hadden elk een eigen es. Door splitsing en ont-
ginning werden het kleine nederzettingen. Schiphorst, oorspron-
kelijk als 4n hoeve vermeld, bestond in 1572 nit twee hoeven 
(134f p.60). Dikninge strekte zieh in de dertiende eeuw nit van 
de Reest tot de Icoekanger A (134f p.34). In 1325 werd bet 
klooster Ruinen naar Dikninge overgebracht (8 p.79), waarna 
het in deze omgeving steeds meer bezittingen kreeg. In 1579 
behoorden de erven Bulderij, Dijkstallingerhuizen en de floe-
terij ertoe (134f p.34, 38). 

Het gehele occupatiegebied ten westen en zuiden van De Wijk 
tussen Reest en Koekanger A is te typeren als een essenzwerm-
dorp, door Keuning (115 p.  114) gedefinieerd als 'een meer of 
minder losse verzameling van kamphoeven of van êên- en twee-
mansessen met aanliggende hoeven". Door de sterke versnippe-
ring van bet terrein in kleine zandige hoogten was er in dit ge-
bied geenmogelijkheid voor het ontstaan van grotene bewonings-
concentraties. Zowel fysisch-geografisch als nederzettingsgeo-
grafisch ican een zekere gelijkenis met de streek rond Ooster-
wolde aan de bovenloop van de Tjonger worden geconstateerd 
(p.71 e. v.). Een uitvoerige his torisch- geografis che beschouwing 
van bet gebied ten westen van De Wijk, waarbij niet slechts veld-
geografische, doch vooral historische problernen in verband met 
de vroegere aanwezigheid van bet klooster Dikninge aan de dag 
zouden treden, zou hier echter te ver voeren. 

B. .De perceelsvormen en de perceelssc/zeidingen. 

1. DEESSEN 

Een eenvoudige indeling van de estypen werd reeds gegeven 
OP grond van de percelering (p.  78). Wij onderscheidden daar-
bij de eenstrokige essen, de meerstrokige essen en de "Ge-
wann"-essen. Daarbij werd tevens ingegaan op het begrip "Ge-
wann". 

Niemeier (183; 185; schr. med.) vestigde er de aandacht op, 
dat bet genetische begrip "Blockgewann" (ontstaan door latere 
deling van een blok) onderscheiden dient te worden van een 
"Streifengewann" dat primair alszodanig is gevormd doordat 
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men als leden van een "Rodegemeinschaft" parallel aan elkaar 
lopende percelen ontgon; bet laatste zou gelden voor de meeste 
essen, maar dit is nog niet bewezen. 

Volgens Niemeier (183; schr. med.) bestaan de meeste Oost-
en Noordnederlandse essen "ganz tiberwiegend aus einem oder 
aus einigen wenigen Gewannen, die grossenteils von Blocken 
(Blockgewannen) umgeben sind". 

Vertoont een meerstrokige es een vrij eenvoudige percele-
ring, waarbij slechts êèn "Gewann" met 'Gemengelage" is vast 
te stellen, de "Gewann'-es is gecompliceerder van opbouw. De 
meeste Zuidwestdrentse essen hebben een "Gewann"-structuur. 
De es van Doldersum telde in 1650 303 percelen, welke in viji 
"Gewannen" lagen. Het aantal percelen per bedrijf was onge-
veer 13; de meeste bedrijven badden percelen in elk van de vijf 
blokken (141 p.86). 

De es van Vledder (fig. 16) omvatte in 1642 742 percelen, in 
9 hoofdgroepen gelegen (S.A. 845). Ook bier was "Streubesitz". 
want de 29 bedrijven van Vledder waren in de meeste blokken 
vertegenwoordigd (141 p.83). Omdat de kaart die behoort bij 
bet grondscbattingsregister niet meer aanwezig is op bet Rijks-
archiefte Assen, is bet niet mogelijk een "bezitsspreidingskaart" 
van de Vledder Es samen te stellen. Op bet minuutplan van de 
Vledder Es uit bet begin van de negentiende eeuw (fig. 16) zijn 
een negental "Gewannen" te onderscheiden, aan de randen in de 
vorm van kleinere complexen op nogal onregelmatige wijze uit-
gebreid. De "Gewannen" zijn aide z. g. "Kurzgewannen" (minder 
dan 250 m lang), bebalve bet ineest oostelijke, langs de weg 
naar Doldersum gelegen complex, waarvan de percelen langer 
zijn (blok 1). Volgens Niemeier (185 p. 67 e. v.) vinden we in 
elk grater escomplex als kern ên of meer "L.angstreifenge-
wann(en)", die bet akkerland van bet oerdorp zou(en) voorstel-
len. Hierombeen liggen dan de jongere "Gewannen" van allerlei 
type en perceelsrichting. De z. g. eskern ligt meestal in "dorf-
naber, relief- und bodenbegtanstigter Lage" (185 p.  67).  Op  de 
Vledder Es ligt "Gewann" I vrij hoog (ca. +7,5 m) maar wel 
iets lager dan 'Gewann' II. Toch kan men zich wel voorstel-
len, dat bet eerstgenoemde "Gewann" bet akkerland van de oudste 
nederzetting zou vormen, al blijft dit niet meer dan een ver-
onderstelling. De gehele "eskerntheorie" steunt op de nogal 
zwakke hypothese, dat de "Gewann"-structuur en in bet alge-
meen de espercelering reeds vroeg is vastgelegd en tot in vrij 
recente tijd vrijwel ongewijzigd is gebleven. Nieuwere onder-
zoekingen bebben echter aangetoond. dat "Gewannen" in bet al-
gemeen van late oorsprong kunnen zijn (102; 148; 169). Niemeier 
(185 p.  61) erkent dit oak wel en voegt aan zijn opvattingen toe, 
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dat de datering van bet ontstaan van de volgens een bepaald plan 
aangelegde "Gewannen" met nederzettingsgeografische en neder-
zettingshistorische xniddelen voor elk geval afzonderlijk moet 
plaatsvinden. Een dergelijk diepgaand onderzoek, dat dan voor 
elk escomplex zou moeten worden uitgevoerd, Lou OflS te ver 
van bet eigenlijke doel van deze studie wegleiden. Tenslotte kan 
warden opgemerkt, dat met het cog op de " Worthen" -theorie 
(p.211) bet oudste cultuurland van de oudste esnederzettingen 
veeleer dicht bij <Ic boerenhuizen, dan op de es in <Ic vorm van 
een centraal "Gewann" gezocht client te worden. Dc onregelma-
tige 0goorn"-percelen aebter de boerderijen zouden eerder moe-
ten zijn aangelegd dan de es; uiteraard is bet zeer wel moge-
lijk, dat van de espercelen de langgerekte stroken in bet midden-
gedeelte bet oudst zijn. 

Dc essen van Dwingelo, lucIte en Diever zijn ook uit "Ge-
wannen" samengesteld. De es van Wapse is wat eenvoudiger van 
opzet en vertoont een meerstrokig perceleringspatroon. De es 
van Uwingelo bestaat uit vijf sub-essen, nl. de Dwingelder Es, 
de Noord- en Zuidlheeder Es, <Ic Ooster- en de Westeinder Es. 
Oak de es van IDiever heeft vijf lobben, iii. <Ic Noorder-, lice-
2cr-, Molen-, Zuurlander- en Westeres. 

De es van Ruinen bestaat uit de Ruiner- of Noordes en de 
Zuides (Zuet-esse, verrneld in 1420; 147 p.  77, 78). De filiaal-
clorpen rend Ruinen hebben verder afzonderlijke essen van een 
tamelijk eenvoudige, meerstrokige verkavelingsvorm. De twee 
genoemde essen van Ruinen hebben een overwegenci noord-zuid 
gerichte percelering. Alleen aan de noordzijde van de Noordes 
liggen dwars op de hoofdperceelsrichting een vljftigtal perce-
len. Een "Gewann"-structuur is in de Ruiner Es niet te Lien 
en men kan deze es dus tot bet meerstrokige type rekenen, 
waarbij kan warden opgemerkt, dat de afwijkingen in de per-
ceelsrichtingen zo gerthg zijn dat men bijna van een eenstro-
kige es kan spreken. 

Van de essen van Havelte beschouwen wij de Eursinger Bin-
nenes en de Wallinger Es nader. Hierin zijn drie grote "Ge-
wannen" te onderscheiden, waarvan de rniddelste uit lange, 
noord-zuid lopende stroken bestaat. Aan weerszijden hiervan 
liggen "Kurzgewannen" met een oost-west gericht kavellijnen-
verloop. Op <Ic noordzijde van bet "Langgewaim" an de "Kurz-
gewannen" sluiten kleinere blokken aan. 

Een vergelijking van de percelering van de verschillende gro-
tere Zuidwestdrentse essen leert, dat bierin in bet algemeen 
een Ianggerekt blok valt aan te wijzen waarbij aan verschil-
lende kanten blokken van kortere kavellengte aansluiten. De per-
ceelsrichtthg van deze laatste stoot nieestal op die van bet kern- 
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gedeelte. Enerzijds valt deze perceelsvorm toe te schrijven aan 
de vorrn van de zandhoogte waarop de es werd aangelegd; deze 
had veelal een enigszins gerekt model. De latere esuitbreidin-
gen werden dwars op de loop van de hoogtelijnen aangelegd, om 
het afvloeien van het overtollige water te vergemakkelijken van 
deze ietwat lager liggende terreingedeelten. Anderzijds moet 
een deel van de perceelsvorm gestalte hebben gekregen door 
het verloop van het ontginningsproces. Bit is evenwel, zoals 
nog zal blijken, slechts onder veel voorbehoud in vage lijnen 
uit de percelering af te leiden. 

Be essenzwerrnnederzettingen ten zuiden van de Wold A heb-
ben afzokiderlijke essen, hoewel de bouwlandcomplexen niet alle 
deze naam dragen. Be Dunninger Es wordt vermeld in een over-
drachtsbrief uit 1579 (134c p.844. Het Hogeveld bij Be Wijk is 
een meerstrokige es, waarbij het verloop van de kavellijnen dui-
delijk door het relief is bepaald. 

Be oppervlaktemaat van de bouwlanden is in de grondsehat-
tingsregisters het mudde. Be grootte hiervan varieerde near 
tijd en plaats. In het dingspil Diever werd een Steenwijker 
mudde in 1604 gesteld op 250 vierkante roeden van 16 holt-
voeten (omgerekend ca. 0,57 ha.) (Plb. v. Dr. 112). In 1752 
(S. A. 858) wordt een mudde van ca. 0,36 ha bedoeld met de 
omschrijving: "de Roede van veertijn holtvoeten drentsche mate 
waarvan 213 roede een mudde landts uitmaken Steenwijker ma-
te". Tiesing (242 p.  95) noemt een Drents mudde van 160 vier-
kante roeden of ongeveer 66nvierde hectare. Een mudde schijnt 
dus in de loop der tijd een steeds kleinere oppervlakte te heb-
ben aangegeven; wellicht is dli een gevolg van de bevolkings-
toeneming en daarmee sarnenhangend van een geintensiveerde 
akkerbouw geweest. 

Een mudde werd verdeeld in vier schepels en een sehepel in 
vier spint. Zoals een mudde oorspronkelijk een oppervlakte 
bouwland aangaf die een mud zaaizaad vroeg, zo werd hier en 
daar ook de oppervlaktemaat "emmerzaad" (amersaad) gebruikt, 
o. in. te Ruinen (1420, 147 p.77, 78). 

Oorspronkelijk is op de essen ook de breedtemeting, d. i. het 
aangeven van de perceelsgrootte door de breedte, in zwang ge-
weest. In de middeleeuwen worden versehillende percelen in 
roeden uitgedrukt. Zo bijv. in een oorkonde uit 1388 (Joosting 
B. 120) waarin een stuk "lynlant" van 9 roeden op de es van 
Lhee wordt genoemd; in 1420 (id. 218) "tyn rode lynlandes up 
Zuettessche" te Ruinen. De lengte van deze percelen wordt niet 
genoemd, zodat aangenomen mag worden dat deze bekend was 
of dat (hetgeen waarschijnlijker is) deze percelen aan de es-
rand lagen, waar de lengte afhankelijk was van de activiteit van 
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de boer; deze rnocht, na goedkeuring door de markegenoten, 
bet perceel uitbreiden in bet aangrenzende veld. 

Bijzondere akkertypen op de es waren de wendakkers, wand-
akkers en kortakkers. De wendakkers of "anwenden" lagen dwars 
voor de parallel lopende percelen van een blok en werden ge- 
bruikt om de ploeg te keren. Te Diever (N. C. N. -V. p.  12) 
wordt vermeld 	. voertnieer ( ... ) die Anewenden, die an die 
nortsyd strecket an die buerniande...... Wandakkers waren om-
walde percelen op de es, door een "wand" van de overige per-
celen gescheiden (181 p.  314). Kortakkers, die ook in de Frie-
se Wouden voorkwamen (p.22, 88), lagen o. m. op de Viedder 
Es (S.A. 1513): "... een kossak om de 8 schepel". In de stuk-
ken van de rnarkescheiding van 1849 van Vledder staat: "De 
Rolle is een waterlossing loopende (...) door de kortzakken bij 
langs de weg". Deze kortzakken of kortsakkers. waren eigenlijk 
percelen die in een zeer ondiep "Kurzgewann"lagen. 

Op de es waren geen duidelijke afscheidingen tussen de meeste 
akkers. Voorstenen (stenen in een yore, 171 p.  9) gaven de 
hoekpunten van de percelen aan. Tussen de akkers liet men een 
smalle richel ongeploegd liggen. Volgens sommigen (242 p.  91) 
zou oorspronkelijk elk blok door een wal omgeven zijn geweest, 
maar bij bodenikundig onderzoek is er geen spoor van derge-
lijke wallen gevonden (188; 218 p.  60). De eswal rond het ge-
hele complex zou dan later zijn aangelegd, nadat de binnen-
scheidingen waren geslecht. 

Volgens Keuning (115 p.82) zal de aanleg van de eswal rond 
de gehele es, een omvangrijk werk, gemeenschappelijk zijn ver- 
richt. Het onderhoud van de eswal geschiedde tot in de negen- 
tiende eeuw door de boeren die een akker met de kortste zijde 
tegen de eswal hadden .Iiggen, ieder naar de breedte van zijn 
perceel. Ook buiten bet Drentse cultuurgebied, zoals in Ost- 
friesland, was deze regeling gebruikelijk (241 p.  102). Indien 
rneerdere akkers parallel aan de eswal lagen, vond het onder- 
houd van dit gedeelte van de eswal langs de lengtezijde van de 
akkers plaats door de gebruikers van deze akkers. De eswal 
werd in Drente in goede staat gehouden door het "bevreden" met 
palen en takken, op plaatsen waar de natuurlijke afscherming 
door eikehakhout, hulst en braamstruiken te wensen overliet. 

In de eswal lag de "esdore", het eshek, dat gesloten werd 
wanneer het land voor de winter bezaaid was (242 p.98). Een 
esdore te Lhee wordt in 1360 vernield: "over sine hofstede die 
gheleghen is in den Marke to Lede, bi den esdor" (146-I11 p. 
143). Ook wordt een stuk land te Lhee genoenid, dat "Esdo-
ringhegaerde" heette, wellicht behorend bij bovengenoemde hoeve 
(182 p.  41). Het eshek werd door ieder gebruikt en werd der- 
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halve gezamenlijk in goede staat gehouden. In 1810 (A. S. 184) 
wordt te Havelte een stuk bouwland genoemd, belast met "het 
onderhoud van het hek, pro quota van bet land". 

2. DE GROENLANDEN 

Deze vallen ook bij de esdorpen uiteen in twee veiddelen, ni. 
de gemeenschappelijk gebruikte weilanden en de ten dele mdlvi-
dueel gebruikte maden. De laatste hadden ook in Zuidwest-
Drente een gemeenschappelijke voor- en naweide. De weiden 
werden ook wel boerweiden, landen of meenten genoemd. De 
meenten van Havelte en Uffelte waren gemeenschappelijk ge-
bruikte weiden van slechte kwaliteit; sommige gedeelten ervan 
zullen meer op vochtige heidevelden geleken hebben, waardoor 
ze overeenkonist vertoonden met de meenten die wij in Zuid-
Friesland in de betekenis van woest liggende, gemeenschappe-
lijk gebruikte veiddelen ontmoetten (p.24). Beide aspecten van 
bet begrip "nieente" kornen in een oorkonde uit 1312 naar voren 
(0. G. D. -I 170), waarin de bissehop van Utrecht aan het naar 
Assen verplaatste klooster Marienkamp veroorlooft, dat zijn 
vee dat tot het voorwerk Berlehafe behoorde, kon weiden 
in locis vicinis praedictae grangiae in locis desertis et incultis 
et in terra conirnuni quae nieenthe vulgariter dicitur". 

In de zeventiende eeuw waren de hoogst gelegen delen van de 
groengronden, dus de weiden, in de njeeste esdorpen nog on-
verdeeld. Het gebruik geschiedde volgens de waardeelsgerechtigd-
heid van de verschillende geerfden. De percelering van de wei-
degronden in de Zuidwestdrentse esdorpen is van later tijd; zo 
werd de Havelter Meente pas in 1874 gescheiden onder de toen 
75 gerechtigden (142 p.45). Men verdeelde bet weidegebied 
hierbij in strookvormige kavels (maden- en slagenverkaveling). 

De maden, langs de belcen gelegen, zijn al veel eerder, vbôr 
de zeventiende eeuw, "geslagen". Van Heuveln (98 p.  142) wijst 
erop, dat van de toponienien in de graslandgebieden de "niaad"-
namen de oudste zijn. De percelering van de maden behoort 
evenals die van de weiden of "landen" tot de maden- en slagen-
verkaveling, die op haar beurt tot de hoofdgroep van het ver-
kavelingstype der strokenverkaveling zonder bewoning op de 
kavels is te rekenen (98). 

De Doldersumse maden (fig. 17) bestonden omstreeks 1640 
uit 77 percelen. Deze behoorden aan 14 boeren uit Doldersum, 
8 uit Vledder, 4 uit Wapse en êên uit Wapserveen. De perceels-
grenzen lopen ongeveer recht uit op de rivier, onidat de af-
watering ook in deze richting plaats vond. De percelering pas-
te men bij de reeds bestaande weteringen en tochtsloten aan. 
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Behaive deze maden had Doldersum geen afzonderlijke weide-
gronden. Voor en na de hooioogst dienden de maden als weide-
terrein. Wei waren er in het langgerekte niaadcomplex een aan-
tal onverdeelde stukken, die door een aantal boeren gezameniijk 
werden gebruilct. De bezitsligging in deze maden vergelijkt Lint-
horst Homan (141 p.86) met de sporten van een ladder; een 
boer had in elk der verschillende maadcornplexen êên of meer 
percelen liggen. Zo bezit Arent Hindricks in 1648 (S. A. 845): 
"no. 9 in de keutelcamp hoylant, no. 22 in de niaet, no. 33 in 
de grote niaet, no. 36 id., no. 71 in de stiernaet, no. 75 id". 

De inbezitneming van de maden is in de loop der tijd langs 
de Vledder A stroomafwaarts voortgeschreden. Het toponiem 
"Nije rnaet", dat aan de zuidwestzijde van de maden voorkomt, 
wijst hierop. Uit de giften die de kerk te Vledder in 1402 ter 
gelegenheid van een vicariestichting ontving uit Doldersum, blijkt 
dat de maadpercelering toen al vrij ver gevorderd was (0. G. D. -II 
1130). De verdeling van de maden zal, evenals dat in andere 
dorpen het geval was, zijn gesehied naar de waardeelsgrootte, 
in Doldersum in "opsiagen" uitgedrukt. De 13 hoeven van Dol-
dersum, die tezarrjen 14 opsiagen bezaten, zijn in de percele-
ring vaag te herkennen, doordat de grote maadcomplexen (de 
Dwarsnia, de Groote Maet, de Nije Maet) aile ongeveer dit 
aantal percelen hebben. Door vererving, splitsing en verkoop 
van opsiagen en maadpercelen is de oorspronkelijke toestand 
zodanig verstoord, dat er in de zeventiende-eeuwse gegevens 
geen verhouding tussen de breedte der maadpercelen wordt ge-
vonden die correleert met de verhouding tussen de opsiagen. 
Doch evenals bij de nog te noemen gevallen zal in Doldersum 
oorspronkelijk aan een boer met twee voile opslagen een twee-
maal zo brede strook in de maden zijn toegewezen als een boer 
met êên opsiag kreeg. 

De Vledder maden iägen ten oosten van de weg naar Wapse 
en ten zuiden van de Moersberger erven op Nijensleek langs de 
Vledder A. De Vledder landen (de weiden) waren in bet midden 
van de zeventiende eeuw nog niet geperceleerd; ze lagen tussen 
de Zuidnia en de weg naar Wapse. De 172 maadpercelen be-
hoorden aan 29 eigenaars, waarvan er enkelen in naburige dor-
pen woonden. De percelering is regelmatiger dan in de folder-
sumse maden. Alle percelen hebben evenwijdige grenzen, be-
halve de percelen in de Zuidma. Hier paste men zich aan bij 
de loop van de reeds gegraven weteringen, die in deze bocht 
van de Vledder A het overtollige water moesten afvoeren. In 
gemeenschappelijk eigendom en gebruik zijnde percelen kwa-
men ook in de Vledder maden voor: van no. 42 wordt vermeld 
(S. A. 845) ". . . compt an verseheyden parsonen van Fledder een 
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stuck landt bet weicke door rnanquement van anwijsinge elck bet 
sijne in den masse is gemeeten.. .". Bij verseheidene percelen 
wordt aan de opgave van de eigenaar toegevoegd ten  consorten'. 
Ook in bet westelijke deel van de Vledder maden ligt een "Nije 
Maad" (no. 168 en 169). 

Linthorst Roman (141 p.25 e. v.) geeft als zijn mening. "dat 
de maden in de vijftiende eeuw in Vledder en Doldersum reeds 
particuliere eigendom waren, zij het onder algemene marke-
verplichtingen als bet voorweiden der kudden vbâr het grote 
grasseizoen e. d. ". Zoals opgemerkt is, waren er in Doldersum 
in de zeventiende eeuw geen grote, gemeenschappelijke buur-
weiden, maar in Vledder wel. De Vledder landen, ten westen 
van de "Nije Maad" gelegen, werden als gemeenschappelijk ter-
rein beweid naar bet aantal 'vorndelen" dat iedere -gerechtigde 
bezat. Een vorndeel of kwart waardeel gaf recht op zes scheer-
weiden (S.A. 845). Op de minuutplans uit bet begin van de ne-
gentiende eeuw wordt dit weidegebied de "Vledder Stukken" ge-
noemd. In de opgaven van de grondschatting uit 1809 worden 
geen scheerweiden meer vernield, zodat deze groenlanden in 
de tweede helft van de zeventiende eeuw of in de achttiende 
eeuw zijn verdeeld. Het toponiem "stukken' wijst ook op bet 
tot individueel bezit worden van vroeger mandelige gebieden 
(182 p.38). 

Havelte had een gem eenschappelijk weidegebied. de Havelter 
Meente, langs bet Oude Diep gelegen. Verder naar bet zuid-
westen lag de Havelter Made; de grondwaterspiegel lag hier ho-
ger door de opsiuwing van bet afstromende water van bet zuid-
westelijke deel van bet Drente plateau, dat rond Meppel stag-
neerde. Dat in Vledder, zoals reeds werd aangegeven, de ma-
den bovenstrooms van de weiden waren gelegen, is te verklaren 
door bet zeer bocbtige verloop van de bovenloop van de Vledder 
A, aismede door de rijkelijke afvoer van water van de Vledder 
Es; bet hoogteverscbil tussen es en rivieroever bedraagt bier 
bijna4meter over een afstand van nog geen kilometer. In Vledder 
lagen de drogere gronden, geschikt voor weide, dus meer naar 
bet westen. 

Ook de Havelter Made had een gemeenschappelijke voor- en 
naweide. Door vele rechthebbenden werd dit als een nadeel be-
schouwd. Buiten de hooioogst had men immers geen enkel pro-
fijt van een goede verzorging van zijn eigendom. Nog in 1780 
werd echter, doordat men evenals elders met bet probleem zat 
van deugdelijke afscheidingen, gezegd: "Vermits parthijen ons 
geen voorslagen hebben kunnen suppuditeren om de voor- en 
naaweyde van de maa behoorlijk te kunnen scheyden hebben wij 
deselve als niet deelbaar geconsidereert" (A.K. M. 281). De 

175 



oude toestand bleef dus gehandhaafd. 
De Havelter Meente werd in 1874 onder de 75 gerechtigden 

gescheiden (142 p.43), bijna twintig jaar later dan de heide-
velden werden verdeeld. De gezamenlijice weide op de ma bleef 
tot in de twintigste eeuw bestaan. 

tfffelte had een Coster- en een Westermeente, ook wel Oost-
eindiger- en Westeindiger Meente genoemd (A. S. 184, 1809). 
Het begrip "meente" wordt ook in de andere betekenis, eveneens in 
Uffelte, gehanteerd, nl. in 1643 toen bet Zuidveen "naar It 
waartal werd gescheiden" om bet met boekweit te bezaaien; doch 
na "verloep van de thyien jaeren salt we.der meente wesen" 
(Joosting M., p.87). 
• Eên van de gevallen waarbij de procedure van de verdeling 
van een groenlandgebied uitvoerig wordt beschreven, is dat van 
de scheiding "van dye alinge gemene platte groene lande van de 
marke van Anssen" in 1574 (A.D. 151). De 'Grote of Noord-
weide", bet "Zuidbroek", de "Hullentie" en 'yn de Camp" wer-
den toen verdeeld. Elk blok werd in vier lotten verdeeld, elk 
lot werd toegedeeld aan 'eên of meer erven, die hierin "waren" 
of "weren" kregen. Als voorbeeld volgt bier de verdeling van 
een deel van de Noordweide. "In den eersten op dye grootte offt 
Noertweyde, dy eerste Lott aldernaest den Stroedyck wegens drie 
waeren is gevallen dye convent van Dickininge tot Roessen arue. 
De andere Lott daer voert naest by wesende vier waeren ys 
Henrick de Vos ende op eene Weer voer aff daer van toege-
wesen. Und die andere drie waeren sint toegevallen, It 'Ene 
waer tot Johan Anneges arue Althoff genoernpt, ende dy con-
vent van ]Jickninge tot Zoebringe arue drie vierendeel van een 
waer.. . ". Hieruit valt op te maken, zoals ook wordt gezegd in 
de izileiding van deze oorkonde, dat de scheiding gesehiedde "nae 
grotheit van yders waerdeels". De reden dat deze weiden wer-
den verdeeld, was ongetwijfeld het intensiveren van bet gebruik 
ervan door deze landerijen individueel te hooien. De voor- en 
naweide bleven gemeenschappelijk. 

Het te verdelen terrein werd in evenveel delen gesplitst als 
er waardelen waren in de betreffende marke. De pleats, waarop 
iemands "weer" kwam te liggen werd door loting bepaald. De 
naam "lot", die we ook in de Friese Wouden ontmoetten (p.  49), 
leeft nog voort in de toponiemen van verscheidene maadperce- 
len. Bij de scheiding van de hooilanden te Roderwolde (Goorspr. 
Dr. II p.166, goorspraice van 23 nirt. 1574) vond ook toewij-
zing door loting pleats: "itlyc boy uth de xxiiij grasen, de Hoff-
man voirss. to scheydinge gefallen dorch eenen lotstock. 

De perceelsgrenzen in de maden werden bij verdeling aange-
geven door een geultje in de bodem, ook wel een keep en kiel- 
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spit genoernd. Na toewijzing werd het perceel "begraven", d. w. z. 
de afscheidingen werden uitgediept tot sloten. Dit begraven of 
"beschutten" van grasland kwam ook voor in de weilanden of 
meenten. Postma (205 p.  31) noemt de term "bescheyden". Deze 
onttrekking van het perceel aan het gem eenschappelijk gebruik 
(want daar kwam het op neer) kon alleen onder goedkeuring van 
de markegenoten geschieden. Bij de bespreking van het gemeen-
schappelijk weiden zal hierop worden teruggekomen. 

De "waren" of "weren" in de verdeelde groengronden waren 
dus de stroken, die met de waardeelsgrootte van de betreffende 
hoeven correleerden. In Dwingelo wordt in 1441 (N. G. N. -V p. 
55) vermeld 'een veerdel warseopes gelegen in Dwingeler broke 
in de Elsette geheeten Nijdebringe waer". De broeklanden, die 
in 1264 (O.G.D. -1135) aan het klooster Aduard werden verkocht 
door de markegenoten van Zuidlaren (194), waren ook in derge-
lijke weren verdeeld:"28 portiones seu particiones, que vulgariter 
were dicuntur". 

De perceelsgrootte in de meenten en maden werd in de ze-
ventiende eeuw aangegeven in dagmaden, doch daarvôbr zijn er 
vele aanwijzingen voor breedtemeting te vinden. Begrijpelijk is 
het, dat in de maden (het woord houdt verband met "maaien", 
182 p.40) de meeteenheid werd bepaald door de lengte van de 
zeisslag, die ongeveer gelijk was aan de zeisboom (241 p.  113). 
Zo wordt te Peize in 1418 een "stuc landes van ses swaden' 
vermeld (N.G.N. -V p.67). In Noord-Overijssel kwam de "gee" 
of "gie"  veel voor als breedtemaat. De breedte van een gee was 
ongeveer gelijk aan die van een zwad (Inv.Vollenhove p.  421; Rek. 
Bisd. Utr. p.637; 87 p.  16). Omstreeks 1810 wordt te Vledder 
de gee nog als hooilandmaat gebruikt (S.A. 1513). In het alge-
meen was de gee of gie een halve roede groot (ca. 2 m). De 
"boom", die we o. m. te Noordlaren vermeld vinden, was even 
lang (241 p.113). 

De percelering van de groenlanden van Ruinen is bonter van 
opbouw. lifer vinden we geen parallel verkavelde maden. Door-
dat de beekdalen hier breder waren, lagen aan de noord-, de 
zuidwest- en de zuidzijde van het dorp in blokken hooi- en wei-
landcornplexen. De Lange Weiden, de Ronde Weide en de Ruiner 
Weide zijn in lange stroken, die uitlopen op de z. g. Achterste 
Astroom, geperceleerd. De perceelsrichting is evenwijdig aan de 
Ruinerwoldse A en staat dus dwars op de langs de A gelegen 
maadpercelen. Voor een betere afwatering werd de "Riete" later 
door het weidegebied van dezelfde naam gegraven. 

De perceelsscheidingen in de maden werden eerst vrij laat 
door afwateringssloten gevormd (49 P. 48), afgezien van de 
reeds "begraven" percelen. Wanneer men overging tot een de- 
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finitieve en algehele scheiding van een veld, moesten de sloten 
8 tot 9 voet bovenwijdte en 3 tot 32' voet bodembreedte hebben; 
de diepte moest 4 tot  voet bedragen (Gratama Rechtsbr. p.  86). De 
scheidssloten nioesten door de aangrenzende èigenaars tezamen 
worden gegraven. Voor de dwarssloten thende de eigenaar van 
het desbetreffende kavel te zorgen. 

Tussen de maden en de weiden was het maadhek de afgren-
zing. In de bronnen wordt dit heic ook wel met 'de vredinge" 
aangeduid, zoals te Ilavelte (A. S. 184), waar in 1810 gesproken 
wordt van "wandelend hooiland, waarvan I dagmad voor de vre-
denge"; voorts van een "peerdeweide, velde en hekke ag-tar". Het 
rnaadhek was niet overal een doorlopend hekwerk, doch een af-
rastering op de darn die de overgang in de maadsloot vormde. 
Meestal bevatten de maadsloten te weinig water om 'S zomers 
te functioneren ais een doeltreffende afscheiding tegen het los-
lopende vee op de weiden. Daartoe nren wallen tussen de ma-
den en weiden aangelegd waarop vreden, vreengen of rikken wa-
ren geplaatst (182 p.40). In het maadveld "de Rete" te Ruinen 
hadden de vijf gezworenen tot task, deze rikken op hun deug-
delijkheid te controleren (146-I1 p.  199). 

Het dorp De Wijk had twee meenten, ni. een Binnen- en een 
Buitenmeente. De eerstgenoemde was een heideveld ten zuiden 
van Dunninge, de tweede een weideterrein ten noorden van de 
Echtenervaart, wat gescheiden werd in 1741-1 42 (134 a p.201). 
Het begrip "meente" te De Wijk duidde hetzelfde aan als de 
"marke" in de esdorpen. Tot de meente behoorde ook de grond 
tussen de noordelijke en de zuidelijke bewoningsrij van De Wijk, 
eigenlijk brinkgrond; in de esdorpen omvatte de marke immers 
ook de brink. Koops (134 b p.204) vermeldt, dat omstreeks 
1750 bij een huis wordt aangegeven 'staande op de meente". 

3. DE HEIDEVELDEN EN VENEN 

Deze zijn in Zuidwest-Drente bij de esdorpen nog grotendeels 
onverdeeld in de zeventiende eeuw. Indien bepaalde gedeel-
ten, die door hun ligging geschikt waren om te ontginnen voor 
boekweitverbouw of om er definitief bouwland van te maken, 
werden afgescheiden van de marke, dan vond de verdeling er-
van ook volgens het waardeel plaats. Zo werd te tfffelte op 1 
niei 1640 gewilkeurd, dat "sekere parselen venlanden, ider nae 
grodtheit van sin waartal" werden toegewezen om met boekweit 
te bezaaien. Na deze periode, die een achttal jaren zou din-en, 
zou het land "wederoni in It gemen wesen unde blieven' (Joosting 
M. p.86 e.v.). 

In 1643 werd het Zuidveen te Uffelte verdeeld om het tien jaar 

178 



te beboekweiten. Het zou "naer It waertal gesceyden ende gedeyli 
werden" (A. K. M. 292). Het complex werd daartoe in een aantal 
blokken van gelijke lengte, doch van verschillende breedte. ver-
deeld. In zo'n blok werd, naar het aantal peerdeweiden (achtste 
waardelen) dat de gewaardeelden bezaten, een strook aan elk 
van de deelhebbenden toegewezen. 

De percelering die de verdeelde heidevelden en venen op deze 
wijze kregen, was strookvormig. Door een keep of kielspit wer-
den de "weren" afgebakend. Edelman (49 p. 72 e. v.) vermeldt, 
dat bij de heideverdelingen onistreeks het rnidden van de negen-
tiende eeuw greppels of ritsen de aanduidingen tussen de volle 
waren vormden en dat de scheiding tussen het bezit van. eige-
naren die tezamen een waar bezaten, werd aangegeven door 
drie of vier op elkaar geplaatste aardzoden. 

De perceelsgrenzen in de heidevelden werden bij de verde-
lingen veelal van de es naar de maden, min of meer recht op 
de rivier, getrokken. Meitzen (152-I11 p.238) merkte reeds op, 
dat te Rolde de perceelsgrenzen in het heideveld ongeveer in 
het verlengde van die op de es lagen. Groenman (82 p.  520) sloot 
hierbij aan met de opnierking, dat het recht van opstrek dus ook 
wel op de esgronden had gegolden. Hoewel nog nader op dit pro-
bleern zal worden ingegaan, kunnen hierbij twee kanttekeningen 
worden geniaakt. Ten eerste kunnen de perceelsgrenzen in de 
heidevelden aansluiten op die van de buitenste esakkers, onidat 
deze laatstgenoemde percelen zijn gevormd door latere ontgin-
ning, waarbij naar waardeel werd toegewezen, evenals bij de 
heideverdelingen. Ten tweede werd in de loop van de tijd in 
vele marken individueel aangegraven. flit kon enerzijds geschie-
den in de von van een bouwlanduitbreiding aan de esrand, 
waartoe in de meeste marken na goedkeuring door de marke-
genoten wel mocht worden overgegaan tegen betaling van een 
periodieke of eenmalige bijdrage. Anderzijds vond veelvuldig 
"aanscheiding" uit het veld aan de rand van de weidegordel 
plaats, zodat het jongvee in vochtiger tijden wat hoger gelegen 
grond kon opzoeken (49 p.  84). Zonder de geldigheid van een 
recht van opstrek met betrekking tot de esdorpen vast te stel-
len, kan het dóórlopen van de perceelsgrenzen van het ene in 
het andere deel van het dorpstoebehoren door het bovenstaande 
worden verklaard. 

Samenvattend kan worden gezegd, dat in de Zuidwestdrentse 
esgebieden de percelering van de maden, weiden en velden on-
getwijfeld in sterke mate is bepaald door de wijze van inbezit-
nerning. De breedte van de stroken in deze velddelen was af-
hankelijk van de tijdens de verdeling heersende verhouding tus-
sen de waardelen. Omdat de oorspronkelijke verhouding van de 
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waardelen in de esdorpen niet is vast te stellen en van de 
meeste groenlar1.- en heideverdelingen geen gegevens bekend 
zijn, moet men op grond van de aangeduide verdelingen, o. m. 
in de Uffelter en Anser marke, besluiten dat toewijzing van 
grond in bet algemeen naar de waardeelsgerechtigdheid plaats 
vond. De weren of waren in bet nieuwe gebied kwamen overeen 
met de waardelen van de ontginners. 

C. Hoeven, eigendom en gebrzdk. 

1. DE MARKEN 

Verwijzend naar de inleidende besehouwingen over de marken 
in hoofdstuk V (p.153 e. v.) kan hier met betrekking tot de 
Zuidwestdrentse esdorpen worden vastgesteld, dat tot in de vo-
rige eeuw volledige marken zowel in subjectieve als in objectie-
ye zin hebben bestaan. Ter verduidelijking van de toestanden in 
Zuidwest-Drente zullen hier verder nog enkele algemene aspec-
ten van de marken worden belieht. 

De oorzaak van het ontstaan van de marke-organisaties in de 
grotere Zuidwestdrentse esdorpen Viedder; Wapse, Diever, 
tiffelte. Havelte, Dwingelo en Ruinen kan, evenals de oorzaak 
van het ontstaan van de marken in bet algemeen, gezocht wor-
den in het streven van de boeren om de rechten op de woeste 
gronden af te perken. Immers door de toename van de bevol-
king in de twaalfde en de dertiende eeuw nam de oppervlakte 
cultuurgrond toe, de oppervlakte woeste grond af (232 p.  176). 
Keuning (115 p.87) stelde vast, dat de marke in de middel-
eeuwen een economische noodzakelijkheid was geworden. De 
mening van Hofstee en Viam (98 p.  212, 214), die de marke 
als een uiting van individualise ring zien (in de vorm van een 
fase in het groeiproces van oude biologisch-genealogische een-
heid naar territoriale eenheid), lijkt historisch-geografisch ver 
gezocht. Groenman (82 p.  519), ook een socioloog, sluit zich 
daarentegen wel aan bij de economische verklaring van bet ont-
staan van de marken; de 'Raumknappheit' (187 p.50) was de 
reden om tot een regeling yam bet beheer van de gemeenschap-
pelijke gronden te komen. 

Het is in dit verband dan ook begrijpelijk, dat in de oudere 
markerechten (veertiende en vijftiende eeuw) vnl. bepalingen 
voorkomen welke betrekking hebben op de woeste gronden en 
de wilde gronden (de groenlanden) (229-I p.81). De oppervlakte 
woeste grond moet in Drente zeer groot geweest zijn, vooral 
vbbr bet ontstaan van de wegdorpen in de twaalfde en dertiende 
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eeuw. Dc Zuidwestdrentse esdorpen lagen alle op hogere zand-
eflanden en -schiereilanden, zodat de voehtige heidevelden en 
de lage oeverstroken langs de riviertjes ten westen van de +5 
m-isohypse eeuwenlang geheel onbewoond bleven. 

De Doldersumse marks strekte zich uit van de Vledder A tot 
de venen ten zuiden van Boyl in Weststellingwerf. Aan de west-
zijde lag de Vledder marke, aan de oostzijde het veld van het 
gehucht Wateren, dat een kluft van Diever was; het hoorde trou-
wens ook onder deze marke. Nijensleek ontstond waarschijnlijk 
in de Vledder marke. De heerlijkheid De Eese, waaruit Ees-
veen ontstond, is als een "FremdkOrpei" in het grensgebied 
tussen de Steenwijker en Vledder marke te beschouwen. Ten 
zuiden van de Steenwijker en Wapserveense A strekte zich een 
groot woest gebied uit, waarin later Kallenkote en Wapserveen 
ontstonden. Ten zuidwesten van Havelte lag het grote veenge-
bled dat, tot de marke van Darp en Havelte behorend, later 
werd geoccupeerd vanuit deze nederzettingen. Ten westen en 
ten zuiden van Ruinen lag bet 'Buddigwold (dat in de twaalfde 
en dertiende eeuw werd opengelegd) en het gebied. waarin Koe-
kange later ontstond. 

In Zuidwest-Drente zal, evenals elders in Oost-Nederland 
(229-I p.71), bet reclit op deze gronden berust hebben bij de 
boeren der aangrenzende esdorpen, hoewel van de zijde van de 
bisschop van Utrecht (de landsheer) veelvuldig pogingen zijn on-
dernomen, bet regaalrecht voor zich op te eisen en voor de out-
ginning van deze gronden de novale tienden te innen, veelal via 
door de bisschop ingestelde voorposten, die tegelijkertijd als 
infiltratiepunten dienden voor verdere bemoeiingen zijnerzijds. 
Deze centra werden niet slechts op de strategische punten van 
het Drents plateau gesticht om van hieruit sneer invloed op. "de 
Landschap" te kunnen uitoefenen, doch ook omdat vanuit deze 
plaatsen (Coevorden, Emmen, Anlo, Herumen en Groningen) 
economisch voordeel bij de openlegging van de veengebieden icon 
worden behaald (229-I p.  16). In Zuidwest-Drente zijn de heer-
lijkheid De Eese, de hof te Uffelte en de vestigingen te Ruinen 
(later te Dikninge) en Blidenstede als dergelijke machtscentra 
te besehouwen. Verder zal deze problematiek ter sprake komen 
bij de occupatiegeschiedenis. Toch is het van belang crop te 
wijzen, dat in Zuidwest-Drente drie ongeveer tegelijkertijd op-
tredende ontwikkelingen niet los van ellcaar kunnen worden be-
schouwd; dit zijn het ontstaan van de marken, het ontstaan van 
de wegdorpen en de invloeden van de bisschop en bet klooster 
Ruinen-Dikninge op de kolonisatie van de veengebieden. 

Het verband tussen de eerste twee ontwiklcelingen ligt voor 
de hand. Een regeling voor het gebruik der woeste gronden werd 
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immers nodig, toen een groot deel hiervan rond de esdorpen in 
'weren11  werd verdeeld en werd geoccupeerd. De verdeling van 
de rechten, zowel op de in de wegdorpen te vormen "weren" 
als op de te perceleren maden geschiedde steeds volgens het 
waardeel van de versehillende geerfden. 

Een grondheerlijke marke, waarbij êên eigenaar, bijv. de 
hofheer, de heift of meer dan de heift van de waardelen bezat, 
bestond in Zuidwest-Drente afleen te Uffelte (0. G. D. -x 199; 79 
p. 106; 229-I p. 95). AIde gerechtigde erven waren her in de 
elfde eeuw van heer Uffo en zijn broers. In 1040 werden de 
goederen door Hendrik III geconfisceerd. (0. G. D. -I 18, 29). Ten 
westen van de Oude Vaart, op de grens tussen Uffelte en Havelte, 
stond een 'spiker"; oorspronkelijk zou op deze gunstige plaats 
een hof zijn geweest (114 p.79). Op Allerheiligen werd hier de 
winterrogge, in 1646 nog 200 mudden, ook van de overige be-
zittingen in de omgeving, verzameld (42 p. 15, 16). Echte 
grondheerlijke marken waren er in Zuidwest-Drente verder 
niet. Te Havelte pretendeerde Hendrik van der Eeze in 1392 
weliswaar het tiendrecht over nieuw aangemaakte gronden 
(0. G. D. -II 325), maar de bissehop van Utrecht had dit recht 
reeds in 1295 gesehonken aan de kapittelkerk van Steenwijk (16 
p. 536). Ook later, in de zeventiende eeuw, blijkt geenszins dat 
êên of enkele elgenaren in de Havelter marke een overheer-
sende positie innemen (S. A. 845). 

De marke van Ruinen week van het Drentse marketype af 
doordat de heer van Ruinen hier een relatief grote macht tilt-
oefende. Toch dient deze invloed niet te worden overdreven; de 
positie van de heer van Ruinen werd in de loop van de tijd ook 
duidelijker zwakker (57 p.  30). In de marke van De Wijk hadden 
de heren Van Boecop en Van der Camp een vooraanstaande po-
sitie; ze bezaten in de zeventiende eeuw resp. 7- en 5 opslagen 
van de ruim 53 opsiagen in de Wijker meente (S. A. 845). 

2. DE WAARDELEN EN BE VOLLE HOEVEN 

De rechten en plichten in de marke werden naar de grootte 
van de waardelen van de geerfden omgeslagen. In de oudere 
bronnen (tot de veertiende eeuw) komt de term "waardeel" bijna 
niet voor, doch gebruikt men meer "waarschap" of "waartal". 
De "waardelen" kwamen pas later, toen men de volle waren 
ging splitsen. 

De term "waar"  is niet afgeleid van "bewaren" of "verdedi-
gen" zoals wel wordt gedacht (182 p.42), doch houdt verband 
met het Middelnederlandse begrip "were" of "gewere", dat "be-
zit" (3 p.  66), "de zakelijke rechten op onroerende of roerende 
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goederen" aangeeft (19 p.  189). In het woord "warande", de 
Middelnederlandse term voor "jachtgebied" is deze betekenis 
ook aanwezig (Mn!. Wb. IX. p.1743). De "weer" heeft als oude 
betekenis ook "erf', "stuk grond", "elgen grond" (156 p.  263). 
In verseheidene opgaven van goederen in Steenwijk bijv. kornt 
het in deze betekenis voor (bijv. Joosting D., reg. no. 181, 
409, 437). 

Het is van belang, hierbij .  de opinerking van Bethge (15 p. 
143) weer te geven, dat in de middeleeuwen niet het moderne 
eigendomsbegrip geldig was, maar dat "Grund und Boden als 
Eigentum zu voller Verfugung gilt, tther jemand und solange er 
durch faktischem Besitz, Bearbeitung und Nutzung elne Herr-
schaft austtht, ohne Widerspruch zu erfahren". Bvenals in bet 
priniitieve eigendomsrecbt werd door bewerking een stuk grond 
eerst eigendom. 

De oudste vermelding van het woord "waarschap" vinden we 
in de oorkonde van 1132 (0. U. -J 339): 'In Fullenho videlicet 
XXII portiones quas warscaph vocant". Terecht heeft Gosses 
(79 p.  30, 31) als eerste deze portiones in verband gebracht 
met de "weren", de "lange, alleen door de breedtemaat be-
paalde, strookvormige aandelen, waarin een stuk wildernis bij 
kolonisatie verdeeld placht te worden". Slicher van Bath (232 p 
177) definieert de portio dan ook als bet waardeel of het waar-
schap op de gemeenschappelijke gronden. De betrekking tussen 
waar, weer en portio wordt door hem als volgt aangegeven: 
"Waar' en 'weer', het eerste in de betekenis van aandeel in de 
marke, bet tweede in die van perceel en wel i. h. b. van ak-
ker- of weidestrook, behoren beide bij het begrip portio of aan-
deel, in het bijzonder daar, waar de ontginning plaats had in 
opstrekkende percelen" (229-I p.  72). 

De vermeldingen van "portio" of "waarschap" vbôr de der-
tiende eeuw hebben betrekking op de stroken, waarin een stuk 
woeste grond werd verdeeld en wel in gebieden, waar nog geen 
marke-organisaties waren. In de dertiende-eeuwse bronnen be-
tekent "waarschap": "het deel, waartoe iedere marke-genoot 
gerechtigd is in de eigendom of in het gebruik van de ongecul-
tiveerde gronden" (229-I p.  64). Men kan hierbij een verschil 
maken tussen bet ideele en bet reele aandeel. Bij het eerste 
(waarvoor de term waarschap, later waar(-deel) geldt), gaat 
bet om een juridisch begrip, een begrip dat de omvang van een 
eigendoms- of gebruiksrecht aangeeft; bij bet tweede gaat het 
om de-facto eigendom, waarbij bet recht is gerealiseerd in een 
bepaalde boeveelheid grond, een weer. Hierbij kan nog worden 
opgemerkt, dat de bovengenoemde termen in de bronnen soms 
ook door elkaar worden gebruikt. 
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Ms afwijkende termen voor waar(deel) komen verder voor: 
"war" (te Epse en Dommer was dit een aandeei in de marke, 
22 p.71), 'buurdeel" (145 p.  18), "opsiag" (Doidersum en De 
Wijk, S. A. 845) en "boerij" (Diever en Ruinen, S. A. 845). 

De waren zijn zo oud als de marks zeif, volgens Gosses (79 
p. 80). Men zou kunnen zeggen, dat de indeling in waren het 
principi'éle kenmerk van de matte was vanaf het begin. Het ligt 
voor de hand, te veronderstellen dat oorspronkelijk elke hoeve 
ên waar had (182 p.  37), maar hiervoor zijn geen bewijzen. 
Wel had de pastorie in de zestiende en zeventiende eeuw als 
regel ên waar. Van gelijkheid van eigendom is in de middel-
eeuwen echter geen spoor te vinden. Rierop is reeds eerder 
gewezen (p.50 e.v.). De studies van o.a. Muller-Wifie (173) 
en Mortensen (167) hebben de fundamenten van de theorie van 
de eigendomsgelijkheid, die geinspireerd was door ideeen over 
oercommunisme, volledig ondergraven. De oudste bronnen geven 
ook met betrekking tot de Drentse esdorpen redenen te veron-
derstellen, dat er tijdens de regeling van de waardeeisrechten 
in de dertiende eeuw een vrij grote mate van ongelijkheid van 
eigendom bestond. Of men iedere gerechtigde, zonder rekening 
te houden met de omvang van zijn grondeigendom, êên waardeei 
toewees, of dat men de opperviakte van het bouwiand als basis 
nam, is niet met zekerheid te zeggen. Doth uit praktisch-eco- 
nomische overwegingen heeft men wellicht de laatste regeling 
gevolgd, omdat de afhankelijkheid van de bedrijfsbases van ei-
kaar tensiotte toch een zekere evenredigheid hiertussen eiste. 
Ook te tfffelte, waar de omstandigheid dat het kapittel van St. - 
Pieter hier ailes in bezit had een conserverende werking gehad 
zal hebben, is aan het eind van de dertiende eeuw aan de pacht-
opgaven te zien dat de bedrijven al behooriijk in grootte uiteen-
liepen (O.G.D. -I 199). 

Dat een waardeel ook in later tijd nog zou samenhangen met 
een bepaalde oppervlakte bouwiand, zoals Lunsingh Meijer (145 
p. 71) op grond van de wilkeur van 1 mel 1613 te Bonnen eon-
eludeerde, is onwaarsehijnlijk. De Eiêcourt (18 p.  477) ver-
klaarde de betreffende passage ('... eenighe waerdeell boulant, 
gaerdenlant, enz. ") door achter "waerdeell" een vergeten kom-
ma te piaatsen. Er zijn geen bewijzen voor het verband tussen 
waardeelsgrootte en bouwlandoppervlakte; dat bij elke voile waar 
30 mud bouwiand zou hebben gehoord (205 p.  71), is ook slechts 
een hypothese die door geen enkel feit wordt gesteund. 

De waren of waardelen hadden uitsiuitend betrekking op de 
onverdeeide gronden, nl. op de groenlanden en de heidevelden; 
waar uitgestrekte bossen waren, vielen deze ook onder het waar-
deeisrecht. Het gebruiksrecht hierop vôbr en het eigendoms- 
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recht hierop na de verdeling werd naar de waardeelsgrootte be-
rekend. Men kan de verdelingen van de maden in Zuidwest-
Drente plaatsen vôôr de zeventiende eeuw, van de weiden in de 
achttiende en de negentiende eeuw en van de heidevelden in de 
negentiende en twintigste eeuw. Deze verdelingen zijn alle voL. 
gens de waardelen uitgevoerd. 

Het aantal waren liep in Drente in bet algemeen uiteen van 
ca. 10 tot 20 per dorp (122 p.  14). In Zuidwest-Drente (tabel 
14) varieerde het aantal van 5 tot 43. De grootte van een waar 
was in elk dorp weer anders, zodat vergelijking weinig zin heeft. 
Per dorp bleef bet aantal waardelen in de loop der tijd vrijwel 
constant. Alleen voor Ruinen mag men vermoeden, dat de heer 
van Ruinen in de middeleeuwen wel nieuwe waardelen ten be-
hoeve van keuters die hij nodig had, heeft 'gesehapen". Daar 
de bevolking in de esdorpen toenam, moesten de waren gesplitst 
worden. De rechten die aan een waardeel waren verbonden, wer-
den veelal ook beperkt omdat men anders kans Rep de woeste 
grond te vernietigen en de weidegronden te zwaar te beweiden. 
De meest algemene splitsing was die in vieren, in z. g. 'vorn-
dels". Een hoer met éènvierde waar werd in de zeventiende 
eeuw nog als "volle buur" gerekend (112 p.25). 

Tabel 14 

Aantal waardelen en onderdelen daarvan in een aantal Zutdwestdrent- 
se esdorpen in de zeventiende eeuw. 

dorp aantal waxen onderverdeling 

Doldersurn 14 opsiagen 

Vledder Ca. 	5 voile waxen Ca. 	19 vorndels 

Wapse 12 voIle waxen 96 aCbtefldelen 

Dwingelo Ca. 22 87 vierendelen 

Havelte 22 ,, f 176 paardeweiden = 
1. 104 benen 

Uffelte 17  136 paardeweiden 
544 benen 

Ruinen 43 J SOJ voile waxen en 
t 65 keuterwaardelen 

De Wijk 53j opalagen 

Berekend uit S.A. 1513 (omsrreeks 1807) 
Bron: S.A. 845 

De marke van Vledder telde ruim 19 "vorndels" of 'vyren- 
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delen" (en geen 80 zoals Linthorst Roman (141 p.  84) vermeidde), 
vérdeeld in ongeveer 120 koeweiden m. b. t. de gemeensehappe-
lijke weide, de "Viedder landen" (S. A. 845). In 1807 (S. A. 1513) 
worden in Viedder geen waardelen of vierendelen meer vermeld, 
doch in plaats hiervan worden "dagmaden in Vledder Broek" met 
"de rechten te veen en te velde" genoemd. 

In Ravelte verdeelde men de voile waar in achtendelen, welke 
men "peerdeweiden" noemde. Oorspronkelijk weidde men nl. 
acht paarden op een voile waar. Deze paardeweiden werden nog 
weer in vier delen gesplitst, 'benen" genoemd. Fen been in een 
bepaald veld was dus 1/32 waar. (Buy. vier peerdeweiden en 
drie been in het Witte Veen, A. S. 184). Ook de Uffelter marke 
kende deze onderverdeling (S. A. 1513; A. K. M. 288). 

De 'voet waardeels" (N.C.N. -v p.58) was êên twaalfde waar 
en bet "spint waardeels" was bet zestiende deel van een waar. 
In Westerwolde kwam de "moilenwaar" voor, die gelijk stond 
aan bet acbtste deel van een voile waar (174 p.  53). 

In tabel 14 zijn de waardelen van Diever niet vermeld. In de 
grondschattings registers (S. A. 845) vinden we ni. "boerijen", 
die ondersebeiden zijn naar bet velddeel waarop ze betrekking 
hebben, zoals "in 't veld", "in Leggeler marke", "in het Broek", 
enz., die niet alle een gelijke waarde hebben. 

Hoewel in Drente overdracbt van vaste goederen niet veel 
voorkwarn, geschiedde de verkoop van waardelen, evenals dat 
bij andere vaste goederen het geval was, bij stokiegging (112). 
Wel was men bij verkoop of verhuur van waar of waardeel aan 
bepaaide voorwaarden gebonden, door de markegenoten opge-
steld. In Westerbork n,ocht men aileen een waardeel verkopen, 
wanneer men daarbij minimaal drie mudden bouwland en een 
half dagwerk hooiland verkocbt (112 p.25). Daar bet waardeel 
bij het al of Met behuisde erf behoorde, mocht bij verkoop of 
verhuur alleen gebruik van bet waardeel worden gemaakt via de 
bijbehorende hoeve. Men wenste a. h. w. aan "buitenburen" geen 
gebruik van de eigen marke toe te staan. Bij een z.g. "gust" 
waardeel was geen hoeve meer (Ord. Feith 35; 79 p.  134), dit 
werd ook wel een "leeg" waardeel genoemd. Te Steenwijk, waar 
de beweiding van de Meente voigens opslagen piaats vond, sprak 
men dan van een "slapend opsiagrecht" (150 p.75). 

De erven met êên waardeel zuilen oorspronkelijk "voile hoe-
yen" genoemd zijn. Later is de eis van "vol boerschap" bet 
bezit van een kwart waardeel geworden (145 p.  19). Voor bet 
bijwonen van de Landdag bleef bet bezit van een voile waar een 
vereiste. De boeren die nog minder bezaten dan eenvierde waar-
deel werden halve, derde, vierde enz. boeren genoemd. Te Doi-
dersum werd een erf met drievierde waar (opsiag) een half buis 
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genoemd. Had een heel huts hier een voile waar? Het merk-
waardige is ni., dat in de Doldersumse marke geen onderdelen 
van waren worden genoemd (S. A. 845). 

Zonder de uitgebreide problematiek van de voile hoeven hier 
verder aan de orde te steilen, dient toch nog enige aandacht te 
worden geschonken aan het begrip "ploeg". Zoals reeds werd 
vermeid (p.149), hield het begrip "ploeg" in Drente een opper-
vlakte van ongeveer 30 mudden bouwland in. Een 'vol erve" 
werd aan een "ploeg" gelijkgesteld; oorspronlcelijk was een voile 
hoeve ongeveer 30 mudden "gesaays" (145 p.237; 79 p. 140). 

Uiteraard bleven er door hoevesplitsing maar weinig erven 
van 30 en meer mudden bestaan, doch de ploeg werd, als re-
keneenheid bij de verdeling van lasten over de verschiilende 
dorpen, gehandhaafd. In tegenstelling tot de wegdorpen (p.160), 
hadden de esdorpen een meer constant bouwlandareaal. Dat blijkt 
uit het felt, dat de ploegen van 1524 (146-I11 p.  133), gesteld op 
30 mudden, de bouwlandoppervlakte van de esdorpen in 1642 
dlcht benaderen. Viedder, Doldersum en Nijensleek bijv. wer-
den in 1524 op 19 ploegen getaxeerd; omstreeks 1640 is er in 
deze drie dorpen tezamen 542 mud bouwland. Dwingelo (in 1524 
23 ploegen) had in 1642 (8. A. 845) 728 mud bouwland, dus ook 
ongeveer de oppervlakte die er in 1524 was, als we uitgaan van 
een ploeg van 30 mudden. 

De keuters van Ruinen hadden in tegensteiling tot wat elders 
gold, wel waardelen in de vorm van keuteropslagen, die het 
vijfde deel van een voile opslag waren. De Ruiner marke had 
65 keuterwaardelen en 302' voile opslagen, tezamen 43 waren 
vormend, ook wel "boerijen" genoemd. De meeste "bouiuden" 
hadden êên opslag; zij bewoonden een "bouhuys" (S. A. 845). 
Deze term ontmoetten wij reeds in Zuid-Friesland, o. m. te 
Makkinga (p.45). Ook de Steenwijker "voile boeren" bezaten 
een "bouwhuis" waaraan een heie opslag was verbonden; de keu-
ters hadden een halve opslag op de Meente (150 p.72). De 
iaatstgenoemde ingezetenen hadden verder geen bestuurlijke me-
dezeggenschap, wat in Ruinen wel het geval was. Op de gun-
stige positie van de Ruiner keuters werd reeds door andere 
auteurs gewezen (112 p.27; 116 p.87; 145 p.67). Dc om-
standigheid, dat de heer van Ruinen vier keuters voQr bewa-
kingsdiensten ter beschilcking had (181 p.  313) kan deze afwij-
kende situatie niet geheel verklaren. De proost van St. -Pieter 
te Uffelte had dit ook en in deze marke waren de keuters niet 
gewaard. De "lege" waardeien, welke de heer van Ruinen be-
zat (182 p.  42) waren bij lange na niet voldoende om aan zo-
veel keuterhoeven (in 1647 Ca. 39) het opslagrecht te verbin-
den. Derhalve lijkt de verondersteiling niet onjuist, dat de heer 
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van Ruinen zijn positie in de xnarke versterkte door vestiging 
van keuters op zijn grond toe te staan en opslagreeht voor hen 
te verkrijgen. 

In het algemeen werd in de Drentse esdorpen de vestiging van 
keuters zoveel mogelijk tegengegaan, door hen enerzijds rela-
tief zwaar te belasten (voor de helft of een kwart van een "bou-
man") en door anderzijds hun rechten, vooral gedurende de ze-
ventiende eeuw, sterk te beperken. De positie van deze ingeze-
tenen van lage rang blijkt bijv. in De Wijk uit de volgende klacht 
uit 1745 (134 a p.226) e. vj: II 	geen paarde- of beeste- of 
schapeweide hebbende en geen plaggevelden of opslagen of vee-
nen hebbende, anders dan uit andere marken aangekoft. Hebben 
( ... ) op haar eigen land plaggen rnoeten sticken, om mes te 
maicen en zich alzoo moeten behelpen om haar bouwlanden te 
mesten en in staat te houden. 

Het voorgaande in het algemeen beschouwend, kan worden op-
gemerkt dat de vrij strakke organisatie van marke en waardeien 
in de esdorpen weinig ruimte liet voor de ontwilckeling van keu-
ter- of kamphoeven. In de wegdorpen echter lag de eigendom 
van het gehele, in stroken verdeelde dorpstoebehoren direct vast, 
zodat een marke-organisatie daar overbodig was, uitgezonderd 
voor de gemeenschappelijk gebruikte weiden. 

3. DE GEBRUIKSRECHTEN IN DE MARKE 

a. De stoppeiweide 

Het was in de Oost- en Noordnederlandse esdorpen de ge-
woonte, dat na de oogst de es open werd gesteld voor het vee, 
dat daar op de stoppels nog wat voedsel vond (men denke ook 
aan de percelen die "drees" lagen, p.160)  en tegelijkertijd 
zorgde voor enige bemesting. Men noemde deze gezamenlijlce 
beweiding van de es wel de "eslating" of het "overal" (20 a p. 
754). In }'rankrijk stond de stoppeiweide bekend onder de naam 
"droit de vaine pature" (79 p.  127). leder die akkers op de es 
had liggen, mocht zijn vee dat hij naar zijn aantal scharen hield, 
op de es drijven, mits hij zijn eigen aickers niet "getuent ende 
bevried" had (Sloet p.  830). 

Zoals Van Goor (77 p.  15) terecht opmerkte, is de mening 
van Slicher van Bath (232 p.  70) onjuist, dat het koren vôbr 
een bepaalde datum van de es moest zijn om de stoppelweide 
een aanvang te doen nemen; het vee mocht integendeel niet eer-
der op de es worden gedreven voor al het koren van de es was 
gehaald. Zo bevat bijv. een wilkeur van Roden (1495, Joosting 
M. p.  61) de laatstgenoemde bepaling, evenals het Landrecht 
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van Drente (20 a p.755). 
Ook de schaapskudden van het dorp werden wel op de es ge-

laten. Dii gebeurde meestal 's nachts binnen een daartoe opge-
zette, tijdelijlce omheining. Men noemde dii ook wel r!perkenrl 

(115 p.77). De markerechten vermelden dii recht niet, het-
geen wel begrijpelijk is, daar het niet "overal' gesehiedde, doch 
per akker. 

In Zuidwest-Drente zijn minder bewijzen van eslating dan in 
de Oostdrentse esnederzettingen, waarop de genoemde voorbeel-
den vnl. betrelcicing hebben. Ook in de Overijsselse en Gelderse 
esnederzettingen kwam de eslating meer voor. Meihuizen (in 77 
p. 17, 18) zoekt de verkiaring hiervan in de omstandigheid, dat 
men in Drente meer reehten op de woeste grond en grotere ge-
meensehappelijke kudden had, terwiji in Gelderland en Overijssel 
(waar het landsheerlijk gezag en de domeinen sterker waren 
vertegenwoordigd) de "herevelden" van de graaf waren, waar-
door er. voor de boeren minder woeste grond overschoot. In 
Noord-Overijssel hadden de boeren van Onna de es ook als ge-
meenschappelijke weide na de oogst in gebruik; do "Sanet Mar-
tenslude ende horige Sanet Martensguede" hadden bij privilege 
van bisschop David van Bourgondie van 1460 Talle  hoer olde 
rechte vermits opslach inden eeschen" enz. (150 p.  15). 

Dat de stoppelweide een overblijlsel is van oorspronkelijk ge-
meensehappelijk grondeigendorn van de es (20 a p.754, 755; 
182 p.40) lijkt onwaarschijnlijk. Ten eerste was er als tegen-
hanger het per akker perken van de schapen. Ten tweede kwam 
de stoppeiweide lang niet in alle esdorpen voor en tenslotte kan 
het stoppelweiden een concessie zijn geweest aan bet individuele 
eigendoxnsreeht op de akkers, een concessie die afgedwongen 
werd door het chronische weide- en hooilandgebrek in de Drentse 
esdorpen (p.201). 

b. Het gebruik van de maden en weiden 

De maden waren in de Drentse esdorpen al vroeg verdeeld; 
in de zestiende eeuw komen nog slechts in enkele plaatsen on-
verdeelde voor zoals te Felde (Goorspr. Dr. II p.78) en Anreep 
(Joosting D. p.  189), maar zelfs hierbij is het niet duidelijk, 
of dit echie maden waren of do veel later verdeelde weide-
maden. Wel bleven, zoals reeds is opgemerkt (p.  174), in de 
maden grotere blokken in gezamenlijk gebruik van een aantal 
eigenaars die er gezamenlijk hooiden en lieten weiden. 

De hooilanden waren in afle Drentse esdorpen onderworpen 
aan een gemeenschappelijke voor- en naweide. De voorweide 
vond in bet algemeen plaats tot 14 dagen vGGr mei (Landsdag- 
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beslult 1638. 42 P.  51). Dc "gemeene buiren van Vledder" weld-
den hun schapen (I) in de Vledder made tot drie weken vbbr mel 
(141 p.84). Op Texel (106 p.537) eindigde de voorweide reeds 
op 27 niaart; ongetwijfeld hing dit samen met bet zachtere kit-
maat. De naweide nan een aanvang als het hool van het land 
was. Evenmin als bij de stoppelweide was er hier dus sprake 
van êênofandere vorm van "Flurzwang". Na de hooioogst moesten 
de boeren hun maadpercelen dan weer openen (Goorspr. Dr. H 
11 mrt. 1577 te Diever) of "ontvreden" (1410 te Ruinen, 146-I1 
p. 199). Ook de eigenaars van z. g. "begraven" percelen (p. 
177) moesten de dorpslcudde op hun maden toelaten, hetgeen 
nogal eens moeilijkheden opleverde. Bet Landsdagbesluit van 
1638 (42 p.51) vermeldt nadrukkelijk, dat de voor- en naweide 
ook plaats zou vinden 'in particuller besioten hooilanden". Het 
gemeenschappeiijk naweiden van hoollanden heeft tot in de twin-
tigste eeuw stand gehouden, bijv. te Havelte 145 P.  85). 

Zoals reeds is opgemerkt, gesehiedde in sommige grotere 
biokken in de maden het weiden en hooien genieenschappeiijk. 
Dit gebeurde bijv. in een deel van de Doldersumse maden, in 
Vledder, in Havelte en in Ruinen (S. A. 845). Deze maadveiden 
waren niet gqperceleerd. Het weiden en hooien geschiedde naar 
het aandeel van de verschfllende eigenaars. Het z. g. "omhooi-
en", dat ook in Zuidwest-Drente voorlcwarn, was een andere 
wijze van gezamenlijk gebruik. Hierbij hooide een eigenaar, die 
sarnen met een andere eigenaar twee ongeveer gelijkwaardige 
percelen had, bet ene jaar perceel A en het volgende jaar per-
ceel B. Voorbeelden hiervan vinden we te Havelte (A. S. 184, 
1810): "de Krake, een dagmaat, hoyende omme tegen I dagmaat 
in de Bork en Driestaal het eene jaar en het andere jaar omme 
tegen een dagmaat voor de vredenge"; "een en een half dagmaat 
voor op de maden, hooyende deze lfr dagmaat na gewoonte omme 
met de erven van fam. Eppinge, daarnaast en met de Wedem. 
B. Eppinge tegen lopingemaat na gewoonte". Bet omhooien van 
land ontstond door "Reaiteilung", waarbij men onverdeelde maad-
percelen beurteling gebruikte. 

Het recht van inscharen in de voor- en naweide op de maden 
en in de gemeenschappelijk gebruikte weiden en vochtige heide-
velden of meenten, op grond van de waardeelsrechten, heette 
het opsiagrecht. In Doldersum werd een waar in de marke een 
"opslag" genoend; men mag aannemen, dat dit een oude term 
is, omdat er geen gebruiks- of eigendomsrecht in de woeste 
gronden, doch uitsluitend een gebruiksrecht in de groengronden 
mee wordt bedoeld. Ben voile opslag hield scharrecht voor 4 
paarden in; het aantal koeien, dat in Doldersum per opslag 
mocht worden geweid, is niet bekend. In de Dc Wijk werden de 
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koeien onder bet toezicht van een "huuder" op de Wijker Meente 
gehoed. Dit weiden had volgens Koops (134 d p.212 e.v.) man- 
delig plaats met de meiers van Dikninge, de Broekbuizen en de 
Dijkstallingerhuizen. Be gezworenen vervulden bier de functie 
van schutberen; ze moesten erop toezien, dat niemand meer 
weidde dan zijn scharrecht hem veroorloofde. 

In De Wijk werd bet weiderecht in scheren uitgedrukt, maar 
bet waardeel heette bier, als in Doldersum, "opsiag" ledere 
opslag omvatte bet weiderecbt voor vier koeien en twee pàar- 
den, benevens bet weiden van twee varkens van Allerheiligen tot 
Pasen. De Wijkermeente gaf scharrecht voor 80 beesten in to- 
taal (S.A. 845, Doleanties 1646). Dit weiderecbt was verbonden 
aan 1212  opslag; bet totals aantal opsiagen van Be Wijk in aile 
weidegronden bedroeg 5312 . De Jonkheer van Boecop had bier-
van 7f, de andere gerechtigden badden halve, bele en kwart op-
slagen. 

Ook in de Steenwijker marks beette een waar een opslag. Het 
opslagrecbt was verbonden aan de huisstede. Het totals aantal 
en soort beesten dat mocht worden geweid werd bepaald door 
de Magistraat (bet college van Sebepenen en Raden) en de Meens-
lieden (de eigenerfden). Men mocht niet meer beesten opslaan 
dan men door de winter had gebracbt (150 p.  51, 84, 94). De 
laatstgenoemde bepaling werd ook in andere marken wel aange-
troffen, daar anders bet gevaar van overbeweiding optrad. 

In de niarke van Vledder werd een vierde waar of "vierdel" 
in 6 scheer verdeeld, zodat in de gebele Vledder marke (Ca. 20 
kwart-waardelen) Ca. 120 beesten mocbten worden geweid (S. A. 
845). De Havelter "peerdeweiden" (achtendelen) gaven in 1780 
(A. K. M. 281) elk scharrecht voor twee beesten en een paard "in 
meente an made". Uit de bedragen waarop de paardeweiden in 
vergelijking met de dagmaden booiland werden aangeslagen, blijkt 
dat men ongeveer een schar per koe of paard rekende (ongeveer 
0, 5 ha); een paardeweide was f 446. -- en een dagmad of scbar 
hooiland plrn. f 140, -- waard (1803). Men dient hierbij te be-
denken, dat voor bet voedsel van êên beest ook nag een even 
grote oppervlakte weidegrond benodigd was, dat bet vee 's nachts 
op stal stood en dat veelal nog hooi moest worden bijgekocbt. 
Oak bet Landsdagbesluit van 1638 stelde vast, dat er per dag-
mad niet meer dan êên beest mocht worden opgeslagen. 

Het aantal paarden, runderen en schapen dat per waar mocht 
worden ingeschaard werd soms verminderd doordat er weide- 
gebrek was. In Uffelte mocht men in 1773 nog êên paard en 
drie koeien per paardeweide inscharen, maar in 1776 werd door 
"de gemeene boer van Uffelte" gewillceurd dat bet aantal koeien 
per paardeweide op twee zou worden gesteld (A. K. M. 288 en 
296). 
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Evenals in andere dorpen moesten de gezworenen erop 
toezien, dat niemand boven zijn aantal per paardeweide uitging. 
Zo werd er op 30 november 1773 door de Etstoel vonnis ge-
wezen in de zaak van de markegenoten van Uffelte, eisers, tegen 
Vrougijn Jans van Havelte, gedaagde. Deze boerin had op êên 
paardeweide, die zij via haar twee meiers in de Uffelter marke 
had, 5 paarden en 14 beesten op de Meente geweid. De dieren 
waren aan de achterzijde van de Meente, bij de Leemgraven, 
op de gemeenschappelijke weide gedreven. Uiteraard werden de 
Uffelter boeren in het gelijk gesteld (A.K.M. 288). 

De gezamenlijke eigenaars van een weide konden scheren ver-
kopen of verhuren, bij voorkeur aan binnenburen (markegenoten 
in hetzelfde dorp). Ook keuters konden in sommige marken op 
deze wijze weiderecht verkrijgen. In 1808 (A. S. 184) warden 
door de "Westeindiger Riuft" van Uffelte op de Oosteindiger 
Weide 6 paardeweiden (bedoeld zijn paardescheren) an 17 beeste-
weiden verhuurd. 

In Ruinen werd de bouwman of voile boer in 1561 op 35 koeien, 
6 paarden an 60 schapen gesteld; de "kleine bone" mocht 29 of 
30 koeien en 6 paardenweiden, terwiji de vier koters 15 koeien 
en drie paarden en een 'half vierendeel" (15) schapen moehten 
inseharen. De overige koters werd het weiderecht voor 10 
beesten, 2 paarden an 15 schapen toegestaan (Wilkeur van 19 
mei 1561, Joosting M. p.  71). Ook in Ruinen mocht een boer 
Met meer inscharen 'aiss sijn gerechtigheyt en die buirzeddell 
vermeldende is ende hij des winters op sijnen stall cairn hou-
den ende uytfoderen" (Joosting M' p.  72, 73). De omvang van 
het opslagrecht van de Ruiner waardelen mag enige verwonde-
ring wekken, doch een blik op de kaart toont, dat Ruinen vrij 
veel groenianden had; de genoemde aantallen uit de zestiende 
eeuw zijn trouwens maxima. Vôbr 1776 was het opslagrecht 
voor een vol waardeel te Havelte echter ook aanzienlijk, ni. 
8 paarden an 24 runderen, 

Uit het voorgaande blijkt, hoe ingewikkeld de regeling voor 
het gezanenlijke gebruik van de groenlanden veelal was. Deze 
gecompliceerdheid hing samen met de essentiele rol, die wei-
en hooiland binnen de bedrijfsstructuur vervulden. Ijoch de per-
celering van het dorpstoebehoren van de esdorpen, waarin de 
occupanten niet, zoals in de wegdorpen, een bepaa.lde strook 
van de wet- en hooilanden in hun hoeve konden integreren, 
speelde hierbij eveneens mee. 

c. Het gebruiksrecht van het ve 

Ook het gebruik van de woeste grond vond plaats volgens de 
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grootte van de waardelen door de gerechtigde boeren. Oorspron-
kelijk, in de vroegmiddeleeuwse esdorpen, zal het gebruik van 
de woeste grond vooral in Drente, waar geen feodale structuren 
van betekenis waren, voorbehouden zijn geweest aan de omwo-
nenden, de adiacentia en de vicini (105 p.780; 229-I p.71). In-
then er een onderlinge afbakening van het gebruiksrecht is ge-
weest, dan zal die waarschijnlijk hebben pleats gehad op basis 
van de bezitsgrootte in de reeds geoccupeerde gronden (197 
p.108). 

Het gebruiksrecht is in de twaalfde eeuw steeds gebonden aan 
het bezit van waarschap of waar. Het recht ott te vissen en te 
jagen was in Drente alleen aan de boeren vergund die êên vierde 
waardeel of meer hadden (146-11 p.  177). Ook het gebruik van 
de markebossen in en buiten Drente was aldus geregeld. In het 
laatst van de vijftiende eeuw had blsschop David van Bourgondie 
een waar in de bossen van Wiisterenholt en Steygerenholt bij 
Zwolle (Reg. Arch. Bs. Utr. 3706) en in 1314 (Id. 365) worden 
bij de uitgifte van goederen in erfpacht door de bisschop 0. in. 
voorbehouden drie waren in hout en elkels. 

Het recht van de Drentse gewaardeelde boeren ott hout te 
kappen konit in de steeds weerkerende formulering van een waar-
deel tot uiting: "ter waerscap in der merckte, te vene, te zoede 
ende te holte" (Uffelte, 1438; O.T.M. p.33). Het recht van 
plaggensteken werd 0. a. te AnJ.o (145 p.  18) en De Wijk (zie 
p. 188) niet aan keuters toegestaan, doch in de meeste niarken 
zag men dergelijke activiteiten van keuters wel door de vingers. 
Zonder turfgraven en plaggensteken was utters bijna geen a-
grarisch bestaan niogelijk. In Ruinen mocht een keuter zelfs 
drie dagwerk turf per jaar graven, hetgeen vergeleken bij de 
vijf dagwerk van een voile boer een aanzieniijke hoeveelheid 
was. Voor de potstal mocht men in de Zuidwestdrentse esdor-
pen ongeveer 8 tot 10 voer piaggen per waar per jaar steken. 

Het aantal schapen dat op een voile waar mocht worden ge-
.iouden, varieerde maar heel weinig per dorp. In Anlo mocht 
ten op een waar 40 schapen inscharen, in 1669 werd dit aantal 
ip 52 gebracht (wilkeur bij Joosting M. p.  31, 35). Ben "bou-
man" in Ruinen mocht 60 schapen op de heide laten grazen (p. 
192) en de Uffelter boeren mochten 8 schapen op een paarde-
weide houden (wilkeur van oxnstreeks 1613, Joosting M. p. 85), 
hetgeen 64 op een voile waar betekende. 

4. in WAARDELEN EN DE ONTGINNING 

De ontginning van de venen en heidevelden is niet op een door 
de niarkegenoten te bepalen tijdstip in êên keer geschied. Reeds 

193 



vroeg zijn er gegevens over het individueel aangraven in ge-
meenschappelijk gebruikte grond. Zoals reeds is aangegeven (p. 
179 e. v.) vond dit ontginnen zowel aan de rivierzijde als aan de 
hoge bouwlandzijde plaats. In de Zuidfriese nederzettlngen kwam 
dit ook voor; ieder groef in zijn hoevestrook of bouw1andstrook 
grond aan uit de meente- of mandegrond (p.  25, 79, 96). 

Van Engelen van der Veen (57) besteedde aandacht aan de 
"ruminge" in Noord-Overijssel. Uit zijn studie blijkt o. in., dat 
de ruminge een regeling was van individuele aangravingen die 
reeds vbbr de verdeling van de woeste gronden hadden plaats-
gevonden. Deze regeling kon bestaan uit bet ontruimen of 'ru- 
men" van de eigenmachtig in bezit genomen akicers of door le-
galisatie van de ontginning door vaststellIng van grenzen, be-
taling van een eenmalige vergoeding of van een periodieke be-
lasting (57 p.48 e.v.). 

Een ontginning was pas wederrechtelijk wanneer een heer kon 
bewijzen eigenaar van de woeste grand te zijn of wanneer de 
markegenoten zich als eigenaar beschouwden en de ontginner er 
geen tijns voor had betaald, hetzij aan de grondheer, hetzij aan 
"de gemene boer". Het illegaal ontginnen kon soms grote vor- 
men aamiemen. Van Houtte (103 p.  44, 45) wijst hier ook op; 
zelden vond echter de individuele aangraving zijn weersiag in 
de bronnen. "Kenxnerkend is bet verhaal over de bissehop van 
Luik, die in de twaalfde eeuw zijn domaniaal woud te Theux 
door kolonisten wilde laten roolen en moest constateren dat een 
groot aantal boeren dezen ongevraagd voor waren geweest". 

det is niet verwonderlijk, dat als reactie op de activiteiten 
van naar willekeur ontginnende occupanten, de boeren van de 
"Aithufen" zich in de loop van de dertiende eeuw aaneensloten 
om hun rechten op de woeste gronden te verzekeren en hum on-
derlinge rechten hierop af te bakenen in de von, van waar-
schappen of waren. De ontginningen zullen ongetwijfeld zijn 
voortgegaan, doch nu op een meer gereglernenteerde wijze. 
Waarschijnlijk zijn de latere uitbreidingen van de essen in 
"Blockgewannen" (p.168) o. m. de resultaten van dergelijke ge-
zamenlijice ontginningen. 

Waar bet landsheerlijk gezag sterk voelbaar was, bestond bet 
"recht op voorslag". Bij de verdeling van een stuk woeste grond 
eiste de beer in het algemeen ongeveer een tiende deel voor 
zich op en hij was de eerste, die zijn "slag" of "weer"  mocht 
kiezen. Soms nan, hij meer dan hem toekwam, zoals in 1312 
bij verdeling van gronden in de marke van Zwolle (57 p.  26), 
hoewel hij er daar later weer een deel van afstond. Bij de ver-
deling van de xnarke van 01st (1312) gaven de markegenoten 
vnijwillig een deel aan de bissehop, als beloning voor de be- 
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moeiingen (weflicht het reken en meetwerk dat door de geeste-
lijken was verricht). 

De markegenoten stelden veelal samen regelingen op met be-
trekking tot bet aangraven. De minutele resolutie van 24 januari 
1637 van de geerfden en keuters van Ruinen is hiervan een voor-
beeld (Joosting M. p.  74). Men voerde hier een "ruiminge" uit, 
waarbij werd besloten, "die angebawede landen aisniede die plat-
sen d'welcke voor gemeente hen en weeder noch in deselven 
esch sijn liggende" publiek te verkopen of "weder bij die ge-
meente te laten liggen" ( ... ). "Sullende untertussehen noch die 
eene offte andere meer moogen anbauwen noch oock tot preju-
ditie van de eene offte andere eenige ackers voor bij bauwen". 

Waar geen grote invloed van een landsheer bestond, kon geen 
recht op voorsiag tot stand komen. Behalve in Uffelte en Ruinen 
zijn er. in Zuidwest-Drente nauwelijks sporen van te vinden. Bij 
Steenwijk, centraal punt van bisschoppelijke macht, liggen de 
z. g. "Ileerenslagen" ten westen van de stad. Ze herinneren nog 
aan het aandeel, dat de bisschop bier bij de verdeling van de 
woeste grond kreeg. In 1403 gaf bisschop Frederik van Blanken-
heim ze uit aan zijn rentmeester Geert Borren, "voir sesthijen 
cop botteren vollenhoeseher mate des ijaers" (150 p. 12). 

Een andere mogelijkheid die benut kon worden om deel te heb-
ben aan de ontginning en toewijzing van woeste gronden, werd 
echter ook in Zuidwest-Drente veelvuldig toegepast, iii. het 
bezit van êên of meer waren (hoeven), die recht gaven op waren 
of weren in bet nieuwe gebied. Zo had bet klooster van Ruinen 
in 1645 nog vier waren in de Ruiner marke, hoewel bet in 1325 
al naar Dikninge verplaatst was. Dit betekende dat bet kloos-
bijna 10 pct. van de Ruiner waardelen bezat. 

Kort na 1300 had in Ruinen de verdeling van een stuk heide-
veld plaats gevonden onder leiding van beer Johan van Ruinen. 
leder ontgon zijn stuk tot bouwland, wat tezamen bet "Nijiand" 
van de Ruiner Es werd. Naarding (181) heeft de verrnoedelijke 
gang van zaken bij daze ontginning in een korte studie beschre-
yen. De beer van Ruinen was in de Ruiner marks gewaardeeld 
via de erven van zijn keuters (4 in 1561) en bovendien had hij 
zeif nog een aantal waren (in 1661 hadden zijn nazaten er as-
men 9, S. A. 845). 

Ook reeds vbbr de uitbreiding van de es van omstreeks 1300 
is er vanuit Ruinen ontgonnen. Het moerasgebied waarin later 
Ruinerwold ontstond, was in 1141 (0. G. D. -I 28) door Otto van 
Ruinen en zijn buren of vicini aan het klooster gesehonken. Toen 
bet gebied werd verdeeld, kregen de monniken hun "voorslag" 
in de vorm van de Munnikeweer, waarop later de kerk van 
Blijdenstein werd gebouwd (0. G. D. -I 32). Er zijn nog lang daar- 
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na in bet "Buddingewold" contlicten geweest tussen de beer van 
Ruinen en bet klooster (bijv. in 1236, O.G.D. -I 96). 

Be verdeling van bet Zuidveen bij Uffelte is reeds kort aan-
geroerd (p.178).  Het werd in 1643 "naer It waertal gesceyden 
ende gedeylt" (A. K. M. 292). Daartoe werd bet in vijf blokken 
verdeeld, die aBe 84 roeden lang waren ("van It Nije Diep tot 
d'flarde of Atteler bargen"). De breedte van de blokken was van 
oost naar west resp. 52, 40, 40, 44 en 46 roeden,tezamen 222 
roeden (ongeveer 1065 m). Het aantal waren in de Uffelter marke 
was 17, gesplitst in 136 paardeweiden. Be boeren die een weer 
in bet Zuidveen kregen, ontvingen per paardeweide ongeveer 1 
roe en 10 voet. Het aantal deelbebbenden was Ca. 45 (bet ar-
chiefstuk is beschadigd). Op de topografische kaart van 1853 
(bi. 16) staat bet complex aangegeven als "Nieuwe landen" 

In 1805 werd de z. g. Westermeente, een stuk beideveld van 
230 dagmad in de Uffelter marke, opgemeten ter verdeling on- 
der de Uffelter geerfden (A. K. M. 298). Het werd gesplitst in 
160 percelen, die niet aBe even groot waren. Er beeft geen 
verdeling plaats gevonden, want in 1828 kwam er een "Rapport 
van de Commissie benoemt om te onderzoeken, wat een gere-
gelde sebeiding van de Uffelter Westermeente vooraf moet gaan" 
(A. K. M. 315). In dii rapport werd geen scheiding "over boog 
en leeg" aanbevolen, zoals men traditiegetrouw altijd deed, rnaar 
werden de gronden in drie klassen gerubriceerd, nl. in hoge, 
middelhoge en lage grond. Daarna werd er "naar bet waardeel" 
gescheiden. 

Een ander ook reeds vermeld geval van verdeling van de ge-
meenschappelijke woeste grond (p.  131) is dat van de percele-
ring van de venen en de lage beidevelden in de marke van Ha-
velte in de jaren tussen 1778 en 1786. In 1778 was bet Lokveen 
reeds gescheiden; de markegenoten van Havelte besloten in 1780: 
"1) dat bet veen ten zuyden van de Havelter nieuwe vaart tussen 
de markegenoten na de peerdeweijden zou worden gescheiden; 
2) dat de zantgrond tussen gemelde vaart en de Nieuwveensche 
Dijk mede tusseben de markegenoten na de peerdeweijden zou 
worden gescheiden; 3) dat bet scbapevelt provizioneel voor de 
tijd van vijf en twintig jaaren in vier kiuften zou worden ge-
scheiden van elk in zijn streek met plaggen en zodden steken 
blijven. . ." (A.K.M. 281). 

Deze verdelingen gescbiedden alle op dezelfde wijze, identiek 
aan de reeds eerder plaats gevonden verdeling van de Havelter 
maden. Men mat de breedte van het te verdelen gebied, deelde 
bet aantal roeden door 176 (bet aantal paardeweiden in de Ha-
velter marke) en wees vervolgens ieder de hem toekomende 
strook toe na loting. De breedten van de slagen in bet Schape- 
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veld bijv. bedroegen 5 roe 1 voet 7 duim; 3 roe 9 voet; 13 roe 
8 voet 9 duim; 11 .roe 5 voet 6 duim; 8 voet 9 duim, enz. In 
dit schapeveld waren twee lotten, die tezamen in 40 stroken 
waren verdeeld. Het gebied tussen de Nijeveense Dijk en de 
Boervaart werd op dezelfde wijze in 1780 verdeeld (A. K. M. 
281): "Hendrik Roelof breet 24 roe; Beerent Doornbos 29 roe, 
8 voet en 4 duim; Teunys Reynders 22 roe, 3 voet en 4 duim; 
Hendrik Gerbrants 13 roe, 1 voet en 1 duini" enz. De pereelen 
werden niet naar de oppervlakte gerekend, zoals Linthorst Ho-
man (142 p.50, 51) stelt, doch naar de breedte. Met een aan-
zienlijke afwijking in de lengte der blokken werd wel rekening 
gehouden door de breedte dan wat groter of kleiner te nemen. 

Ook elders aan de randen van het Drents plateau werden de 
venen en heidevelden op deze wijze verdeeld. In Buinen (Joos-
tingM..p.44)werdin 1613 bij een wilkeur vastgesteld. dat "men het 
Noertveene neffens die Drouwene swette ordentlyck Sal slaen 
het eene scheit na het wardeel ends het andere nae de huisen". 
In de ene helft van het veen deelden hier dus ook de niet-ge-
waardeeldenmee. Dit was evenwel een incidentele regeling, daar 
aan het eind van de willceur gezegd wordt: ". . . indien men hijr-
naemaels goetvinden mochte eenige erffscheidinge in de veenen 
ofte anders in de merekte te doene, dat sulx gesehieden sal nae 
die wardeelen ends niet nae die huysen". 

Ala conclusie is te trekken, dat zowel het gebruilc als de ei-
gendom van de maden, weiden en woeste gronden in de esdor-
pen de waardeelsgrootte als basis had. Van onderlinge gelijk-
heid kan hierbij niet worden gesproken; wel was er, afgezien 
van de keuters, een evenredigheid van ieders aandeel in deze 
belangrijke bedrijfsbases vôbr en na de verdeling. 

D. De bedrijfsstijl in de Zuidwestdrentse esdorpen. 

1. ALGEMEEN 

Over de bedrijfsstijl in de wegdorpen van Zuidwest-Drente is 
reeds opgemerkt, dat de veehouderij hier relatief een belang-
rijke plaats imam, doch dat dit niet resulteerde in een minder 
grote akkerbouwcomponent (p. 157. 158). Tussen de bedrijfs-
structuur van de Zuidwestdrentse esdorpen en die van de ne-
derzettingen van het Drente plateau zijn geen versehiflen van 
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betekenis op te merken, hoewel de indruk bestaat, dat in Zuid-
west-Drente het percentage van de bodem dat door akkerland 
werd ingenomen wel wat hoger lag dan in de rest van de pro-
vincie. Doch ook hier geldt, dat met name de gegevens van 
vôbr de negentiende eeuw schaars zijn. Een oorzaak hiervan 
is, dat van de toch a1 weinig voorkomende verkopingen van on-
roerend goed zelden een aantekening is overgebleven, zodat wij 
weinig bedrijfsgegevens bezitten. De grondschattings registers 
verrnelden de oppervlakten wel, evenals de hooilandoppervlalc-
te; naar de weidegrootte kan men slechts raden en ook de ge-
bruikte oppervlakte woeste grand is alleen bij benadering vast 
te steflen. 

Naarding (182) ziet de tijd van de twaalfde en dertiende eeuw 
als een overgangsfase van het meer op de veehouderij gerichte 
bedrijfnaarhetgemengde bedrijf met nadruk op de korenverbouw. 
Hijhaalthierbij o.m. de voor de Zuidwestdrentse situatie van be-
tekenis zijnde oorkonde uit 1141 (0.0. D.-I 28) aan, waarin van 
Gislo (Gysselte bij Rulnen) wordt vermeld: 'Terrain. . . cum pra-
tis et agris suis cultis sive colendis". Dat hier evenwel van 
een 'ontginning in de overgangsperiode verkerend van weidege-
bled naar een nederzetting met gemengd bedrijf' sprake zou 
zijn, is onjuist; bet was een gebied, waar de "prata" (het hool-
land, 232 p.84) en de agris (de akkers) gezarnenlijk in bet be-
drijf waren opgenomen. 

Het is wel aannemelijk, dat de rundveehouderij vbbr de twaalfde 
eeuw in het agrarisehe bedrijf van meer betekenis was dan er-
na. Immers, een groot deel van de woeste gronden, waaronder 
weideterrein voor het rundvee, ging met de occupatle van de 
wegdorpen verloren voor bet bedrijf in de aangrenzende esdor-
pen. De boeren in deze esdorpen moesten derhalve op een klei-
ner wordend areaal hun bestaanswijze baseren, hetgeen een 
zekere intensivering eiste. Deze intensivering is waarschijnlijk 
op twee wijzen gerealiseerd. Enerzijds geschiedde dAt door een 
verbeterde afwatering van de maden en weiden en door de ver-
deling van de maden, die weUicht ongeveer in deze tijd zal 
hebben plaats gehad. Anderzijds breidde de schapenbouderij zich 
waarschijnlijk sterk ult (P.203), waardoor de resterende hei-
degronden die tot dusverre hoogstens als slecbt weideterrein 
voor het vee waren gebruikt, in de bedrijfsstijl op een meer 
rendement opleverende wijze konden worden opgenomen. Deze 
bedrijfsstructuur bleel, zoals gezegd, gemengd met nadruk op 
de korenverbouw. De bevollcingstoeneming in de randgebieden 
van het Drents plateau en in Noord- Overijssel deed ongetwij-
feld een grotere behoefte aan koren ontstaan na de twaalfde 
eeuw. Of de schapenhouderij zoals Naarding (176, 182) stelt, 
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in die tijd haar intrede deed in Drente, of dat er veeleer sprake 
is van een sterke uitbreiding ervan, laten wij in het midden. 

2. DE AKKBRBOUW 

In het algemeen was in de Oostnederlandse esdorpen ongeveer 
10 pet. van het dorpstoebehoren bouwland (50 p.  185). Dit per-
centage kwam ongeveer overeen met dat van de bouwlandopper-
vlakte in de Zuidfriese wegdorpen (p.56)  en in de Zuidwest-
drentse wegdorpen (p. 58). Voor de Zuidwestdrentse esdorpen 
komt men op een percentage van 10 tot 15 pet. Zo had Wapse 
omstreeks 1645 591 (Steenwijker) mud bouwland (212,7 ha.); 
dit was ca. 14 pet. van bet dorpsgebied. Diever bezat 695 mud, 
wat ongeveer 15 pet van het dorpstoebehoren was. Doldersurn 
braeht bet sleehts tot 168 mud (60,5 ha of 7 pet.), waarin het 
grote hooilandgebrek en daardoor het mestgebrek tot uiting komt. 
Slither van Bath (231 p.  404, 411) heeft de bouwlandpercentages 
voor Noord-Overijssel berekend. Deze waren in de zeventiende 
eeuw lager dan de Zuidwestdrentse, behalve in bet schoutambt 
Voflenhove, waar in 1600 14,6 pet. bouwland was. Toch besloeg 
in geheel Noordwest-Overijssel in 1833 het bouwland nog meer 
dan 7 pet. van de totale oppervlakte. 

Van de middeleeuwse akkerbouw in de Zuidwestdrentse es-
dorpen weten wij weinig. Ook over de wijze van akkerbouw in 
het algemeen in die tijd zijn de meningen verdeeld. Keuning 
(122 p.8) denkt aan een drieslagstelsel met break vbôr de 
twaalfde eeuw en een continue roggeverbouw met zware be-
mesting, mogelijk door de sehapenhouderij, erna. Het drieslag-
stelsel in gereglementeerde vorm, dus met "Flurzwang", is 
volgens Slicher van Bath (232 p.  70), in tegenstelling met vroe-
gere opvattingen, vrij jong. In zeer dicht bevolkte streken is 
het in de twaalfde eeuw of dertiende eeuw ingevoerd, el-
ders pas in de zestiende of aehttiende eeuw. Jappe Alberts 
(107 p.  159) concludeert uit het feit dat in de Drentse bron-
nen wel eens winterrogge wordt vermeld, dat sporen van het 
drieslagstelsel niet geheel ontbreken. Niemeier (183 p.30) ziet 
het landbouwstelsel vóôr de plaggenbemesting getypeerd door een 
ongeregeld T wilde_ veld_grasstelselII, waarbij de cultuurgrond zich 
kon herstellen tijdens een braakperiode (wilde veld) en een daarop 
aansluitende tijd van beweiding, waarna bet land weer onder de 
ploeg kwam. Ook Niermeyer (187 p.  16) huldigt deze opvatting. 
De overgangstijd tussen bet laatstgenoemde stelsel en de "ewi-
gen Roggenbau" is dan eveneens op de twaalfde of dertiende eeuw 
te stellen. 

In Zuidwest-Drente waren in de tijd waarover voldoende ge- 
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gevens zijn (na de zestiende eeuw), niet alle esakkers voort-
durend in cultuur. Op aide essen lag in de zeventiende eeuw 
meer of minder drees land waarop het vee tijdens de stoppel-
weide, en wanneer de eigenaar het afsloot ten alien tijde, kon 
grazen. Te Doldersum was in 1745 meer dan 60 mud bouwiand 
drees. Er wordt over opgemerkt "dat daar altijd op de escb 
dres land mogen wesen om haar koejen daarop te weyden, bet 
eene jaar wel meer en bet andere jaar wel minder... ' (S. A. 
858). 

Omstreeks 1400 lag op de Viedder Es flog steeds akkeriand 
onbebouwd "ten jaren datter toe ghelegen heeft van der groter 
sterfte" (de pestepidemie van omstreeks 1350; 0. G. D. -II 1130). 
In 1745 lag er nog 34 mud en 1 schepel "dres" (S.A. 858). 

Sommige percelen waren met eikebakbout begroeid, zoals 
op de es van Dunninge bij De Wijk, waar in 1579 (134c p.  84) 
twee mudde baverlarad "bevoret is met sijn holt". Of op de Zuid-
westdrentse essen dezelfde vorm van wisselbouw werd uitge-
oefend als in de Friese Wouden (p.58)  en in Gaasterland, waar 
men bos met akkeriand afwisselde, (p.  120) is niet te zeggen; 
bet kwam zeker niet op grote schaal voor. Ook in Noord-Over-
ijssel werd wel bouwland uit bos ontgonnen, zoals Hamming (87 
p.22) vaststelde. 

Bodemkundige onderzoekingen doen verinelden, dat men op 
de Drentse essen vbbr de plaggenbemesting bosstrooisel heeft 
gebruikt am de hoeveelbeid thest in de potstallen te vermeer-
deren (94 p.10). 

De winterrogge moet vanouds bet belangrijkste gewas op de 
Drentse essen zijn geweest. Het percentage van de esgrond dat 
met winferrogge werd bezaaid was ongeveer 80 pct. (242 p.  96). 
De middeleeuwse en latere pachten van hoeven in de Drentse 
esdorpen zijn bijna aide roggepachten, hoewel er ook kieinere 
hoeveelheden gerst, haver en vias warden vermeld (107 p.  159). 
Boekweit werd vooral op veengrond verbouwd of op vochtige 
heidegrond. Nadat men gedurende acht of tien jaar deze ver-
bouw had uitgeoefend, liet men de grond weer braak liggen, 
zoals te Uffelte in 1640 en 1643 (A. K. M. 292). Boekweit wordt 
in Drente voor bet eerst in 1395 vermeld (86 p.  131). Deze in-
trede van de boekweitcultuur past in bet intensiveringsproces, 
waarbij na de twaalfde en dertiende eeuw de woeste gronden 
meer in bet agrariscb bedrijf werden geintegreerd. Vlas werd 
op de laagst gelegen esgronden verbouwd. In de middeleeuwse 
bronnen wordt "lijnland" veelvuldig genoemd. In de grondschat-
tingsregisters (S. A. 845) wordt bij de opgave van de espercelen 
bet "lijnland" afzonderlijk vermeld. Het maakte slechts een ge-
ring deel van de .totale oppervlakte akkergrond uit. Het klooster 
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Ruinen most een centrum van viasteelt zijn geweest; op de Rui-
ner Es worden in de veertiende en vijftiende eeuw verschilende 
malen percelen lijnland vermeld en bij de kerk van Ruinerwold 
te Blijdenstein herinnert thans flog de perceelsnaam "de Bleek-
hof" aan het bleken van linnen stoffen door de xnonniken. 

De vrijwel voortdurend op dezelfde akkers uitgeoefende graan-
verbouw eiste, evenals in de zuidelijke Friese Wouden (p. 57), 
een zware bemesting. Per mudde (0, 36 ha) bouwland was er 
7 a 8 voer mest per jaar nodig. t)aar voor de Zuidwestdrentse 
esdorpen een minimum bouwlandareaal van 10 mudde per be-
drijf kan worden aangenornen, flad men op een bedriji per jaar 
zo'n 70 tot 80 voer plaggenmest voor de esakkers nodig. Bij 
permanente stalvoedering (die hier en daar wel werd toegepast) 
leverden vijf koelen deze hoeveelheid wel op. Doch wanneer 
men, zoals gebruikelijk was, het vee van met tot oktober over-
dag niet op stal had, moest de mesthoeveelheid worden aange-
vuld met schapemest. Bij een schaapskudde van 20 dieren kon 
men in het voorjaar ongeveer dertig wagenvrachten mest uit de 
schaapskooi halen. Naarding (176 p.703) denkt, dat de zware 
bemesting van de esakkers eerst met de schapenteelt zijn intrede 
heeft gedaan in Drente. 

Voor het verkrijgen van plaggen voor de potstai werd de heide 
êênmaa.1 in de 7 a 10 jaar afgeplagd. Op 4 ha. bouwland en wei-
land was een vijf- tot achtmaal zo grote oppervlakte heide ver-
eist. De verhouding die Wieringa (257 p.  124) noemt voor de 
oppervlakten es-, veld- en madegrond van Wachtuni (1 : 2 3) 
is niet geldig voor de Drentse esdorpen in het aigemeen. Veel 
dichter bij de werkelijke toestand komt een verhouding voor de 
oppervlakten es-, veld- en madegrond van 1 7 2. 

3. DE VEEMOUDERU 

Ondanks het feit, dat vooral na de twaalfde eeuw de schapen-
houderij waarschijnlijk een aanzienlijke uitbreiding onderging, 
bleef het weide- en hooilandareaal het zwakke punt van de Drentse 
esdorpen. 

flit gebrek aan groenlanden, dat reeds eerder werd genoemd 
(p. iso) en dat ook in Zuidoost- Friesland nijpend was (p. 59), komt 
in de gegevens over Zuidwest-Drente bij voortduring naar vo-
ren. Hoewel men door een verbeterde ontwatering na de zes-
tiende eeuw vooral de maden intensiever kon gebruiken en hier 
en daar zeUs kon uitbreiden, werd er in de zeventiende eeuw 
in de doleanties naar aanieiding van de grondschatting geklaagd 
over de siechte toestand van de graslanden, die desondanks zo 
zwaar werden belast. De Doldersumse boeren huurden weiden 
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in de Wapser marke, waar meer grasland in de brede oever-
landen van de A aanwezig was dan onder Doldersum, ze lieten 
hun vee op gedeelten van de es weiden (p. 200) en moesten nag 
hooi bijkopen. De grote waarde van het Doldersumse maadland 
blijkt trouwens ook uit de bedragen van de grondsehatting: 161  
mud bouwland werd op f 462, -- getaxeerd, 4 dagmad hooiland 
of f 560,-- (S. A. 845). In 1803 (3. A. 1513) werd een mud 
bouwland te Havelte voor pim. f 240, - - verkocht, een dagmad 
hooiland braeht hier 'slechts" f 140,-- op, waaruit blijkt, dat 
de Havelter hooilandpositie er beter uitzag dan die van de fbi-
dersumse boeren. In het algemeen geldt echter zeker hetgeen 
Slither van Bath (232 p.  84) opmerkt, ni. dat het hooiland en 
het bouwland ongeveer even duur waren. 

Toch was het hooiland van slechte kwaliteit; êên dagmad le-
verde nauweiijks voldoende wintervoeder op voor een koe. Het 
terrein was oneffen, begroeid met onkruid en struikgewas. Vele 
percelen hooiland worden in de archivalia gekarakteriseerd met 
"sijnde geheel met gagel bewassen't  (bijv. S. A. 845 te Havelte). 
Het aantal rundeien was in het algemeen lager dan het aantal 
dagmaden hooiland. Te Havelte werden in 1650 (A. K. M. 336) 
413 runderen gehouden, waarvoor men de beschikking had over 
686 dagmad in de Havelter made. 

Hoewel het aantal runderen per hoeve klein was, geeft het 
aantal van twee koeien per bedrijf, dat Linthorst Homan (141 
p. 89) voor Vledder omstreeks 1645 vermeldt, geen juist beeld 
van de situatie in de esdorpen in het algemeen. Trouwens, de 
opgave van Linthorst Homan lijkt wel erg laag, wanneer men 
bedenkt, dat de Viedder boeren tezarnen 120 scheerweiden be-
zaten en dat het aantal hoeven in het midden van de zeventiende 
eeuw Ca. 30 bedroeg. Volledige gegevens hebben wij van Uffelte 
en Havelte (A. K. M. 336). In 1650 werden er in Uffelte op 59 
bedrijven in totaai 380 runderen gehouden, gemiddeld ruim 6 
per bedrijf. In Havelte op Ca. 50 bedrijven 413 runderen, dus 
iets meer dan 8 per bedrijf. 

In V1.edder was het aantal schapen per bedrijf 16 a ii ge-
middeld; de schaapskudde van het hele dorp telde zeker ruim 
vijfhonderd dieren. De Ruiner boeren mochten per vol waar-
deel 60 schapen houden, hetgeen de dorpskudde, wanneer elk 
waardeel werd benut, op meer dan 2000 stuks bracht. Men 
hield echter lang niet altijd het aantal, waartoe men op grond 
van zijn waardeei gerechtigd was. In Uffelte mochten op een 
vierendeel in de zeventiende eeuw 16 schapen worden geweid 
(A.K.M. 283); de schaapskudde zou dus bijni 1100 dieren kun-
nen hebben geteld (68 vierde-waardelen), doch er werden in 
1650 (A. K. M. 336) 894 gehouden. In het algemeen was het aan- 
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tal schapen per bedrijf ongeveer het drievoudige van het aantal 
koeien. 

Of de schapenhouderij in Drente vbbr de twaalfcle eeuw geheel 
ontbrak is niet te zeggen, doch archeologisehe gegevens over 
deze veeteeltvorm voordien zijn schaars (73 p.  36). Naarding 
(182 p. 33) vestigt er de aandacht op, dat er bij de pachten 
van Werden (omstreeks 1160) nit Drente geen schapen of wol- 
len stoffen worden vermeld. doch wel koren. Voorts was in de 
elide eeuw in Drente een belangrijk deel van bet servitium (bet 
recht van herberg), dat per dag een vette ram am de bisscbop- 
pelijke gasten moest worden verstrekt; volgens Naarding wijst 
dit erop, dat deze dieren niet overvloedig aanwezig waren. Ten-
slotte ziet Naarding in het woord 'scheper' een voor Drente 
vreemde term, afkomstig uit zuidelijker streken; het woord 
"heerde" is wel een Drents woord (biestheerde, zwieneheerde). 
Ook Keuning (118 p.  85) neemt am, dat de schapenhouderij 
eerst in de twaalfde eeuw in Drente op grote schaal ingang 
vond, naar voorbeeld van het klooster Ruinen (omstreeks 1140). 
Meihuizen (151 p.  283) daartegenover wil uit de omstandigheid. 
dat Drente met rogge en Groningen met schapen in de twaalfde- 
eeuwse abdij-opbrengsten vertegenwoordigd was, niet de gevolg- 
trekking maken, dat de schapenhouderij in Drente destijds wet-
nig te betekenen had. Jnderdaad kan bijv. de kwaliteit van de 
dieren een rol bebben gespeeld. De Drenten' waren een ge-
spierd, mager ras. De archeologische gegevens echter, zoals 
bet ontbreken van de resten van schaapskooien in de vbbr- en 
vroegmiddeleeuwse nederzettingen, lijken ons in dit verband dan 
ook van meer gewicht. 

Toch lijkt het niet te gewaagd, te veronderstellen dan met het 
verdwijnen van een groot deel van de woeste gronden door het 
ontstaan van de wegdorpen voor de 'essen-economie" met name 
in de randgebieden van het Drents plateau de noodzaak ontstond 
van een doeltreffende wijze van benutten van de resterende 
grond, voorzover dat binnen de mogelijkheden van bet toenma-
lige bedrijf lag. Een sterke uitbreiding van de schapenhouderij 
is biervan ongetwijfeld een gevolg geweest. 

4. DE BOERDERIJVORM 

Wat boerderijtypen betreft zijn de Friese Wouden en Zuid-
west-Drente als één cultuurgebied te beschouwen. Evenals in 
Zuidoost- Friesland zijn er in Zuidwest-Drente drie vormen te 
onderscheiden, ilL, bet oudste, onverdeelde ballebuis, bet over-
gangstype, door Hekker (92 p.262) bet middenlangsdeelstype ge-
noemd en bet nieuwere type, dat een dwarsdeel heeft. 
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Het Ouddrentse boerenhuis, waarvan Van der Molen (157 p. 
18) te Diever en Ansen voorbeelden noemt, had een staldeel, 
waarbij de koelen met de koppen naar de muur aan de stijlen 
waren vastgezet. Ook in de Stellingwerven werd dit "schüurloze 
langhuis" aangetroffen (p.60; fig. 6a). 

In het midden van de zeventiende eeuw ontstond er een over-
gangsvorm (92 p.  256), het z. g. middenlangsdeeltype, waarbij 
de schuur achterwaarts, soms zijwaarts, was uitgebreid met 
een tasruimte en een schaapskooi. Men wenste vooral in de 
streken waar de veehouderij een belangrijke bedrijfstak was de 
opslagruimte voor het wintervoer evenwel nag dichter bij het 
vee te hebben en flet nu de stal langs de tas, die men op de 
deel plaatste, doorlopen. Doordat de acheeringang nu versperd 
was, verplaatste men de baander naar de zijkant. Dit laatste 
type ontstond omstreeks het midden van de ahttiende eeuw in 
Zuidwest-Drente. Van der Molen acht Friese invloeden bij deze 
ontwikkeling onbewezen (157 p.40). Deze z. g. dwarsdeeltypen 
vinden we tegenwoordig nog o. m. te Wapserveen en Havelte. 

De belangrijkste afwijking tussen het Stellingwerfse en het 
Zuidwestdrentse ontwikkelingsproces is, dat men in Zuid-Fries-
land de uitbreiding meer zocht in zijwaartse richting (fig. fib), 
terwiji men in Zuidwest-Drente de schuur achterwaarts ver-
lengde. Op de minuutplans van omstreeks 1830 zien wij dan ook 
in het laatstgenoemde gebied heel weinig silhouetten van dwars-
schuurtypen, in de Stellingwerven zoveel temeer (p.61). Dat 
men in Zuidwest-Drente de uitbouw in het verlengde van de 
schuur plaatste, zal ten dele te verkiaren zijn door de betrek-
kelijk kielne omvang van deze vergroting. Bedrijfssamenvoe-
gingen zoals in de Friese Wouden vrij veel voorkwamen, waren 
in Zuidwest-Drente uitzonderingen. Betekende de overgang naar 
het nieuwe type in de Stellingwerven een uitbreiding van het boe-
reniiuis (er was ook eon stalruimte-uitbreiding In opgenomen), 
in Zuidwest-Drente was het veel meer een comprimering. 
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SAMENVATTING 

De Zuidwestdrentse esdorpen behoren vnL tot het kernesdorp-
type. Havelte en Wapse zijn als secundaire kransesdorpen te 
besehouwen. De essen zijn 'Gewann'-essen van een vrij een-
voudig type; Ruinen heeft een rneerstrokige es. De groenlanden, 
bestaande uit de reeds vroeg verdeelde maden en weiden, ver-
tonen over het algemeen de parallelle maden- en slagenperce-
lering. De heidevelden en venen werden op dezelfde wijze sinds 
het einde van de achttiende eeuw verkaveld. 

Het gemeenschappelijke gebruik van de onverdeelde matte 
(voor- en naweide, tbuurweideT,  stoppelweide, sehapeweide 
op de velden, plaggensteken enz.) vond plaats naar de grootte 
van ieders waardeel of opslag. Toen men de gemeensehappe-
J.ijke gronden ging verdelen, vond de toewijzing eveneens plaats 
near de waardeelsgrootte; de met een waardeel overeenkomende 
strook heette een "weer". 

De bedrijfsstijl in de Zuidwestdrentse esdorpen was gelijk aan 
die van de nederzettingen op het Drents plateau. De relatief 
wat groter zijnde weidecomponent diende vooral om de mest te 
leverenvoor de alles overheersende korenverbouw. De boerderij-
vorm vertoont weinig versehillen met die van de zuidelijke 
Friese Wouden. 
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HOOFDSTUK VII 

F'UNCTIONELE EN GENETISCHE ASPECTEN VAN HET CUL-
TUURLANDSCRAP AAN DE WESTZIJDE VAN HET DRENTS 
PLATEAU 

A. Inleiding 

1. GRADATIE EN UITSTRALING 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de formele en institutio-
nele kenmerken en de bedrijfsstructuur van de nederzettingen 
aan de westztjde van het Drents plateau op regionale wijze be-
handeld. Tot de formele kenmerken worden de nederzettingsr 
en perceelsvormen en de hoevegrootte gerelcend: tot de institu-
tionele de wijzen van gebruik en de eigendomsvormen. De be-
drijfsstijl vormt a.h.w. de schakel tussen de formele en insti 
tutionele elementen; tot geen van beide categorieën behorend, 
is ze er nauw mee verbonden. Carol (34) noemt een agrarisch 
bedrijf een 'Funktional", die uit meerdere "Formale' bestaat. 
De term "Funktional" werkt echter verwarrend, omdat ook de 
"Formale" (de structuurelementen van het agrarisch landschap) 
als functioneel ten opzichte van de bedrijfsstijl zijn te interpre-
teren. Formele en institutionele kenmerken en bedrijfsstijl zijn 
interdependent, terwijl ze tezamen weer in sterke mate door het 
fysisch milieu belnvloed worden. 

De regionale indeling welke tot nog toe werd gevolgd, had in 
zekere zin een typologische betekenis; in verschillende natuur-
lijke landschappen, zoal8 het zandruggengebied van de zuidelijke 
Friese Wouden en de streek aan de bovenloop van de Linde en 
de Tjonger overheerst telkens een bepaald cultuurlandschapstype. 
In de andere onderscheiden lands chappe lijke eenheden (het Zuid-
westfriese pleistoceen en Zuidwest_Drente) komen sterk uiteen-
lopende cultuurlandschapsvormen naast elkaar voor. 

In het laatste hoofdstuk van deze studie zal eerst worden ge-
tracht, een antwoord te geven op de vraag, in hoeverre er spra-
ke is van een overeenkomst tussen de kenmerken van de ver-
schillende cultuurlandsehappen en de daarin opgebouwde bestaans - 
wijze ten westen van het Drents plateau enerzijds, en die van het 
essenlandschap zoals dat tot in de negentiende eeuw overheerste 
in het laatstgenoemde gebied anderzijds. Deze overeenkomst zal 
vooral in functioneel opzicht aanwezig zijn. De formele kenmer- 
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ken zullen meer uiteenlopen dan de institutionele, terwiji de be-
drijfsstructuur in bet gehele gebied aan de westzijde van bet 
Drents plateau de geringste variatie vertoont. 

Immers, in een natuurlijk milieu dat afweek van dat van het 
zandeilandengebied van het Drents plateau, heeft men toch ge-
tracht tot een soortgelijke bestaanswijze te komen als die, welke 
eeuwenlang in de Drentse esdorpen bestond. Met andere woor-
den, vervulden vanuit een functioneel standpunt geredeneerd de 
onderscheiden lands chaps elementen, gebruiks - en eigendomsvor - 
men in een noodzakelijkerwijs van het Drentse eslandschap af-
wijkend geografisch milieu eenzelfde rol t. o. v. de bestaanswij - 
ze als die, welke ze speelden in de bestaanswijze van bet Drentse 
esdorp. 

Vanaf het Drents plateau naar bet westen zullen de-afwijkingen 
in de formele en institutionele aspecten vergeleken met die van 
bet Drentse esdorp, tezamen een zekere gradatie of 'Abstufung" 
vertonen. ICeuning (122) gebruikte de term "frustratie" voor bet 
verschijnsel, dat ten westen van het Drents plateau de neder-
zettingen a. h. w. belemmerd worden in hun "esdorpkarakter" 
door de andere geaardheid van het fysisch milieu. 

Wanneer vervolgens getracht zal worden deze gradatie te ver-
klaren, dan moet hierbij worden vooropgesteld, dat de oorzaken 
hiervan enerzijds in het fysisch milieu en anderzijds in de wij-
ze van aanpassing daaraan tijdens en na de occupatie dienen te 
worden gezocht. Natuurlijke en historische oorzaken uiten zich 
in bet gecompliceerde geheel van het agrarische lands chap en 
de daarin opgebouwde bestaanswijze tezamen, onafhankelijk van 
elkaar of via elkaar in de genoemde categorieën van formele en 
institutionele kenmerken en de bedrijfsstructuur. 

Hoewel deze ingewikkelde causaliteitsstructuur in de loop van 
dit hoofdstuk verduidelijkt wordt door haar na te gaan in de on-
derscheiden cultuurlandschapstypen, kunnen enkele opmerkingen 
er nu reeds enig relief aan geven. Zo kan bijv. bet voorkomen 
van eenmarke (als institutioneel element) verklaard worden door-
dat gemeenschappelijk gebruik, vereist voor een autarke of ge-
isoleerde bestaanswijze, door een bepaalde structuur van bet 
natuurlijlce landschap werd bevorderd. Evenzeer is het echter 
mogelijk, dat de wijze van oorspronkelijke inbezitneming (col-
lectieve ontginning) bepaalde vormen van gemeenschappelijk ge-
bruik stimuleerde. De institutionele kenmerken kunnen op hun 
beurt, bijv. bij ontginning, in het formele viak tot uiting komen; 
een reeds genoemd voorbeeld hiervan (p.  196 e. v.) is de verde-
ling van woeste grond in een esdorp, waar de stroken in het 
veen of heideveld correleerden met de waardelen in bet moe-
derdorp. 
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De bovengenoemde gradatie zal dus voor een deel zijn te her - 
leiden tot een gradatie in de eigenschappen van de fysisehe ge-
steidheid. De aspecten welke niet uit de bijzondere kenmerken 
van het fysisch milieu zijn te verklaren, vallen onder de tweede 
categorie factoren, nl. de wijze van inbezitneming en de his-
torische achtergronden ervan. Door de werkingssfeer van deze 
groep factoren te verklaren, krijgt men een antwoord op de vraag, 
in hoeverre de gradatie de betekenis van een "uitstraling" heeft. 

De term "uitstraling" impliceert, in tegensteuing tot het neu-
trale begrip 'gradatie", een overnemen in ruimte en tijd van 
(meestal institutionele) elementen. Houdt een gradatie een af-
of toeneming van de frequentie van bepaalde kenmerken in, een 
uitstraling geeft een beweging in ruimte en tijd aan. Of bij een 
uitstraling migratie of imitatie heeft plaats gevonden, moet voor 
elk geval afzonderlijk worden vastgesteld. Wel dient er de aan-
dacht op te worden gevestigd, dat in het verleden vaak op on-
voldoende gronden migraties werden verondersteld. Duidelijke 
aanwijzingen uit het cultuurlands chap en uit de bestaans- en ge-
bruikswijze moeten, indien maar enigszins mogelijk, worden on-
dersteund met historische bewijzen. 

2. DE TYPOLOIE EN DE "ANDSCHAFTSGLIEDERUNG' 

Teneinde de gradatie van de cultuurlandschapsvormen, van de 
daarmee samenhangende institutionele elementen en de bedrijfs - 
structuur, alsmede van hun functionele afhankelijkheid ten'op-
zichte van elkaar vast te stellen, is het hanteren van een be-
paalde typologie noodzakelijk. Bij een dergelijke typologie moet 
men van een formeel criterium uitgaan, omdat een genetische 
typologie van cultuurlandsthapsvormen (waarbij in de benaming 
de ontstaanswijze tot uiting komt) niet mogelijk is. Een der-
gelijke gentische indeling is vooralsnog niet mogelijk om twee 
redenen; ten eerste zijn er te weinig gegevens voor, ten tweede 
zou zo'n indeling prematuur zijn doordat de genese juist één van 
de te onderzoeken aspecten is. Anderzijds dienen we wel te wa-
ken tegen eenzijdig formele typologieen, door de functionele en 
genetische achtergronden van de versehillende cultuurlands chaps - 
typen zoveel mogelijk te belichten. 

Als ruimtelijk kader van de cultuurlandschapstypen zal het 
dorpsgebied, oak als "dtbh" ter sprake gekomen, 
dienen. Hierbij kan de nederzettingsvorm als formeel eriterium 
voor de ruimtelijke structuur van het dorpstoebehoren worden 
genomen, omdat de wijze van rangschikking van de boerenhui-
zen in het algemeen functioneel samenhangt met de percelering 
en veldindeling. Het is in de meeste gevallen onmogelijk, de 

208 



percelering van een dorpsgebied in één term sarnen te vatten. 
Dit bewijzen de voorstellen van de "Internationale Werkgroep 
voor de geografische terminologie van het agrarisch landschap" 
(245). Men houdt immers de rnoeilijkheid, dat men met een 
"Leit- und Begleittyp" (185 p.58) moet werken, waartegen de 
bezwaren reeds werden genoemd (p.  14. 75). Nu brengt het corn-
bineren van de nederzettings- en de perceelsvorm in één term 
hetzelfde probleem met zich mee; men moet een keuze maken. 
Een typologie draagt noodzakelijkerwijs altijd iets arbitrairs in 
zich. De generalisering waartoe men wordt gedwongen is in op-
tirnale vorrn aanwezig wanneer men bij de geografische karak-
terisering van het dorpstoebehoren de nederzettingsvorm als cr1-
terium aanlegt. 

De lands chapsmorfologie van Carl Troll (244), wiens opvatr 
tingen reeds ter sprake kwamen (p.  19 e. v.), zal in de volgende 
analyse als uitgangspunt worden genornen, met als ruimtelijk 
kader het bovengenoemde "dorpstoebehoren". 

Troll noernt de kleinste eenheden van een natuurlijk landsehap 
"oecotopen", naar analogie met de "biotopen" nit de biologie. 
In een oecotoop staan de verschillende samenstellende elemen-
ten, zoals de grondsoort, het relief, de grondwatertoestand en 
de vegetatie in een relatie tot elkaar. Deze •oecotopen, die ook 
wel "Landschaftsbausteine" of "Lands chaftszellen" (195) worden 
genoernd, vormen tezamen in meervoud en in een kenmerkende 
groepering een "Lands chaftscornplex". In groter verband bezien 
vormen ze een "Kleinlandschaft" (p. 19). "Kleinste Landschafts-
individuen oder Kleinlandschaften liegen dann vor, wenn ihre wei-
tere Aufgliederung verschiedenartige in sich Okologisch horno - 
gene, aber in Mehrzahl vorhandene Standortseinheiten ergibt, die 
wir Okotope oder Lands chafts zellen nennen" (244 p.  170). 

Elke oecotoop heeft in het cultuurlandschap een wijze van ho-
demgebruik gekregen waarvoor het door zijn specifieke natuur-
lijke eigenschappen geschikt was. Troll (244 p.  177) vestigt er 
de aandacht op. dat "bei der Wahl der Wohnstatten und der 
Flurenkeineswegs die Tendenz besteht, naturrãumliche Einheiten 
zu bewirtschaften ( ... ); der wirtschaftender Mensch (sucht) mbg-
lichst vielseitige Nutzungsflächen urn semen Wohnplatz zu ver-
einigen". Voor de historisch-geografische interpretatie van het 
cultuurlandschap is deze gedachte van uitzonderlijk belang. 

De met rnoerasbos ("wold") begroeide riviervalleien, de hoge, 
met heide bedekte zandruggen en zandeilanden en de hiertussen 
gelegen overgangszones met een "hoE" -vegetatie zijn aan de 
westzijde van het Drents plateau alle als oecotopen te beschou-
wen, in het midden latend, in hoeverre de heide hier als een 
primaire vegetatie moet worden gezien. In het oude agrarische 
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bedrijf zijn deze oecotopen als bedrijfsbases (velddelen) verte-
genwoordigd. Men kan in verband hiermee het cultuurlands chap 
aan de westzijde van het Drents plateau tot in cM negentiende 
eeuw beschouwen als een "harmonisch cultuurlandschap" (81; 
244 p.176). 

Het Drents plateau en het Fries-Drentse zandruggengebied 
zijn als dergelijke "Kleinlandschaften" te beschouwen. Ben 
" Lands chaftskomplex", waarin de "charakteristischen Vergesell-
schaftung" (244 p.  170) van de oorspronkelijke oecotopen tot ui-
ting komt, bestaat in het zandruggengebied uit zulk een lang-
gerekte zandrug, een riviervallei en de glooiende overgangs - 
zone daartussen. Op bet Drents plateau is een "zandeiland" met 
de aangrenzende lagere gronden en oeverlanden als een "Land-
schaftskomplex" te beschouwen. In een "Kleinlandschaft" zien 
we dus een voortdurende herhaling of catena ("ketting") van een 
bepaald "Landschaftskomplex". 

Het dorpstoebehoren is in de Fries-Drentse Wouden a. h. w. 
een brede strook in een "Landschaftskomplex" (en vormt op zich-
zelI beschouwd dus eveneens een dergelijk "Koniple)e"); op bet 
Drents plateau wordt een "Lands chaftskomplex" somE door één, 
doch meestal door meerdere dorpsgebieden ingenomen. Wittelte 
bijv. ligt op een afzonderlijk "zandeiland", terwijl Vledder en 
Doldersum aan de beide uiteinden van eenzelfde pleistocene hoog-
te liggen. Een doorgaande of opgaande hoeve in de wegdorpen 
is in dli kader te interpreteren als de kleinste "moot' van een 
" Lands chaftskomplex". Daarentegen is het kenmerkende van een 
hoeve in de esdorpen gelegen in het verschijnsel, dat deze niet 
een strook van een "Landschaftskomplex" vormt, doch verspreid 
gelegen gedeelten van de diverse oecotopen (velddelen) van het 
oorspronkelijke "Landschaftskomplex" in zich verenigt. 

B. Functie en gradatie van de cultuzerlandschapstypen 

VAN HET DRENTSE TYPE 

a. Dc "ideaaltypische" vorin 

Wanneer hier een gradatie vanaf bet Drents plateau in cul-
tuurschapstypen wordt nagegaan, dan dient bij zulk een "Abstufung" 
als vergelijkingsobject een "ideaaltype" gehanteerd te worden, 
een ideaaltypische vorm die we op het Drents plateau vinden. 
Er zou derhalve kunnen worden volstaan met een opsomming 
van de kenmerken van "bet" Drentse esdorp. Maar omdat we 
ook op de westelijke rand van het Drents plateau een aantal 
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ideaaltypische esnederzettingen vinden, die in het voorgaande 
reeds aan de orde kwamen, ligt het voor de hand nog eens op 
de kenmerken van die esdorpen op functionele wijze in te gaan. 

In deze kernesnederzettingen zijn de boerenhuizen op een be-
trekkelijk kleine oppervlakte geconcentreerd in de vorm van een 
brinkdorp, ringbrinkdorp of ringdorp (p.164). Tot dit typisch 
Drentse "Haufen" -esdorp behoren in het westelijke randgebied 
van het Drents plateau Doldersum, Viedder, Diever, Dwingelo, 
Ruinen en Uffelte. 

Met betreicking tot de structuur van de eigenlijke nederzetting 
werd reeds opgemerkt (p. 164) dat de boerenhuizen niet ordelooE 
bij elkaar liggen, doch dat ze in "clusters" aan een aantal open 
terreinen of "brinken" liggen, die samengesteld zijn uit de erf-
randen van de aanliggende boerderijen. De naam "brink" voor 
de centraal gelegen dorpsruimte werd in dit verband verklaard 
door een proces van naamsoverdracht. 

Wanneer wij vervolgens onze aandacht richten op het direct 
buiten de nederzettingskern gelegen deel van het dorpstoebeho-
ren, dan moet allereerst gewezen worden op de onregelmatig 
gevormde percelen die aan de erven van de boerenhuizen gren - 
zen. De perceelsvormenkaart van Viedder (fig. 16) toont deze 
situatie, die, nãar reeds werd opgemerkt (p.77, 	79, 114), 
niet tot de Drentse kernesnederzettingen beperkt is. 

De Duitse historisch-geograaf Glässer (74) ziet deze z.g. 
"worthen", die ook in de zandnederzettingen van Münsterland 
aanwezig zijn, als de oudste cultuurgrond van de nederzetting. 
In de esdorpen zouden de "worthen" of "wurthen" de vroeg-
middeleeuwse akker- of weidegronden representeren, die reeds 
vOOr de esaanleg plaats vond door de "Altbauern" werden ge-
bruit. 

Van Heuveln (93 p.141, 142) noemt de "woerden" die in het 
Zuidenveld voorkomen "kiemcellen van de essen". "Ze liggen 
direct tegen de erven van de dorpen aan. ( ... ) Misschien zijn 
bet omheinde weiden geweest in de onmiddellijke nabijheid van 
de nederzettingen." Ook Naarding (182 p.38) vraagt zich af, of 
de "woerd", veelal een hoger gelegen perceel, niet een relict 
is uit de tijd waarin elke hoeve flog zijn eigen omheinde akkers 
had. 

De betekenis van een nauwgezette studie van de percelering 
van de nederzettingskernen in samenhang met toponymie, bo-
demkunde en archeologie kan voor de historische geografie nau-
welijks overschat worden, temeer daar het verschijnsel van de 
"worthen" zich noch tot het esdorp, noch tot de Oost- en Noord-
nederlandse pleistocene nederzettingen in het algemeen beperkt. 

Moerman (156 p.272. 273) noemt een groot aantal "worth"- 
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en "woerd" -namen in Nederland, welke alle betrekking hebben 
op de meestal hager gelegen grond waarop of waarbij de boer- 
derij gelegen is. Ook andere perceelstypen zijn echter tot de 
"worth" -percelen te rekenen. Zo zijn de Drentse "goorns" zo-
wet wat ligging als functie betreft als "worth" -akkers te beschou- 
wen. Glásser noemt in dit verband de z. g. "Alter Garten" (74 
p.384). Bij de bespreking van de andere cultuurlandschapstypen 
zullen wij nog meer parallellen kunnen noemen. 

De ligging van de verschillende oecotopen bepaalde in sterke 
mate de situering en de vorm van het Drentse kernesdorp. Op 
de overgang gelegen tussen de voor bouwland geschikte hogere, 
zwak-lemige grond en de lage oeverlanden die voor wei- en 
hooiland dienden langs de riviertjes, is het esdorp in het al- 
gemeen en het kernesdorp in het bijzonder in zijn ligging een 
uitvloeisel van het streven, zich te vestigen in het grensgebied 
van verschillende oecotopen. 

De geconcentreerde vorm van het kernesdorp is echter niet 
alleen uit de situering tussen de hoge en lage gronden in het 
dorpstoebehoren te verklaren. De gunstige omstandigheden voor 
vestiging tussen deze twee oecotopen waren immers niet tot één 
plaats beperkt en hadden, zou men op het eerste gezicht den- 
ken, veeleer betrekking op een zone dan op 4n punt. Hier dient 
echter in de oecotoop "lage, met moerasvegetatie bedekte oe-
verlanden" een differentiatie te warden aangebracht, in die zin 
dat de hoogst gelegen gronden, die een vastere bodem hadden, 
gebruikt werden voor weidegrond en de lagere voor hooiland. De 
ligging van de boerenhuizen is dus mede bepaald door de af-
stand tot de weiden en maden. 

Bij de kernesdorpen van het Drentse type, welke in de nabijheid 
van een riviertje liggen, zijn de weiden meestal bovenstrooms 
van de maden gelegen in verband met de lagere grondwaterstand 
in de bovenloop. Doch bij riviertjes waarin het water in rivier-
gedeelten met een gering verhang door meandervorming stag- 
neerde, kon het land langs de bovenloop wel drassiger zijn dan 
het land dat stroomafwaarts hiervan was gelegen. Viedder is een 
voorbeeld van deze situatie. 

Het wegenpatroon heeft een functionele relatie tot de neder-
zettingsvorm en de ligging van de velddelen. In de kernesdor- 
pen van het Drentse type is het wegenverloop zonder uitzonde - 
ring stervormig. Zo is er een weg naar het veld, één naar de 
es, één naar de maden en weiden. De verbindingen met andere 
nederzettingen vallen soms met e'en of meer van de genoemde 
wegen samen. Het bezwaar van wegaanleg door de lage oever-
landen had veelal tot gevolg, dat de drijf- of hootwegen naar 
de weiden of maden dóórliepen naar de nederzetting aan de o-
verzijde van de rivier. 

212 



De veiddelen hoolland en weiland, overeenkomend met de oe-
cotopen van de vochtige en minder vochtige oeverlanden, kunnen 
ten opzichte van een beek ook achter in plaats van naast elkaar 
zijn gelegen. Dit komt voor in gebieden, waar het reli€f van 
het dorpstoebehoren geleidelijk afloopt naar de rivier. Met name 
aan de oorsprong van een riviertje, in een 'Quelimulde", lig-
gen de weiden "boven" de maden. Diever, aan het brongebied, 
van de Wapserveense A, biedt in een wat gecompliceerde vorm 
dit beeld; in het dorpstoebehoren liggen de "Broeken" (maden) 
het verst van de dorpskern verwijderd en de "Holten" (weiden) 
het dichtst erbij. Wanneer men andere kernesdorpen op het Drents 
plateau welke aan het brongebied van de verschillende beken 
liggen, beschouwt, dan blijken deze dorpen eveneens een derge-
lijke veldindeling te hebben. Voorbeelden hiervan zijn Balinge 
en Garminge aan het Oude Diep (Echtener Stroom), Westdorp 
aan het Voorste Diep (uitlopend op de Hunze), Meppen aan de 
Geeser Stroom (het Loodiep). 

Het is mogehijk om zich een situatie voor te stehlen waarbij 
een geconcentreerde nederzettingsvorm niet noodzakehijk uft de 
ligging van de verschillende veiddelen voortvloeit. Zo zou in het 
dorpsbehoren van Diever bijv. vestiging in de langgerekte zone 
tussen hoge en lagere gronden zeer goed mogelijk zijn geweest 
en deze occupatie heelt ook, zij het op zeer beperkte schaal 
(icalteren), plaats gevonden. Buiten de tot nog toe genoemde in-
vhoeden moeten er echter nog meer factoren zijn, die doorwerken 
in de nederzettingsvorm. 

In de percelering en bezitsligging van het belangrijkste veld-
deel, het bouwland, vinden we Mn van deze factoren. De essen 
van de kernesnederzettingen van het Drentse type hebben meren-
deels een "Gewann" -percelering met een duidehijke "Gemengelage". 
Deze percelering en de verspreide bezitsligging kunnen in het 
algemeen een gevolg worden geacht van gezamenlijke bouwhand-
aanleg in verschillende stadia (115 p.82; 122 p.lO). De wisse-
ling van de percelering in de verschillende blokken, dus de 
"Gewann" -structuur, is echter goeddeels te verkiaren uit het 
relief van de zandeilanden. Men liet de perceelsrichting voor 
een goede afwatering ongeveer loodrecht op de hoogtelijnen ver-
lopen (p.l?i).  Ook de overweging iedere deelhebbende een even-
redig stuk van de drogere en van de vochtiger landbouwgrond te 
geven, zal een rol hebben gespeeld. De collectieve activiteit. van 
de eerste occupanten, nodig om de moeiiijke ontginningsarbeid 
te verrichten, zal, gevoegd bij de verspreide bezitsligging op 
de es (waardoor plaatsing van de boerderij bij het bijbehorende 
bouwland onmogehijk was), ongetwijfeld haar bijdrage hebben 
geleverd tot de vorming van een geconcentreerd nederzettings- 
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type. Ook wanneer men met Niemeier (185) aanneemt dat in de 
"Gewann"-es een oude "Streifen"  -kern aanwezig is, dan is er 
geen reden om gezamenlijke aanleg van deze "oer-es" uit te 
sluiten. De verspreide bezitsligging vinden we in een ander deel 
van hot dorpstoebehoren in de wei- en hooilanden, waar vooral 
in de maden een "laddervormige" bezitsligging voorkomt. 

De mate waarin de nederzetting een geconcentreerde vorm 
vertoont, blijkt in bet algemeen samen te gaan met de graad 
van gecompliceerdheid van de espercelering. Meerstrokige es-
sen horen, zoals bij de rijvormige esdorpen nog zal worden 
aangetoond, minder vaak dan duidelijke "Gewann"-essen bij een 
echt kernesdorp. 

In dit verband dient nog jets te worden opgemerkt over de 
relatieve ouderdom van do "Gewann" - en "Streifen" -essen. In hot 
algemeen zouden de eerstgenoemde ouder zijn (122 p.46). Gaat 
dit ook op voor de hier besprolcen nederzettingen, wanneer wij 
de tijd van ontstaan van es en nederzetting koppelen? Bodem- 
kundig gezien hebben de meeste "Gewann" -essen eon hogere 
ouderdom dan de "Streifen" -essen, daar de eerstgenoemde groep 
uit hoge, oude bouwlanden (Nebo 114, zwarte enk-eerdgronden) 
bestaan, met middeihoge bouwlanden (Nebo 106) in de randuit- 
breidingen. Areheologisch zijn er veel tekeneñ van vroege bewo-
ning (bronstijd, vroege ijzertijd, vroege middeleeuwen) in de" Ge - 
wann" -esdorpen. Ook toponymisch gezien zijn de "Gewann"-es- 
nederzettingen veelal van hoge ouderdom; de "-elte" - en "-holte"-
namen (229-I1 p.58) en de "-10' -namen (115 p.75) moeten vrij 
oud zijn. Ruinen is een bijzonder geval; de nederzetting is waar-
schijnlijk wel oud (of het een Angelsaksische vestiging is, zoals 
Naarding(176 p.706) wil, valt te betwijfelen), maar hot lcwam bier 
niet tot de vorming van een "Gewann" -es, doch van een aantal 
66n -  of meerstrokige akkercomplexen. 

Resumerend kan ten aanzien van de formele kenmerken van 
de kernesnederzettingen van het Drentse type worden gezegd, dat 
deze in sterke mete door de ligging van de verschillende 00-

cotopen binnen het dorpstoebehoren werden bepaald, hetzij op 
directe, hetzij op indirecte wijze (via de oorspronkelijke wijze 
van inbezitneming en de bezitsligging). 

De institutionele kenmerken van de kernesnederzettingen van 
hot Drentse type dienen vervolgens te worden belicht. Gemeen- 
schappelijk eigendom en gebruik van de woeste grond is eon 
kenmerk van de bier besproken nederzettingen. De weiden waren 
in het dorpstoebehoren van de Drentse kernesdorpen in gemeen-
schappelijk gebruik, hetzij in het geheel door alle boeren van 
bet dorp, waarbij ieder een bepaald scharrecht bezat, hetzij 
in een gedeelte dat uit do "gemene landen" was "afgeslat" en 
dat door enkele boeren mandelig werd beweid. 
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De aandelen in de gemeenschappelijke gronden waren bekend 
onder de termen "opsiag" (Doldersum. Ruinen), "boerij" 
(Diever), "paardeweide" (Uffelte) en "waar" (Viedder). De va-
riatie in deze benamingen houdt verband met de versehiflende 
veiddelen waarop ze primair betrekking hadden. Toch beschik- 
te men vooral in de twee eerstgenoemde dorpen we.1 over uitge-
strekte heidevelden. Dat de rechten hierop niet in de term voor 
het "waardeel" tot uitdrukking kwamen, kan (met name te fbi- 
dersum) samenbangen met het felt, dat men relatief over wei-
nig grasland bescbikte, waardoor de nadruk bij het gemeenschap- 
pelijk gebruik op de weide-aandelen kwam te liggen. Het is ech-
ter waarschijnlijker, dat de "opslagen" en "paardeweiden" de 
oudste waardeeltypen zijn, die reeds bestonden vdór de marke-
organisaties in de dertiende eeuw (232 p.  177). Ze zouden dan 
reeds aanwezig zijn geweest vóór de tijd dat de woeste grond, 
door de uitbreiding van de schapenbouderij in de twaalfde eeuw 
(p.203) en door de grote ontginningen in de dertiende eeuw, een 
veiddeel met een vergrote importantie doch met een verkleinde 
oppervlakte werd. Op grond van deze overwegingen zouden de op-
slagen en paardeweiden als "waardelen in statu nascendi" kunnen 
worden opgevat. 

Alle dorpen hadden een volledige marke in subjectieve zin (als 
territorium) en in objectieve zin (als organisatie). Een meer 
gecomphceerde structuur van nederzetting en velddelen binnen 
bet dorpstoebehoren biijkt veelal samen te gaan met een meer 
ingewikkeld institutioneel bestel. 

Het aantal voile waren, dat niet zonder meer mag worden ge-
identificeerd met bet aantal initiale occupanten (de vaststelling van 
de waardelen vond soms eeuwen na de oorspronkelijke inbezit-
neming plaats), varieerde in de genoemde kernesnederzettingen 
van 5 (Viedder) tot 43 (Ruinen). Vergelijking van bet aantal voi-
le waren en van de inhoud ervan heeft slechts weinig betekenis, 
omdat de rechten die aan een waar vastzaten in ieder dorp weer 
een andere grootte hadden. 

In elke nederzetting was de omvang van het scharrecht func-
tioneel verbonden met de beschikbaarheid. van weidegrond in het 
dorpstoebehoren en met bet aantal hoeven dat er deel in had. 
Men moet hierbij Lovendien in aanmerking nemen, dat in som-
migedorpen"buitenboeren" weiland in gebruik hadden. Het schar- 
recht was in bet aigerneen in de dorpen die aan de smalle oe-
verstroken in de bovenloop van de rivieren lagen, kleiner dan 
in de verder westwaarts gelegen nederzettingen. 

Het ontginningsrecht van de individuele hoevebewoner was in 
de kernesdorpen van bet Drentse type van zeer beperkte vorm. 
Door bet belang dat bet benutten van de woeste grond voor de 
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bedrijfsstijl had, werd aangraving en lceuterhoevevorniing zoveel 
mogelijk tegengegaan. Ontginning was een zaak van de gewaarden 
gezamenlijk. 

De formele structuur van het Drentse kernesdorp kan in grote 
lijnen verklaard worden nit de mate van aanwezigheid en de 
ligging van de onderscheiden velddelen binnen het dorpstoebe-
horen. Ook in de mate van gemeenschappelijk gebruik en de 
omvang van de waardeelsrechten werkte de aanwezigheid van de 
versehillende oecotopen door. Functioneel waren de formele en 
institutionele aspekten dienstbaar aan het streven van de occu-
panten naar een autarke agrarische bestaanswijze, aangepast 
aan de "oecotopen-uitnisting" van het landschap. 

b. Dc '!gefrustrcerde" kernesdorpen 

In het pleistocene gebied aan de westzijde van het Drents 
plateau zijn vervolgens een aantal nederzettingen te onderschei-
den welke veel punten van overeenkomst hebben met het Drentse 
esdorptype, doch in bepaalde opzichten de gevolgen van het ont - 
breken van een veiddeel of van een ongunstige ligging vertonen. 

De karakterisering "gefrustreerd" welke Keuning (122) op 
meerdere cultuurlandschapstypen die van het Drentse esdorp-
landschap afwijken, toepaste, wordt hier ook gehanteerd. 
Doch deze kwalificatie willen wij met name toepassen op de filer 
aan de orde zijnde groep nederzettingen, waar de frustratie nog 
niet tot een "verminking" heeft geleid, m. a. w. waar kleine af-
wijkingen van de oecotopen-uitrusting vergeleken bij die van 
het Drentse esdorp, geringe formele en institutionele aberraties 
van het "ideaaltypische" kernesdorp tot gevoig hadden. 

Tronde, Weper, Oudemirdum, Mirns en Bakhuizen zijn alle 
In één of meer opzichten 'gefrustreerd" in hun nederzettings-
of perceleringspatroon en in hun organisatorische aspecten. 

Tronde is formeel geheel een Drents kernesdorp (p.68); 
de aanwezigheid van een geconcentreerde nederzettingsvorm met 
detypische "worth" -percelen bij de boerenhuizen, een"Gewann" - 
es, aismede de achter elkaar in een "Quellmulde" van de Linde 
gelegen wei- en hooilanden zijn hiervan de duidelijkste kenmer-
ken. 

Er zijn echter enkele aspecten die Tronde het karakter van 
een "gefrustreerd" kernesdorp geven. Ten eerste is er de klei-
ne omvang van de nederzetting; Tronde is als een niet -volgroeid 
kernesdorp te beschouwen. De acht hoeven zijn in hun expansie 
belemmerd door een aantal factoren, waarvan ongetwijfeld de 
ligging boven de oorsprong van de rivier de Linde de belang- 
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rijkste was. Er waren bier te weinig wei- en hooilanden voor 
een grote esnederzetting. Ten tweede kan worden gewezen op 
het vrij late ontstaan van Tronde. De es is waarschijnlijk niet 
voor de twaalfde eeuw aangelegd, getuige de vondsten onder het 
esdek (Biol. -Archeol. Inst. Groningen, m. med. Elzinga). Bet na-
burige wegdorp Elslo, waaronder de Tronder hoeven worden ge-
rekend, is dus wellicht in dezelide tijd of jets later ontstaan. 
De plaatsnaam "Tronde" houdt verband met de relatief late ont-
staanstijd van dit gehueht; de ronde vorm, waaraan de plaats - 
naam is ontleend (p.69), zou in een vroeg-middeleeuws land-
schap waarin nog geen wegdorpen aanwezig waren, geen bij - 
zonderheid zijn geweest, doch wel was het dit in bet laat-mid-
deleeuwse w egdorpenlands chap. 

De percelering verraadt dit vrij late ontstaan van Tronde ook. 
Aan de noord- en zuidzijde dringen de kavelgrenzen van de hoe-
yen van Makkinga en Elslo tegen die van het Tronder gebied 
aan1  waarbij is vast te stellen dat bet jongere Makkinga zijn 
hoevegrenzen last doodlopen tegen de Tronder Es (fig. 7b). Ten-
slotte is bet ontbreken van een marke -organisatie van een enigs - 
zins volledige vorm (p.  95) en daarmee samenhangend, het voor-
komen van particuliere bouwlanduitbreiding, ook te verklaren 
door het late ontstaan van bet kernesgehucht Tronde. 

Weper is in eerste aanleg zeker ouder dan Tronde. Topony-
miseb zijn de "apa"-namen oud (229-U p.50). Toch werd Weper 
geen volledig kernesdorp, maar bleef bet een kernesgehucht met 
verspreide kamphoeven eromheen. De oorzaak hiervan is vnl. 
te vinden in de bultige structuur van bet gebied, waardoor de es 
eigenlijk uit een aantal ten dele aaneengegroeide kampen bestond. 
Institutioneel bleef Weper in hetzelfde stadium als Tronde steken, 
waarbij alle boeven een even groot deel in de woeste grond en 
in sommige weidegronden badden, maar waarbij geen marke-
organisatie van betekenis ontstond. 

In Oudemirdum, Mirns en Bakbuizen nit de frustratie zich 
ten eerste in bet gemis van een veldcomponent in bet agrarisch 
bedrijf. In Oudemirdum was nog wel heideveld, maar de collec-
tieve eigendom was beperkt tot de "dorpsbrink" en een aantal 
espercelen (p.103). De heide was omstreeks 1700 in handen van 
grootgrondbezitters en van een aantal boeren. Gemeenscbappelijk 
gebruik vond men uitsluitend op de weide- en madegronden (wei-
demarken), waarbij het echtèr evenmin als in de Zuidoostfriese 
gefrustreerde kernesnederzettingen tot een volledige marke -or - 
ganisatie kwam. Ten tweeds ontbraken in deze kernesnederzettin-
gen aan de rand van bet Gaasterlandse plateau de beekjes met 
de lage oeverlanden. Waar de "lage-gronden-oecotoop" naar 
buiten een regeimatige hoogte-afname vertoonde, zoals in Oude- 
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mirdum, lagen de wet- en hooilanden achter elkaar. In Mirns 
en Bakbuizen zijn de wei- en hooilanden in verschillende corn-
plexen gelegen. De derde beperking van het fysische milieu, in 
de vorm van de zeer plaatselijk aanwezige gelegenheid voor 
bouwlandaanleg, vend men met name in de twee laatstgenoemde 
nederzettingen op de gaasten, die hiertoe op eenvoudige wijze 
werden geperceleerd. 

Samenvattend is op te merken dat de frustratie in deze groep 
nederzettingen met name in het formele aspect van de percele-
ring en in het institutionele aspect van de collectieve bemoeiing 
naar voren komt. Vooral de bouwlandcomplexen vertonen een 
eenvoudiger verkaveling dan bij "volgroeide' kernesdorpen. De 
organisatie van de ingezetenen om de woeste grond of de wet-
den te beheren bleef eveneens tot een doorzichtige structuur be-
perkt, waardoor aan particuliere bouwlanduitbreiding en kamp-
hoevenvorming veelal geen belemmeringen werden geboden. 

2. DE RIJVORMIGE ESDORPEN 

Tot deze categorie rekenen wij de nederzettingen Appelscha, 
Oosterwolde, Rijsberkampen, Eestrum, De Wijk, Nijemirdum. 
Sondel en Wyckel. Enkele van deze dorpen bestaan uit een kern 
met verspreide hoeven of gehuchten eromheen en vormen op 
deze wijze nederzettingscomplexen, welke hierna nog zullen wor-
den besproken; in eerste instantie houdt de kern van deze com-
plexen ons bezig. 

Het kenmerk van de nederzettingsvorm van het rijvormige 
esdorp is, dat de boerenhuizen op een nj zijn gelegen. De bnin-
ken vormen hier tezamen geen min of meer centraal gelegen 
ruimten zoals bij de kernesnederzettingen, doch een strook 
grond achter de boerenhuizen (Appelscha), of, bij een dubbele 
bewoningsnij, tussen de boerderijen (De Wijk). 

Als verkiaring voor het wegdorpkarakter van dit nederzettings-
type moet allereerst weer de situening van de verschillende 
oecotopen in het dorpstoebehoren en meer in bet bijzonder de 
daarmee samenhangende hoogteverdeling worden genoemd. Kwa-
men we bij de kernesdorpen tot de conclusie, dat ten dele door 
de ligging t.o.v. de voor bouwland, wei- en hooiland geschikte 
oecotopen de geconcentreerde bewoningsvorm viel te verkiaren, 
bij de rijvormige esdorpen heeft de ligging van de lage gron-
den een minder concentrerende invloed gehad op de vestigings-
plaats. De grenszone tussen de hoge en lage gronden loopt bij 
de rijvormige esdorpen over grotere afstand min of meer even-
wijdig aan de rivier- of meeroever. De helling van het terrein 
is geleidelijk, zodat wet- en hooiland, gezien vanuit het dorp, 
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achter elkaar liggen. Wanneer de voor akkerbouw geschikte grond 
meet' in de vorm van een Ianggerekte rug of helling van hoge 
of middeihoge zandgrond voorkomt, dan uit zich dat in een tlft_ 
gerekt" nederzettingspatroon (De Wijk. Nijemirdum). Bij het 
voorkomen van een opduiking van een kleinere oppervlakte is de 
bewoningsrij korter (Appelseha, Sondel, Wyckel), doch er ont-
staat dan wel de tendens de es te gaan omkransen, vooral in-
then deze aan meer dan 46n zijde door lagere gronden wordt 
begrensd. 

Onder invloed van de enigszins gerekte vorm van de bewonings - 
kern is het wegenpatroon niet stervormig, doch meer bundel-
vormig (fig. 8, 9, 12). De wegen stralen uit vanaf de einden 
van het gemeenschappelijke pad dat de voor- of achterzijden van 
de boerderijen verbindt. 

Zoals de "Gewann" -essen door gemeenschappelijke aanleg 
zouden zijn gevormd door een 'Rodegemeinschaff' van een aan-
tal boeren vanuit een geconcentreerde nederzetting, zo zou men 
de "Streifen" -essen van de rijvormige esdorpen als het resul-
taat van individuele aanleg kunnen zien. Toch is het onjuist, dit 
verband te leggen. Een "Streifen" -es (één- of meerstrokige es) 
kan in drie gevallen een individuele ontginningsvorm represen-
teren. Het eerste geval vinden we bij een es, waar op elke strook 
een aanliggende boerderij staat ("Streifeneinodkomplex mit Hof -
anschluss", 245 p.25 e. v.). Het tweede geval doet zich voor 
bij een twee- of driemans-es, welke als een kamp of eenmans-es 
is aangelegd, doch die door hoevesplitsing een strokenverkave - 
ling met verspreide bezitsligging kreeg. Een dergelijke es is 
eigenlijk een "Blockgewann" (185 p.66), al of niet met kleinere 
randuitbreidingen. Het derde meerstrokige estype kan men zich 
ontstaan denken uit een aantal aan elkaar gegroeide kampen, 
waarbij de perceelsrichting van de akkers wisselt in de verschil-
lende blokken. Tiesing (242) acht deze ontstaanswijze acceptabel 
voor de Drentse "Gewann" -essen. 

Een strokenes met bewoning op de stroken vinden we bij de 
hier besproken nederzettingen niet. Daarentegen zijn de essen 
van Oosterwolde (Hoge en Lage Es, de Es, Karnakkers enz.) 
als een aantal aan elkaar gegroeide, verdeelde eenmans-essen 
te beschouwen, evenals de bouwlandcomplexen langs de Reest 
te De Wijk. Bij de andere één- of meerstrokige essen (Sonde - 
ler, Nijemirdumeren Wyckeler Gaast, Appelschaaster Ooster-en 
Westeres en de Ees van Eestrum) is een gemeenschappelijke 
aanleg zeer wel mogelijk. Soms kan deze hebben plaatsgevon-
den door een deel van de occupanten, te oordelen naar de be-
zitsverdeling op de essen, zoals te Appelscha. Vborts wijkt het 
aantal stroken in de randuitbreiding van een gemeenschappelijk 
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aangelegde es weinig af van het aantal hoeven dat aickers op de 
betrokken es heeft liggen. Het toponieni "Huussteden" is voor 
dergelijke uitbreidingen kenmerkend (p.81). 

De hoofdriehting van pereeelsgrenzen verloopt op de essen 
vrijwel steeds loodrecht op de hoogtelijnen. In een bultig land-
schap, zoals tussen Groot Diep en Klein Diep aan de bovenloop 
van de Tjonger en aan het Bergumermeer, is hierdoor de wis - 
seling van de perceelsrichting in de versehillende esgedeelten, 
of in de randuitbreidingen vergeleken bij de eigenlijke es, te ver-
klaren. 

Bleek bij de kernesdorpen van bet Drentse type een vrij een-
voudige espercelering samen te gaan met een vermoedelijk re-
latief laat ontstaan van de nederzetting, bij de rijvormige es - 
dorpen is dit moeilijker vast te stellen doordat al deze nederzet-
tingen een niet-gecompliceerde esverkaveling hebben. Over bet 
geheel genomen zijn er geen aanwijzingen voor een vroeg-mid-
deleeuws ontstaan van de rijvormige esdorpen. 

Toch zijn er een aantal overwegingen op grond waarvan men 
tot een vrij vroege initiale occupatie van enkele hiervan zou kun-
nen besluiten. Zo is de kern "t Oost" van Oosterwolde, met 
het langgerekte meerstrokige escomplex tussen Nanninge en Groot 
Kiasinge, alsmede Rijsberkampen met zijn eveneens meerstro-
kige es, bodemkundig oud. Deze essen bestaan uit hoge, oude 
bouwlanden (Nebo no. 114, zwarte enk-eerdgronden). De naam 
"Oosterwolde" hoeft niet met de "wolden" -occupatie verband te 
houden; de naam is vrij zeker van latere datum dan de neder-
zetting (p. 72). Ten tweede ligt de Oosterwolder Es even hoog 
als de meeste Drentse essen (-I- 9,1 m N.A. P.). Ten derde kan 
bet feit dat rond "t Oost" een groot aantal kamphoeven ont-
stonden waarvan de occupatie ten dele in de voIle middeleeuwen 
zou hebben plaats gevonden ("-iñge' -nederzettingen), moeilijk 
anders geinterpreteerd worden dan dat de kern reeds vóór de 
elfde of twaalfde eeuw moet zijn ontstaan. Tenslotte kan ook in 
deze nederzetting het ontbreken van "woeste-grond-waardelen" 
op een tijd van occupatie wijzen waarin aan de rundveehouderij 
in de bedrijfsstijl een relatief grote plaats werd toebedeeld. 
Hoewel de meerstrokige Rijsberkamper Es uit hoog oud bouw - 
land bestaat, is deze waarschijnlijk van latere oorsprong; de 
"kamp" -naam wijst op ontginning vanuit het gehucht De Hijssen. 
Door de R.O.B. werden bier twaalfde-eeuwse vondsten gedaan 
(29, 1960). 

Wat betreft Appelscha en Eestrum zijn er geen aanwijzingen 
voor een vroeg-middeleeuwse ontstaanstijd. Er zijn geen typische 
"esgronden" en de oudste vondsten te Eestrum dateren uit de 
twaalfde eeuw (29, 1961). Evenmin zijn er bewijzen voor hoge 
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ouderdom van Sondel, Nijemirdum en Wycicel. Nijemirdum is 
op grond van de plaatsnaam als een dochternederzetting van 
Oudeniirdum te beschouwen; de nederzettingen worden resp. het 
eerst in 1412 en 1313 vermeld (N.G.N.-IV p.182, 180). 

De weiden en maden liggen in het dorpstoebehoren van de rij-
vormige esdorpen Met naast ellcaar langs de nivier- of meer-
oever, doch in de meeste gevallen achter elkaar. De maadlan-
den zijn in smalle parallelle stroken verdeeld in een nichting 
die ongeveer loodrecht op de nivier- of meeroever staat. Door 
het slingerende verloop van de nivier wisselt de perceelsrich-
ting tussen de verschillende maadcomplexen soms sterk, bijv. 
aan het Groot en Klein Diep bij Appelscha en aan het Groot 
Diep bij Oosterwolde (fig. 8 en 9). In het dorpstoebehoren van 
een aantal rijvormige esnederzettingen liggen echter ook in de 
oeverzone langs de nivier verspreide weidepercelen, zowel aan 
de naam (vennen, weiden) als aan de percelering (in brede stro-
ken of onverdeeld) als zodanig te herkennen. De geleidelijk 
aflopende gronden tussen de bewoningsrij en de laagstgelegen 
dorpsdelen zijn later in brede stroken verdeeld. Deze situatie 
binnen het dorpstoebehoren is duidelijic aanwezig te Oosterwolde 
(fig. 9), Appelscha (fig. 8) en Be Wijk (de brede weidepercelen 
lopen hier noord-zuid). In minder zuivere vorm vindt men deze 
percelering in de ovenige nederzettingen waarbij het landschap 
langzaam afhelt naar een meeroever. 

In het begin van de negentiende eeuw was het "veld" van de 
kernesnederzettingen van het Drentse type nog grotendeels in ge-
meenschappelijk eigendom en gebruik, het was markegrond. In 
de rijvormige esdorpen daarentegen is men eerder overgegaan 
tot het perceleren van dit overgangsgebied van heide en slecht 
weiland, hoewel nog lang in bepaalde stukken gemeenschappelijk 
gebruik in zwang bleef (mandelige weide, mandeveld enz.). Het 
is deze percelering in brede stroken die een gradatie repre-
senteert tussen de esnederzettingen en de wegdorpen. In het 
laatstgenoemde cultuurlandschapstype heeft ook reeds vroeg ver-
deling plaats gevonden van de meente (oecologisch beschouwd 
hetzelfde deel van het dorpstoebehoren als het mandeveld van 
de rijvormige esdorpen). En ook bier bleef het gemeenschappe-
lijk gebruik lang gehandhaafd. 

Een factor die wellicht in de relatief vroege verdeling van 
het "veld' den rijvormige esdorpen zal hebben meegespeeld, is 
de geringe helling en daardoor vnij vochtige toestand van het 
terrein, zodat het minder geschikt was voor schapenhoudenij. 
Het mesttekort (er was gebrek aan goed hooiland) dwong de occu-
panten tot een intensiever gebruik van het "veld", zodat men al 
spoedig overging tot de vaststelling van ieders aandeel. 
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Over de wijze van verdeling van deze gronden is weinig bekend, 
doch naar de Eestrumse verdeling van de meenschar en velden 
te oordelen (p.  91), vond toewijzing naar de grootte van ieders 
bouwlandeigendom plaats. Deze procedure week in beginsel wei-
nig af van de verdeling van de woeste gronden in de Drentse 
esdorpen naar de "waartallen", en evenmin, zoals nog zal wor-
den betoogd, van de doorgaande hoevenpercelering, waar de hoe-
vebreedte als waardeel functioneerde (p.51). Het verschil met 
de laatstgenoemde indeling is alleen, dat in de esdorpen werd 
geloot om de ligging van de toegewezen "weer", omdat het vrij-
wel nergens mogelijk was om op het erf de bijbehorende strook 
grond te laten aansluiten. In een "bultig" landschap zou dit bo-
vendien geen eerlijke verdeling "over hoog en leeg" zijn geweest, 
in een éénzijdig afhellend deel van het dorpstoebehoren was het 
dit wel. Daarom vinden we deze percelering luist  in sonimige 
rijvormige esdorpen, een percelering die een overgangsfase naar 
de doorgaande hoevenverkaveling vertegenwoordigt. De erfschei-
dingen van de boerderijen lopen soms door in dit in "weren" 
verdeelde veld. Het toponiem "weer" komt zowel in de esdorp-
als in de wegdorpnederzettingen voor. 

De structuur van bet dorpstoebehoren van de rijvormige es-
dorpen is te vergelijken met die, welke Edelman en Edelman-
Vlam (52) vaststelden in een aantal esnederzettingen in Midden-
Nederland, alsmede met de "worth" -structuur van de kernge-
deelten van de Drentse esdorpen (p.  211 e.v.). De boerderijen 
zijn gesitueerd aan de rand van min of meer onregelmatig ge - 
vormde blokken, terwiji op enige afstand de strookvormig ge - 
perceleerde es ligt. 

Dat in een aántal rijvormige esdorpen de perceelsnaam "weer" 
voorkomt, kan ook samenhangen met het door Glässer (74 p.  386) 
gereleveerde verband tussen "weer" en "worth", welke termen 
beiden zouden slaan op "privaat eigendom". Het juridische aspect 
van het begrip "weer werd reeds vermeld (p.183). In het raam 
van deze beschouwingswijze is een "weer" in een rijvormig es-
dorp als "bet direct op bet erf aansluitende, vanouds in privaat 
eigendom zijnde cultuunland" te defmniéren. Dat bet een strook-
vormig stuk grond is, is in dit verband van weinig betekenis. 
Ook in een rijvormig esdorp zou zo'n weer de oudste cultuur-
grond vertegenwoordigen, wellicht van vóbr de esaanleg daterend. 
De "groeden" van de Gaastenlandse esnederzettingen zijn formeel 
en functioneel gelijk te stellen aan de "worthen" van de kern-
esnederzettingen (p.  114). 

In de meeste rijvormige esdorpen kwamen gemeenschappelijk 
gebruilcte weiden voor, waarin de aandelen waren uitgedrukt in 
scheren en paardeweiden. In Appelscha, waar ook de woeste 
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grond aan gemeenschappelijk gebruik was onderworpen, treffen 
we de naam "soolstede" aan, gelijkstaand met 2,5 ha grasland 
in bet Aekingerbroek. Een soolstede hierin was dus jets kielner 
dan het "vorndeel waar" van Viedder (6 scheren, d. i. Ca. 3 ha) 
en de Doldersumse TiopsiagiT.  In de overige rijvormige esdor-
pen ligt deze relatie, voor zover valt na to gaan, vrijwel ge-
lift. In de streek aan bet Brgumermeer was een ploeggang 6 
schar, een opsiag op de Wijkermeente was eveneens ongeveer 
6 schar. In de Gaasterlandse nederzettingen bestonden de wei-
de-aandelen uit weiden en grazen, welke, zoals in de 'Mande 
fenne" te Sondel, in verscheidene complexen lagen. Een weide-
marke was bier alleen in de vorm van aandelen aanwezig; een 
waardelenstelsel waarin de weiderechten waren geincorporeerd, 
ontbrak hier. 

Dat bet in dergelijke nederzettingen, zoals bijv. ook te Oos - 
terwolde, tot een grote mate van kamphoevenvorming en ontgin-
ning kwam, hangt, zoals reeds bij de "gefrustreerde" kernes-
dorpen is opgemerkt, samen met de afwezigheid of de "onvol-
groeidheld" van het waardelenstelsel voor de woeste grond. Aan-
graving in de heidevelden was hierdoor meer aan economische, 
dan aan juridische beperkingen onderhevig. De mate van de in-
dividuele ontginning was a.h. w. omgekeerd evenredig aan de 
graad waarin een marke -organisatie aanwezig was. De kernes - 
dorpen met hun veelal vofledige waardelen en de rijvormige es - 
dorpen met weide -waardelen of weide -aandelen (grazen) verte - 
genwoordigen resp. een zeer beperkte en een uitgebreide moge - 
lijkheid tot ontginning. Dit komt ook tot uiting in de percelering; 
bij de ideaaltypische kernesdorpen vinden we randuitbreidingen 
van de essen vrijwel uitsluitend in de vorm van primaire "Ge-
wannen", door collectieve ontginning tot stand gebracht. Onder 
de rijvormige esdorpen vertonen de nederzettingen met de een-
voudigste geperceleerde essen de duidelijkste vormen van mdlvi-
duele uitbreiding, zoals Rijsberkampen en de drie "gaastweg-
dorpen" Nijemirdum, Sondel en Wyckel. De buitenste espercelen 
strekicen bier over ongelijke afstand op in de aangrenzende woeste 
gronden. Vinden we op de Drentse essen weinig sporen van een 
"recht van opstrek" (p. 179), mede doordat de "eilandligging" 
van de es dit vaak bemoeilijkte, duidelijker blijkt bet in boven - 
genoemde nederzettingen op plaatsen waar een gelijkmatig hel-
lend terrein hiertoe meer mogelijkheid hood. Bij nederzettingen 
met meerstrokige essen konden akkers in een primair "Gewann" 
aan de esrand worden aangelegd of kon men op een ander deel 
van bet dorpstoebehoren een nieuw complex in parallel lopende 
stroken ontginnen. De Tronder Haar is hiervan een voorbeeld 
bij de gefrustreerde kernesdorpen, de Oostelijke Velden te Ees - 
strum bij de rijvormige esdorpen. 

223 



Dat men echter, wanneer de fysisehe omstandigheden plaatse-
lijk ongunstig waren voor bouwlanduitbreiding, door bevolkings-
toeneming gedwongen Met in het keurslijf van de oude dorps-
structuur bleef, bewijzen de kamphoeven, fiiaaldorpen en ande-
re secundaire vestigingen. Hierop zal nog nader worden inge-
gaan (p.228). 

Samenvattend is het rijvormige esdorp te karakteriseren als 
een cultuurlandschapstype waarin de aanwezigheid en de stuering 
van de oecotopen afweek van die in het Drentse kernesdorp, 
hetgeen op de formele en institutionele structuur van het rijvor-
mige esdorp haar uitwerking had. De gradatie in formeel en 
institutioneel opzicht tussen deze twee cultuur)andschapstypen 
moet wel in de eerste p]aats verklaard worden uit de noodzaaic 
tot aanpassing aan oecologische omstandigheden welke van die 
van bet Drentse plateaulandschap verschilden Bet is niet on-
waarschijnlijk dat de occupa.nten zich hierbij in zekere zin richt-
ten naar bet voorbeeld van het in bun omgeving aanwezige Drentse 
kernesdorp. 

3. DE SNOER-ESNEDERZETTINGEN (FLANK- EN KRANSNEDER1ETTINGEN) 

De tot nu toe besproken nederzettingstypen kenmerkten zich 
alle door het verschijnsel dat binnen bet dorpstoebehoren de 
ligging van de verschfflende oecotopen zodanig was, dat de oc - 
cupanten bun woonplaats in elkanders onmiddellijke nabijheid ko - 
zen In een kern of een nj. flat met name in de kernesneder-
zettingen door gezamenlijke activiteit de geconcentreerde bewo-
ningsvorm kan zijn bevorderd, is daarbij niet uitgesloten. 

De nederzettingen welke thans nader zullen worden beschouwd, 
hebben een veelal onregelmatige bewoningsorde langs of rond de 
es. De volgende nederzettingen (in volgorde van een gedeeltelijke 
naar een meer volledige "omkransing") behoren ertoe: Boekelte, 
Hemelum, Zandhuizen, Havelte, Wapse, Warns en}Coudum (fig. 1). 

Deze nederzettingen, die wij met de term "snoeresdorpen" be-
titelen, hebben een duidelijke "eilandligging" van de hogere, 
voor bouwland geschikte gronden, die niet aan één zijde, zoals 
bij de meeste kernes - en rijvormige esdorpen, doch aan twee 
of meer zijden worden omningd door lagere, voor weide en 
hoofland geschikte gronden. De boerdenijen konden bier dus op 
verschfflende vrijwel even gunstige plaatsen worden gevestigd, 
waarvan een min of meer regeimatige rangschikking langs of 
rond de es bet gevoig was. Meestal is bet een kluftsgewljze 
omringing doordat de toegang tot de es niet overal even goed 
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mogelijk was en men bet weiland (soms ook het veld) gemeen-
schappelijk per kiuft gebruilcte, hetgeen het samenwonen bevor-
derde. 

Wij onderseheidden reeds de primaire en secundaire kranses-
dorpen (p.165). De primaire kransesdorpen zijn direct als zo-
danig ontstaan; rond bet hooggelegen, met bos begroeide oeco--
toop vestigde men zich op verschillende plaatsen en begon van 
daaruit te ontginnen. Bij een primair kransesdorp valt meestal 
enige aansluiting in percelering tussen de es en de aanliggende 
erven te constateren. Zandhuizen (fig. 11), dat men een onvol-
groeid primair kransesgehucht zou kunnen noemen, is hièrvan 
een voorbeeld. Be bovengenoemde ontstaanstheorie (volgens Ties ing 
(242) geldend voor de meeste essen) kan men ongetwijfeld op een 
dergelijke meerstrolcige es, die door bet aaneengroeien van kamp-
ontginningen ontstaan is, van toepassing achten. De meerstro-
kige percelering is hier een gevoig van de oriëntatie op het hoog-
teverloop van bet terrein. Bij een kleine, ronde beuvel is een 
min of meer stervormige percelering bet resultaat, bij een 
grotere, langwerpige zandhoogte krijgt de es meer een dwars-
lopende percelering. Het afvoeren van bet overtollige regenwa - 
ter werd hierdoor bevorderd, al bracht deze wijze van perce-
lering door de ermee verbonden ploegrichting in zekere mate 
bet gevaar van erosie met zich mee (218 p.73). Primaire krans-
esdorpen als Boekelte en Zandhuizen zijn ongetwijfeld van late, 
1. c. Iaat-middeleeuwse oorsprong. Be bodemsoort van de es-
sen (middelboge en hoge zandgrond met een vrij dun cultuurdek, 
no. 109 en 118 Nebokaart) wijst bierop. Ook de onvolgroeidheid 
van de nederzettingen hangt hiermee samen. De plaatsnamen 
zijn evenmin oud (229-TI p.63.  64; 180 p.41). Voorts last de 
percelering van deze nederzettingen een "imitatie" van bet weg-
dorp zien, doordat men, zoals te Boekelte en Zandhuizen-Oost, 
de verschillende veiddelen in één hoevestrook trachtte te incor-
poreren. De "uitgangen" in Zandhuizen-West (p.77) wijzen even-
eens op een hoevetype, waarin naast een esachtig aspect, een 
kenmerk van de doorgaande hoeven aanwezig is. 

Be secundaire kransesdorpen zijn gevormd door "hoevenver-
plaatsing" vanuit een reeds bestaande, aan de esrand gelegen 
nederzetting. Op deze oudste kern sluiten de perceelsgrenzen 
van een deel van de es aan. Wanneer de es een vrij grote op-
pervlakte heeft, bestaat deze nit een centraal "L.angstreifenge-
wann" (185), met dwars daarop uitlopend de akkercomplexen 
van latere vestigingen aan de esrand. De essen van Havelte 
(Darp, Busselte, Eursinge en Havelte) en van Wapse (Zoerte, 
Veenhuizen, Veldbuizen en Ten Have) vertonen deze structuur. 

Be reden van de uitbreiding van de bewoning langs de esrand 
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ligt uiteraard in de bevollcingstoeneming. Men had de keus: vet. 
groting van de oude nederzetting, bij een groter wordende es 
met grotere afatanden tot de versehillende akkers, M de stich-
ting van nieuwe bewoningscentra aan de overzijde van de es, op 
een gunstig gelegen plaats die zich in een 'oecotopengrenszone" 
beyond. 

De vraag, waarom men deze vestigingsplaats niet direct ver-
koos boven de plaats van de oude nederzettingskern, wordt be- 
antwoord in het kader van de middeleeuwse occupatiegesehiede- 
nis (p.249 e.v.). Bier volstaan wij met de opmerking, dat de 
oudste essen en esdorpen op vrij hoge gronden werden aange- 
legd en dat de jongere esuitbreidingen, aismede geheel nieuwe 
nederzettingen, werden gesticht op lagere gronden, hetgeen ma-
gelijk was geworden door een geleidelijke daling van het grond-
waterpeil. 

Of de Zuidwestfriese gaastdorpen tot de secundaire of wellicht 
gedeeltelijk tot de primaire kransesnederzettingen moeten wor- 
den gerekend, is moeilijk vast te stellen. ]De formele kenmer- 
ken doen een hoevenverplaatsing vanuit een oude kern vermoeden 
omdat deze, zoals te Warns en Koudum, midden op de gaast 
ligt en er op de lager gelegen uiteinden "buren" (buurschappen) 
ontstonden met een enigszins afwijkende bouwlandpercelering. 
Anderzijds wijst de omstandigheid, dat sommige boerderijen in 
een hoevestrook liggen the geheel of gedeeltelijk de breedte van 
de gaast beslaat, op een primaire omkransing van de es. Pit 
laatste is ook het geval op het liemelumer Hoog, waar de boer- 
derijen aan de westzijde van het Hoog ontbreken, zodat we deze 
nederzetting tot de flankesdorpen (behorend tot de grotere groep 
der snoeresdorpen) kunnen rekenen. 

Bet wegenpatroon van de snoeresdorpen sluit geheel aan bij de 
percelering; de "dwarsgestreepte" verkaveling van de gaasten 
maakte een langgerekt wegenpatroon over en langs de gaast flood- 
zakelljk, waardoor de gaastdorpen een zekere gelijkenis met de 
wegdorpen vertonen. De onderscheiden kernen rond de kranses- 
nederzettingenwordenbij een minder langgerekt estype verbonden 
door elkaar op de es kruisende wegen, die de es in een aantal 
sectoren verdelen waarin voornarnelijk de daaraan gelegen hoe-
yen eigendom hebben Uggen. 

De weiden en maden hebben, uitsluitend doordat ze aan meer 
dan êén zijde van het bouwlandcomplex aanwezig zijn, invloed op 
de vormgeving van de nederzetting. De percelering van de wei-
den en maden is in de Zuidwestdrentse kransesdorpen dezelfde 
als bij de kernesdorpen, ni. ongeveer loodrecht op de rivier. 
Bij vrijwel volledige omsluiting van de es door de lage oever-
landen heeft elke nederzettingskern haar eigen maad- en weide- 
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complexen, zoals te Wapse. In bet algemeen Uggen de weilan-
den ("landen" of "meente") ook bier bovenstrooms van de hooi-
landen ("maden" of "auwen"). Ook bij de onvolgroeide kranses-
gehuchten of snoeresnederzettingen als Zandhuizen-West en Boe-
kelte is dit bet geval; in bet eerstgenoemde dorp ligt de "Meen-
temaad" langs de Linde en bet fenland op hoger gelegen grond 
langs de Wetering (p.77). 

De institutionele aspecten van de snoeresnederzettingen lo-
pen sterk uiteen. Ze sluiten aan bij de institutionele kenmerken 
van naburige nederzettingen. Zo hadden de Zuidwestfriese snoer-
esdorpen Koudum, Warns en Hemelum gemeenschappelijk ge-
bruik in de verschillende fenlandcomplexen die rond de gaast 
waren gelegen. Hierbij traden in Koudum scharmeesters rege-
lend op (p.123). In Koudum bestond dus zowel een territoriale 
als een juridische weidemarke. In de gehuchten Zandhuizen en 
Boekelte had men geen gemeenschappelijk gebruik van alle wet-
land door de gezarnenlijke boeren, doch werden bepaalde grote 
percelen door een aantal hoeven mandelig gebruikt. Ongetwijfeld 
hangt dit samen met hoevesplitsing, waarbij de bedrijven welke 
uit ên kamphoeve ontstonden bepaalde velddelen collectief ble-
yen benutten. 

In de Zuidwestdrentse snoeresdorpen mocbt op een volle waar 
meer worden ingeschaard dan in de kernesdorpen. Havelte had 
22 volle waren (paardeweiden), waarbij elks waar scharrecht voor 
16 koeien inhield. Door de relatief grote oppervlakte lage grond 
binnen bet dorpstoebehoren zal oorspronkelijk aan de volle waren 
een vrij groot aantal scheren zijn toegewezen. De vêrgaande wa-
rensplitsing (in Havelte tot "benen" dit waren kwart-paarde-
weiden of 1/704 waardelen) wijst op een groot aantal boevedelin-
gen, waardoor in de zeventiende eeuw geen enkele hoeve meer 
een volle waar bad. Het aantal koeien per bedrijf was er toen 
ook niet veel groter dan op de bedrijven van de kernesdorpen. 

Het aangraven in de woeste grond door de hoevebewoners was 
in de Zuidfriese gehuchten geheel vrij. Het kwam erop neer, 
dat men de bouwlandpercelen in het aangrenzende "veld" in ge-
lijke breedte uitbreidde (p.  79). In de kransesdorpen van Zuid-
west- Drente was, evenals in de Drentse esdorpen in bet algemeen, 
het ontginningsrecht na de middeleeuwen beperkt; nieuw te ontgin-
nen gronden werden naar de waardeelsgrootte onder de recht-
hebbenden verdeeld. Toch moet men in de kransesdorpen ten 
tijde van de occupatie rond de es vanuit bet oude dorp een gro-
tere ontginningsvrijheid hebben gekend. Of deze vestigingen v66r bet 
strakker worden van de marke-organisatie in de late middel-
eeuwen of daarna, onder goedkeuring der markegenoten, hebben 
plaats gehad, is niet met zekerheid te zeggen; wellicbt was dit 
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voor elke nederzetting versehillend. 
In het algemeen beschouwd zijn de forniele kenmerken van de 

snoeresnederzettingen te verklaren uit de bijzondere vorm en 
jigging van de oecotopen in het dorpstoebehoren. Institutioneel 
lijken deze nederzettingen op de kernesdorpen in bun onigeving. 
De gradatie welke ze ten opzichte van de kernesdorpen verto-
nen, vloeit derhalve geheel voort uit het afwijkende karakter 
van het natuurlandschap waarin de oorspronkelijke occupanten 
zich vestigden. 

4. DE NEDERZETTINGScOMPLEXEN 

In het voorgaande werden wij geconfronteerd met een neder-
zettingstype waarvoor een enigszins verspreid bewoningspatroon, 
al of niet vanuit een kern ontstaan, kenmerkend was. IDeze ver-
spreiding beperkte zich echter tot een bepaald dorpsgebied, in 
de terminologie van Troll (244) tot een deel van een "Land-
schaftskomplex", waarin de oecotopen of Iandschapscellen nog 
in enkelvoud aanwezig waren. 

In een fijner gemodelleerd landschap, waarin vooral het oe-
cotoop van de voor akkerbouw geschikte grond in meervoud aan.-
wezig was, komt het streven van de occupanten om zich in een 
oecotopengrenszone te vestigen tot ulting in een sterkere ver-
spreiding van de bewoning. Het territorium van zo'n verspreid 
nederzettingspatroon wordt hier met de term "nederzettingscom-
plex" betiteld. Een nederzettingscomplex kan verschiUende ne-
derzettingsvormen in zich dragen, zoals een kernesdorp met 
filialen, een kernesdorp met verspreide hoeven of een essen-
zwermdorp (115). Vrijwel steeds wordt een nederzettingscom-
plex gekenmerkt door een natuurlijke omgrenzing. 

Tot deze nederzettingscomplexen behoren Appelscha, Ooster-
wolde, Weper, Ruinen en De Wijk, afle met de eromheen gele-
gen uiliaaldorpen, gehuchten of kamphoevenvestigingen. In de 
meeste van deze complexen is een kernesdorp als centrum aan-
wezig. 

In aansluiting op de oecotopenverdeling van het Iandschap van 
een dergelljk nederzettingscomplex is allereerst de aanwezig-
heid van afzonderlijke essen bij de verspreide hoeven of fili-
alen kenmerkend. Vrijwel steeds benut men eveneens in ellce 
bewoningskern van het complex zijn eigen maden of fennen, nl. 
the, welke er het thchtst bij liggen. Een uitzondering hierop 
vormt Ruinen met de uiliaalnederzettingen eromheen. De Ruiner 
filialen behoorden onder de marke van het kernesdorp Ruinen. 
Daaruit mogen we niet concluderen, dat deze filialen reeds vbbr 
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de dertiende eeuw bestonden, nl. vbbr het ontstaan van de mar-
ke-organisatie. Immers, de keuters hadden in Ruinen meer 
rechten dan elders (p.192. 193), waardoor aangraving in de 
markegrond hier na het ontstaan van de marke-organisatie op 
groter schaal mogeijk was. Ongetwijfeld heeft tilt zijn weersiag 
gevonden in de nederzettings- en perceelsvonn van het complex 
en zeker heeft het ook bijgedragen tot de uiliaaldorpvorming. 
Eveneens zaj de verbrokkelde structuur van het "zandsehierelland" 
waarop Ruinen met zijn filialen ligt, de concentratie van boer-
derijen bij de verschillende zandige hoogten hebben bevorderd. 
De toponiemen van de meeste Ruiner filialen wijzen wel op een 
vrij late oorsprong (Ruinerwijk, Wijkveld. Armweide, Witteveen). 

Veelal zijn de nederzettingen die buiten de kern liggen uit een 
klein aantal (twee tot vijf) hoeven samengesteld, waarbij in som-
mige gevaflen is na te gaan dat zo'n gehucht nit ên kamphoeve 
is ontstaan (p.71. 84). De essen van deze gehuchten zijn 66n-
of meerstrolcig. De geleidelijke ontwikkeling van kanaphoeve tot 
gehucht is in de bezitsligging terug te vinden en wel in de re-
gelmatige spreiding van de akkers van ê&n hoeve over de es. 
Ook tilt de archivalia blijkt vaak dat een hoeve zich na verloop 
van een of twee eeuwen in meerdere heeft gesplitst. 

Alle nederzettingscomplexen hebben 'jonge" toponiemen buiten 
de kernnederzetting. Hiertoe rekenen wij de "-inge"-namen 
(Jardinge, Nanninge, Dikninge), de "-huizen"-namen (Broek-
huizen, Lohuis) en de "-wijk"-namen (Wijkveld). 

Met het ook op de omstandigheid, dat de kern van een neder-
zettingscomplex meestal van vrij hoge ouderdom is (hierover is 
al het een en ander opgemerkt bij de bespreking van deze ker-
nen), kunnen tie secundaire vonningen in deze complexen in de 
latere middeleeuwen (na tie tiende eeuw) zijn ontstaan. In het 
algemeen wordt deze tijd gekenmerkt door grote ontginningsac-
tiviteit. Marken in juridische zin, als beschermorganisaties van 
de belangen tier oude nederzettingen, bestonden flog niet. Onge-
twijfeld is tie individuele occupatie in de vorni van jongere hoe-
venin sommige nederzettingen tie reden geweest om de ontginning 
in de resterende gronden te beperken of te verbieden. Op hun 
beurt vormden de kleine dochternederzettingen in een aantal ge-
vallen weer afzonderlijke marken (Jardinger marks, Schiphor-
ster marks, Aekinger marke enz.). 

Het nederzettingscoxnplex is als een ver ontwikkelde variant 
van tie flank- en kransesnederzettingen te beschouwen, omdat 
de factoren we].ke leidden tot de vorming van een snoer of krans 
langs of rond tie es, in het nederzettingscomplex wel in versterk-
te mate aanwezig waren. Doch in principe heeft in beide cul-
tuurlandschapstypen het streven gestalts gekregen om zich op 
tie gunstig gelegen grenszones tussen tie oecotopen te vestigen. 
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5. BET WEGDORPENLANDSCHAP 

a. Inleiding 

Bij de bespreking van de Zuidfriese, Gaasterlandse en Zuid-
westdrentse wegdorpen (hoofdst. ii. IV en V) is de formele in-
deling gehanteerd in lineaire en gebroken wegdorpen. Deze typo-
logie zou bier ook kunnen worden gevolgd, ware bet niet, dat 
het formele onderseheid van een al of Met gebroken bewonings-
nj geen versehil in percelering, gebruiks- en eigendomsvorm 
beboeft in te houden. De wegdorpen zijn in fornieel opzicht zo 
sterk aan elkaar gelijk, dat ze bier als êên groep worden bespro-
ken. De kielne formele versehillen zijn voor een groot deel te ver-
klaren uit de gesteldheid van bet natuurlijke landschap. Een 
"gradatie" is in de formele kenmerken dan ook Met aanwezig 
daar de fysische kenmerken van het milieu in Zuidwest-Drente, 
Zuid-Friesland en aan de noordzijde van bet Gaasterlandse pla-
teau weinig versehil vertonen. 

De oecotopen van het zandruggenlandschap ten westen van bet 
Drents plateau zijn de lage oeverlanden langs de noordoost-
zuidwest lopende riviertjes, weUce zones oorspronkelijk een 
moerasbosvegetatie (wold) hadden, de hogere zandruggen, die 
vbhr de middeleeuwse occupatie vrijwel geheel met heide waren 
begroeid, en de biertussen gelegen overgangszones, wellce een 
lichte bosvegetatie (lo of bolt) droegen. Het dorpstoebehoren 
van de wegdorpen is a. b. w een "Ausschnitt" (p.210) uit een 
groter gebied, dat zieb van bron tot monding langs de rivier 
uitstrekt en dat aan de langste zijde begrensd wordt door een 
zand- of boogveengebied (eenzijdig hellend landschap) of door 
een parallel aan bet eerstgenoemde riviertje lopende beek (twee-
zij dig hellend landschap). Aan de noordzijde van bet Zuidwest-
friese zandgebied begrenst de meeroever van de Fluessen de 
laagstgelegen oecotoop. 

Het wegdorp kan in bistorisch-geografiscb opzicht gedefinieerd 
worden als een cultuurlandschapsvorin, waarin de occupanten 
in één hoevestrook de versobillende oecotopen benutten; in het 
agranisch bednijf zijn deze oecotopen in de vonn van bedrijfs-
bases aanwezig. In een gebied waar vrijwel uniforme "Land-
schaftskomplexen" voorkomen, zal een vrij eenvormig cultuur-
landscbapstype ontstaan, onidat Met alleen de natuurlijke gege-
veitheden, doch ook de eisen welke de occupanten aan bun mi-
lieu stelden, vrijwel Met verschilden. 

Zoals reeds is opgemerkt, is er van een zekere "Abstufung" 
in een dergelijk landschap geen sprake, zodat hieruit weinig con-
clusies over de landschapsgenese zijn te trekken. Anderzijds 
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is het echter onjuist, alle schijnbaar gelijkvorniige occupatie.-
typen over €n kam te scheren; dit zou een voorbeeld van de 
foutieve werkwijze zijn waarbij de Siedlungsvorm' en de 'Sled-
lungsvorgang" (121) niet gescheiden worden gehouden. 

Geheel versehillende ontstaanswijzen hebben ni. in dit fysisc}i 
eenvormige landschap tot een vrijwel gelijk resultaat geleid, 
hetgeen een duidelijke aanwijzing voor de invloed is, weilce bij 
de oude, agrarische bestaanswijze door het fysisch milieu op de 
vormgeving van het cultuurlandschap werd uitgeoefend. Alleen 
een nauwgezet onderzoek van de formele, doch vooral van de 
institutionele aspecten van bet wegdorpenlandschap laat afwij-
kingen van het algemene patroon zien, afwijkingen waarvan een 
deel uitsluitend door een bepaalde wijze van occupatie kan wor-
den verklaard. 

Uiteraard heeft deze werkwijze een ietwat onoverzichtelijk beeld 
van de cultuurlandscbapsgenese als g€-volg; dit zal echter ver-
duidelijict kunnen worden in het laatste deel van dit hoofdstulc. 
De andere mogelijkheid, een behandeling van formele en insti-
tutionele kennierken op basis van een genetische typologie, werkt 
te suggestief. Wel kan hier reeds worden aangegeven, dat in be-
ginsel vier variaties in de ontstaanswijze van een wegdorp in het 
gebied aan de westzijde van het Drents plateau zijn aan te tonen. 
Ten eerste in de meest oostelijk gelegen wegdorpen, de occu-
patie van veengrond vanuit een esdorp, op de wijze van de na-
middeleeuwse verdelingen van markegrond die wij reeds hebben 
vermeld (p. 178 e. v.). Ten tweede een hieraan wellicht reeds 
voorafgaande vorming van oude wegdorpkernen op de zandruggen, 
in de vorm van een "Streifen"-esnederzetting met bewoning op tie 
stroken. In de derde plaats zullen vanuit deze oude wegdorpen, 
evenals dat vanuit de esdorpen geschiedde, jongere wegneder-
zettingen zijn gesticht. Tenslotte heeft in het veengebied en op 
de westelijke uitlopers van de zandruggen een geleide kolonisatie 
plaats gevonden, te vergelijken met de 'cope"-occupatie in bet 
Hollands-Utrechtse veengebied (140). Wij zullen deze occupa-
tiewijzen vooreerst alleen aanroeren voorzover ze tot uiting ko-
men in bet cultuurlandschap. 

b. De formele kenmerken van het wegdorpenlcmdschap 

1. De nederzettingsvorm 

Op het eerste gezicht is het een grote overgang wanneer we 
vanuit een esdorp een wegdorp binnenkomen. De geconcentreerde 
bewoningsvorm van bet eerste staat in schril contrast met het 
open karakter van bet lineaire wegdorp. Het verschil is echter 
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veel kleiner, wanneer men een rijvormig esdorp met een gebro-
ken wegdorp vergelijkt. Desondanks is de grens aan de west-
zijde van het gebied der esnederzettingen meer als een duidelijke 
breuklijn dan als een overgangszone te besehouwen. 

De boerderijen van het wegdorp staan in een rechte of gebro-
ken nj langs de occupatie-as, meestal een pad of binnenweg. 
Het rijvormig patroon van het wegdorp vloeit onmiddeflijk voort 
uit de fysische gesteldheid van het zandruggengebied, dat de 
occupant de mogelijkheid gaf, zijn boerdenij te bouwen in zijn 
hoevestrook die de verschillende oecotopen in zich verenigde. 
Vergeleken met een hoeve van het Drentse esdorp is een weg-
dorphoeve dus in zekere zin economisch beter gestructureerd. 
Ook is, in het licht van de oude agranisehe bestaanswijze be-
schouwd, de wegdorphoeve bepaald meer 'autark" in de eigen-
lijke betekenis van het woord, omdat de situering en percelening 
van de bedrijfsbases in het esdorp meer tot sarnenwerking dwon-
gen. 

Het wel of niet gebroken patroon van de hoevenrij hangt niet 
samen met een gewijzigde ligging der oecotopen, zoals in het 
Drentse esdorp. De verkiaring moet in het algemeen worden ge-
zocht in de verhouding van de breedte van de zandrug tot de 
breedte van de lagere gronden, gemeten loodrecht op de .rivier. 
De lineaire wegdorpen liggen op een vrij smalle zandrug (Son-
nega, Oldelamer, Rotstergaast) of liggen op een eenzijdig hel-
lend landschap met een vrij geringe afstand tussen de occupatie-as 
en de hooggelegen "bovenzijde' van het dorp (Boyl, Steggerda, 
Ten Idzard). Len brede zandrug bood meer variatie in vestigings-
plaats voor de boerderij, vooral wanneer. zoals in een twee-
zijdig hellend landschap., twee oeverlandgordels de bewoning 
a. h.w. in tegengestelde richting konden trekken (Oldeberkoop, 
Nijeholtpade). Men vestigde zich immers bij voorkeur op de 
overgang van hoge naar middelhoge gronden, dus op de grens 
van twee oecotopen. 

In de tweede plaats kan de oorspronkelijke wijze van inbezit-
neming een bepalende factor zijn geweest voor de nederzettings-
vorm van de wegdorpen, zoals reeds eerder werd opgemerkt 
(p. 7). Bij een geleide. vrijwel gelijktijdige occupatie, zoals 
in de westelijke veenwegdorpen, is een lineaire bewoningsvorm 
veelal het resultaat. Bovendien ontbreekt in de veendorpen niet 
geheel de richtingbepalende invloed van een zandrug daar men 
zich bij voorkeur op de zuidwestelijke voortzettingen van het 
Drentse pleistoceen vestigde. 

Bij de geleidelijke "opvulling" van het dorpsgebied kan men 
een meer gebroken nederzettingstype verwachten, indien de fy-
sische gesteldheid van het dorpstoebehoren dit ook begunstigt. 
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Doch uit het nederzettingspatroon alleen is de wijze van occupa-
tie niet af te leiden. Fen gebroken wegdorp kan evenzeer vanuit 
een esdorp als vanuit een oud wegdorp zijn ontstaan en ook be-
staat de mogelijicheid, dat een gebroken wegdorp geleidelijk uit 
een kleine wegdorpnederzetting bij een Streifen es (met bewo-
ning op de stroken) is voortgekomen. Fysisehe en nederzettings-
historische invloeden werken door in de cultuurlandschapsvormen 
en bet bepalen van bet aandeel van elke invloed is vooral moei-
lijk, wanneer de tezamen optredende oorzaken tot eenzelfde re-
sultaat leiden. 

Zo is bet onregelmatige nederzettingspatroon van Oldeberkoop 
(p. 7) zowel tilt de grote breedte van de zandrug met baar twee 
oeverzones te verklaren, als uit haar ontstaanswijze als weg-
dorp uit een oude, bij de kerk gelegen kern the esdorpkenmer-
ken vertoont. Wat de ouderdom van Oldeberkoop betreft, kan 
ten eerste worden opgemerkt, dat het reeds in 1228 (Quaedam 
Narr. p.55) vermeld worth. Ten tweeds is Oldeberkoop een 
moederdorp waarvan vbbr 1320 als afzonderlijke parochies 
'Ostbrockop' en "Westbrockop' zich afscheidden (Colmjon 187). 
Een op een dergelijke wijze uitgedijde nederzetting most in oor-
sprongwel oud zijn. Ook heeft bet wegenpatroon een "Drents" ka-
rakter (20b p.6i),  doordat er een "Schuinpad" en een weg rond 
de kerk zijn, die het parallelle wegenpatroon verstoren. De ro-
maanse, vermoedelijk laat-twaalfde-eeuwse kerk (136 p.  185), die 
centraal in bet dorp is gelegen, is gewijd aan de H. Bonifatius. 
De verering van deze beilige, waaraan ook de kerken van Oos-
terwolde, Makkinga en Nijeberkoop waren gewijd, is in de 
Friese Wouden ongetwijfeld ouder dan de St. Nicolaasverering, 
welke vooral in de twaalfde eeuw in bet bisdom Utrecht opbloei-
de (132 p.149). Tenslotte duiden ook de percelering en de topo-
niemen op bet vroege ontstaan van Oldeberkoop. Resumerend 
is op te merken, dat zowel de gunstige " oec ot open- uitrusting" 
als de wijze van initials occupatie van dit ongetwijfeld oude weg-
dorp een gebroken bewoningsrij bevorderden. 

Parallel aan de hoevenrij loopt in de wegdorpen een "boven-
weg" over bet hoogst gelegen dorpsdeel. Hieraan is in bet alge-
meen vrijwel geen bewoning; de "bovenwegen" of "olde wegen" 
dienden als interlokale verbindingen. Dit parallelle wegenpatroon 
versehilt sterk van bet radiale stelsel van de esdorpen. Func-
tioneel beschouwd is een weg in bet oude agrariscbe landsebap 
een communicatiemogelijkheid tussen de hoeven onderling, tus- 
sen de boerderijen en de bedrijfsbases, of tussen de nederzet-
tingen. In een geconcentreerd esdorp vervulden de wegen uit- 
sluitend de twee laatstgenoemde functies, waardoor bet radials, 
rivierkruisende verbindingssysteem noodzakelijk was. In een 
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wegdorp kon een weg de eerstgenoemde en de laatstgenoernde 
functie vervullen. Oat er meestal twee (soms zeus drie) paral-
lelle wegen liepen, vloeide voort uit de omstandigheid, dat de 
oude prehistorische verbindingswegen de hoogste delen van de 
zandruggen volgden, doch dat juist hier door de lage grondwa-
terstand geen geschikte bouwlandgrond, waarbij de boerderij 
werd gebouwd, aanwezig was. 

Het wegenstelsel van de zandruggen was, in tegenstelling tot 
het esdorpwegensysteem, riviermijdend. De rivieren waren in 
Zuid-Friesland en Zuidwest-Drente vooral in het winterhalfjaar 
vrij breed en werkten daardoor belemmerend op contacten met 
de "gundse kaante". Als voorbeeld hiervan moge dienen, dat het 
dialect van twee dorpen tegenover eikaar aan de Linde gelegen, 
meer kan verschillen dan van twee nederzettingen welke op een 
veel grotere afstand van elkaar op dezelfde zandrug liggen, 

Het parallelle wegensysteem bracht echter wel de noodzaak 
mee, dwars hierop stegen, singels of driften aan te leggen. 
De terminologie voor deze wegen gelijkt op die, welke we in 
het Drentse esdorp aantroffen; de functie ervan is ook vrijwel 
gelijk, daar ze in beide landschapstypen als verbindingen tussen 
de boerderij en de verschillende veiddelen dienden. 

De eigendom en het onderhoud van de wegen berustte bij de 
aanliggende hoeven (p.11). Een duidelijke overeenkomst met het 
wegenonderhoud in de esdorpen is aanwezig. In de wegdorpen 
werd ieders aandeel hierin bepaald door de breedte van zijn 
hoeve, in de esdorpen werd een weg, dijk of waterloop "gesla-
gen" naar de waardelen, die te vergelijken zijn met de weren 
van de wegdorpen. 

De kerk staat in het wegdorp op een centrale plaats, dicht 
bij de occupatie-as, Aan de ligging van de kerk zijn in het al-
gemeen geen gevolgtrekkingen over de ouderdom van een neder-
zetting te verbinden. Weliswaar staat in de meeste oude weg-
dorpen de kerk geheel in de hoevenrij, doch er zijn jongere weg-
dorpen waarin ze even centraal is gelegen. Het hing er voor-
al vanaf, op welke plaats de parochianen grond beschikbaar stel-
den. Evenals in sommige esdorpen (Havelte bijv.) kreeg de kerk 
daardoor wel eens een excentrische ligging, doordat men deze 
achter de bouwlandgordel plaatste. Als reden hiervan is genoemd 
dat men geen kostbaar bouwland verloren wilde laten gaan (p.19). 
Wellicht zal ook het feit, dat op de gedoteerde strook grond 
soms reeds een boerderij stond, de oorzaak zijn geweest dat 
men het kerkgebouw buiten de hoevenrij zette. 

2. De verkavelingsvorm en de veiddelen. 

In het wegdorpenlandschap is het dorpstoebehoren loodrecht op 
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de occupatie-as gepereeleerd in stroken, die evenzoveel bedrijfs-
eenheden vormden. Deze "weren" zijn oOrspronkelijk eigenlijk 
smalle stroken van een "Landschaftskomplex" (p.  19). De aan-
wezigheid van z. g. "restvelden" in de zeventiende en achttiende 
eeuw toont aan dat sommige dot-pen toen nog niet "vol" waren. 
De bewoningsrijen van naburige wegdorpen waren toen nog door 
stroken woeste grond van elkaar geseheiden. Ook kon door het 
Eeleideliik zijwaarts uitdijen van een wegdorp aan de rand van 
het dorpstoebehoren een divergerende percelering ontstaan, ni. 
daar, waar de kavellijnen van het naburige dorp een jets andere 
richting hadden. Bouwlanduithreiding vond binnen de bestaande 
hoevestroken plaats in de veidgordel, doch nieuwe boerderijen 
werden gesticht op het gunstige overgangsgebied tussen hoge en 
middeihoge gronden. Het Zuidoostfriese en Gaasterlandse nj-
vormige esdorp en het snoeresdorp zijn ook wat dit betreft als 
overgangen tussen het kernesdorp en het wegdorp te interpre-
teren. 

In de Zuidfriese wegdorpen was de veldnaarn "brink" (fig. 3) 
in gebruik voor het randgedeelte van het en (p.20). Zoals is 
opgemerkt, is dit de oudste betekenis van het woord; in de ken-
nesdorpen groeiden de enfranden van de bij elkaar gelegen boe-
renhuizen aaneen tot 66n of meer dorpsruimten. Het is dan ook 
niet verwondenlijk, dat de Zuidwestdrentse wegdorpen geen "brin-
ken' in de betekenis van "randgedeelte van het erf" kenden, 
omdat in de esdorpen die als moederdorpen functioneerden, de 
term immers niet meer in de oude betekenis aanwezig was, 
doch uitslujtend als perceelsnaam in hooj- of weiland. In de nj-
vormige esdorpen had men bninken in de betekenis van erfdelen 
welke, naast e].kaar gelegen. tezamen 6ên langgerekte mandebrjnk 
vormden. Zuidoost-Friesland vormt in dezen dus een ovengangs-
gebied; ten westen ervan vi.nden we de wegnederzettingen met 
los van elkaar liggende bninken, in do nederzettingen ten oosten 
van de nijvormige esdorpen zijn de enfranden tot êên of enkele 
dorpsruimten geintegreerd. 

In de wegdorpen is in de percelening van het terrein dat het 
dichtst bij de boerderijen ligt, een analogie met de "worth"-
structuur van de kerngedeelten van de esdorpen (p.78. 79. 
114) te constateren. In dit vet-band kan eerst worden gewezen 
op de vermoedelijke relatie tussen de termen "woerd" en "weer", 
welke beide op een in pniv-eigendom zijnd perceel betrekking 
hebben(p. 183,222). De toponiemen "(huis)weer" en "(huis)woerd" 
(p. 142) komen zowel in sommige esdorpen als in de wegdorpen 
voor. V&&r de verdeling van de maden en meenten liepen in de 
oudste wegdorpen de weren niet dbbr van de ene tot de andere 
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dorpsgrens; het waren veeleer kortere stukken grond die vanaf 
de occupatie- as het in cultuur gebrachte deel van het dorpstoe-
behoren strookvormig verdeelden. Dit type "weer' troffen wij 
ook aan in een aantal rijvormige esdorpen (p.  81, 83). Het 
versohil tussen een wegdorp-weer en een esdorp-woerd is vnl. 
in de vorm gelegen; was het eerste strookvormig, het tweeds 
perceelstype was onregelmatig van omtrek. Een tweede punt 
van overeenkomst waarop gewezen dient te worden, is het voor-
komen van de "goorn"-percelen in Zuidfriese en Zuidwestdrentse 
wegdorpen. Ongetwijfeld vormen deze goorns in de wegdorpen, 
evenals in de esdorpen, het oudste bouwland, in het algemeen 
lager gelegen dan het eigenlijke, verder achter de boerderij ge-
situeerde akkerland. 

Het bouwland was opgenomen in de parallelle strokenverkave-
ling van het dorpstoebehoren. De kwaliuicatie "Streifen"-esdorp 
met bewoning op de kavels" is dus van toepassing op het weg-
dorp. De naast elkaar gelegen bouwlandstroken van een kiuft of 
van een geheel wegdorp kunnen ook in genetisch opzicht als een 
"Einstreifengewann" worden beschouwd. Een 'Streifengewann' 
is immers, in tegenstelling tot een "Blockgewann", door par-
ticuliere ontginning in parallelle stroken ontstaan (245 p.99). 

Do ongelijkmatige uitbreiding van do verst van de boerderij 
gelegen akkers duidt op individuele ontginning, die op de Drentse 
essen vrijwel niet, doch op de Zuidoostfriese essen wel meer 
voorkwam. De grotere vrijheid in het aangraven mocht de weg-
dorpboer echter afleen binnen de eigen hoevestrook benutten. Het 
"recht van opstrek" gold uitsluitend in die wegdorpen welke op een 
eenzijdig hellend terrein lagen en wear zich een onverdeeld ge-
bied van woeste grond achter de bouwlanden uitstrekte, terwiji 
de laagstgelegen gronden aan de tegenovergestelde zijde aan de 
rivier lagen. In de anders gestructureerde nederzettingen die 
op een tweezijdig hellend landschap lagen, zou men van een be-
perkt of 'uitgewerkt" recht van opstrek kunnen spreken; op het 
moment dat de maden werden verdeeld, was het recht van op-
strek a.h.w. ook in de tussengelegen veidgordel gerealiseerd. 

In hoofdstuk V (p.142) werd reeds gewezen op de merkwaar-
dige percelering en bezitsligging van de Nijensleker bouwlanden 
(fig. 15). De bouwlanden van de meeste van de 15 erven vormen 
hier eigenlijk "Streifen"-essen waarin twee of meer hoeven hun 
akkers in "Gemengelage" hebben liggen. Hoe is deze afwijkende 
Nijens].eker situatie te verklaren? Op het ontstaàn van de ver-
deling in 15 erven zal nog nader worden teruggekomen. flat bin-
nen êên erf de bouwlanden van de in dat erf gelegen hoeven in 
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"Gernengelage" verkeerden, kan zowel een gevolg zijn geweest 
van hoevesplitsing als van gezamenlijke aanleg door nieerdere 
initiale occupanten binnen êên en. De verder noordwaarts ge- 
legen bouwakkers zijn later tezamen door de boeren die op ê'en 
erf woonden, aangelegd en op dezelfde wijze als de overige 
bouwlanden verdeeld. De bouwlanden van êên erf zijn te Nijen-
sleek in de zeventiende eeuw veelal als een "Blockgewann" te 
besehouwen. 

Een andere van het algemene wegdorpenpatroon versehILlende 
situatie treffen we aan te Harich (p.  118), wear in de "gemene 
bou" op de Gaast percelen van verschiflende boeren lagen, die 
echter in hun hoeve ook nog bouwland bezaten. Wat percelering 
en bezitsligging van de bouwlanden betreft zijn dorpen als Nij-
ensleek en Harich te zien als overgangen tussen het rijvormige 
esdorp en het wegdorp. 

Ook toponymisch vertonen de bouwlandcomplexen van de weg-
dorpen overeenkomst met de Drentse "Streifen"-essen. Namen 
als "kortakkers" en "strengen' vindt men in beide landschappen. 
Bovendien had men zowel rond de essen als achter de bouwak-
kers van de wegdorpen een veldwal die de bouwlanden aan de 
veldzijde begrensde en waarvan het onderhoud rustte op de aan-
liggende percelen. 

In de Zuidfriese wegdorpen lag de meente achter het bouw-
land (fig. 3 en 4). De meenten bestonden uit heideveld en slecht 
weiland. Deze werden in de hoger gelegen dorpen op verschil- 
lende wijze, ni. voor schapenhouderij en als weidegrond voor 
het rundvee (meente- of boereweide) benut. In de lager gelegen 
streken werden ze geheel voor de rundveehoudenij gebruikt. De 
meenten zijn, zowel wat betreft ligging als gebruilc, min of 
meer gelijk te stellen aan de Drentse marke- en de Zuidoost- 
fniese mandegronden. Het verschil is, dat in de meenten de per-
celering in parallelle stroken, uitgaande van de bouwlanden naar 
de maden, reeds vast lag en dat de veldgronden van de Drentse 
esdorpen grotendeels onverdeeld bleven tot in de vonige eeuw. 
Ze werden bij partiële verdeling onder de gewaarde boeren ver-
deeld en verloot. 

De omvang van het ontginnen in de veldgordel werd in de weg-
dorpen uitsluitend door bedrijfseconomische factoren (zoals de 
beschikbare hoeveelheid meat en arbeidskracht) bepaald. Een 
marke-orgànisatie, die in de sdorpen de individuele ontginnings-
activiteit in sterke mate beperkte, bestond in de wegdorpen niet. 
Zo'n belangengroep van gewaarde boeren die ervoor waakte dat 
er geen keuters of buitenboel-en aanslagen op het gemeenschap- 
pelijke eigendom pleegden, was in de wegdorpen niet nodig, ow-
dat iedere soolstedebewoner erop kon toezien dat in zijn hoeve- 

237 



strook geen illegale ontginningen plaatsvonden. Stood hij aan-
graving tegen betaling toe, dan was dat zijn zaak. 

Achter het heideveld lag in een aantal Zuidfriese dorpen de 
schutheksloot met het schuthek; aan de rivierzijde hiervan lag bet 
weideterrein en bet dichtst bij de rivier de maden. Ook in son-
niige esdorpen vinden we deze afscheidingen tussen de genoemde 
velddelen. In tegenstelling tot de meeste Brentse kernesdorpen, 
waar de oeverlanden op geringe afstand van de hoge gronden la-
gen, was de oecotopenligging van het wegdorp gunstig voor een 
verschillend gebruilc in bet bedrijf van de achter elkaar gelegen 
zones langs de rivier. 

Dat de langs de rivier gelegen hooilanden bet eerst zijn ver-
deeld, is een noodzakelijkheid geweest door de importantie van 
dit velddeel in de bedrijfsstijl. Be boeveellieid hooi die men 
won, bepaalde het aantal runderen dat men door de winter kon 
brengen en daardoor indirect de boeveelbeid nest die bescbik- 
baar kwam voor bet bouwland. Ook in de Drentse esdorpen wer- 
den de maden eerst, de weiden (landen, meenten) later, in de 
zestiende eeuw en daarna, verdeeld. Be wijze van verdeling van 
de maden en weiden was in de weg- en esdorpen is principe de-
zelfde; men kreeg in bet esdorp "naar zijn waar", in het weg-
dorp naar de hoevebreedte, een deel van de maden of weiden 
toegewezen. 

Dat de hooilanden in de weg- en esdorpen oorspronkelijlc on-
verdeeld zijn geweest, is wel waarschijnlijk, docb over de tijd 
waarin de vefdeling heeft plaats gevonden, is weinig met zeker- 
heid te zeggen. Het is in ieder geval een geleidelijk verdelings-
proces geweest, omdat nog lange tijd 'mande"- en "meente"- 
namen in de maden voorkwamen. Men zou zich in dit verband 
een ontwikkeling kunnen voorstellen waarbij het begrip "meente", 
van oorsprong op bet gebele gebied tussen bouwlanden en ri- 
vier betrekking hebbendo, allengs werd ingeperkt tot de weide- 
en heidegronden en tenslotte, toen de weiden werden verdeeld, 
nog slechts bet beideveld aanduidde. Bit zou dan de verklaring 
moeten zijn van de variatie die bet begrip "meente" in de ver-
schillende nederzettingen vertoont, waar men niet in hetzelfde 
stadium van woeste-grond-verdeling verkeerde (p.24, 173, 196). 
Be termen marke, mande en meente zijn formeel dan ook vrij-
wel ge].ijkwaardig. Toch is bet vermeldenswaard dat in deze 
termen een enigszins verschillende instelling tot uiting komt. 
Be term "marke" wees in de ricbting van een in gezaxnenlijk 
eigendom en gebruik zijnd territorium (marca=grensteken). Be 
"meente"  gaf daarentegen aan, wat in bet uit afzonderlijke hoeven 
bestaand wegdorp nog gemeenscbappelijk was gebleven. Be Zuid-
oostfriese nederzettingen sluiten door het voorkomen van de term 

238 



tImanTI meer aan bij het wegdorp. 

2. Hoeven en weren 

In vrijwel alle wegdorpen aan de westzijde van bet Drents 
plateau is de hoevegrootte oorspronkelijk aangegeven door bet 
aantal roeden dat de hoeve langs de occupatie-as innam. Van 
16 dorpen worden de hoeven in de zeventiende- en achttiende-
eeuwse grondschattingsregisters in roeden (van 16 voet of Ca. 
4,7 in) vermeld. In de overige wegdorpen worden met name de 
kerkelijke goederen in roeden (12-voets roeden) aangegeven. De 
breedtemeting was ecbter ook in de Drentse esdorpen niet on-
bekend; "lijnland" werd in roeden aangegeven (p.200) evenals 
verdeelde weiden, venen of beidevelden. 	 - 

De vraag die rijst, is, waarom in bet ene dorp alle hoeven 
in roeden zijn uitgedrukt en in het andere dorp deze aantallen 
ontbreken. Hoewel dit probleem slecbts zijdelings met de func-
tie en gradatie van de cultuurlandscbapstypen verband boudt, 
dient er toeb bet een en ander over gezegd te worden, omdat bet 
ook enig licbt werpt op de historische aspecten van de middel-
eeuwse occupatie. 

De dorpen waarvan de hoevebreedten bekend zijn, vallen uit-
een in twee groepen. Enerzijds zijn er de Zuidwestdrentse 
wegdorpen die geoccupeerd werden vanuit de ten oosten ervan 
gelegen esdorpen, welk occupatieproces nog nader zal worden 
besproken. De gewaardeelden van bet moederdorp kregen hier-
bij een boevestrook waarvan de breedte verband hield met de 
waardeelsgrootte. Anderzijds is er de groep van 10 Zuidfriese 
wegdorpen, alle in Weststellingwerf gelegen. Het. kan geen 
toeval zijn, dat juist in dit gebied de hoevebreedten uit de mid-
deleeuwen tot bet eind van de zeventiende eeuw, toen ze werden 
vastgelegd in de Floreenkohieren, bewaard zijn gebleven. Het 
is niet waarschijnlijk dat ze pas bij de aanvang van de floreen-
belasting (begin zestiende eeuw) werden vastgesteld, omdat niet 
valt in te zien, waarom de hoevebreedten in de wegdorpen van 
overig Friesland dan niet zouden zijn opgemaakt. Op grand van 
bierna nog te noenien overwegingen is bet aannemelijk, dat de 
dorpen waarvan de roedentallen bekend zijn, in de middeleeuwen 
onder vrij sterke invloed van de bisschop van Utrecht stonden. 
Deze macbthebber heeft de hoevebreedten toen laten vastleggen 
voor bet heffen van tienden en schattingen, of de hoevebreedten 
zijn reeds bij het ontstaan van de nedcrzettingen vastgelegd om 
de novale tienden te innen; deze werden per roede berekend 
(O.U.-L 444, 1165). 

Het macbtsbereik van de bissehop strekte zich in de twaalfde, 
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dertiende en veertiende eeuw in de praktijk in Friesland uit tot 
de Tjonger, Oldeberkoop en Noordwolde, overeenkoinend met 
bet grootste deel van het huidige Weststeilingwerf. (58 p.  89; 79; 
190). De dorpen van Ooststellingwerf en bet dorp Boyl waren 
in politiek-wereldlijk opzicht in bet begin van de dertiende eeuw 
reeds van de bissehop afgekeerd (79 p.  41). In 1328 scheidden 
zij zich ook kerkelijk van Drente af (0. G. D. -I 314, 315; 146-1 
p. 102, 103; 172 p.  308). In bet genoemde Weststellingwerfse 
gebied zijn bijna aile parochies docbterkerken van Steenwijk (58 
p. 82). De constatering dat in Zuid-Friesland de pastoriehoeven 
in "smalle roeden" van 12 voet zijn aangegeven, in tegenstel-
ling tot de 16 voetsroeden voor de overige hoeven (p.33 e. v.), 
moet wel leiden tot de conclusie, dat de dotatie door de "geme-
ne meente" plaats vond vbbr bet vaststellen van de hoevebreed-
ten in roeden, daar men anders immers wel dezelfde roede zou 
hebben gebruikt. Ook op basis van de overweging, dat een 
aantal Weststellingwerfse dorpen die in de achttiende eeuw roe-
dentailen hebben, reeds in bet begin van de dertiende eeuw (als 
de bisschoppelijke macht bier groter wordt) bestaan, komt men 
tot dezelfde slotsom. 

Een hoevenstelsel, waarbij een gelijkheid van, of een bepaal-
de relatie tussen de hoevegrootten bestaat, werd in de Zuidfrie- 
se wegdorpen niet aangetroffen. In de Zuidwestdrentse wegdorpen 
blijken bepaalde breedten frequenter dan andere voor te komen. 
Toch kan men niet verwachten, dat er in de zeventiende eeuw 
nog een duidelijke samenhang tussen de waardelen van het 'es-
dorp en de hoevebreedten van bet daaruit geoccupeerde weg-
dorp is te vinden. Zowel de waardeelaantallen als de hoeve-
breedten ondergingen veranderingen in de drie a vier eeuwen 
welke verliepen tussen de tijd van occupatie en de tijd waaruit 
onze bronnen dateren (omstreeks 1650). 

Desondanks is er uit de zeventiende-eeuwse gegevens nog een 
indruk te krijgen van de wijze van oorspronkelijke occupatie; 
de formele kenmerken van bet wegdorp blijken een zekere sa-
menhang met de institutionele kenmerken van bet esdorp te ver-
tonen. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren. 

In 1642 (S. A. 845) hadden de Vledder boeren tezamen ongeveer 
19 "vorndel" waardelen. Dit waren dus geen voile waren, zoals 
Linthorst Homan (141 p. 84) opmerkt, doch kwart aandelen, door 
splitsing uit waarscbijnlijk vijf voile waren ontstaan. In 1942 
was bet aantal gewaarde hoeven van Vledder 15. Nijensleek is 
een vrij jonge nederzetting, ontstaan in de dertiende of veer-
tiende eeuw. Het wordt pas in 1402 (0. G. D. -11 1130) vermeld en 
is dan nog niet 'volgroeid", omdat bet slechts de helft van de 
muddepacbt die de Vledder boeren moesten opbrengen, hoefde 
te leveren. De kans dat Nijensleek na 1300 is ontstaan, achten 
wij groter dan dat bet reeds hiervoor zou zijn geoccupeerd, zo-
als Linthorst Homan (141 p.  65) stelt. De Vledder boeren ont- 
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vingen, toen bet "Nije sleek" of "slyc" (een veengebied, Mnl. 
Hwb. p. 547) werd verdeeld, elk een "weer" die in breedte over-
eenkwam met de grootte van hun "vorndel". Zo ontstonden de 
15 erven van Nijensleek, die tot na 1800 worden vermeld. De be-
woners van de erven werden "erfboeren" genoemd (S. A. 858, 
1742) en de erven heetten ook wel "vorndels" of "vyrendelen" 
(Inv. arch. Hasselt 434), hetgeen duidelijk de relatie met de Vled-
derse waardelen aangeeft. 

De erfbreedten van Nijensleek zijn slechts of te leiden uit de 
roedentallen van de 21 hoeven en uit de kaart van de bouwland-
meting (1642, S. A. 845; fig. 15). Be breedten zijn daarom slechts 
bij benadering aan te geven. Toch zijn omstreeks 1640 10 van 
de 15 erven van Nijensleek correlerend met waardelen to Vledder, 
als we ervan uitgaan, dat een gewaardeelde boer-uit Vledder 
voor elk "vorndel" ca. 20 roeden in bet "Nije slyck" kreeg toe-
gewezen, nl. de lengte van de Nijensleker occupatie-as (ca. 380 
roeden) gedeeld door 19 (het aantal "vorndels"). Hierbij gaan 
we er bovendien van uit, dat de waardelenverhouding onder de 
Vledder hoeven weinig verandering heeft ondergaan tussen de 
veertiende en de zeventiende eeuw. Dat deze hypothese niet on-
waarschijnlijk is, wordt ten eerste reeds aangegeven door de 
correlatie tussende meesteNijensleker erven en de Vledder vorn-
delaantallen. Ten tweeds wordt in Vledder een kwart waardeel 
verbonden met 6 mud bouwland (S. A. 367) en deze verhouding 
is bij vrijwel alle gewaarde hoeven aanwezig. 

Nijeveen had in 1477 27 erven (146-I p.81), in 1650 waren 
er 79 (tabel 10). Bij het begin van de occupatie van Nijeveen 
zal het aantal Havelter boeren dat het "Nije veen" (Hesselre-
vene, O.G.D. -I 131, 232), dat in de Havelter of Hesselter mar-
ke lag (113 p.88), verdeelde, ca.22 hebben bedragen. In 1310 
(Reg. Arch. Bs. Utr. 163) wordt er nl. van 22 huizen te Havelte 
gesproken, terwijl op Hesselterveen de occupatie nog maar kort 
daarvoor was begonnen; van ieder huis, dat op een Nijeveense 
"hoeve" (bedoeld is een "weer") werd gebouwd, moesten de be-
woners jaarlijks een "cop" boter geven. Het aantal voile waren 
in de Havelter marke bedroeg eveneens 22 (142 p. 43, 44; P.  185). 
Bij de yerdeling van het veen zou een Havelter boer op een voile 
waar dus een strook die 1/22  van bet aantal roeden van de occu-
patie-as breed was, d. i. ongeveer 20 roeden, hebben gekregen. 
Door de vele hoevesplitsingen te Nijeveen en eveneens door de 
versnippering van de waardelen te Havelte (in 1809 waren er 55 
gewaardeelden, A. K. M.68*) is er in deze beide nederzettingen 
van een correlatie tussen waardelen en hoeven weinig meer te 
ontdekken. Wel is bet opvallend, dat hoeven van 7f roede breed 
in Nijeveen in de zeventiende eeuw veel voorkomen (S. A. 845) 
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en dat we in Havelte nog in 1809 (A. K. M. 68*) de hiermee over-
eenkomende waardeelsgrootte van 3 paardeweiden relatief vaak 
aantreffen. 

Tussen de waardelen van Wapse en de weren van Wapserveen 
zijn ook enige correlaties aan te wijzen; in Wapserveen vinden 
we nogal wat hoeven van 18 roeden breed, terwiji in Wapse het 
hieri-nee gelijkstaande aantal van anderhali "achtendelen waar-
deels" ook meerdere malen aanwezig is (S. A. 845). Door de ont-
ginningsactiviteit van het klooster te Ruinen (later te Dikninge), 
aismede door de invloed van de beer van Ruinen, is de ontgin-
ningsgeschiedenis van Ruinerwold gecompliceerder. Tussen de 
Ruiner waardelen en de Ruinerwoldse hoevebreedten is dan ook 
in de zeventiende eeuw vrijwel geen correlatie te vinden. 

Hoewel de relaties tussen de Zuidwestdrentse esdorpen en de 
daaraan grenzende wegdorpen nog nader zullen worden belicht, 
kan toch een verband tussen de waardelen van de esdorpen en 
de weren van de wegdorpen aannemelijk worden geacht. Wel 
inoet worden opgexnerkt, dat volkon-ien bevredigende bewijzen 
hier moeilijk zijn te geven. Enerzijds is dit te wijten aan het 
ontbreken van voldoende arehivalische gegevens doordat de oc-
cupanten hun activiteiten lang niet dltijd schriftelijk lieten vast-
leggen; en wat ervan wel is opgetekend, is later veelal verb-
ren gegaan. Reconstructie van de ontginningsgeschiedenis nit de 
waardelen en hoevebreedten zoals we die van enkele eeuwen na 
de occupatie kennen, is een opgave die ableen tot een bevredi-
gend resultaat kan beiden wanneer albe beschikbare archivali-
sche en toponymische gegevens in een diepgaande 'ease-study" 
van een esdorp-wegdorp- coinbinatie worden benut. 

Ook in funetioneel opzicht zijn er overeenkomsten tussen de 
waardelen en de "weren". Waardeeb en hoevebreedte waren beide 
bepalend voor de omvang van de rechten en plichten van de hoe-
vebewoner, zoals het recht van inscharing in de gemene weiden, 
het recht op de woeste grond .en de onderhoudsplicht van wegen 
en sloten. Men zou de hoevebreedte in de wegdorpen een gere-
aliseerd of ruirntelijk waardeel kunnen noernen. Zowel de waar-
delen als de weren waren verkoop- en splitsbaar, bij voorkeur 
aan marke-, resp. dorpsgenoten. De bepabingen welke in Drente 
bij verkoop van een waardeel golden (Joosting M. p. 40, 41; 112 
p. 25), zijn vrijwel gelijk aan de kenmerken van het recht van ni-
aarnexning in de wegdorpen (p.52). Het recht van koop kwam 
hierbij achtereenvolgens toe aan de 'sibbe" (bboedverwanten), 
de "swette" (naastligger), de "binnenbuur" en de "buitenbuur". 

Men kan de vergelijking echter nog verder doortrekken. On-
getwijfeld is het onjuist te veronderstebben dat de waardeels-
grootte van de versehillende hoeven in êên dorp oorspronkelijk 
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gelijk is geweest. Toen de waardelen werden vastgesteld in de 
dertiende eeuw (p. 182 e.v.) zal in de esdorpen geen gelijkheid 
in hoevegrootte meer zijn geweest. Het ligt voor de hand dat 
men de grootte van ieders waar baseerde op de oppervlalcte 
bouwland; de relatie hiertussen is in vele esdorpen in de ze-
ventiende eeuw flog in min of meer duideiijke vorm aanwezig. 
Doch ook bet opslagrecht in de gemeenschappeiijke weiden werd 
op de waardeelsgrootte gegrondvest. In de wegdorpen bepaalde 
de hoevebreedte in beginsel evenzeer het scharrecht of de wei-
de- of hooiiandoppervlakte en daardoor de opperviakte bouwiand 
die men kon bemesten. 

De situatie in de nederzettingen rond bet Bergumermeer, waar 
met name te Eestrum bet scharrecht afhankelijk was van bet 
bouwlandbezit, werd reeds vergeleken met de relatie die er in 
de hoevestroken van de wegdorpen tussen bouwlandareaai, hoe-
vebreedte en scharrecht bestond (p.  92 e. v.). Deze relaties 
bieken functioneel in plaats van eenzijdig rechtshistorisch te 
moeten worden ginterpreteerd. 

Eén vraag, die bij de bespreking van de Zuidfriese hoevebreed-
ten niet werd aangeroerd, is in het kader van de gradatie en 
de 'uitstraling" tussen de onderscheiden nederzettingsvormen 
wel van belang. Is er, met het oog op de vermoede relatie tus-
sen de Zuidwestdrentse es- en wegdorpen, een soortgelijke over-
eenkomst tussen de Zuidoostfriese esnederzettingen en de ten 
westen ervan gelegen wegdorpen? Waarschijnlijk is een derge - 
lijke relatie oorspronkelijk wel aanwezig geweest, doch door bet 
ontbreken van middeleeuwse gegevens en door de vage instituti-
onele structuur van de Zuidoostfriese esdorpen blijkt deze nau-
weiijks aan te tonen. 

Makkinga moet ongetwijfeld opgevat worden als één van de 
"inge"-nederzettingen van Oosterwolde; met een 'ga", een land-
schap. heeft de naam van het dorp niets te maken (180 p.43; 
159 p.  313, 314). Oosterwolde wordt reeds in 1207 vermeid 
(0. U. -I. 580), Makkinga ontbreekt in de overigens voiledige lijst 
van vijftiende -eeuwse paroebies (Scbwartzenberg I. p.367) en wordt 
pas in 1525 verrneid (it. v. d. A, -W p.  14). Voorts waren de kerken 
van Oosterwolde en Makkinga beide gewijd aan de H. Bonifatius. 
Is de wijze van occupatie van Makkinga dezeifde als die van de 
Zuidwestdrentse wegdorpen? De sterk gebroken bewoningsrij, die 
in een aantal "kiuften" is te verdelen (Veurburen, Middeiburen, 
Twytel, Veneburen) doet vermoeden dat het gebied geleidelijk van-
uit het oosten werd geoccupeerd in de vorm van kamphoevenves-
tigingen welke later tot gebuebten uitdijden. De percelering iaat 
dit ook zien; vertonen Buttinge en Hoog-Duurswoude onder Oos-
terwolde-nog een esachtige verkaveling, het naburige Laag-Duurs- 
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woude is reeds geheel opstrekkend verkaveld. Tvliddeleeuwse ge-
gevens zijn er verder over Makkinga niet. flat het tot de 12 pa-
rochies behoorde, die zich in 1328 (146-I p.  104) afscheidden van 
Drente moet men met Gosses (79 p.41,42) onwaarschijnlijk achten, 
want de plaats komt ook niet in de schattinglijst van 1408 
(Scbwartzenberg-I p.  367) voor. Ook de Beneficiaalboeken (1543) 
brengen ons niet veel verder. Uit de vermelding dat de pasto-
ne van Makkinga "drye weer landes by roeden gerekent acht en 
twintich" breed was, zou men kunnen afleiden dat een weer on-
geveer 9 roeden mat, doch met de weren kunnen ook hoeve-
stroken zijn bedoeld die niet even breed waren en op vérschillende 
plaatsen in het kerspel lagen (p.48). Zowel te Makkinga als te 
Oosterwolde worden "bouhuysen" genoemd; in Makkinga zouden 
het hoeven van maximaal 28 roeden breedte zijn (B. B. p.  43), 
overeenkomend met de gemiddelde hoevebreedte in 1640 en met 
de grootte van de pastoriehoeve. 

Het geheel samenvattend, lijkt de occupatie van Makkinga Met 
in ê'en keer in een gebied dat onder de Oosterwolder hoeven 
werd verdeeld, te hebben plaatsgevonden. Bet is waarschijn-
lijk een langzaam voortschrijdende ontginning geweest, die via 
enkele kamphoevennederzettingen van bet dorp Oosterwolde 
uitging. Bet Makkingase dorpsgebied moet this vbbr de occupa-
tie "niemandsland" zijn geweest; dit is in zoverre verklaarbaar, 
dat Oosterwolde met zijn vele kamphoevengehuchten geen strak. 
ke  marke-organisatie kende, waardoor kolonisatie in de aangren-
zende woeste grond ten westen van het dorp heel goed mogelijk 
was. 

Of Langedijke op dezelfde wijze als een vestiging vanuit Ap-
pelscha is ontstaan, valt met nog minder zekerheid te zeggen. 
De percelering en de nederzettingsvorm zijn bier regelmatiger 
dan in Makkinga. 'De Bult", aan de zuidoostzijde van de occu-
patie-as van Langedijke, behoort onder Appelscha en zou als 
het begin van een reeks kamphoevenvestigingen langs "de dijk" 
(de weg) gezien kunnen worden. Bet toponiem "weer" komt in 
Langedijke niet voor. De nederzetting Appelscha is wel veel 
ouder dan Langedijke. Ze worden resp. in 1247 (A. D. 23) en in 
1525 (It. v. d. A. -IV p.  14) voor het eerst vermeld. Bet randschrlft 
van de klok te Langedijke, dat Popping (198 p.  72) en Oosterwijk 
(190 p.  45) aanvoeren als argument voor het ontstaan van deze 
plaats vbbr 1300, lijkt erg zwak als bewijs. 

Voorhet overige blijven relaties tussen nederzettingen als bijv. 
Fochtelo en Weper, Kolderwolde en Koudum, weinig meer dan 
vage vermoedens die door toponiemen en occupatievormen wor-
den opgeroepen. Een nauwkeurige bestudering van elk "koppel"  
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kan ongetwijfeld meer grond aan dergelijke hypothesen versehaf-
len. 

De tweeds vraag waarmee wij ons bezig moeten houden, is, 
of er eveneens een zekere formele overeenkomst tussen de oude 
en jongere wegdorpen bestaat, of een gradatie die door de ge-
nese kan worden verklaard. 

Tot de "oude wegdorpen" In Zuid-Friesland rekenen wij 01-
deberkoop, Oldeholtpade, OI.deholtwolde, Oldelamer, Oldetrijne, 
Steggerda en Boyl; wellicht behoren oak Ter Idzard, Scherpen-. 
zeel en Donkerbroek erbij. tilt de formele kenmerken Is af te 
leiden dat deze nederzettingen ult kleine "Streifen"-es•gehuchten 
door zIjwaartse uitbreiding kunnen zijn ontstaan (p.233). Het is 
opmerkelijk, dat in deze dorpen veelal een enigszins gebroken 
bewoningsrij aanwezig is indien de fysische omstandigheden 
dit mogelijk maakten. 

De jongere wegdorpen die men o. a. op grand van de dorps-
naam uit de oude wegdorpen ontstaan most denken, vertonen in 
hun hoevebreedten welnlg gelijkenls met bet moederdorp. De ge-
middelde hoevebreedte in roeden en de breedte van de pastorle-
hoeve lopen in de beide typen dorpen vaak sterk ulteen. Wel 
treffen we in de jonge wegdorpen veel "weren"  aan In de bete-
kenis van hoevéstroken. Of er oorspronkelijk een bepaalde re-
latie tussen de hoevegrootte van moeder- en dochternederzet-
tingen heeft bestaan, welke door versnippering en samenvoeging 
van hoeven geheel verloren ging, is niet vast te stellen. Tus-
sen de mogelijke wijzen van occupatie (in êên keer door verde-
ling in "weren" of geleidelijk door opschuiving van de bewoning 
vanuit een oude kern) is op grand van de hoevebreedten geen 
gefundeerde keuze te maken. De formele kenmerken verraden 
dus niet de wijze van inbezitneming. Oak is er geen gradatie 
in formele kenmerken tussen de oude en de jonge wegdorpen 
behalve de gebroken resp. Iineaire bewoningsrij. De gelijkvormIg-
held van bet natuurlijke landschap van de wegdorpen is onge-
twljfeld de verkiaring van het felt, dat de wijze van initlale oc-
cupatie zo onduidelijk ult het cultuurlandschap naar voren komt. 
In het kader van een korte landschapsgeschiedenls zuflen de his-
torische factoren verderop nog aan de orde komen. 

c. De institutionele kenmerken 

In de Zuidwestdrentse, Zuidfriese en Gaasteriandse wegdor-
pen was geen van de delen van bet dorpstoebehoren in gemeen-
schappelljk elgendom. GemeenschappeiIjk gebruikt werden de 
weilanden, de woeste grond en ten dele de hooilanden (voor- en 
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naweide). In de zeventiende en de achttiende eeuw waren er in 
Zuid-Friesland minder meenteweiden dan in Zuidwest-Drente en 
in Gaasterland. Het is niet zeker op welke basis de weiderech-
ten in het eerstgenoemde gebied waren verdeeld. Vernioedelijk 
mocht men per 'eên, elders per twee roeden hoevebreedte ê'en 
rund inseharen. Deze verhouding bestond ook in de Zuidwest-
drentse wegdorpen. In een dorp, waar het weiden op grond van 
ieders aantal scheren gemeenschappelijk plaatsvond, kan men 
van een weidemarke spreken. Dergelijke weidemarken kwamen 
tot in de negentiende eeuw minder veelvuldig in bet westelijke 
deel van bet zandruggengebied voor dan in de zone die ann bet 
esdorpenlandsehap grenst. 

Organisatorisch vertoont bet wegdorp vele punten van over-
eenkonist met het esdorp. De marke, als collectiviteit van ge-
waardeelde boeren, vindt hear parallel in de 'gemene meente", 
de gezamenlijke "erfboeren" of de bewoners van een "soolstede" 
of "bouwbuis" in de wegdorpen. Bet verschil tussen de beide 
organisatievormen is, dat bet in de wegdorpen in mindere mate 
tot bet ontstaan van een beheersorgaan voor de weiden en woes-
te gronden kwam. Door hear collectivistische karakter groeide 
de marke uit tot een instelling, die zich met alle mogelijke as-
pecten van het leven in een esdorp ging bezighouden. In bet 
wegdorp bleef de bemoeiing van de "gemene meente" veelal be-
perkt tot enkele gemeenschappelijke belangen, zoals dotatie van 
goederen ann de kerk, ordehandhaving en rechtspraak. Men zou 
bet generaliserend ook zo kunnen zeggen, dat de onregelinatige 
structuur van bet esdorpenlandschap an de veel regelmátiger 
opbouw van bet wegdorpenlandschap zich uitten in een resp. 
gecompliceerde en een eenvoudige rechterlijke organisatievorm. 

d. De bedrijfsstijl 

Functioneel is de bedrijfsvorm te beschouwen als de struc-
tuur waarin de oecotopen-uitrusting van bet dorpstoebehoren tot 
uiting komt. 

In bet Zuidfriese wegdorp kan de verhouding tussen de opper-
vlakten akkerland, wei- en booiland en woeste grond ruwweg 
gesteld worden op 1 4 5. (p.54). De Zuidwestdrentse weg-
dorpen hadden relatief meer wei- en booiland, doch evenveel 
bouwland, zodat ze wat bedrijfsstijl betreft toch in sterke mate 
aansloten bij de Drentse esdorpen. De verhouding in de esdor-
pen was op bet Drente plateau voor de genoemde velddelen on-
geveer 1 : 2 7. De Zuidoostfriese esdorpen, die ook wat ne-
derzettings- en perceelsvorni aangaat overeenkomst met het 
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Drentse esdorp vertonen, hadden deze correlatie eveneens. De 
Gaasterlandse esdorpen en wegdorpen hadden veel minder woeste 
grand, doch naar verhouding meer wei- en hooiland, waardoor 
het bouwlandareaal er niet veel van bet Drentse esdorppercen-
tage (Ca. 10 pct.) afweek (p. 121). 

In bet gehele gebied ten westen van bet Drents plateau was 
de bedrijfsstijl gericht op de akkerbouw, met name op de ver-
bouw van rogge. Rotatie van de roggeverbouw met eilcehakhout-
begroeiing of braak werd in de wegdorpen, evenals op de Drentse 
essen, toegepast. De bernesting gesehiedde overal door nñddel 
van plaggenmest. In de hoger gelegen oostelijke wegdorpen werd 
bet tekort aan hooi- en weiland gecoinpenseerd door bet benut-
ten van de grate oppervlaicte woeste grand door middel van de 
schapenhouderij; ook in dit opzicht sloten deze nederzettingen 
geheel aan bij bet Drents plateau. 

De boerderijvorm, waarin zowel de bedrijfsstructuur (en uit-
eindelijk ook de landschapsstructuur) als een zekere traditie tot 
uiting komen, is in bet wegdorp verwant aan bet Drentse schuur-
loze langhuis. In de zich noord-zwid uitstrekkende zone langs de 
middenlopen van de Zuidfriese en Zuidwestdrentse riviertjes 
werd bet oude staldeeltype gewijzigd in een dwarsdeeltype, dat 
later met een dwarsschuur of een verlengde schuur went ver-
groot. De verbeterde ontwatering van de oeverlanden gaf bier 
de beschikking over meer wet- en hooiland. 

e. Samenvatting 

De wegdorpen op basis van gemengd bedrijf in bet zandrug-
gengebied aan de westzijde van bet Drents plateau vertonen in 
torrneel en institutioneel opzicht weinig variatie. Van een gra-
datie in de kenmerken valt nauwelijks iets te bespeuren; hoog-
stens blijkt uit de occupatievorm een vermoeden over de oor-
spronkelijke wijze van inbezitneming te kunnen warden geput. 
Het fysisch milieu heeft in dit gebied echter een dergelijk een-
vormig karakter, dat de initiale occupatiewijze geen variërende 
werking op bet cultuurlandschap nitoefende. Alleen in de grens-
zone met de esdorpen komt de genese van de wegdorpen onder 
meer in de relatie tussen de hoevebreedten en de esdorpwaar-
delen naar voren. 

Punctioneel is bet wegdorp een cultuurlandschapsvorrn, waar-
in bet streven tot uiting komt, zich in een van bet Drents plateau 
afwijkend natuurlijk landschap (in die zin, dat de oecotopen in 
aanwezigheid en situering verschilden), eenzelfde autarke agrari-
sche bestaanswijze te creëren. 
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6. CONCLTJSIES 

In bet voorgaande werden de formele en institutionele ken-
nierken in bun functionele afhankelijkheid van elkaar in de on-
derseheiden landscbapstypen vergeleken met die van bet Drentse 
esdorp. 

Hieruit bleek in de eerste plaats, dat er in bet algemeen ge-
sproken een "Abstufung" van esdorpkenmerken naar bet westen 
toe aanwezig was. De gradatie, die op de overgang van de es-
dorpen naar de wegdorpen bet meest de scherpte van een breuk-
lijn droeg, was voor een groot deel te veridaren uit de gege-
venheden van het natuurlijke landschap. De I.igging, de vorm en 
de mate van aanwezigheid van de verscbffleude oecotopen (vooral 
de voor bouwland geschilcte grond) bepaalden binnen bet dorps-
toebehoren bet formele aspect van bet cultuurlandschap in hoge 
mate. In elk nederzettingstype bleek de grote voorkeur van de 
occupanten voor vestiging in de oecotopen-grenszone tussen bo-
gere en lagere gronden. 

De institutionele kenmerken vertoonden een minder grote a-
riatie dan de formele. Deze kenmerken op institutioneel gebied 
zijn enerzijds three4 afhankelijk van de natuurlijke gegevenheden, 
anderzijds van de tijd en de omstandigheden van de oorspron-
kelijke inbezitnemirfg. Doch de gelijkmakende tendens, die a. h. w. 
neutraliserend werkte op de biervoor genoemde factoren die de 
institutionele aspecten beinvloedden, komt van de zijde van de be-
drijfsstijl. Daarom zijn bijv. de weiderechten, die functioneel 
ten opzicbte van de bedrijfsstijl zijn te interpreteren, in het 
gehele gebied ten westen van bet Drents plateau slecbts in ge-
ringe mate varièrend. 

Bij de verklaring van de kenrnerken van de cultuurlandschaps-
typen bleek dat bepaalde formele en institutionele aspecten (zo-
als de boevebreedten en de scbarrecbten) verband bouden met 
een "uitstraling" (p.  208), zonder dat deze occupatiebeweging zich 
in bet cultuurlandscbap manifesteert op een onmiddellijk over-
tuigende wijze. Integendeel, ogenscMjnhijk gelijke cultuurland-
scbapsvormen .kunnen door de gelijke voorwaarden die de natuur 
en de eveneens gelijke eisen die de mens stelt, op gebeel ver-
schillende wijze zijn geoccupeerd. 

Itesumerend is te stellen dat het cultuurlandschap van bet ge-
bied aan de westzijde van bet Drents plateau de historisebe fac-
toren, i. c. de wijze van oorspronkelijke inbezitneming, slecbts 
plaatselijk last doorschemeren. Veelal most de onderzoeker op 
bet idee van een bepaalde "uitstraling" gebracbt worden door een 
toponymiscbe of een institutionele eigenaardigbeid. Ms mogelij-
Ice uitstralingen of occupatiebewegingen kwamen in bet voorgaan- 
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de met name de ontstaanswijze van de wegdorpen alt de esdor-
pen an de rand van that ]Jrents plateau naar voren, aismede de 
uitgroei van jonge alt oude wegdorpen. 

Omdat bet beeld dat we tot ma toe van de occupatiegeschiede-
nis gekregen hebben een fragmentariseh en vaag karakter ver-
toont, heeft hot zin om de resultaten van het voorgaande onder-
zoek tegen een ruimere achtergrond te plaatsen. Daze achter-
grond, die door het gebrek aan gegevens toch nog Met en daar 
een letwat hypothetisch beeld vertoont, is tot stand to brengen 
door die historische aspecten, welke niet direct tot uiting kwa-
men in hot cultuurlandschap doch hot wet mede beinvloeden, kort 
to schotsen. 

C. Gradatie on "uitstraling" in het leader van de middeleeuwse 
occupatiegeschiedenis. 

1. INLEIDING 

Het geografische beeld dat in het voorgaande tot stand kwam, 
verkreeg een historische dimensie telkens wanneer tot vericlaring 
van de 1.andschapskenmerken werd overgegaan. Deze dimensie 
bleef echter vaag omdat ze slechts bier en daar aan bet dag-
licht trail. In bet kader van een korte bewoningsgeschiedenis 
zal thans worden getracht om dezo historische achtergronden te 
verduidelijken. 

Fen principieel uitgangspunt is hierbij, dat men aan iedere 
noderzetting een natuurlijke oxpansiedrang dient toe te schrij-
von. Doze neiging tot expansie koint voort uit de bevolkings-
groel in eon milieu dat aan bet aantal occupanten met een au-
tarke bostaanswijze en met eon zeker stroven naar welvaart be-
bepaalde beperkingen oplegde. 

Hoewel er van do dernografie van de middeleeuwen nag maar 
weinig bekend is, kan men er toch wel van uitgaan, dat tussen 
do achtste en de veertiende eeuw (do tijd waarin de bewonings-
gesehiedonis van bet hier behandelde gobiod zich zo good als 
geheel voltrekt) hot bevo]kingsaantal van hot pleistocene gebied 
aan de westzijdo van bet Drents plateau minstens vordrievoudigde. 
Het aantal inwoners van de Friese Woudon onstroeks 900, dat 
Slicher van Bath (233 p.  100) noemt, lijkt to hoog geschat; do 
auteur ziot doze mogelijkheid zeif ook onder ogen. Slicher van 
Bath noemt een aantal van 5. 500 inwoners op grand van meer 
dan 100 dorpsnamen. Bit laatste aantal is ongetwijfeld te hoog, 
daar bijna alle zestiende-eeuwse dorpen in dat geval reeds on-
streeks hot jaar 900 zouden mooten hebben bestaan. Net  is niet 
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juist, ervan ult te gaan, dat een toponiem van een nederzetting 
steeds op een bewoond dorp slaat, ook houdt de auteur geen 
rekening met de mogelijkheid van verplaatsing van nederzettin-
gen. 

De expansie vanuit een nederzettingskern zal in haar omvang 
op een bepaald ogenbU.k worden bepaald door de mogelijkbeden 
van het natuurlijke landschap, door de tijdsduur welke is ver-
lopen sinds het begin van de occupatie en door de omstandigheden 
(fysische, economische, historische) the in deze tijd heersten. 
De Jongste nederzettingen zullen dus de geringste mate van TIUit_ 
groei" of "uitstraling" vertonen. 

2. PE PERIODS TOT DE ELFDE ESUW 

Gedurende het grootste deal van deze tijd ligt het vrijwel on-
bewoonde zandruggengebied van Zuid-Friesland en Zuidwest-
Drente tussen twee reeds vroeg geoccupeerde en relatief dicht 
bevolkte streken, nl. de Friese kleistreken enerzijds en het 
Drents plateau anderzijds. Vroege sporen van aanraking tussen 
deze twee gebieden zijn o. a. de diervondsten in de terpen en 
de import van gerst door de kustbewoners (118 p.  89). Men 
Ican echter vaststellen dat deze contacten geen weerslag van 
betekenis hebben gevonden in de "Geestrand'. De Friese Wou-
den zijn tot ver in de middeleeuwen merkwaardig "leeg". Ms uit-
zondering geldt het gebied aan de bovenloop van de Tjonger. 
Keuning (118 p.89) ziet hierin de aanvang van een contactmo-
gelijkheid die zich noordwaarts via de streek rond het Bergu-
mermeer voortzette naar het Oostergose kleigebied. Van Es 
(60 p.  52) is ervan overtuigd dat de noordelijke Wooden veel 
meer contact met Ooster- en Westergo hadden dan de zuidelijke 
Wouden. Lange de Boorne, die in later tijd als een verbinding 
tussen de Drentse zandgronden en Westergo diende, zijn uit de tijd 
tot de achtste eeuw weinig sporen van cultuurcontact aangetrof-
fen. 

Hoewel de derde terpentijd (500-750 na Chr) door enige vond-
stenuit Opsterland vertegenwoordigd is (162 p.  17), zijn bier voor 
de aanwezigheid van een "dunne honkvaste bevolldng", waarover 
Wybenga (261 p. 69) spreekt met betrekking tot de Noord- en 
Oostnederlandse zandgronden omstreeks 500 na Chr., geen aan-
knopingspunten te vinden. 00k een inventarisatie van Ypey (262) 
toont oostelijk Friesland, Zuidwest-Drente en Noord-Overijssel 
als een vrijwel "blanco" gebied in de vroege middeleeuwen. 

Hoewel wij ons bier bezighouden met de relaties tussen het 
Drente plateau en het pleistocene gebied ten westen ervan, heeft 
het eveneens zin om de invloeden die vanuit het klei- en veen- 
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gebied op bet zandruggengebied werden uitgeoefend, in bet kort 
na te gaan. 

Na de pre-ltomeinse transgressie (10 p.  218) vond in de eer-
ste eeuwen na Chr. door de bevolkingstoename op de klei een 
expansie plaats vanuit Ooster- en Westergo naar de randgebie-
den van de kleistreken, welke doorzette tot in de veengebieden 
(59 p.  527, 533). In de achtste eeuw kwaxn een tweeds occupa-
tiegoli, die zich verder dan de eerste, ni. tot op de westelijke 
uitlopers van enkele zandruggen, uitstrekte (71 p.3; 118 p.78; 
60 p.  91). Langs de Wijde Ee en de benedenloop van de Boorne 
is na de achtste eeuw continue bewoning aanwezig (225 p.  177; 
162 p.17  e. v.). Aan de noordrand van bet Drents plateau drin- 
gen "Marscb"-ixnmigranten binnen langs bet Roder-. Eelder-
en Peizerdiep. (72 p.  531 e. v.). In Friesland zijn deze invloe- 
den tot bet noordwestelijke deel van de zuidelijke Wouden (tussen 
bet Opsterlandse en Dracbtster hoogveengebied) beperkt geble-
yen. Ben ontginning in de vorm van doorgaande hoeven most in 
deze overgangszone van bet Lage lvlidden naar de zandruggen 
niet uitgesloten worden geacht vbbr de elide eeuw; ook elders 
werd in deze tijd reeds op een dergelijke wijze ontgonnen, zo- 
als op Texel (38 p.94) en bij Bedum (84 p.193). Ten aanzien 
van de wegdorpen op bet veen en op de westelijke uiteinden van 
de zandruggen geldt hetzelfde als hetgeen Wildvang (258 p.41) 
opmerkt over bet Noordwestduitse kustgebied: "Die Reibendor-
fer am Rande der Geest sind hervorgegangen aus Kolonisten der 
Niederungsmoore". 

Resumerend is op te merken dat weliswaar bet westelijke deel 
van bet zandruggengebied via bet laagveengebied vôôr de elide 
eeuw enige invloed moet bebben ondergaan van de kleistrelcen, 
doch dat bet eigenlijke Zuidiriese pleistoceen vrijwel onbewoond 
bleef. 

Hoewel er over de ontstaanstijd van de esdorpen geen eens-
luidende opratting is, ken tocb wel gesteld worden dat de aanleg 
van de meeste Drentse essen een aanvang heeft genomen tussen 
de vierde en elide eeuw. Hierbij gaat men ervan nit, dat de es-
sen ongeveer even oud zijn als de nederzettingen waarbij ze 
horen. Waterbolk (253) noemt de tijd van de volksverbuizing als 
de periode waarin we ons de oudste essen ontstaan moeten 
denken. Verscheidene auteurs, zoals Kenning (118, 119), Edel- 
man en Edelman-Vlain (52), Slither van Bath (232) en Naarding 
(182) geven als ontstaanstijd van de kernesdorpen de vierde tot 
de achtste eeuw aan. Daarentegen denkt Niemeier (185 p.73; 186 
p. 230) dat er in de eerste eeuwen na Chr. reeds essen werden 
aangelegd. Van der Hammen (86) komt op grond van C14-daterin-
gen voor de es van Denekamp op de vijfde eeuw vbôr tot de eerste 
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eeuw na Chr. als tijd van aanleg. Over de waarde van deze 
dateringsmethode zijn reeds enicele opmerkingen gemaakt (p.67). 

De occupanten zochten voor de aanleg van de essen vooral 
vrij hoge, drogere zandgronden op. llierbij gaven ze evenwel 
de voorkeur aan terreinen welke niet ver van een riviertje la-
gen (115 p.  80). De afvoer van overtollig water vormde hier geen 
probleem. Vooral de oudere essen an esgedeelten Uggen op vrij 
hoge gronden; het ligt voor de hand, hierbij te denken aan de 
klimaatsverslechte ring, welke nade derde eeuw intrad (118 p.65). 
De jongere uitbreidingen, aismede de later aangelegde essen, 
werden op lager gelegen gronden aangelegd, maar doordat men 
de perceels- en ploegridhting veelal ongeveer recht op de hoog-
telijnen liet verlopen, bereilcte men een redelijke mate van ont-
watering. 

Naast het grondwaterpeil was de structuur van de grond van 
betekenis. De oorspronkelijke occupanten van de esdorpen zoch-
ten niet te moeilijk bewerkbare gronden ml Mortensen (169 
p. 100) zegt hierover: "Schwere Baden mit wenig gegliedertem 
Relief werden daher von Volker primitiver Kulturstufe in der 
Regel gemieden." De sterk-lemige zandgronden komen in de 
Drentse essen dan ook vooral in de later aangelegde randgedeel-
ten voor (Nebo 106). De hogere zwak-lemige of niet-lemige gron-
den (Nebo 114) waren voor de initials occupanten geschikter 
voor akkeraanleg. De percelen met "woerd"-toponiemen in de 
randgedeelten van de essen liggen ook veelal op goed bewerkbare 
grond vlak bij de boerenhuizen. 

Resumerend kan men dus zeggen, dat een es of esgedeelte 
jonger is, naarmate het op lagere, meer lemige grond ligt. 

Het is onjuist om het negentiende-eeuwse kadastrale beeld van 
de espercelering terug te projecteren naar de middeleeuwen. 
Men moet de percelering als een resultaat van een eeuwenlang 
ontwilckelingsproces beschouwen. Uit Duitse onderzoekingen blijkt 
dat de middeleeuwse essen een veel eenvoudiger structuur had-
den dan de tegenwoordige. Ze bestonden uit lange, hoogruggige 
akkers, die tezamen een "Streifengewann" vormden (232 p.  64, 
65). Niemeier (185) denkt, dat de kern van ellce es zulk een 
"Streifengewann" is (p.  169). De jongste essen zouden dan de ge-
ringste afwijking van het oertype moeten vertonen. 

Toch houdt men bij een dergelijke gedaclitengang te weinig re-
kening met de mogelijkheden welke het natuurlijke landschap in 
zijn specifieke hoedanigheid biedt. Niet elk landschap geeft aan 
de occupanten immers dezelfde mogelijkheid tot bouwlanduitbrei-
ding. De uitgroei of de expansie van een oude nederzettingskern 
behoeft zich m. a. w. niet uitsluitend te manifesteren in een ge-
compliceerde "Gewann"-es, doch kan, in een occupatiegebied 
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met een bultig relief of op een uitgestrekt zandeiland bijv., ook 
gerealiseerd worden in de vorm van ffliaaldorpen, kamphoeven 
enz., waarbij de es van de oude nederzetting haar eenvoudige 
structuur bewaart. Ms voorbeeld van de laatstgenoemde ontwik-
keling kan het nederzettingscomplex Ruinen gelden (p.  167). 

Slither van Bath (229-I1 p.  119) neemt op grond van topony-
misch materiaal aan, dat in Noord- en Oost-Nederland vanuit de 
oudste nederzettingen in de Karolingisch-Ottoonse tijd een oc-
cupatiebeweging in stroomafwaartse richting plaats vond. Deze 
zienswijze vindt ook in historisch-geografisch opzicht steunpunten. 
De essen aan de bovenlopen van de Zuidwestdrentse riviertjes 
liggen op hoge, zwak-lemige gronden (Nebo 114) en de perce-
lering van deze essen verraadt veelal een lang ontwikkelings-
proces. Ook op grond van archeologische overwegingen is de ho-
ge ouderdom van nederzettingen ais Doldersum. Dwingelo, Die-
ver en Ruinen aannemelijk. Viedder, tiffelte, Havelte en Wapse 
zouden volgens de opvatting van de stroomafwaartse occupatiebe-
weging van wat latere oorsprong zijn. De kernen van de neder-
zettingscomplexen Oosterwolde, Weper en weflicht ook Appelscha 
zullen in ontstaanstijd niet veel van de esdorpen aan de boven-
lopen der Zuidwestdrentse riviertjes hebben verschild. Hoogte-
ligging, bodemsoort en percelering pleiten voor een vroege in-
bezitneming. Wat de percelering betreft kan men opmerken, dat 
deze weliswaar een vrij eenvoudige structuur heeft, doch dat de 
expansie in de vorm van kamphoevengehuchten in dit enigszins 
bultige landschap de uitgroei van de essen in de oude nederzet-
tingen verving. 

Ruwweg zou men kunnen stellen, dat vbbr de elfde eeuw be-
woning aan de bovenlopen, en weflicht hier en daar langs de 
Zuidwestdrentse beken waarschijnlijk is. Verscheidene van de 
oudstenederzettingenhebben dan reeds een expansie doorgemaakt 
in de vorm van een dochternederzetting verder stroomafwaarts 
(men lette bijv. op de waternamen van Vledder en Wapse) of 
in de vorm van een "uitstraling' van kamphoevenvestigingen in 
een milieu dat hiervoor de gelegenheid bood. 

De zandruggen ten westen van deze reeds vroeg geoccupeerde 
streken zijn dan nog bijna geheel onbewoond. Vondsten uit de 
Karolingisch-Ottoonse tijd zijn tot nu toe alleen gedaan in de 
omgeving van Noordwolde (23 p.  11). Bolpotten die op een meer 
uitgebreide bewoning wijzen, dateren in dit gebied uit de twaalf-
de eeuw of later (m. med. Elzinga). Enkele oude wegdorpen kun-
nen in eerste aanleg als kleine "Streifen"- esnederzettingen reeds, 
op grote afstand van elkaar gelegen, vôbr de elfde eeuw aan-
wezig zijn geweest. 

Vroeg-middeleeuwse sporen van bewoning in Gaasterland zijn 
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er evenmin in een zodanige mate, dat men kan spreken van de 
aanwezigheid van menselijke nederzettingen in die tijd. Oudemir-
dum, met zijn typische esbodem, "Gewann"-percelering en oude 
plaatsnaam, zal wel êên van de oudste Gaasterlandse dorpen zijn. 
Hierbij is het waarschijnlijk, dat bevollcingselementen vanaf bet 
Drents plateau immigreerden langs de "bovenwegen" (prehisto-
risehe verbindingswegen, p.  9) over de Zuidfriese zandruggen. 
Of er in Gaasterland en op de westelijk ervan gelegen glaciale 
opduikingen vôbr de elide eeuw oude kernen lagen, die later als 
bron voor de occupatie van bet gehele gebied functioneerden, 
blijit nog een open vraag. 

Na het hoogtepunt van de Karolingisch-Ottoonse transgressie-
periode zal in de tiende of elide eeuw aan de occupanten van de 
oude nederzettingen aan de westzijde van het Drents plateau de 
mogelijkheid zijn geboden om bet bouwland uit te breiden op wat 
lager gelegen gronden. Zulks uitte zich op verschillende wijzen. 
Ten eerste groeiden de "Streiien"-essen, voorzover ze op grote 
zandeilanden lagen, geleidelijk uit tot "Gewann"-essen, waarbij 
men de perceelsrichting loodrecht op de hoogtelijnen liet ver-
lopen teneinde in dit toch nog vrij vochtige milieu een goede 
aiwatering te bereiken. In landschappen met een meer bultig 
relief vormden zich kamphoevennederzettingen en filialen, om-
dat de gronden rond het moederdorp geen bouwlanduitbreiding 
gedoogden, zoals rond Weper en Oosterwolde. Tenslotte was 
door bet graven van sloten en het aanleggen van dijkjes de wa-
terbeheersing van de lager gelegen gronden verbeterd, zodat men 
vanuit de oude kernen die tot nu toe 'hoog en droog" aan de ho-
ge zijde van de es lagen, zich ging vestigen in de zone tussen 
es en rivierdal. Dit zal ook bevorderd zijn door de daling van 
het grondwaterpeil na de Karolingisch-Ottoonse transgressiepe-
node; de bewoonbaarheid van de kuststi eken verbeterde in de-
ze tijd eveneens (10 p.218. 219). 

Samenvattend valt over de bewoningsgeschiedenis van bet ge-
bled aan de westzijde van bet Drents plateau tot de elfde eeuw 
te zeggen, dat in deze peniode twee occupatiebewegingen een 
aanvang nemen: de ene vanaf het Drents plateau, de andere van-
uit bet Ooster- en Westergose kleigebied. Daarbij zal de tijd 
van occupatie van de "Geestrand" vanuit bet westen ongeveer 
twee eeuwen vbbr de stroomafwaartse expansienit de pleistocene 
gebieden aan de bovenlopen van de riviertjes gesteld kunnen 
worden. De eerstgenoemde occupatiebeweging had als oorzaak 
o. m. de Karolingisch-Ottoonse transgressie, de tweeds werd 
pas goed mogelljk toen het hoogtepunt ervan voorbij was. Bet 
tussengelegen centrale "Wolden" - gebied bleef echter "niemands-
land" hetgeen niet betekent, dat de landsheer zijn recbten bier 
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niet deed gelden. Of enkele wegdorpkernen in de zuidelijke 
Wouden en in Gaasterland als "uitstralingen" vanaf het Drents 
plateau in de vorm van "Streifen"-esnederzettingen reeds vbbr 
de elide eeuw aanwezig waren, valt niet met zekerheid te zeg-
gen. In Zuidwest-Drente zijn deze wegdorpkernen zeker niet 
vôbr bet jaar 1000 aanwezig, doordat het landsehap hier vochti-
ger was dan verder noordwaarts. De vergroting van de "Lebens-
raum" van de naburige esdorpen moest bier voorlopig in esuit-
breiding en stichting van enkele kamphoeven worden gevonden. 

3. DE CROTE ONTGINNINGSPERIODE 

Algemeen wordt aangenomen, dat de vorming van de meeste 
wegdorpen aan de westzijde van het Drents plateau van de elf-
de tot de veertiende eeuw heeft plaatsgevonden. In een vrij kor-
te tijd heeft bier een bewoningsexpansie plaats gegrepen van 
grote ornvang, doch in de schriftelijke bronnen heeft deze ont-
wikkeling slechts een geringe neerslag gevonden. De onderzoe-
ker ziet daardoor tegen een gecompliceerd geheel aan, dat, 
zoals wij zagen, door de studie van de gedeeltelijk eenvor-
mige landschaptypen niet veel overzichtelijker wordt. 

Hofstee en Viam (98 p.  222) geven de tijd omstreeks 1000 als 
het begin van de occupatie der Groninger Wolden aan. Algra (3 
p. 6) stelt de aanvang van de wegdorpenoccupatie in de Friese 
Wouden op de elide eeuw. Spahr van der Hoek (237 p.  191) heeft 
voor het Boven-Boornegebied aannemelijk gemaakt, dat hier in 
de tweede helft van de twaalfde eeuw een oostwaartse migratie 
plaats vond. Deze bevolkingstrek vanuit de laagveen- en "Geest 
rand"-nederzettingen werd ten dele veroorzaakt door de laat-
middeleeuwse transgressie, die volgens Bakker (10 p.  221) haar 
climax in de eerste helft van de twaalfde eeuw had. Het veen-
gebied bleef echter nog tot in de dertiende eeuw bewoond (Id. 
p.219). Van Buytenen noemt Haskerland zelfs "een veengebied 
in een eerste stadium van ontwikkeling" aan bet begin van de der-
tiende eeuw (31 p.  103). Hieruit blijkt, dat de door Spahr van der 
Hoek genoemde emigratie geenszins een ontvolking van de lage 
venen betekende en dat de oostwaartse bevolkingstrek ook haar 
oorzaak in een bevolkingstoeneming kan hebben gevonden. 

Het is aannemelijk (nader onderzoek zal hier verhelderend 
kunnen werken), dat de occupatie van bet noordelijke deel van 
van de zuidelijke Wouden tussen het Drachtster en Opsterlandse 
hoogveengebied uit deze oostwaartse bewoningsexpansie is te ver-
klaren. Vermenging met bier en daar reeds aanwezige bewoners 
van plateau-herkomst kan de "Saksische" elementen, zoals de 
oudste boerderijvormen, in dit deel van de Friese Wouden ver-
klaren. 
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Verder naar het zuiden is in het tegenwoordige Noordoostpol-
dergebied van enige bewoning pas sprake in de loop van de 
twaalfde eeuw (155 p.26). De eerste occupatie die men in de 
bronnen vermeld vindt in het westelijke randgebied van de zui-
dehjke Wouden dateert uit 1165 (0. U. -I 444). Voor oostwaartse 
migratie vanuit de noord- zuid lopende holocene strook die zich van 
Midden-Friesland tot het Mastenbroek bij Zwoile uitstrekt, zijn 
geen bewijzen gevonden. Onder invloed van de laat-middeleeuw-
se transgressie most het randgebied van de Zuidfriese zandrug-
gen wel een occupatiegolf hebben ondergaan vanuit bet westen, 
omdat vele nederzettingeri daar door de vorming van de Zuider-
zee onbewoonbaar werden. Voor de bewoning die wij in de der-
tiende eeuw op de Zuidfriese zandruggen vinden, kunnen de veen-
streken echter moeilijk als het enige oorsprongsgebied worden 
besehouwd. 

In de historische en historisch-geografische studies komen 
twee verschillende opvattingen voor. over de herkomst van de 
initials occupanten van de Zuidfriese wegdorpen. Zo denken 0. in. 
Van Engelen van der Veen (58 p.  99), Slicher van Bath (229-Il 
p. 26) en Kok (132 p.  152) dat de wegdorpen gesticht werden door 
Friezen uit de veenstreken of de klei. Deze veronderstelling be-
rust o. a. op het feit, dat de bewoners van zuidelijk Friesland 
in de oorkonden herhaaldelijk worden betiteld als "Friezen van 
Stellingwerf". Algra (3 p.7) wijst er echter op, dat de bevolking 
zich hier Fries noemde omdat men, evenals de Friezen, geen 
landsheerlijke lasten wenste te dragen. Daar de terminologie 
ook in bisschoppelijke stukken wordt gebezigd, is de opmerking 
van Oosten van belang, dat de "vrije Friezen van Stellingwerf" 
een tegenste].ling vormden tot de horigen van Noordwest-Over-
ijssel (189 p.35). 

flat de oorspronkelijke bevolldng van Zuid- en Oost-Friesland 
"Saksisch" is, waarbij men de omstreden term "Saksisch" kan 
vervangen door "van bet Drente plateau afkomstig", is door 
Hofstee (97 p.  150) betoogd. rnj ziet "proto-Saksische eilanden" 
(Zuidoost-Friesland en Gaasterlaxid) als de oorsprongsgebieden 
van de bewoning van de zandwegdorpen. Naarding (180 p.48) 
neemt een "Saksenexpansie" aan, die vanuit bet zuiden doordringt 
in Stellingwerf vbbr 1050, waarna een "verfriesing" plaats vindt 
in de zuidelijke Wouden. Oosten (189 p.  20) noemt als punten 
waaruit het "Saksische" karakter van de Stellingwerven blijkt 
o. m. dat vele kernen vanuit Steenwijk werden gesticht en dat 
bet dialect en de oudste toponiemen eveneens "Saksisch" zijn. 

Met betrekking tot de ontstaanswijze van de oude wegdorp-
kernen werd reeds opgemerkt, dat deze in eerste aanleg waar- 
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schijnlijk als "Streifen'-esnederzettingen gevormd zijn (p.231, 
236, 245). Zowel formeel als functioneel laten deze oude weg-
dorpen (buy. Oldeberkoop, p.233) een duldelijke gelijkenis met 
het esdorp zien. Op grond van bet felt, dat echter ook in de 
oude wegdorpen vrijwel geen bewijzen voor vroeg-middeleeuwse 
bewoning zijn aangetroffen, is een latere occupatie (doch vbbr 
de dertiende eeuw), op enkele gunstig gelegen punten langs de 
oude nbovenwegen (p. 9, 254) op de Zuidfriese zandruggen aan-
nemelijk. Deze occupatiebeweging, stroomafwaarts langs de 
zandruggen, kan worden gezien als een onderdeel van die, welke 
na de Karolingisch-Ottoonse transgressie vanaf de boveniopen 
van de Zuidwestdrentse en Zuidoostfriese beken een aanvang nam 
(p. 253). Doordat bet Zuidfriese landschap gemiddeld een hogere 
ligging heeft dan bet Zuidwestdrentse, kon de occupatiebeweging 
In het eerstgenoemde gebied vroeger, en ook verder, westwaarts 
dringen. 

In hetgeen wij tot nog toe meedeelden over de occupatiege-
schiedenis blijkt de opvatting van Hofstee de meeste steun te 
vinden, met then verstande, dat de meest westelijke gedeelten 
van de Zuidfriese zandruggen een oostwaartse In plaats van een 
westwaartse occupatiebeweging hebben ondergaan. 

Hit de historisehe bronnen, los van alle etnische veronder-
stellingen, blijkt het volgende. Ten eerste vond omstreeks 1165 
(0. U. -I 444) de kolonisatie bij Lammerbruke plaats. In dat jaar 
vroegen Friese inwoners van Lammerbruke aan de bissohop toe-
stemming om gronden te ontginnen en om hierop een kerk te 
bouwen, tegen een jaarlijks bedrag dat ze aan de bisschop moes-
ten betalen. Welk gebied werd bier ontgonnen? Het wordt om-
sebreven als "terram que est inter Rutherikesdole et Wibernes-
sate et inter Lennam antiquarn et Kunren". De meningen over 
de lokalisatie van dit ontginnlngsgebied lopen sterk ulteen. Van 
Engelen van der Veen (58 p.90), Gosses (79 p.22) en Hartge-
rthk-Koomans (89) plaatsen het in de omgeving van Oldelamer 
en Nijelamer; Formsnia (68), denkt zich bet te ontginnen gebied 
in de z. g. Kuinder Buitenpolder. Er zal hier niet nader op dit 
probleem worden ingegaan, doch we vermelden deze kolonisatle 
alleen om aan te tonen, dat in bet veengebied aan de westrand 
van de zuidelljke Wouden in de tweede heift van de twaalfde eeuw 
reeds ontginningsactiviteit was. De reeds vermelde laat-middel-
eeuwse transgressie, waaraan bet westelijk van Kuinre en Vol-
lenhove gelegen veengebied in de dertiende eeuw ten offer viel, 
doch waarop in de twaalfde eeuw nog bewoning was (155 p.  25), 
heeft ongetwljfeld een occupatiebeweging, the na de ontginningen 
bij Lammerbruke vait, ten gevolge gehad. 

Ten tweede blIjkt, dat aan bet einde van de twaalfde eeuw en 
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in het begin van de dertiende eeuw reeds enkele oude wegdorp-
kernen op de Zuidfriese zandruggen tot behoorlijke nederzettingen 
zijn uitgegroeid. Zo wordt enkele decennia na de kolonisatie bij 
Lamrnerbruke, in 1204 de aIscheiding van de kerk van Olde-
holtpade van de moederkerk te Steenwijk vermeld (0. G. D.-I. 42; 
0. U. -I. 568). in 1240 (Cart. St. Utr. 69) moest de parochie "Hol-
pade" 8 "olde vleemsen' opbrengen. Omdat er in de oorkonde 
achter de dorpsnaam "antiquus" wordt vermeld, zal de occupa-
tie van Nijeholtpade reeds een aanvang hebben genomen in die 
tijd. Oldeberkoop wordt in 1228 genoemd: "tercio loco, qui est 
super Cunram fluvium et apud Brokope" (N. G. N. -IV p.77). Hier 
wordt nog geen aanduiding van een "nije" nederzetting gegeven, 
zodat het gebied tussen "Holpade" en "Brokope" en tussen de 
laatstgenoemde nederzetting en Oosterwolde in deze tijd nog 
vrijwel geheel onbewoond moet zijn geweest. De Jonge van Elie-
meet (111 p.  179) en Gosses (79 p.  22) vestigden reeds de aan-
dacht op de grote omvang van de eerste parochies. 

Vervolgens worden in 1240 de volgende parochies genoemd 
(Cart. St. Utr. 69) "Holpade antiquus, Pepergoe, Vinkegoe, Son-
negoe alias....(onleesbaar). Alvegoe (=Wolvega), Idzerde, Antiqua 
Trinda en Nova Trinda". IDeze parochies nioesten bepaalde aan-
tallen "olde vleemsen" aan de moederkerk te Steenwijk betalen, 
omdat ze ervan waren afgescheiden. Deze dorpen liggen alle in 
het tegenwoordige Weststellingwerf. De bisschoppelijke invloed 
reikte ongeveer tot de Tjonger. Oldeberkoop en Noordwolde (79 
p.41). Ook van Engelen van der Veen (58 p.  89) geeft aan, dat de 
grens tussen Vollenhove en Drente ongeveer deze lijn volgde en 
verder ten oosten van Steenwijk near het zuiden liep. Juist in 
het Zuidiriese gebied dat in de dertiende-eeuwse oorkonden onder 
invloed van de Utrechtse bisschop blijict te staan, komt in de 
achttiende en de negentiende eeuw de breedtemeting in roeden 
voor (p.239). 

Van de in 1240 niet genoemde parochies bestonden er (buiten 
Oldeberkoop en Oosterwolde, die reeds éerder worden vermeld) 
waarschijnlijk wel al enkele. Van Engelen van der Veen (58 p.  88) 
vermoedt, dat deze van andere Stellingwerfse parochies, en 
dus indirect van Steenwijk, zijn afgescheiden. In de Beneficiaal-
boeken (1543) vindt men van deze situatie nog sporen terug, in 
die zin, dat sommige parochies naast de bijdragen die zij aan 
de pastorieën in naburige dorpen opbrachten, ook aan de St. - Cle-
menskerk te Steenwijk sommen gelds moesten doen toekomen. 

De volgende oorkonde waarin de meeste thans bestaande Zuid-
friese wegdorpen worden vermeld, dateert van 1320 (Colmjon 
187). Hierin sluiten de "gemene buren" van 17 Stellingwerfse 
parochies een verdrag met de bisschop van Utrecht om ontsla- 
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gen te worden van de ban en het interdict dat hun door wijien 
bissehop Guy van Avesnes was opgelegd. De parochies zijn: 
'Monekebure, Nieuskerpensele, Spanghe, Nieuwestrinde, Boylo, 
Ostbrockop, Oldenlanieren, Nieularneren, Nieholtwolt, Oldeholt-
wolt, Ostrinde, Wluegho, Holenpath, Ydzerde, Oldenbrockop en 
Westbrockop'. 

Naar aanleiding van deze opsomming van Stellingwerfse dor-
pen zijn over de occupatiegesehiedenis enkele opmerkingen te 
maken. Het voorvoegsel "nieu" voor scherpenzeel wijst erop, 
dat we bier met een vrij jonge nederzetting hebben te maken, 
Het dorp wordt het eerst vermeld in de kapellenlijst van bet 
St. -Oldulphusklooster van Stavoren (N. G.M. -w p.  161) die waar-
schijnlijk uit 1245 dateert. De zijwaartse uitbreiding van Olde-
berkoop gedurende de dertiende eeuw wordt geilusteerd door de 
parochies "Westbrockop" en "Ostbrockop", die in 1408 (Schwart-
zenberg I p.  367) reap. Westnijeberkoop en Oostnijeberkoop 
worden genoemd. De eerstgenoemde werd nimmer een zeif-
standige parochie, doch behoorde kerkelijk en wereldlijk onder 
Nijeholtpade. De kaart van Eekhoff (1850) vermeldt de naam 
"Westnijeberkoop" nog. "Ostbrockop" is het latere kerkdorp 
Nijeberkoop. De opschuiving van Westnijeberkoop in het dorps-
gebied van Nijeholtpade vond vnL plaats in de strook tussen de 
Scheene en de Tjonger, die nog niet geoccupeerd was. De ker-
kelijke goederen van Westnijeberkoop strekten alle van de Schee-
ne tot de Tjonger (B. B. p.  70). De percelering en het wegen-
patroon van het oostelijke deel van Nijeholtpade weerspiegelen 
deze occupatie thans nog (fig. 5). 

In de reeks dorpen uit 1320 staat, behalve Nijetrijne en 01-
detrijne, ook "Ostrinde" vermeld. Met deze plaatsnaam wordt 
ongetwijfeld Sonnega bedoeld. Oat dit dorp onder twee namen 
bekend was, bleek ook uit de oorkonde van 1240 (p.258), *aar-
in achter "Sonnegoe" nog een naam, welke in de oorkonde on-
leesbaar is, behoort te staan. Het is onjuist om, zoals Gos-
ses deed, Sonnega te rekenen bij de parochies die zich vbôr 1328 
van Drente afscheidden. Gosses (79 p.41) zag ni. niet, dat 
"Ostrinde" een andere benaming voor Sonnega is. Uit Oldetrijne 
(Thrynda in 1338, Driessen I p.  136) ontstonden door zijwaartse 
uitbreiding twee parochies: ten westen Nijetrijne (Nieuw-west-
trinde, 1328), ten oosten Sonnega alias Ostrinde (Oost-trijne). 

De 17 parochies van 1320 lagen aan de rand van het machts-
bereik van de bisschop. De niet genoemde lagen Of geheel bin-
nen de invloedssfeer van de Utrechtse Kerk, zoals de parochies 
ten zuiden van de Linde, Of er geheel buiten, ni. de parochies 
ten oosten van Oldeberkoop en Boyl. 

In 1328 (O.G.D.-I 187; 146-I p.164) wordt over 12 parochies 
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gesproken, die zich hadden afgescheiden van Drente en zich ge-
voegd hadden bij "de Friezen van Stellingwerf". Deze dorpen 
worden echter niet met name genoemd. Op de lokalisatie ervan 
zullen wij dan ook niet nader ingaan; ongetwijfeld lagen ze vrij-
wel alle in Ooststellingwerf, zodat Sonnega ook uit dit oogpunt 
niet bij deze reeks paste. 

In 1408 tenslotte zijn alle Zuidiriese wegdorpen behaive Mak-
kinga en Langedijke aanwezig (Schwartzenberg I p.  367). Daar- 
vbbr worden in 1399 (Schwartzenberg I p.  296) 17 Stellingwerfse 
parochies vermeld, waaronder ooic Nijeholtpade dat in 1320 (zie 
P. 259) nog niet afzonderlijk bij "Holenpath" wordt genoemd. Be 
expansie vanuit bet oude wegdorp Oldeholtpade was blljkbaar in 
bet begin van de veertiende eeuw nog niet voltooid. 

Over het geheel gezien passen de historische gegevens goed 
in het beeld dat verkregen werd uit de bestudering van bet cul- 
tuuriandschap. De occupatie van de Zuidfriese zandruggen ving 
in een aantal oude wegdorpkernen waarschijnlijk reeds geruime 
tijd vbôr de dertiende eeuw aan (p.  257), waarna in de dertiende 
en veertiende eeuw uit deze dorpen de "nije" nederzettingen ont-
stonden. Alleen uit bet veengebied van de Westboek van West-
Steiiingwerf zijn berichten over occupatie uit de kuststrook, te 
vergelijken met de oostwaartse bewoningsbeweging in het Boor-
negebied. 

Aan de bovenloop van Linde en Tjonger zal tijdens en na de 
elide eeuw de "uitstraling" in de vorm van kamphoeven voort- 
gang bebben gevonden. Weilicht ontstonden in deze tijd de jon- 
gere nederzettingen met "huizen"-namen (Medhuizen onder Oos-
terwolde, Zandhuizen onder Noordwolde bijv.). Toen de dorps- 
gebieden van de nederzettingscomplexen vol waren, of daarvoor 
reeds, zal men ook bier tot occupatie op de zandruggen zijn 
overgegaan, waarbij men zich aanpaste aan de afwijkende oeco- 
topenligging van het landschap. Be meeste van de nederzettingen 
aan bet Bergumermeer en aan de noordzijde van bet Gaaster-
landse plateau zullen ook niet ver vbbr deze tijd zijn ontstaan. 

In de Zuidiriese Wouden zijn dus drie occupatiebewegingen te 
onderscheidenna de elide eeuw. Ten eerste de van beperkte relic- 
wijdte zijnde occupatie van bet westelijke veengebied, ten twee-
de de "uitstraling" vanuit de oude wegdorpen naar de "nije" 
dochternederzettingen en ten derde de voortgaande kamphoeven-
en wegdorpoccupatie vanuit de oude esnederzettingen aan de bo-
venloop van de Tjonger. 

Wanneer wij vervolgens onze bilk verder zuidwaarts richten, dan 
valt allereerst een sterkere bemnvloeding bij de occupatie van de 
zijde van de tltrechtse icerk waar te nemen. Vollenbove en Steen-
wijk waren centra van bisschoppelijke maclit. Be novale tienden 
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konden, mede doordat de occupatie hier over het geheel gezier 
later plaatsvond dan in de Friese Wouden, vrijwel overall door 
de bisschop of zijn vertegenwoordigers worden geind. Bij verde-
ling van woeste grond deelde de bisschop mee (buy. in de vorm 
van de z.g. "Heerenslagen" onder Steenwijk). Door Van Engelen 
van der Veen (57, 58) is over de kolonisatie van bet Noordwest-
overijsselse gebied reeds gescbreven, all blijven bier nog veel 
raadsels op te lossen. Dit onderwerp ligt echter buiten bet bier 
behandelde, zodat volstaan wordt met enige opmerkingen over 
de occupatiegeschiedenis van het Zuidwestdrentse gebied. 

hide Zuidwestdrentse occupatiegescbiedenis voltrok de bemoei-
enis van de zijde van de bisschop zich via de boven (te Uffelte 
buy.) en via de kloosters. De betekenis van de hoven voor de 
openlegging van nieuwe gebieden wordt veelai. overdreven (122 
p.47). De Kerk deelde, als gewaardeelde via de pastoriegoede-
ren in bet dorp, bij de occupatie van woeste grond rnee met an-
dere gerechtigden. De rol van het klooster te Ruinen, later te 
Dikninge, was van xneer •actieve aard. Zo legden de Benedictij-
ner monniken een deel van bet buidige Ruinerwold, het z. g. 
Buddigwold (O.G.D.-196) open. Door Arts (8) werd dit reeds 
beschreven. De occupatie is in dit gebied omstreeks bet mid-
den van de twaalfde eeuw begonnen, dus in dezelfde tijd ails 
waarin de ontginriing van bet Stellingwerfse veengebied een aan-
yang nam. 

Over bet geheel genomen, is bet ingrijpen van de bisseboppen 
van Utrecht meer van financieel-economiscbe dan van territoriale 
aard geweest. De novale tienden van de gronden waarop de Zuid-
westdrentse wegdorpen ontstonden, kwamen in handen van het ka-
pittel van St. -Pieter te Utrecht of van de tiendbeffers die ermee 
beleend waren door de kerk. Zo kwamen de novalia van Havelte 
aan Hendrik van der Eeze (0. G. D. 11-825), die dit recht van de 
kerk te Steenwijk had gekregen, die bet in 1295 op haar beurt 
van de bisschop had ontvangen (16 p.537, 538; 79 p.  105). De oude 
tienden van Havelte kreeg bet klooster Dikninge (16 p.  587, 538). 
De Uffelter boeren moesten bun muddepachten op Allerheiligen 
in de "spiker' aan de Leemgraven, aan de Oude Vaart gelegen, 
brengen (42 p.15. 16). 

Dat aile Zuidwestdrentse doorgaande boeven in roeden werden 
uitgedrukt, hangt ongetwijfeid samen met de relatief sterke in-
vloed van bisschop en klooster. Dit neemt ecbter niet weg dat 
de eigenlijke occupatie van de Zuidwestdrentse wegdorpen gezien 
moet worden als een "uitstraling" vanuit de esdorpen, een oc-
cupatiebeweging die aan bet eind van de twaalfde eeuw op zijn 
vroegst een aanvang heeft genomen, toen de esdorpen "vol" 
raakten. Uitbreiding van de bewoning kon plaats vinden in de 
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uitgestrekte veengebieden, waarin srnaile zandruggen een goads 
gelegenheid tot vestiging boden. Zowel tegenwerking als coope-
ratie zal bij deze occupatie zijn voorgekomen tussen de Kerk en 
de 'Aithufen" Enerzijds maakten de bewoners van het esdorp 
aanspraak op de grond, anderzijds beschouwde de bisschop zich 
als regaalheer ervan. Ook samenwerking most er zijn geweest; 
de rnonniken groeven in het Buddigwold de "Ivlunnekesloot" voor 
een betere ontwatering, de bewoners van de nieuw aangemaakte 
gronden (die uit het esdorp stamden) betaalden nova1e tienden 
aan de Kerk. 

Twee van de occupatiebewegingen, die wij in de Friese Won-
den noemden, vinden we in de middeleeuwen dus ook in Zuid-
west-Drente en het aangrenzende deel van Overijssel, ri. de 
oostwaartse vanuit de esdorpen en de westwaartse vanuit het 
kustgebied. De derde occupatiebeweging, vanuit de oude weg-
dorpkernen, is er in Zuidwest-Drente niet geweest. Het gebied 
lag lager dan de Friese Wouden, waardoor de occupatie er pas 
mogelijk was na verbetering van de ontwatering. 
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SAMENVATTING 

De forrnele versehilien tussen de cultuurlandschappen aan de 
westzijde van hat Drents plateau bleken voor een aanzienlijk ge-
deelte voort te vloeien tilt de verseheidenheid in ligging en aan-
wezigheid van de oecotopen binnen het natuurlijke landschap. 
Functioneel zijn deze oecotopen in de vorm van velddelen de-
zelfde als die, welice we in het Drentse esdorp aantreffen. 

De invloed van deze oecotopenligging op de vormgeving van 
het cultuurlandschap is zo overheersend, dat de oorspronkelijke 
wijze van occupatie er slechts vaag in tot uiting komt. Het bleek 
daarom nodig, de historische achtergronden van het cultuurland-
schap te verduidelijken in een korte bewoningsgeschiedenis. 

Zowel uit de studie van de cultuurlandschapsvormen als ult 
de historische gegevens komen een aantal occupatiebewegingen 
of uitstrai.ingen naar voren. De belangrijkste hiervan zijn de 
occupatie vanuit de oude esdorpen naar de wegdorpen ten was-
ten ervan en de vorming van de Zuidiriese wegdorpen ult ou-
dere kernen die op "Streifen"-esnederzettingen met bewoning op 
de kavels gelijken. De occupatie vanuit het westelijke veengebied 
drong niet in het eigenlijke zandruggengebied van Zuid-Friesland 
an Zuidwest-Drente door. 
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BIJLAGE A. 

GLOSSARIUM VAN ENKELE GEBRUIKTE HISTORISCH-GEOGRA - 
FISCIIE BEGRIPPEN. 

opmerking: 

* bet.: elders in deze lijst vermeld. 
Voor de niet vermelde termen zie het register i.v. 

bedrijf: boerenhuis* met de hierbij in bewerking zijnde cul-
tuurgrond en het erbij gebruikte aandeel in de woeste grond. 
bed r ij Is bases: de lands chappelijke eenheden wat betreft de 
gebruiksvorm*, waarop het oude agrarisehe bedrijf was gegrond-
vest: bouwland, weiland, hooiland en woeste grond. 
bed r ijî s st iji: (=bedrijfsvorm): de economische structuur, met 
name wat betreft het relatieve aandeel van de bedrijfsbases*, 
van het bedrijf*. 
be z it: het behoren van een perceel* tot een agrarisch bedrijf 
(pacht, eigendom, aandeel in gemeenschappelijke grond). 
bezitsligging: de ligging van de cultuurgrond die bij een be-
drijf behoort ten opzichte van de cultuurgrond van andere be-
drijven binnen het dorpsbehoren*. Gesloten bezitsligging (Finod-
lage): de cultuurgrond van 66n bedrijf ligt aan Mn blok. Ver-
spreide bezitsligging (Gemengelage): de cultuurgrond van Mn be-
drijf ligt niet aan Mn blok. 
boerenhuis:  woon- en bedrijfsgebouwen waarin een agrarisch 
bedrijf wordt uitgeoefend. Ook: boerderij. 
c ultuu rind s chap svor rn: (wccupatievorm): de ruimtelijke 
structuur van het door de mens gevormde landschap. Twee as-
pecten: a) de nederzettingsvorm*; b) de perceelsvorm*. 
do r p st o e be ho r en: (dorpsgebied, dorpsbehoren): het gebied, 
dat door de dorpsgrenzen wordt omsioten en dat bij Mn mense-
lijke groep in gebruik is. 
e i gendom svorm: wijze, waarop een perceel*  in eigendom is 
(individueel eigendom of gemeenschappelijk eigendom). 
gebruiksvorm: (yorm van bpdemgebruik): wijze van agrarisch 
benutten van een perceel* of grotere ruimtelijke eenheid van het 
agrarisch landschap (bouwland, weiland, bos, enz.). 
ho eve: boerenhuis* met de daarbij vanouds behorende cultuur-
grond. Zo wordt in de Floreenregisters het land van Mn hoeve 
in veel gevallen als behorende tot verschillende bedrijven be- 
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schreven. Fen boeve is dus, i.t.t. een bedrijf*, niet in alle 
gevallen een economiscbe eenheid. Oorspronkelijk is het dat wel 
geweest. 
kavel: stroolc in een groter complex, bestaande uit meerdere 
percelen*. Een doorgaande hoeve is éèn kavel. 
nederzettingsvorm: de wijze van rangschikking van de hut-
zen t. o. v. elkaar en t. o. v. bet erbij behorende wegenpatroon. 
0CC up a tie v or m: cultuurlandschapsvorm*. 
o e cot open: kleinste onderdelen van een natuurlands chap, die 
oecologisch homogeen zijn en in een kenmerkende combinatie 
een Landschaftskomplex" vormen. 
per ce e 1: kleinste geografische onderdeel van een cultuurland-
schap. Het perceel is een eigendomseenheid en het is in het cul-
tuurlandschap als eenheid zichtbaar door de perc eels scheidingen*. 
perceelsscheiding: geografische grens tussen de perce-
len, zoals een wal, sloot, geul, afrastering. 
per c e elsvorm: in engere zin: de vorm van een perceel* 
(strookvormig, blokvormig), in ruimere zin: de verkavelings-
vorm*. 
veiddeel: deel van het dorpstoebehoren* met eenzelfde ge-
bruiksvorm*. 
verkavelingsvorm: (perceelsvorm): de ruimtelijke struc-
tuur van de verdeling van het cultuurlands chap in percelen*. 
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BIJLAGE B. 

INSTRUCTEEVOOR DEN GAASTWAARDER VAN COUDUM. 1802. 
(Gem. arch. Hemelumer Oldeferd). 

Art. 1. 

De Gaastwaarder zal verpllcht zijn om ten minsten eenmaal 
's daags het dorp en de Gaast rond te gaan, ten einde te was-
ken, dat er geen vee los loope, en hier of daar Schade toebren-
ge: 

2.  

Ook zal hy zorgvuldig letten op alle beeldlaary van Vreemde-
lingen, dezelve te keer gaan, weeren en buiten It dorp drijven, 
ten zij iemand hem een schriftelljk bewljs, van den Rechter in 
der tijd vertoonde, waar blj aan den zoodanigen, het vraagen 
van een aalmoes vergund was: 

3.  

De Gaastwaarder zal daar te boven acht geven dat er geene 
Lammeren los loopen die den ouderdom van dna weeken be-
r elk en: 

4.  

Voorts zal hij toezien dat niemand zijne Schaapen welke zuigende 
Lammeren hebben, op de bouw plaatse om die te laaten afeeten; 
dog Schaapen zonder Lammeren zal hij vrijelijk op iemands ei-
gen of gehuurde bouw mogen dulden, dog nauwkeunig toezien, 
dat dezelve zoo sufficant vast staan, dat zij aan de naastbijge-
leegene bouw geene de minste schade kunnen toebrengen: 

5.  

Wanneer de Gaastwaarder ontdekt, dat lemands vee zondigt tee-
gen deeze vastgestelde regels en bepalingen, zal hij hetzelve 
dadelijk ophaalen en in zijne bewaaring neemen, den Eigenaar 
daar van informeeren, zoo ook den geenen wiens land of bouw 
door zulk vee beschadigd was, ten einde deeze alzoo de gele- 
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genheid hebbe om zljne Schade op te maaken, en niet verplicht 
zijn het opgehaalde vee los te laaten voordat de icosten deswe-
ge betaald zijn: 

6.  

De Gaastwaarder zal Icunnen pteetendeeren, van ieder Stuk vee, 
zo dikwijls zullcs opgehaald, als volgt 

van een Paard zes Stuivers 
koey en rier Vier Stuivers 
holding twee Stuivers 
kalf twee Stuivers 
Friesch Schaap twee Stuivers 
Drenth des. Len Stuiver 
bok Len Stuiver 
Varken met ringen drie Stuivers 
des. zondei zes Stuivers. 

Wel, verstaande indien hij eenig vee van eigen Jngezeetenen 
van Coudum ophaalt, doch van buitengezeetenen aides dubbel: 
boven de Extrord: van trommen etc. 

7.  

Wanneer de Gaastwaarder eenig vee opgehaald geborgen, en 
daar van It zij mondeling It zij door trommelsiag bekendmaaking 
gedaan heeft, an dan binnen drie uuren daar na zoodanig vee 
door den Eigenaar Met weder gelost wordt, zal de Gaastwaar-
der boven voorss. taux, van die tijd af kostgeld kunnen pree-
tendeeren, per Ltmaal (het mindere voor een geheel gereekend), 
als volgd: 

van ieder Paard vier Stuivers 
koey an rier drie Stuiv. 
hokling twee St. 
Schaap Len St. 
Varken vier St. 

Van hen die buiten de Jurisdictie van Coudum woonen en de-
zelvde proportie dubbeld: 

8 

Voorts zal de Gaastwaarder tot een vast tractement genieten, 
van ieder boer zestien en van ieder burger agt Stuivers jaar-
lijks, bij vierendeel Jaaren telkens door hem van een ieder in 
te vorderen. 
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Op weilce voorwaarden door de Ingezeetenen van Coudurn, met 
meerderheid van Stemmen op den 9 febr.: 1802, tot Gaastwaar-
der van Coudum, benoemd en aangesteld is, Atte- Sjoerds, die 
pleehtig beloold zijne post getrouw, volgens deze instructie, 
near zijne beste vermogens, te zullen waarnemen en bedienen: 
V oirconde dies deeze met zijne gewoone handteekening be-
krachtigd. In preesentie van ons Preesident en Secretaris uit 
de Read der Gemeente van Hemelumer Oldephart Actum den 
2 Maart 1802. 

flit merk heeft 
Atte Sjoerds 
eigenhandig gezet. 
w. g. Eeuce Wouters 

G. Keuchenius seer. 
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BIJLAGE C 

CONCEPT-SCHARREGLEMENT VAN DE MEENSCHAR HET 
BLOKWAR TE KOUDUM. 
(einde 17'eeuw) 

(Gem.Arch. Hemelumer Oldeferd). 

Jacob v.d. Waeijen grietman over Hemler OldephaertendeNoort-
wolde doe te weten dat voor mij gecompareert sijn 
dewelcke versogt hebben, dat ick haer mogte verlenen, eenige 
conditien ende articulen waer nae de schargenoten soc Eyge-
naers als Bruickers van Blokwar haer sullen hebben te houden 
ende te dragen, hebbe daer inne geordonneert soc volgt. 

1 

dat niemant eenige beesten voor May in voors. schar sal mogen 
tzorren*) ten siby een quaad boy jaer, en dan met wille en consent 
van de Scharmeesters van voors. schar bij verbeurte van 14 s. 
van ieder beest. 

2 

ieder koe sal onderslaen drie hoofden nigras en twee hocklin-
ge off vier kalveren sondermeer, bij verbeurte als boven. 

3 

dat men de veers. schar It nieuw gras niet eerder sal mogen 
beslaen als de Scharmeesters belieff, en als dan scharring hou-
den; die als dan absent is en syn beesten en grasinge niet be-
wijst sal verbeuren 7 s. Ende de beesten datelijck mede opge-
nomen worden die van ieder beyst verbeuren 14 5. 

4 

Die lant beslaet sender hem eerst te versien met sijne voile 
nieuwgras sal verbeuren van ieder beest 14 s. en datelijck op-
genomen worden. 

) Luieren, Vastzetten. 
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67, 

Soo der iemant mogte meicken 5. 6. 7 offte meer koeyen, en de-
selve geraeckte een hooft offte een halfft hooft te kort te heb - 
ben, sal It mogen opleggen, soo als It bij de Scharmeesters ge-
set wert, als It niet te becomen is. 

6.  

Sal niement sijn nagras mogen beslaen met peerden, ten sij 
saecke dat hij daer te voren gemolcken heeft, en dan met sij - 
ne eijgen peerden; sonder iernant otrlast te geven off te verhuy-
ren en dat by verbeuren van 28 s. 

7.  

Dat niemant door de maeden sal mogen rijden met peerden offte 
met paert en waegens, soo wel voor als nae May, uitgesondert 
hoij en te sweelen rijden, bij poena van 28 s. 

8.  

.Alle huijrsluiden offte eygenaers sullen opleggen die betaelen van 
ieder hooft alle reparatien van hecken, dammen, slatten of 
andere oncosten over de voors. schar vallende, hooft voor 
hooft, soo wel die buyten als binnen It dorp wonen en onder de 
gemelte schar behooren soo veel de scharmeesters bevinden sul-
len te behoren off van noden sijn, dog dat bij tijde van hoog 
water off andere noot die van buijten als binnen dorp een vrije 
reed ends drifte van beesten sullen mogen hebben om de bees-
ten te komen salveren. 

9.  

flat een ieder gehouden sal wesen als by de scharmeesters de 
aenslag van maeyen geordonneert wort en laten omroepen van 
then dagh af agt dagen daer nae hun landen te maeyen, bij ver-
beurte van It nieuwgras, en dat oock niemant eenige vlies gar-
sen off leeg lant in de voors. schar leggende nae de voorss. 
agt daegen sal mogen maeyen, bij verbeurte van It nieuwgras 
als voren soo wel die van It venlant als leeglant. 

10.  

die eerst geraeckt te maeyen, sullen niet komen te sweelen off 
hoy te wal te wal te rijden, off sal sijn peerd wel voorsien met 
een t'zeer in syne eygen Lant, soo wel die van buyten als bin-
nen florp bij poena van 14 s. 
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11.  

Van gelijeken sal oock niemant in It tyemen off hoyrijden de 
slooten met Ried off boy te dammen, maer sullen de slooten in 
suicken gevallen en daer It de nood vereyscht met beharlycke 
barten voorsien, om het hoy off andersints daer over te rijden 
by verbeurte van 14 S. soo dickwils daer over gereeden wort, 
en daer te boven de slooten nae behooren te hersteflen ende 
r epa r e ren. 

12.  

Sal een eigelyck gehouden wesen de schar ledig te maeken ter 
bestemden daege $00 den scharmeesters beslist bij sonnen on-
derganck ten sij bij storm, als mede dat de scharmeesters tot 
haer bewaeren de schar twee d drie mael mogen beslaen ende 
ledig maecken soo dat behoort bij verbeurte ieder reise van 
14 S. 

13.  

dat ieder voijarigh paerd onder hem sal hebben vijffte halve 
gars een merrije met haer veulen ses hoofdens een twenter 
peert drie hoofden en een enterpaert nae advenant. 

14.  

dat een ieder gehouden sal weesen sijn paerd off paerden in It 
nieuwgras te voorsien met een goed en bequaem bougel te voorsien 
bij poena van 14 S.; edogh by waerschouwinge binnen de tyd van 
24 uyren op te haelen, bij poena als voren. 

15.  

dat niemant sal vermogen het neigras te verhuijren offte wegh 
te geven aen een ander persoon maer wel met syn eijgen be-
slag behoorlijek te beslaen tot de laestte gespecificeerde tijdt 
toe, by poena van 28 s. 

16.  

Geen koebeest offte peerden offte eenig ander beslag sal inde 
voors. schar mogen ouerblijven als tot St. Martini dag bij ver-
beurte als voren 
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Dat alle voorgaende en naebeschreven articulen van breucken 
daer inne verhaelt, sullen komen de eerste helffte ten profijtte 
van de voors. schar, ende andere helffte ten profijtte van de 
scharmeesters; wel verstaende dat des. Heeren vrij cost ende 
schaedloos sullen moeten worden betaelt, welcke costen, soo ten 
principale als invorderen dies boven de breucken sullen komen 
ten laste van des. alliantie. 

Alle weicke vorenstaende articulen hebben wij ondergeschr. 
alle Eygenaers ende gebruickers van dickgemelte Schar Blokwar 
genaemt aengenomen ons hier nae in It eeuwigh ende punctuelyck 
te sullen reguleren en malekanderen It  volle effecte dus te pres-
teren, daen hebben ende gemeten, sonder de minste twifel te 
lijden, onderwerpende ons vriwillig de breucken daer inne 
geexprirneert met parate executie van desen ende allen geregte 
ons houdende daer toe geciteert, gecondemneert ende gesom-
meert, dog tot meerder bekragtinge mogen wij lijden dat desen 
bij den Ed.agtb. geregte verclaert werde excutabel vigoreus 
en in magt soo het naa de regte behoort onder verbant ende 
submissie in forma. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

I. In dieser siedlungsgeographischen Abbandlung ist die Agrar-
landsehaft an der westlichen Seite des Sandgebietes von Drente, 
wie sie im Anfang des 19. Jahrhunderts aussah, als Objekt 
genommen worden. Das Gebiet wird gekennzeichnet durch tinge-
fahr parallel laufende Flttsse (Boom, Tjonger, Linde u.s.w.), 
zwischen denen schmale Sandrticken in nordostlich-sftdwestljcher 
Richtung verlaufen. Diese mit Heide bewachsenen Sandrticken, 
die mit Wald bewachsenen Flusstaler und die dazwischen liegenden 
Ubergangszonen sind als Oekotopen (Troll, 1950) aufzufassen. 

II. In dem Sandrtickengebiet Sfidfrieslands (den friesischen "Wol-
den") ist die Siedlungsform das Reihen- oder Strassendorl, 
mit einer linearen oder gebrochenen Siedlungsreihe an der "Bin-
nenweg" (Innenweg). Parallel dazu zieht sich em "Bovenweg" 
(Obenweg), such "Buitenweg" (Aussenweg) genannt. Varationen 
dieser Siedlungsform sind durch abweichende physisch-geographi-
schen Umstanden zu erklaren. 

Die Flurform ist die StreifeneinOdflur mit Hofanschluss, in 
Friesland such "doorgaande hoeven" (durchgehende Huf en) ge-
nannt (vergl. die Waldhufenflur Nordwestdeutschlands). Elnige 
Formen sind innerhalb dieser Streifenethodflur zu erkennen: pa-
rallele Streifen, divergierende Streifen (in fruheren Restfluren 
zwischen den Gemarkungen) und die jtlngere Form der zersplit-
terten Streifen der Heidedorfer. 

Die Flurform ist funktionell zu interpretieren hinsichtlich der 
Betriebsiorm; im gemischten Betrieb mit hauptsachlich Roggen-
bau waren die versehiedenen Flurteile (Oekotopen, Troll 1950) 
als Betriebssaulen vorhanden. 

Bin Hufe bestand im allgemeinen von hoch nach tief aus den 
nachfolgenden Elementen: dem Hof ("soolstede" oder "hornleger", 
mit dem "brink" als Randteil), dem Ackerland und dem Wald 
(die Verbthdung zwischen diesen war die zeitweilige Auffrostung 
alten Ackerlandes), der Heide (in Stldfriesland 'meente" genannt) 
und den Weiden und Wiesen den fluss entlang. Die Walihecken 
(boswallen) waren die aufMlligsten Parzellengrenzen in der al-
ten Agrarlandschaft Stldfrieslands. 

Im Gegensatz zu den Streifenfluren in den Moorgebieten der 
westlichen Niederlande sind die Hufen in den friesischen "Wol-
den" immer von verschiedener Grosse gewesen, bestimmt von 
der Zahl der Ruten, die die Rule an dem Innenweg einnahm. 
Beweise für ein Hufensystem wurden nicht gefunden. 
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Die Rechte und Pflichten wurden ursprunglicb nach der Hufen-
breite berechnet (Weiderecht, TJnterhaltsplficht, Zehntpflicht u. 
s. w.). Die Hufenbreiten haben dabei wie die Warteile ('waar-
delen') der Eschdorfer funktioniert. In manchen Orten hatte man 
in 16. Jahrhundert "wee "  von 8 his 10 Ruten brett, in ande-
ren Orten sind die "weren" Streifen verschiedener Breite in 
später aufgeteilten Fluren gewesen. 

In der Nutzungs- und Betriebsform sind Elemente anzuweisen, 
die such in typischen Eschdorf vorkommen. Andererseits 1st 
es klar geworden, dass die sudlichen "Wolden" in Friesland 
strukturell und funktionell eine andere Kulturlandschaft bilden 
als die frieslsch-hollandische Moorlandschaft. 

III. Am Oberlauf der Linde und der Tjonger, in den Ubergangs-
gebiet zwischen den Sandrilcken Sndfrieslands und der "Sandin-
selnlandschaft" Drentes, so Me urn den Bergumersee herum, 
liegen einige unregelmassig strukturierte Siedlungen mit gemisch-
ten Charakter. In der Siedlungsform kommt der Eschdorfcharak-
ter zum Ausdruck in der konzentrierenden Wirkung, die von den 
Eschen ausging auf die Lage der Bauernhofe; deutlich tritt das 
hervor in den Siedlungen auf einer "Sandinsel" oder "Sandhalb-. 
insel". Demgegenuber haben Weller auf länglichen Sandhöhen ei-
ne Strassendorfstruktur. In den konzentrierten Eschsiedlungen 
gibt es einen "Mandebrink" als zentralen Dorfplatz, aber in 
manchen Eschsiedlungen (mit einer gereichten Bewohnungsform) 
findet man einen langgedehnten Brink, zusainmengesetzt aus den 
Brinken der in ether Reihe liegenden Hofe. 

Die meisten Esche der unregelmassigen Siedlungen sind em-
streifig. Die "durchgehende" Struktur der Hufen kommt an ei-
nigen Orten zurn Ausdruck in der Tatsache, dass die fluren von 
den Hofen aus einigermassen aufgestreckt worden sind, dass 
Parzellennamen vorkonmen, die man such in den wirklich durch-
gehende Hufenfluren findet und in den stark zersplitterten Bezits-
parzellen langs der Flflsse. 

In Besitz- und Betriebsform tritt der zweideutige Charakter 
such hervor. Einerseits hatte man gemeinschaftlich gebrauchte 
Weiden und Heiden mit einer drentischen Betreibsstruktur, an-
dererseits fehiten die Marken und war-en die erwahnten Merkmale 
such in den Strassendorfern der friesischen "Wolden" ariwesend. 

IV. Das pleistozane Gebiet Stldwestfrieslands (Gaasterland und 
die lehmigen Anhohen westlich davon) wird gekennzeichnet durch 
einen Sandboden mit einem ziemlich wellenfbrmigen Aufbau, urn-
geben von Lehmhugeln ("Gaasten"). Die Siedlungen sind vom 
Eschdorftyp, and zeigen einen Ubergang von der konzentrierten 
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nach der gelockerteren Form. An der nördlichen Seite der 
Sandebene liegen auf regelmassig geneigtem Gelande einige Stras-
sendorfer. 

Die Flurform der 'Gaasten" ist therwiegend mehrstreifig; 
Gewannen kommen weniger vor. Die Weiden und Wiesen liegen 
in Blocken zusammen. Diese Blocke sind streifenformig par-
zelliert, wobei die Richtung der Parzellengrenzen von der Sande-
bene Gaasterlands hinausgeht. Die Fluren der Strassendorfer 
auf dem Sand und auf dem holozânen Boden nördlich davon sind 
in parallele Streifen parzelliert. 

Die Betriebsform der "GaastdOrfer' war bis ins 19. Jahrhun-
dert identisch mit der Betriebsstruktur der friesischen flWolden  
und der Siedlungen auf dem Sandplateaus Drentes. Die Heiden 
waren in Gaasterland weniger ausgedehnt und weniger in der 
Betriebsform integriert als in den obengenannten Gebieten. 

Auth in Sudwestfriesland sind die Wiesen Ironer aufgeteilt 
worden als die Weiden, aber in beiden Teilen der Gemarkung 
blieben gemeinschaftliche Nutzungsformen langere Zeit bestehen. 
An der westlichen Seite der Sandebene Gaasterlands hatten die 
"Scharmeesters" (Weidemeister) eine wichtige Aufgabe in der 
Organisation der weideberechtigten Bauern. 

V. Die Siedlungsform der Strassendorfer in SUdwestdrente ist 
tiberwiegend einreihig. In den Moordorfern (Nijeveen, Kolder-
veen) entstanden sekundare Siedlungsreihen (Obenbauern). Die 
Einteilung in Gemeinschaften (Kiuften genannt), die in verschie-
denen Dorfern such eine raumlicbe Einteilung bedeutete, ist kenn-
zeichnend fur die Strassendorfer in Südwestdrente. 

Die "aulgehenden" oder "durchgehenden" Hufen hatten eine 
parallell aufstreckende Parzellierung, in "Restfluren" eine diver-. 
gierende Form. Das Ackerland lag "oberhalb" der Bauernhbfe, 
d. h. and der hohen Seite der Siedlungsachse. "Aussen", am Fluss, 
streckten sich die Weiden und Wiesen aus. An der Hinterseite 
der Acker lag das Feld; in seinem Hufenstreifen hatte jeder 
Bauer das freie Rodungsrecht. In den niedrig liegenden Dorfern 
wurde das Feld für Rindviehhaltung benutzt, in den hoheren Ge-
genden hielt man Schafe. 

Bei der gemeinschaftlichen Nutzung der Weiden und Wiesen 
("buurmaden") wurde jedes Weiderecht bestimmt von der Zahider 
"scheren" (Weide-anteile). tjrsprunglich war these Zahl abhangig 
von der Hufenbreite, aber im 17. Jahrhundert war durch die 
Verkäuflichkeit der "scheren" von einer soichen Beziehung nicht 
viel mehr tibrig. 

In den Hufenbreiten ist in den Strassendorfern Siidwestdrentes 
innerhalb der Siedlung wenig Regelmass. Em "weer"  war bier 
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eine aulgehende Rule. Der Bewohner war als "erthoer"  (you-
bauer) dazu verpflichtet, ein Jahr das Ant eines "Geschworenen" 
(Atten) zu eritillen. 

In den stldwestdrentischen Strassenddrlern hatte man Marken 
in der Bedeutung geneinschaftlich genutzter Weideri. Man kann 
bier spreehen von ether beschrankten Marke Oder Weidemarke. 
Bine volistandige Marke entstand our In Rutherwold. 

Die Betriebsform war nur wenig verschieden von der in den 
Iriesisehen "Wolden". Die niedrige Lage der westliehen Stras-
sendorler kam mehr zuxn Ausdruck in einer relativ grosseren 
Ackerlandoberfiache, die durch eine grossere Mistproduktion 
ermoglicht wurde, als in einer auf die Viehzucht orientierten 
Betriebsforn. In Sudwestdrente war, durcb die schwachere W61- 
bung In den Querschnitt der Sandrtcken, eine bestinmte Dy-
namik in Form ether Wechselwirtschaft von Heide, Weide und 
Ackerland moglich (Feldgraswirtschalt). 

VI. Die Fschsiedlungen von Sudwestdrente gehoren hauptsachlich 
zu den Typ des Kerneschdorfes (Keuning. 1936). Havelte und 
Wapse sind als sekundare Kranzeschsiedlungen zu betrachten. 
Die Esche sind gewannartige Esche eines zienlich einfachen 
Typs. Ruinenhat einen Mehrstreifenesch. Die Grunlande, zusam-
nengesetzt aus den schon fruh aulgeteilten Wiesen und Weiden, 
haben in ailgemeinen die parallele Streilenparzellierung. Die 
Heiden und Moore wurden auf ahnjiche Weise seit den Ende 
des 18. Jahrhunderts parzelliert. 

Die geneinsehaltliche Nutzung der ungeteilten Marken (Vor-
und Nachweide, "Bauernweide", Stoppeiweide, Schafweide auf 
den Felde, Plaggenstechen u.s .w.) land statt nach der Grosse 
jedes "waardeel" (Warteil) Oder "opsiag" (Weiderechtanteil). 
Ms man die geneinschaftlichexi Grunde teilte, land Zuweisung 
statt nach der Warteilgrosse; der mit einem Warteil übereinstin-
mende Streifen hiess em TIt\reerIl 

Die Betriebsforn in den Eschdorfern Stldwestdrentes stinmte 
tiberein mit der der Siedhmgen auf den Sandplateau Drentes. 
Die relativ etwas grössere Weidekornponente diente wie in den 
Strassendorfern besonders für die Mistproduktion fur den uber-
herrschenden Roggenbau. 

VII. Wennwir die Siedlungsforrnen und Flurlormen der Verschie-
denen Landschaften 'vergleichen nit der Kulturlandschaft der 
Eschsiedlungen auf den drentisehen Sandplateau, dann 1st eine 
"Abstufung" festzustellen. Diese Abstufung, die auf den tther-
gang der Esch- und Strassendorfer am meisten den Charakter 
einer Bruchlinie hatte, war grossenteils aus den Gegebenheiter 
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der Naturlandsehaft zu erkiaren. Die Lage. die Form und der 
Grad der Anwesenheit der versehiedenen Oekotopen (insbesondere 
der für Ackerland geeignete Boden) bestimmte innerhaib einer 
Gemarkung sehr stark das formale Aspekt der Kulturlandschaft. 
In jeder Siedlungsform zeigte sich der Vorzug der Okkupanten für 
Nieclerlassung in der Oekotopengrenz zone zwischen hoherem und 
niedrigerem Boden. 

Die institutionellen Merkmale zeigen eine kleinere Variation 
als die formalen. Diese Merkmale institutioneller Art sind ei-
nerseits unmittelbar von den nattirlichen Gegebenheiten abhangig, 
andererseits von der Zeit und den Umstanden der ursprUnglichen 
Besitznahme. Aber die nivellierende Tendenz, die gleichsam 
neutralisierend auf die obengenannten Faktoren einwirkte, kam 
von der Seite der Betriebsforrn. Deshaib sind z. B. die Weide-
rechte, die funktionell hinsichtlich der Betriebsform zu inter-
pretieren sind, in dem ganzen Gebiet westlich der Sandebene 
Drentes nur in geringem Masse versehieden. 

Bel der Erkiarung der Merkmale der Kulturlandschaftstypen 
zeigte sich, dass bestimmte formale und institutionelle Aspekte 
im Zusammenhang stehen mit einer "Ausstrahlung", ohne dass 
these Siedlungsbewegung sich auf sine Uberzeugende Weise in der 
Kulturlandschaft manifestierte. Tm Gegenteil, anscheinend ähn-
liche Kulturlandschaftstypen konnen wegen ähnlicher Voraussetzun-
gen. die die Natur, und such wegen der ntimlichen Bedingungen, 
die der Mensch steilt, in ganz verschiedener Weise besiedelt 
sein. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Kulturlandschaftten 
an der westlichen Seite der drentischen Sandebene die histori- 
schen Faktoren, in diesem Falle die Weise der ursprunglichen 
Besiedlung, nur ortlich andeuten lassen. Hufig muss der Un-
tersucher durch sine toponymische oder institutionelle Eigen-
tUnflichkeit auf den Gedanken einer "Ausstrafflungt ' gebracht 
we rden. 

Well der Binfluss der Oekotopenlage auf die Gestaltung der 
Kulturlandschaft so nberherrschend ist, das die alteste Landes- 
nahme nur unbestimmt darin zum Ausdruck kommt, rnusste in 
ether kurzen Siedlungsgeschichte der historische Hintergrund der 
Kulturlandschaft verdeutlicht werden. Sowohi aus den Kultur- 
landschaftsformen als aus den historischen Daten gehen einige 
Siedlungsbewegungen oder Ausstrahlungen hervor. Die wichtig-
sten dieser Ausstrahlungen sind die Besiedlung einiger Stras- 
sendorfer aus EschdOrfern am Rande der Sandebene Drentes 
und der Ausbau der sudfriesischen Strassendorfer aus alteren 
Kernen, die Streifeneschsiedlungen mit Einbdlage und Hofanschiuss 
ahneln. Die Besiedlung aus dem westlichen Tiefmoorgebiet drang 
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nicht his in das eigenthche Sandrflckengebiet Sfldfrieslands und 
Sudwestdrentes vor. 
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Figuur 6. Boerenbuävonnen. a) Schuurloos huis te Appelscha (type A); b) Boerdcrj te 
Duunwoude (type B); c) Boerdeñj te Oldeberkoop (type C). 
1= woonkamer; 2= bedsteden; 3 dorsvloer; 4 kazrsruimta; 5 potatal; 6= hooivakken; 
7= koestal; 8= paardestal; 9= dwandeeL 
Nsar: Van der Molen (1941). 
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42, 51, 232, 258, 259 
sooistede 20, 44, 46, 68, 82. 89, 94, 95, 
113, 142, 223, 246 
Spanga 9. 15, 22, 29, 36, 47, 57, 259 
spiker 182 
sptht 171, 186 
staldeeltype 60, 204, 247 
stalvoedering 58. 59, 201 
Stapel, Dc 141, 142, 152 
Staphorst 7, 13, 18, 75. 131, 137 
stede 89 
steegde) 10, 71, 138 
Steenwijk 11, 33. 133, 134, 186, 140, 150, 
181, 186, 187. 191, 195, 240. 258, 260, 
261 
Steenwijkerwojd 134, 138 
Steggerda 6. 15, 16, 21, 22, 27, 86. 37, 
42, 43, 232, 245 
Steginge 71. 83 
stelle 44, 120 
stelling 40. 44, 52, 132 
steiphoeve 60 
stemdragend 40, 44, 46, 89, 98 
stoldegging 186 
stoppelweide 59, 90, 188, 189. 190, 200 
streekdorp, zie: wegdorp 
Stretfen-es 76. 78, 81. 90. 119, 142, 214, 
219, 231, 233, 236, 237. 245, 253. 254, 
255 
Streifengewann 168, 236, 252 
strekldoge 6 
Strengen 79, 88. 237 
Streubesitz 120, 169 
snik (opp.) 88 
Suameer 88. 93 
subjectieve marke 66, 153  

reel 114 
Ter Ward 10, 25. 32, 35, 37. 38, 42, 52, 
232, 245, 258, 259 
Terschelllng 34, 88 
Terwisscha 10. 70. 71, 82 
Terwispel 9, 111 
Tezel 190, 251 
tienden 7, 46, 181, 239, 260, 261, 262 
tiendreclit 182 
Tierkgaast 100, 108 
tyoegh 49, 114 
tyoele 114 
typologic 14. 68, 75, 208, 209 
Tionger 17, 65. 83, 84 
toponymie 83 214, 253, 256 
transgressies 254, 255, 256, 257 
Tronde 67. 68. 69, 79, 91. 95, 96. 216, 
217, 223 
Trophorne 109 
truchstrinzede 53 
turfgraven 25 
Tweelo 130, 167 
twiere 49 
Twytel 69. 243 
Uffeke 140, 166, 170, 173, 176. 178, 180, 
181, 182, 184, 185, 186, 187, 191, 192, 
195, 196, 200, 202, 211, 215, 253, 261 
uttgaande 13 
uitgangen 77, 110, 118. 119, 225 
uitstraiing 4, 208, 248, 250, 253, 260, 261 
IJreterp 15, 16 
Urk 34 

veehouderij 55, 58, 59, 156, 198, 201-203 
Veendijk 130, 131, 132, 140, 145 
Veenhuizen (Wapse) 165, 225 
Veenkloosser 73 
Veentype 13. 110 
Veenwegen 72 
veerverkaveling 14 
vegeratle, oorspr. 17-19 
veld, verdeling 77, 79, 80, 96, 167, 178, 
194-197 
Veidhulzen 165, 225 
veldwal 23, 27, 237 
Venekoten 71, 82 
versnipperde stlokenverkaveling 16 
verstal 113 
vervallen 125, 126 
vicariegoederen 40, 41, 42, 43 
vicaxtesticbting 174 
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vierdel 191 
Vinkega 9, 11, 18. 24, 25, 27, 37, 42, 44, 
258 
Vledder 31, 133, 140, 151, 164, 166, 169, 
173, 174, 175, 180, 181, 185, 186, 187, 
190, 200, 202, 211, 212, 215, 223, 240, 
241, 253 
voet waardeels 186 
vol boerachap 186 
vol dye 187 
voile boer 137, 150, 185 
voile bow 89 
voile boeve 44-47, 186, 187 
Voilenhove 51, 199, 257, 258, 260 
voor- en naweide 50, 83, 93, 116, 124, 151, 
173, 175, 176, 189, 190, 245 
voorsiag, recht op - 194, 195 
voorstenen 172 
yreden 178 
Vredewold 30 
Vriezenveen 137, 146 

waaierverkaveJlng 14 
waai(deel) 34, 45, 51,124. 148, 152, 155, 
176, 177, 178. 179, 182-187, 191, 207-215. 
222, 234, 238. 240, 241. 242 
waaXdeei), verhouding met bouwi. 51, 184, 
243 
waa'(deel), splitsing 185 
waar(deei), verkoop 186, 245 
waardeienstesel 95, 223 
waarschap 182, 183 
waartai 182 
Wachtum 70 
Wagenborgen 115 
Waldhufen 13 
wandakker 48, 83, 93, 125 
Wanneperveen 131 
Wapse 140, 164, 165, 170, 173, 180, 199, 
202, 224, 225. 227, 242, 253 
Wapserveen 130, 132, 137, 140, 143, 144, 
145, 147, 148, 149, 150, 151, 156, 157, 
158, 181, 204. 242 
war 115. 116, 125, 126, 127, 184 
warande 183 
warf 120 
Warns 100, 105, 111, 112, 117, 123, 124, 
214, 226, 227 
Wateren 181 
weer 27, 46-48, 81, 83, 126, 127, 148-150, 
155. 176, 179, 182, 183, 222, 234, 235, 
236, 239-246  

Weerwllle 132, 136. 141, 143, 145, 146, 
148, 150 
wegdorp, wijze ontstaan 131-187. 181, 231, 
238-246 
wegdorp. tijd ontstaan 130, 131. 180, 255,263 
wegen, eigendom 10, 11, 72, 73, 74 
wegen, onderhoud 11, 73, 109, 138, 234 
wegenpatroon7-11, 69, 71, 103, 105, 106, 
137, 138, 212. 219, 226, 233, 234 
weidemarke 85, 122, 155, 156, 217, 223, 
227, 246 
weiden, verdeling- 87. 173, 176, 185, 221, 
222 
weme 40, 41, 48 
wendakker 172 
Weper 67, 69, 70, 84, 85, 91, 96, 216, 
217, 228, 244, 253, 254 
were 182 
werven 49 
Wesrerbork 186 
Westergo 32, 53, 117. 250, 251, 254 
Westerhesselen 165 
Westerwoirie 34. 45, 52, 87, 186 
Westfaler, 57 
Westhoek (Wstw.) 9, 15, 55, 260 
Wezup 70, 165 
Wyckel 102, 106, 109, 111, 113, 114, 115, 
116, 122, 123, 218, 221, 223 
wilde veld-grasstelsel 57. 199 
wildwai 113 
winterrogge 199, 200 
"woerd'-namen 212, 235, 236, 252 
Wolden 17, 18, 110, 129, 130, 255 
WoJvega 11, 16, 25, 31, 34, 35, 37, 38, 
42. 48, 56, 258. 259 
'Worthen-theorie 114, 170, 211 
'worth'-percelen 212, 216, 222, 235 
wurf 60 
Wijk, De 137, 142, 152, 167, 168, 171, 
178, 182, 184, 185, 188, 190, 191, 218, 
219, 221, 223, 228 
Wijkveld 167, 229 

Zandbuizen 9, 38, 67, 224, 225, 227, 260 
zekeren 44 
Zevenwouden 18 
Zoerte 165, 225 
Zuidenveld 211 
Zuiderzee 256 
Zuidlaren 177 
Zuid-Lhee 166, 170 
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Zuidwojde. 129. 132. 148 	 zwadeballc 26. 126 
Zurich 134 	 zwetsloten 93 
zwad 118. 177 
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