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geiten in badden: d'r zat vaeks een hooltwallegien oni 
henne". 

beer 	 Et WNT V: 1399 geft veur ,,haar" (Ned. veur Steil. 
,,beer"): hoogte in de heide; hoge heide, meerstal 
begruuid. Now allienig nog mar in plaknaemen, 
neffens et WNT. Veur Twente wodt opgeven de bet.: 
hoge, midden in 't veld liggende kaampe bouw. Dat is 
ok van toepassing op De Heer en De Hoge Heer in 
Nbk. Missehien ok wel op ,,heer-" in Heerenweg (= de 
Binnenweg in Np). Dat zol dan een weg wezen die over 
,,de beer" lopt, wat hiel goed kan omdat de Binnenweg 
ommes de midden van de oorspronlcelike nederzetting 
is, en over de zaandrogge ]opt. Ylak bi'j de huzen lag 
vroeger de meerste bouw. De Jong 1962: 35 geft nog an 
dat de naeme ,,haar" veur oolde bouwgrond vri'j 
algemien is in OSt. 

heide 	 Ned. heide. 
hemmen/himmen In Np kommen hemmen veur an de Kuunder(o.e. kad. 

1849, nr. 1942; kad. 1853, nr. 1863; kad. 1872, nrs. 1891 
en 	1893; 	vkb. 1884; 	vkb. 1922; 	vkb. 1913: 2 mad 
Hemmen). De hemmen wo'n an de zuudkaante 
begreensd deur een hems/ow (o.e. kad. 1840, nrs. 1958 
en 1958-b; kad. 1847, nrs. 1895 en 1896). Hemmen en 
hemsloot lieken in de bier nuumde schriftelike bronnen 
de 	hieltied 	as 	soortnaeme 	bruukt 	te 	wodden, 
daoromme bin disse ,,naemen" met in de alfabetische 
list opneumen. 
Hem, um!autsvorm van ham, betekent ,,punt" neffens 
Schonfeld 1949: 94. Moerman 1956: 81 zegt van ham 
dat et o.e. groslaand is in een revierbocht of an een 
waeter, butendieks laand. Op inkelde plakken in de 
kadastrale gegevens komt de variaant himmen veur. In 
et Stell. wisselt i vaeker mit e, vgA. Stell. inkeld naost 
enke/d, 	mingen 	naost 	mengen, 	rempend 	naost 
rimp end. 

hoeve Anduding van een boerderi'je in et Ned. 
hof Boere-arf of boereplaetse (Moerman 1956: 101). 
kaamp(e) Bet oorspronkelik betrekking op de vredinge, et 

ofpaolen, 	mnl. 	,,camp" 	betekent 	in 	't 	biezunder 
,,afgeperkt" stok laand (Moerman 1956:120). Een stok 
laand dat anduded wodt as ,,kaamp(e)" kan dus 
vanoolds liekegoed bouw wezen as grdslaand. 



Inleiding 

Et veldnaeme-onderzuuk in de gemienten Oost- en West-Stellingwarf is 
een projekt dat as doe! het, a!le veldnaemen in dat gebied die nog in levendig 
gebruuk binnen of die nog uut mondelinge overlevering bi'j de meensken 
bekend binnen, vaaste te leggen. Veur zoveer as daor de praktische 
meugelikheden veur binnen, wodt ok materiaol uut schriftelike bronnen 
mitneumen. 

Onder veldnaemen verstaon we naemen van wegen, stokken laand, 
boerderi'jen, bossies, poe!en en zo wat henne. Et is niet zo dat alle andudings 
van wegen, stokken laand en zo veldnaemen nuumd wodden meugen: 
woorden as bos, reed, akker wo'n meerstal as soortnaeme bruukt, en niet om 
ien bepao!de bos, reed of akker an te duden. D'r is pas spraoke van een 
eigennaeme (veldnaeme dus in dit geval) as d'r ien bepaold objekt mit 
anduded wodt (De Vooys 1947: 39). Vaeke ontstaon veldnaemen we] nut 
soortnaemen en dan wodt d'r een bepaoling bi'j zet: Lamerts Reed, De 
Weembos, De Lege Akker, enz. Zoe'n beparking is niet neudig as d'r mar ien 
exemplaor van daor 't om gaot in een bepaold gebied is. As d'r bgl. mar iene 
beek deur een gebied stroomt, dan kan die as naeme we] De Reek hebben 
(vgl. Scheuermann 1980: 325-327). 

Deur o.e. rui!verkavelings en de veraanderings in de leefgewoonten van de 
meensken lieken de veldnaemen hadde te verdwienen. Daoromme is et goed 
en perbeer ze, now dat nog kan, vaaste te !eggen. 

Veldnaemen geven vaeke infermaosie over de tael van vroeger: ie vienen 
d'r woorden in die now niet meet in gebruuk binnen, zoas oolde naemen van 
!aandmaoten (mad, schepel), oo!de andudings van poelen (weierd, dobbe, 
pet! en), van hujlaand (maod), enz. Ok geven ze inzicht in hoe de klaanken en 
vormen van een tael heur in de loop van de tied ontwikkeld hebben, en ze kUn 
bi'jdregen tot de kennis van de geschiedenis van een bepaolde streek. Zo 
geven de veldnaemen infermaosie over vroegere bezitsverholings en over et 
grondgebruuk in vroeger tieden. We hopen dan ok dat disse en nog uut te 
geven veldnaemeverzaeme!ings heur nut bewiezen zu!len veur nog kommend 
tael- en geschiedkundig onderzuuk van disse kontreinen. 

Et Veldnaeme-projekt is opzet deur de Stichting Stellingwarver 
Schrieversronte en slot an bi'j et projekt Stel!ingwarfs Woordeboek dat in 
1975 out aende zet is, doe en now onder leiding van Jienk B!oemhoff. Van 't 
begin van et projekt Veldnaeme-onderzuuk of (1979) het hi'j daor tegere mit 
de schriever van disse studie leiding an geven. 

Et veldnaememateriaol uut de dorpen wodt meerstal bi'j mekeer brocht 
deur infermaanten van et projekt Stel!ingwarfs Woordeboek en/ of leden van 
de Veldnaeme-kemmissie van de Stichting Stel!ingwarver Sehrieversronte. 



HEUFDSTOK H 

De beide dorpsnaemen 

De dorpsnaemen Ni jhooltpae en Niberkoop bin beide niet makkelik te 
verklaoren. Beide naemen bin saemensteld mit ,,ni'j" (Ned. nieuw): de 
dOrpen bin op te vatten as dochternederzettings van resp. Hooltpae en 
Berkoop. 

In oolcle oorkonden (de oo!dste oorkonde daor Hooltpae in opduukt is 
van 1204) wodt Hooltpae nog zonder -t schreven. In 1204 wodt Ni'jhooltpae 
nog niet nuumd; Hooltpae wodt clan speld as Holenpath (Mulder 1972:118). 
De -i komt in laetere schriftelike bronnen we! veur. Et kan wezen dat de -I d'r 
deur kopiIsten in laetere tieden onder invloed van de naemen op -holtwolde 
(Hooltwoolde, Ni'jhooltwoolde) inzet is (Mulder 1972: 195). De uutspraoke 
van de naeme Hooltpae is now oolpae of hoolpae (de h is vaeke niet te 
heuren), zonder t, wat d'r op wiezen kan dat de -t aenlik niet in de naeme 
thuus heurt, a! zol 't ok zo wezen kunnen dat een ooldere -t deur assimilaosie 
votvalen is. Naarding (1957: 41) daenkt dat Holenpathe (1204) uutlegd 
wodden meet as datiefvorm van (dat) hole path, et pad deurde diepte, de 
leegte. 

De naeme Berkoop wodt deur Naarding (1957: 40) uutlegd as broek plus 
ope; ope beschouwt hi'j as klaankvariaant van -epe en -apa, en dat betekent 
,,waeter". Mulder (1971: 24-26) bliekt et niet mit Naarding iens te wezen: 
Berkoop moet neffens him weeromme leided wodden tot boer plus koop; 
koop zol dan wiezen op de uutgifte van een stok onlaand deur een beer. Nóg 
een ere miening het Blok (1978: 41-45): hi'j slOt him bi'j Mulder an wat et 
laeste diel van de naeme anbelangt (-koop), mar mient dat -ber- in verbaand 
te brengen is mit broek of mit de ,,idg. verbale wortels" bher 2 en bheren die 
,,opwellen, koken" betekenen en die in een stokmennig moeraswoorden zien 
wodden kunnen. 

17 



Die infermaanten of ere kontaktpersonen gaon op vesite bi'j zoveul meugelik 
ooldere inwoners uut heur ddrp, om et materiaol zo volledig en betrouwber 
meugelik te maeken. Ze broken veur et opsehrieven standerdnetisie-
formelieren die om zo te zeggen ofleided binnen van de veldnaemkundige 
vraogekaorties van et Nedersaksisch Instituut van de Rieks Universiteit van 
Grunningen. Mit de ofdieling Naemkunde van dat Jnstituut wo'n vaeke 
gegevens uutwisseld. De heren L Ebeling en J. Wieringa van de oldieling 
Naemkunde hebben oons vaeke mit raod en daod steund bi'j de uutwarking 
van et materiaol. Oonze daank! 

An now toe bin de verzaemelings klaor van Ni'jhooltpae, Ni'jberkoop en 
Steggerde, wiels d'r versehillende infermaanten/ kontaktpersonen drok 
doende binnen in Berkoop, Hooltpae, Tronde en Else. Disse uutgifte is de 
eerste in een riegel studies over de veldnaemen van de Stellingwarven: hier 
wo'n de verzaemelings van Ni'jhooltpae (veerder vaeks: Np) en Ni'jberkoop 
(veerder vaeks: Nbk) prissenteerd. Ur komt zo daolik eerst een algemien 
heufdstok daor wat in verteld wodt over de ligging van de dorpen, de grond 
en et gebruuk d'r van (Heufdstok I), dan komt d'r een heufdstok over de 
beide naémen van de dorpen zels (Heufdstok II), en daornao een 
behaandeling van de belangriekste toponymisehe (= veldnaemkundige) 
elementen (Heufdstok III). Heufdstok IV geft alle naemen die we van beide 
plakken bi'j mekeer geerd hebben op alfabet, mit meerstal een kotte 
bespreking en/of verwiezings. Een ofkottingslist en een literatuuropgifte 
sluten disse eerste studie of. 

1k naemen van Ni'jhooltpae bin bi'j mekeer geerd deur Johan Veenstra; 
zien infermaanten weren Vrouw H. Veenstra, en de heren S. Oosterhof en 
A. Schreur; inkelde anvullings kwammen nog van de fem. J. G. Lantinga uut 
Hooltpae. In Ni'jberkoop bin Vrouw A. Bloemhoff-Seinstra en Vrouw Z. 
Kuiters-Keizer degenen west die de naemen bi'j mekeer broeht hebben. Heur 
infermaosie kwam van Vrouw T. Bos-Couperus en de heren J. Schurer, A. 
van der Veen en J. de Vent van Ni'jberkoop, de heren G. Brandsma, J. 
Kuyper en J. Oosting ( t ) van Berkoop en de heren J. Kuipers out Else en P. 
Brouwer nut Makkinge. Van dit riegeltien het allienig de beer Brandsma niet 
in Ni'jberkoop woond. 

Et materiaol van Ni'jhooltpae is anvuld mit gegevens van pattie 
Iaandkaorten, mit gegevens uut kadastrale bronnen van ± 1830-1900, uut 
een verkoopformelier van 1905, uut verkoopboekies van 1884, 1913, 1921 en 
1922 (in bezit van .Johan Veenstra) en out verkoopboekies van 1883, 1903, 
1905 en 1935 (in bezit van de heer A. Schreur). Et materiaol van Ni'jberkoop 
is anvuld mit infermaosie van een stokmennig kaorten en uut een inkeld 
verkoopboekien van 1904, dat in 't bezit is van de beer P. Brouwer. Et het 
oons veur disse studie an de praktische meugelikheden ontbreuken om 
bronnen in Rieks- en ere archieven deur te zuken. Deur dezelde oorzaeke 
hewwe veur Ni'jberkoop gien kadastrale bronnen naozocht. 



feg. 6. Nijberkoop (Eekhoff, 1849). 
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HEUFDSTOK I 

De dorpen Nihooltpae en Niberkoop: 
ligging, bodem, grondgebruuk 

Ni'jhooltpae ligt in de gemiente West-Stellingwarf (zie feguur I). Et 
dOrpsgebied wodt in et noorden begreensd deurde Kuunder(Ned. Kuinder 
of Tjonger), in et westen deur et dorpsgebied van llooltpae (Ned. 
Oldeholtpade), in et zuden deur de Lende (Ned. Linde) en in et oosten deur 
de greens mit de gemiente Oost-Stellingwarf, die toegelieke de westelike 
greens is van et dorpsgebied van Berkoop (Ned. Oldeberkoop). 

Ni'jberkoop ligt in de gemiente Oost-Stellingwarf (zie weer feguur I). Et 
dorpsgebied wodt in et noorden begreensd deur de Kuunder, in et westen 
deur et dorpsgebied van Berkoop, in et zuden deur de Lende en in et oosten 
deur et dorpsgebied van Makkinge (Ned. Makkinga). 

Np en Nbk liggen aijebeide op een zaandrogge die in zuudwest-
noordoostelike richting tussen de twie kanaliseerde revierties de Kuunder en 
de Lende lopt. Onder et dekzaand op 'e zaandrogge zit op 'e meerste plakken 
keiliern, dat daor in de op ien nao laeste iestied - de Riss-iestied - as 
grondmorene ofzet is. In die tied bin de revierties de Kuunder en de Lende 
warsehienlik ok ontstaon; in et dal van beide revieren is laeter vene vormd 
(Ter Wee 1972). De zaandrogge is in Np wat smalder en leger as in Nbk. An 
de Kuunder liggen in Np grote stokken hujlaand, in Nbk veule minder. Et 
hoogste en dreugste gebied van Np ligt tussen de Stellingenweg en de Lende: 
De Zanen (3,5 - 4,5 m); in Nbk ligt dat tussen de Grendweg en de Kuunder: 
Jegypte en 't Zaand liggen ± 5 m hoge, en bi'j Twietel (krusing Grendweg-
Abbendiek) is 't wel ± 7 to hoge. 

In Np en Nbk staon de meerste boerderi'jen niet op et hoogste stok van de 
zaandrogge, mar op ± 2-4 m, d.w.z. op een niet te dreug, mar ok niet te nat 
plak. In Np staon ze van ooldsher an de Binnenweg en et pat van de 
Heufdweg dat in 't verlengde van de Binnenweg ligt (zie feg. 2,3 en 4). Dit pat 
van de Heufdweg is mit de Binnenweg op te vatten as oolde binderweg. De 
binderwegen bin in de Zuud-Friese wegdOrpen op te vatten as de ,,occupatie-
assen" van de oorspronkelike nederzettings (Bouwer 1970: 8). In Nbk staon 
de boerderi'jen meerst bi'j de Boverweg langes, vroeger (zie feg. 5 e 6) ok bi'j 
et Karkepad langes. Misschien het in Nbk et Karkepad wel een oolde 
binderweg west. De Vriesburgerweg en et pat van de Heufdweg dat in et 
verlengde van de Yriesburgerweg ligt is in Np te beschouwen as buterweg, 
mar ok de Stellingenweg kuj' as buterweg beschouwen (zie feg. 4). De 
buterwegen in de Zuud-Friese wegdorpen lopen min of meer parallel an de 



binderwegen en volgen de ranen van de zaandroggen (Bouwer 1970: 8). In 
Nbk kun de Grendweg en de Boverweg van de Boshoeveweg tot an 
Abbendiek zien wodden as oolde buterwegen (zie feg. 7). Ongeveer van de 
Boshoeveweg of tot Berkoop an toe is de Boverweg te besehouwen as 
binderweg: bier staon van oolds boerderi'jen an. 

Bouwer (1970: 10) verklaort et drie-wegen-petroon in Np veur een pat nut 
et feit dat bier twie ,,occupaosiegebieden" bi'j mekeer kommen, an de 
noordkaante en an de zuudkaante van de Scheene (een greuven scheiding), 
en veur een pat nut de hoogteverdielinge: deur verstoeving kon an de 
noordkaante van de zaandrogge nog een legere rogge ontstaon. 

Ft driewegen-petroon van vroeger in Nbk zal daenk' ok wel te verklaoren 
wezen nut de hoogteverdielinge. Op et oost van Berkoop en et west van Nbk 
staon de plaetsen vanoolds an de Boverweg. Op et oost van Nbk ,,schoeven 
ze op" naor et noorden: bier stonnen ze an de Boverweg en an et Karkepad. 
Nog veerder oostelik staon de boerderi'jen nog noordeliker, an de Grendweg, 
mar dan bin we al in Makkinge. In et dorpsgebied van Makkinge ligt de 
Boverweg hoge, daordeur staon d'r daor ok gien boerderi'jen an; in Berkoop 
ligt de Boverweg veule leger as in Makkinge. Et drie-wegen-petroon in Nbk is 
now vervalen: et Karkepad is nog mar veur 'n pat weeromme te vienen en d'r 
staon haost gien huzen meer an. 

De verkavelingsvorm is in beide dOrpen geliek: stroke-verkaveling mit 
bewoning op de kavels, de Zn. deurgaonde plaetsen (Bouwer 1970: 13). Ft 
grondgebied van de boerderi'jen leup in Nbk meerstal van de Kuunder tot an 
de Lende; in Np van de Kuunder tot de Scheene, of van de Scheene tot an 
de Lende. Ft veurdiel van dit type verkaveling was dat iederiene op die 
meniere een stok bouw, bos, heide, weidelaand en hujlaand hadde. De bouw 
lag in et algemien et dichtste bi'j de boereplaetse. Bos en bouw wisselden 
mekere vroeger nogal es of: de boeren zi'jden uutputte bouw vaeke in mit 
ekkels, om van .zoe'n stok laand inkelde tiental]enjaoren laeter weer bouw te 
maeken. An de Lende en an de Kuunder hadden de boeren hujlaand en 
weidelaand, dichter bi'j huus hadden ze somstieden nog meer greide. In et 
midden van de deurgaonde plaetse lag heide (Bouwer 1970: 5-28). 

In de laeste honderd jaor is et laandschop en et grondgebruuk hielendal 
veraanderd: verschillende stokken laand bin verveend (o.e. in Np an de 
Lende), en deur et anmaeken van ZO goed as alle woeste grond bin d'r een 
boel kleine boerderi'jgies bi'j kommen. Mar de Iaeste tien, vuuftienjaor bin 
weer een protte kleine boeren opholen mit boerken, dat de bedrieven bin de 
laeste jaoren weer groter wodden. De heide bleef liekewel vot en de bouw is 
ok veur et grootste die] verdwenen. In Nbk het butendat ruilverkaveling 
west, en dat het et laandschop nog meer veraanderd. 
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binderwegen en volgen de ranen van de zaandroggen (Bouwer 1970: 8). In 
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HEUFDSTOK I 

De dorpen Ni'jhooltpae en Nijberkoop: 
ligging, bodem, grondgebruuk 
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of Tjonger), in et westen deur et dOrpsgebied van Hooltpae (Ned. 
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deur et ddrpsgebied van Makkinge (Ned. Makkinga). 
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de Lende lopt. Onder et dekzaand op 'e zaandrogge zit op 'e meerste plakken 
keilieni, dat daor in de op ien nao laeste iestied - de Riss-iestied - as 
grondmorene ofzet is. In die tied bin de revierties de Kuunder en de Lende 
warschienlik ok ontstaon; in et dal van beide revieren is laeter vene vormd 
(Ter Wee 1972). De zaandrogge is in Np wat smalder en leger as in Nbk. An 
de Kuunder liggen in Np grote stokken huj]aand, in Nbk veule minder. Ft 
hoogste en dreugste gebied van Np ligt tussen de Stellingenweg en de Lende: 
De Zanen (3,5 - 4,5 m); in Nbk ligt dat tussen de Grendweg en de Kuunder: 
legypte en 't Zaand liggen ± 5 to hoge, en bi'j Twietel (krusing Grendweg-
Abbendiek) is 't wel ± 7 to hoge. 

In Np en Nbk staon de meerste boerderi'jen niet op et hoogste stok van de 
zaandrogge, mar op ± 2-4 m, d.w.z. op een niet te dreug, mar ok niet te nat 
plak. In Np staon ze van ooldsher an de Binnenweg en et pat van de 
Heufdweg dat in 't verlengde van de Binnenweg ligt (zie feg. 2,3 en 4). Dit pat 
van de Heufdweg is mit de Binnenweg op te vatten as oolde binderweg. De 
binderwegen bin in de Zuud-Friese wegdörpen op te vatten as de ,,occupatie-
assen" van de oorspronkelike nederzettings (Bouwer 1970: 8). In Nbk staon 
de boerderi'jen meerst bi'j de Boverweg langes, vroeger (zie feg. 5 e 6) ok bi'j 
et Karkepad langes. Misschien het in Nbk et Karkepad wel een oolde 
binderweg west. De Vriesburgerweg en et pat van de Heufdweg dat in et 
verlengde van de Vriesburgerweg ligt is in Np te beschouwen as buterweg, 
mar ok de Stellingenweg kuj' as buterweg beschouwen (zie feg. 4). De 
buterwegen in de Zuud-Friese wegdörpen lopen min of meet parallel an de 



feg. 6. Nijberkoop (Eekhoff 1849). 
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Die infermaanten of ere kontaktpersonen gaon op vesite bi'j zoveul meugelik 
ooldere inwoners uut heur dOrp, om et materiaol zo volledig en betrouwber 
meugelik te maeken. Ze broken veur et opschrieven standerdnetisie-
formelieren die out zo te zeggen ofleided binnen van de veldnaemkundige 
vraogekaorties van et Nedersaksisch Instituut van de Rieks Universiteit van 
Grunningen. Mit de ofdieling Naemkunde van dat Jnstituut wo'n vaeke 
gegevens uutwisseld. De heren R. Ebeling en J. Wieringa van de ofdieling 
Naemkunde hebben oons vaeke mit raod en daod steund bi'j de uutwarking 
van et materiaol. Oonze daank! 

An now toe bin de verzaemelings klaor van Ni'jhooltpae, Ni'jberkoop en 
Steggerde, wiels d'r versehillende infermaanten/kontaktpersonen drok 
doende binnen in Berkoop, Hooltpae, Tronde en Else. Disse uutgifte is de 
eerste in een riegel studies over de veldnaemen van de Stellingwarven: hier 
wo'n de verzaernelings van Ni'jhooltpae (veerder vaeks: Np) en Ni'jberkoop 
(veerder vaeks: Nbk) prissenteerd. Ur komt zo daolik eerst een algemien 
heufdstok daor wat in verteld wodt over de Jigging van de dorpen, de grond 
en et gebruuk d'r van (Heufdstok I), clan komt d'r een heufdstok over de 
beide naérnen van de dorpen zels (Heufdstok II), en daornao een 
behaandeling van de belangriekste toponymische (= veldnaemkundige) 
elernenten (Heufdstok III). Heufdstok IV geft alle naemen die we van beide 
plakken bi'j mekeer geerd hebben op alfabet, mit meerstal een kotte 
bespreking en/ of verwiezings. Een ofkottingslist en een literatuuropgifte 
sluten disse eerste studie of. 

De naemen van Ni'jhooltpae bin bi'j mekeer geerd dent Johan Veenstra; 
zien infermaanten weren Vrouw H. Veenstra, en de heren S. Oosterhof en 
A. Schreur; inkelde anvullings kwammen nog van de fern. J. G. Lantinga uut 
I-Iooltpae. In Ni'jberkoop bin Vrouw A. Eloemhoff-Seinstra en Vrouw Z. 
Kuiters-Keizer degenen west die de naemen bi'j mekeer brocht hebben. Heur 
infermaosie kwarn van Vrouw T. Bos-Couperus en de heren J. Schurer, A. 
van der Veen en J. de Vent van Ni'jberkoop, de heren G. Brandsma, J. 
Kuyper en J. Oosting ( f ) van Berkoop en de heren J. Kuipers uut Else en P. 
Brouwer uut Makkinge. Van dit riegeltien het allienig de beer Brandsma niet 
in Ni'jberkoop woond. 

Et materiaol van Ni'jhooltpae is anvuld mit gegevens van pattie 
laandkaorten, mit gegevens uut kadastrale bronnen van ± 1830-1900, uut 
een verkoopformelier van 1905, uut verkoopboekies van 1884, 1913, 1921 en 
1922 (in bezit van Johan Veenstra) en not verkoopboekies van 1883, 1903, 
1905 en 1935 (in bezit van de beer A. Schreur). Et materiaol van Ni'jberkoop 
is anvuld mit infermaosie van een stokmennig kaorten en uut een inkeld 
verkoopboekien van 1904, dat in 't bezit is van de beer P Brouwer. Et het 
oons veur disse studie an de praktische meugelikheden ontbreuken out 
bronnen in Rieks- en ere archieven deur te zuken. Deur dezelde oorzaeke 
hewwe veur Ni'jberkoop gien kadastrale bronnen naozocht. 
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HEUFDSTOJC II 

De beide dorpsnaemen 

De ddrpsnaemen Ni jhoolzpae en Nijberkoop bin beide niet makkelik te 
verklaoren. Beide naemen bin saemensteld mit ,,ni'j" (Ned. nieuw): de 
dorpen bin op te vatten as dochternederzettings van resp. Hooltpae en 
Berkoop. 

In oolde oorkonden (de ooldste oorkonde daor Hooltpae in opduukt is 
van 1204) wodt Hooltpae nog zonder -t schreven. In 1204 wodt Ni'jhooltpae 
nog niet nuumd; Hooltpae wodt clan speld as Holenpath (Mulder 1972:118). 
De -i komt in laetere schriftelike bronnen we! veur. Ft kan wezen dat de -t d'r 
deur kopiisten in laetere tieden under invloed van de naemen op -ho it wolde 
(Hooltwoolde, Ni'jhooltwoolde) inzet is (Mulder 1972: 195). De uutspraoke 
van de naeme Hooltpae is now oolpae of hoolpae (de h is vaeke niet te 
heuren), zonder t, wat fr op wiezen kan dat de -t aenlik niet in de naeme 
thuus heart, al zol 't ok zo wezen kunnen dat een ooldere -t deur assimilaosie 
votvalen is. Naarding (1957: 41) daenkt dat Holenpathe (1204) uutlegd 
wodden moet as datiefvorm van (dat) hole path, et pad deur de diepte, de 
Ieegte. 

De naeme Berkoop wodt deur Naarding (1957: 40) uutlegd as broek plus 
ope; ope beschouwt hi'j as klaankvariaant van -epe en -apa, en dat betekent 
,,waeter". Mulder (1971: 24-26) bliekt et niet mit Naarding iens te wezen: 
Berkoop meet neffens him weeromme leided wodden tot hoer plus koop; 
koop zol dan wiezen op de uutgifte van een stok onlaand deur een heer. NOg 
een ere miening het Blok (1978: 41-45): hi'j slot him bi'j Mulder an wat et 
laeste diel van de naeme anbelangt (-koop), mar orient dat -her- in verbaand 
te brengen is mit broek of mit de ,,idg. verbale wortels" bher 2 en bheren die 
,,opwellen, koken" betekenen en die in een stokmennig moeraswoorden zien 
wodden kunnen. 
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Inleiding 

Et ve!dnaeme-onderzuuk in tie gemienten Oust- en West-Stellingwarf is 
een projekt dat as doel het, alle veldnaemen in dat gebied die nag in levendig 
gebruuk binnen of die nag urn mondelinge overlevering bi'j de meensken 
bekend binnen, vaaste te leggen. Vent zoveer as daor de praktische 
meuge!ikheden veur binnen, wodt ok rnateriaol uut schriftelike bronnen 
mitneumen. 

Onder veldnaemen verstaon we naemen van wegen, stokken laand, 
boerderi'jen, bossies, poelen en zo wat henne. Et is niet zo datalle andudings 
van wegen, stokken laand en zo veldnaemen nuumd wodden meugen: 
woorden as bos, reed, akker wo'n meerstal as soortnaeme bruukt, en niet am 
ien bepaolde bus, reed of akker an te duden. D'r is pas spraoke van een 
eigennaerne (veldnaeme dus in dit geval) as d'r ien bepaold objekt mit 
anduded wodt (De Vooys 1947: 39). Vaeke ontstaon veldnaemen wel urn 
soortnaemen en dan wodt d'r een bepaoling bi'j zet: Lamer/s Reed, De 
Weembos, De liege Akker, enz. Zoe'n beparking is niet neudig as d'r mar ien 
exemplaor van daor 'torn gaot in een bepaoid gebied is. As d'r bgl. mar iene 
beek dent een gebied stroomt, dan kan die as naeme we! De Seek hebben 
(vgl. Seheuermann 1980: 325-327). 

Deur o.e. ruilverkavelings en de veraanderings in de leefgewoonten van de 
meensken lieken de veldnaemen hadde te verdwienen. Daoromme is et goed 
en perbeer ze, now dat nog kan, vaaste te leggen. 

Veldnaemen geven vaeke infermaosie over de tael van vroeger: ie vienen 
d'r woorden in die now niet meer in gebruuk binnen, zoas oolde naemen van 
laandniaoten (mad, schepel), oo!de andudings van poelen (weierd, dobbe, 
pet/en), van hujlaand (maod), enz. Ok geven ze inzieht in hoe de klaanken en 
vormen van een tael heur in de loop van de tied ontwikkeld hebben, en ze kün 
bi'jdregen tot de kennis van de gesehiedenis van een bepaolde streek. Zo 
geven de veldnaemen infermaosie over vroegere bezitsverholings en over et 
grondgebruuk in vroeger tieden. We hopen dan ok dat disse en nog nut te 
geven veldnaemeverzaernelings heur nut bewiezen zullen veur nag kommend 
tael- en geschiedkundig onderzuuk van disse kontreinen. 

Ft Veldnaeme-projekt is opzet deur de Stichting Stellingwarver 
Sehrieversronte en slot an bi'j et projekt Stellingwarfs Woordeboek dat in 
1975 nut aende zet is, doe en now under leiding van Henk Bloemhoff. Van 't 
begin van et projekt Veldnaeme-onderzuuk of (1979) het hi'j daor tegere mit 
de schriever van disse studie leiding an geven. 

Et veldnaememateriaol nut de dorpen wodt meerstal bi'j niekeer brocht 
dent infermaanten van et projekt Stellingwarfs Woordeboek en/ of leden van 
de Veldnaeme-kemmissie van de Stiehting Stellingwarver Schrieversronte. 
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geiten in hadden: d'r zat vaeks een hooltwallegien om 
henne". 

beer Et WNT V: 1399 geft veur ,,haar" (Ned. veur Stell. 
,,heer"): hoogte in de heide; hoge heide, meerstal 
begruuid. 	Now allienig nog mar in plaknaemen, 
neffens et WNT. Veur Twente wodt opgeven de bet.: 
hoge, midden in 't veld liggende kaampe bouw. Dat is 
ok van toepassing op De Heer en De Hoge Heer in 
Nbk. Misschien ok we! op ,,heer-" in Heerenweg(= de 
Binnenweg in Np). Dat zol dan een weg wezen die over 
,,de beer" lopt, wat hiel goed kan omdat de Binnenweg 
ommes de midden van de oorspronkelike nederzetting 
is, en over de zaandrogge lopt. VIak bi'j de huzen lag 
vroeger de meerste bouw. De Jong 1962: 35 geft nog an 
dat de naeme ,,haar" veur oolde bouwgrond vri'j 
algemien is in OSt. 

heide Ned. heide. 
hemmen/himmen In Np kommen hemmen veur an de Kuunder(o.e. kad. 

1849, nr. 1942; kad. 1853, nr. 1863; kad. 1872, nrs. 189! 
en 	1893; 	vkb. 1884; 	vkb. 1922; 	vkb. 1913: 2 mad 
Hemmen). De hemmen wo'n an de zuudkaante 
begreensd deur een hems/oot (o.e. kad. 1840, nrs. 1958 
en 1958-b; kad. 1847, nrs. 1895 en 1896). Hemmen en 
hemsloo: lieken in de bier nuumde schriftelike bronnen 
de 	hieltied 	as 	soortnaeme 	bruukt 	te 	wodden, 
daoromme bin disse ,,naemen" met in de alfabetische 
list opneumen. 
Hem, umlautsvorm van ham, betekent ,,punt" neffens 
SchOnfeld 1949: 94. Moerman 1956:81 zegt van ham 
dat et o.e. groslaand is in een revierbocht of an een 
waeter, butendieks laand. Op inkelde plakken in de 
kadastrale gegevens komt de variaant himmen veur. In 
et Stell. wisselt i vaeker mit e, vgl. Stell. inkeld naost 
enkeld, 	mingen 	naost 	mengen, 	rempend 	naost 
rimpend. 

hoeve Anduding van een boerderi'je in et Ned. 
hof Boere-arf of boereplaetse (Moerman 1956: 101). 
kaamp(e) Het 	oorspronkelik betrekking op de vredinge, et 

ofpaolen, 	mnl. 	,,camp" 	betekent 	in 	't 	biezunder 
,,afgeperkt" stok laand (Moerman 1956:120). Eenstok 
laand dat anduded wodt as ,,kaamp(e)" kan dus 
vanoolds liekegoed bouw wezen as grOslaand. 
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deur de Ni jberkopers niet bruukt -, mar et woord 
liekweg zol bier ok ,uutsturven" wezen kunnen. 

pet(ten(s)) Neffens o.e. et Fri. Wb. is „pet" een ,,putte" daor veen 
uuthaeld wodt, een uutgreven venepoele. 

poele Ned. poel. 
polle Fri. 	,p6lle" is een appat liggend stokkien grond, 

meerstal wat hoger as de omgeving, en omringd deur 
sloden of eer waeter. Veural: hiem en arf daor in de lege 
lanen et huus op staot (Fri. Wb.). ,Polle" is vaeke de 
anduding van een boerderi je in Stell., mar niet van een 
grote boerderi je; die hiet hier een 	,plaetse". 

poolder Ned. polder. 
reed In de in Hfdst. 4 te numen naemen is dit een anduding 

van een verbiening die dwas op de wegen lopt; zie ok 
bi'j laene. 

singel In de in Hfdst. 4 te numen naemen is dit een anduding 
van een verbiening die dwas op de wegen lopt; zie ok 
bi'j laene. D'r staon bomen bi'j langes. Neffens et Fri. 
Wb. is een singel een laene of weg, vaeke mit hoge 
bomen an beide kaanten, vroeger veural naor of 
rondom et hiem van een adellike state. 

sloot Ned. sloot. De Lubber! Pierssloot en de Ybe Sloot in 
Np lopen dwas op de Kuunder, en DeScheenesloot (de 
Scheene) lopt dwas deur West-Stellingwarf en komt 
bi'j Spange in de Lende uut. In Eksloot (Np) zal de 
naeme van een sloot op et stok laand dat De Eksloot 
hiet, overgaon wezen. De Dwassloot (Nbk) en De 
Ringsloot (Np en Nbk) bin aenlik meer soortnaemen as 
eigennaemen. 

sparren Disse anduding slat op een sparrebos (Ned. dennen- 
bos). 

streek Betekent in De Karkestreek niet 	,omgeving" mar 
striepe, lees: strepe, smalle stroke. In 't Gr. kan ,,streek" 
ok ,,strepe" betekenen (Gr. Wb.), vgl. Steil. ,streken op 
't glas" = Ned. strepen op 't glas. 

veld „Veld" betekent in 't biezunder onbebouwd laand, bgl. 
heideveld (Moerman 1956: 246). 

vene „Vene" het de ok uut et Ned. bekende bet.: bepaolde 
grondsoort. Ok betekent et ,moeras". Et Grote Vene 
(Diakonieveen) in 	Nbk is een gebied mit grote 
petgatten daor turf uuthaeld is. De veenties (Koop en 
Kees Veentien, Garnet van der Meulen zien Veentien 
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(Np); Romnieris Veentien (Nbk)) bin ok uutveende 
venepetten. 

verne In De Venne in Np lag een poele; et is now nog leeg 
laand. De vief stokken laand in Nbk die mit ,,venne" 
anduded wodden, liggen lege en bin drassig. Fri. 
,,finne" betekent ,,weiland" (Moerman 1956: 247). 
,,Venne" het ok etymologisch verbaand mit ,,vene". De 
vennen bin in alle geval in Np en Nbk allegeer stokken 
anmaekt grOslaand. 
Ronimerts Venne in Nbk is etzelde stok laand as 
Romnierts Veentien, en nut disse beide naemen kuwwe 
ofleiden dat wat eerst een veentien (d.w.z. een poele mit 
vene) was, laeter een venne wodden is (dus anmaekt is). 

viever Ned. vijver. 
wal Meerstentieds anduding van een boswal. 
weem, weme Pasteri'je of et laand dat daor bi'j heurt (Moerman 

1956: 263). 
weer Kavel in (laeter verdielde) weiden of hujlanen, neffens 

Bouwer (1972: 48). Schonfeld 1949: 126 geft veur 
,,weren" op: (alle) laand tussen twie sloden. Fri. ,,war" 
(,,wer") is leeg groslaand (Mnl. Wb. XI: 558); ,,weer" 
het in Np niet allienig de bet. die Schonfeld 1949: 126 
opgeft, mar de bet. van et Friese ,,war" (,,wer") zit d'r 
A in. 

weg Dit is een benaeming veur de belangriekste verbienings. 
Np het drie parallel lopende wegen (zie feg. 4). De 
Binnenweg, die nog lange zaandpad was, wodde ok wel 
anduded mit ,,pad". De Kerkweg is de officile naeme 
van De Karkelaene, die dwas op de wegen lopt. De 
naeme Kerkweg is betrekkelik ni'j. Nbk her in et 
westelike dOrpsgebied twie parallel lopende wegen: De 
Boverweg en De Grendweg (zie feg. 7). 
De 	Boshoeveweg verbint 	De 	Boverweg en 	De 
Grendweg mit mekeer; et is een verhadde weg, die ok 
wel Boshoevestraote nuumd wodt omdat et een 
klinkerdiek is. Et Duustere Weggien (Nbk) is ok een 
verbiening tussen De Grendweg en De Boverweg. De 
Oolde Gerdiekster Weg (Nbk) is d'r niet meet; bier en 
daor kuj' d'r nog een stokkien van weer vienen. De 
naeme zegt al dat et vroeger een deurgaonde verbiening 
was naor De 	Gerdiek (Ned. Gorredijk) toe. Et 
Karkepad wodt op de kaorte van Eekhoff Lijkweg 
nuumd. Et was et pad van de vroegere Middelboeren 
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onder Makkinge of tot veurbi'j De Boshoeveweg, daor 
vroeger nogal wat boerderi'jen an stonnen en daor de 
begraffenisstoet daele gong. Dit pad moet al hield oold 
wezen: op de Schotanusatlas (1718) is 't niet intekend, 
mar d'r moet een pad west hebben, want d'r staot op die 
stee een riegel huzen op 'e kaorte angeven (zie ok onder 
pad). 

wiek 

	

	 Dit is een algemiene naeme veur ziedvaorten in 
verveningsgebieden. 

weierd 

	

	 Anduding veur een poele; mnl. ,,wiër" betekent 
,,viever", d.w.z. visviever of een drinkplak veur et vee 
(Moerman 1956: 276), vgl. ok Dr. ,,weiert". 

zaand 

	

	 As een percee! ,,'t zaand" of ,,dezanen" (mv.) hiet, dan 
will dat zeggen dat et d'r slim dreuge en zaandeng is. 
Zoe'n perceel ligt aorig hoge op 'e zaandrogge. 
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HEUFDSTOK IV 

Alfabetische naemelist 

De lemma's in de naemelist bin zó opbouwd: 
- Aachter de naeme zels wodt, tussen ronde haoken, de bron cpgeven 

(m. = mondelinge opgifte, kad. = out kadastrale gegevens, vkb. = out 
een verkoopboekien, vkf. = uut een verkoopformelier, schr. = zoas et op 
officiele kaorten in et Nederlaans schreven is, Stell. schr. = zoas et in de 
Stellingwarver schrieftael sehreven wodt). Et zal dudelik wezen dat 
naemen as Bovenweg, Tjonger, Tjongerkanaal en zo in mêêr schriftelike 
bronnen veurkommen as allienig mar op officiele kaorten; die schriftelike 
bronnen bin in de list netuurlik niet allemaole nuumd. 

- Nan de opgifte van de bron volgt et nommer dat naor de Josse kaorte 
aachterin verwist: et nommer geft de Jigging op 'e kaorte an. 

- Daor weer aachter komt de uutspraok van de naeme in fonetisch scbrift 
(dus tussen vierkaante haoken), temeensen as die naeme nog in levendig 
gebruuk is. Veur et klaankschrift bin de veurnaemste tekens van et IPA, 
et Internationaal Fonetisch Schrift bruukt. In pattie gevallen wodt 

bruukt om de zwaorste klemtoon an te geven; et teken 'geft dan de op 
ien nao zwaorste klemtoon in de naeme an. Eers geft 'dus et heufdaccent 
an. Soms was d'r twiefel bi'j de infermaanten over de accentverholing; in 
Pattie gevallen is dus een eer accentpetroon niet hielemaol uutsleuten. 
Een r boven de riegel is een reduceerde r. Et stemloos wezen van r in pattie 
gevallen is niet angeven. Et teken[ M ]staot bier veur de (Ned.) win water. 
De lidwoorden de en et an et begin van naemen bin meerstal niet 
mitneumen in et weergeven in fonetisch schrift. 
In et Stellingwarfs van beide dorpen komt een ,,explosieve g"-klaank 
veur (in alle daorveur in principe geschikte pesisies) die slim liekt op de 
stemhebbende, explosieve gin 't Ing. en Duuts. As variaant d'r vankomt 
bi'j pattie sprekers ok vaeke de ,,ch" (mar soms ok de stemhebbende 
kontinuante g) veur, in et Stell. van Np van vandaege-de-dag meet as in 
dat van Nbk. Veur Np hewwe bier die explosieve g ok angeven in die 
pesisies daor hi'j d'r bi'j de meerste sprekers niet of zelden meer is. 
Veur Nbk en Np hewwe dus (ok al komt ,,ch" ok in Nbk as variaant veur) 
de hieltied et teken veur een explosieve g bruukt, behalven netuurjik in 
die gevallen dat ok bi'j alle ooldere sprekers as regel de ..ch"-klaank 
bruukt wodt. 
Et nasaal-wezen van klinkers hewwe allienig angeven as daor hiel dudelik 
spraoke van is. Ok in inkelde ere gevallen bin gien hiele fiene 
onderscheidings angeven. Hoewel in Np in plaets van de twiek!aank 
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ij ] vaeke ,,ei" zegd wodt, bin we de hieltied van de ooldere 
uutspraoke [ Id  ] uutgaon. 

- As een perceel meer as iene naeme het en/of as d'r verschillende 
vormvariaanten veurkommen, dan staot elk naeme en/of variaant 
onder et heufdlemma. De volgodder (a, b, c, enz.) zal in et algemien 
wezen: eerst, as d'r spraoke van is, mondelinge opgiften, en dan veerder in 
volgodder van de tied daor de schr. opgiften van binnen. As d'r een hiele 
protte ,,synoniemen" binnen, is d'r wel es een ere oddering anbrocht, bgl. 
bi'j De Binnenweg (Np): as eerste wodt de naeme nuumd die et meerst op 
Binnenweg liekt (Binderweg), dan kommen de mondelinge opgiften (b, 
c), dan in tiedsvolgodder de naemen zoas die in schriftelike bronnen 
veurkommen (d tim g). 
Aachter de ,,synoniemen" wodt tussen haokies ok de hieltied de bron 
opgeven. De vormen onder a, b, c, enz. bin ok as appat lemma opneumen. 
As die vormen mar kwaolik eers binnen as de heufdlemma-vorm, of as ze 
onder et heufdlemma al voldoende behaandeld binnen wo'n ze niet nog es 
verklaord, mar wodt verwezen naor et heufdlemma. 
In een stokmennig verkoopboekies kommen o.e. de variaanten 
bovenweg, de oude Scheene, oude Tjonger, grintweg veur (variaanten 
zonder heufdletter). Et al of niet mit heufdletter schrieven kan vanzels 
wat zeggen over et al of niet as eigennaeme vulen van een naeme. In de 
verkoopboekies die we naokeken hebben veur Np, blieken liekewel 
sommige naemen dan weer mit een kleine letter, dan weer mit een 
heufdletter schreven te wezen. We hebben die naemen in de list 
opneumen en daor mit een heufdletter schreven. 

- Hiernao kommen dan gegevens over de Jigging, et grondgebruuk enz., en 
- as de naeme daor anleiding veur geft - een verklaoring. 
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Ni'jhoolzpae vanuut de lochi. 
Foto: Fototheek Topografisehe Dienst. 
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I. Ni'jhooltpae 

den in aanleg zijnden grindweg (kad. 1856, nr. 1641), 6 
Vroegere naeme veur De Heufdweg, z.d. 
Den algemeenen weg (kad. 1854, nr. 1670), 6 
Vroegere naeme veur De Heufdweg, z.d. Bet. ,,algemeen": zie bi'j De 
A igemiene Laene. 
De Algemiene Laene (m), 58 	 [ 'a!gamT:na''I:na] 
,,Algemien" betekent hiere dat iederiene d'r recht langes hadde (rn). 
In de overschrievings van de verkoopakten vienen we glen gegevens die d'r op 
wiezen dat wegen gemienschoppelik bezit weren, wel mos iederiene et 
stokkien weg onderholen dat dent zien !aand of bi'j zien laand langes !eup 
Alle Zien Ondergronden (rn.), 11 	 [ 'alas i ''nondrgrori: 3 
Laand tegen De Kuunder an, nuumd naor de eigener, Alle Scheenstra. bet. 
,,ondergronden": zie bi'j De Ondergronden. 
De Bietemeweg (a), 6 	 [bit ama 'Mex] 
Weg die verhadded is mit bitumen. Vroegere naeme veur De Heufdweg, z.d. 
De Bindershos (rn), 56 	 [b j.nd rz 'bos] 
a. De Binnersbos (m.) 	 I 

Binneris = fn., Steil. uutspraoke: binners/binders, vgl. Steil. binderbuse = 
Ned. binnenzak. 
Binderweg (Ste!!. schr.), 28 
Steil. schrieftaelvariaant van De Binnenweg, z.d. 
De Binnenweg (m.; schr.), 28 	 [ 'b in: Mex] 
a. Binderweg (Steil. schr.) 
b. Et Pad (rn.) 
c. DeOpweg(m.) 
d. Het Voetpad(o.e. kad. 1849, nrs. 1541,1542,1543; kad. 1859, nrs. 1475, 

1476, 1478; kad. 1884, nrs. 1560, 1561, 1562) 
e. laan (kad. 1849, nr. 1550) 
I Zandweg (vkf. 1905) 
g. Nieuwen Weg (vkb. 1913 en 1921) 
Op et menuutplan van 1830 wodt wat now Binnenweg hiet nog niet zo 
nuumd, liekemin as op de kaorte van Eekhoff van 1850. De naeme 
Binnenweg wodt op die kaorten bruukt veur een pat van De Heufdweg (van 
Hoo!tpae tot et centrurn van et dOrp) en veur wat now De Karkelaene is (zie 
ok feg. 3). 
De Binnenweg van vandaege-de-dag was vroeger een zaandpad. Dat kuj' nog 
zien an de ooldere naernen: Et Pad, Her Voetpad en Zandweg. Et diel dat in 
de noord-zuudrichting lopt en uutkomt bi'j De Heufdweg wodt ok wel De 
Opweg nuumd. 
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De Binnersbos (m.), 56 	 [b inrz 'bos ] 
Uutspraokvariaant van De Bindersbos, z.d. 
Bitumenweg (vkb. 1935), 6 
Schreven variaant van De Bieteineweg; vroegere naeme veur De Heufdweg, 
z.d. 
Het Blaauwhof (kad. 1855, nrs. 1683, 1684, 1685, 1679, 1680, 1681), 36 
De stokken laand die bi'j Het Blaauwhof heuren, lopen van De 
Yriesburgerweg tot an De Heufdweg. 
Hof = boere-arf of plaetse (Moerman 1956: 101); ,,blaauw" slat wrs. op de 
kleur van de dakpannen: vgl. o.e. et Blauhils in Santema 1963: 35; daorgaot 
et om een buns dat blauwe pannen op et dak hadde. 
Blaauw is ok In. in WSt. Saemenstellings van een In. as Blaauw mit ,,hof' bin 
in disse streek niet bekend, et Iigt dus niet zo veur de haand in Het Blaauwhof 
een saemenstelling mit een In. an te nemen. 
Bovenweg (schr., o.e. Top. Krt. 1932), 68 
Oolde officiele naeme van De Stellingenweg, z.d. 
De Boverweg (in.; kad. 1840, or. 1359), 68F bo :Mr 'Mex ][ bo :wr- 
Oolde naeme van De Stellingenweg, z.d. 
De Brink (m.), 54 	 [brtQk] 
Hoeke grdslaand mit bomen d'r om henne, bi'j een boerderi'je. 
buitenweg (kad. 1863, nrs. 1895, 1896), 5/6 
Ere naeme veur de vroegere Slingerweg, z.d. 
In een protte wegdörpen in Zuud-Oost-Frieslaand is d'r een buterwegen een 
binderweg. De vroegere Slingerweg is, liek as De Boverweg, as buterweg te 
besehouwen (zie ok blz. 9). 
De Buspoolder (m), 26 	 [ bØspo: d r] 
Ur zol vroeger een diek om henne legen hebben. 
,,Bus" in de bet. ,,bos" (Mn]. Wb. I: 1338) is hier wrs. niet van toepassing: not 
et Stell. van now kennen we gien woord ,bus" veur Ned. bos. Bus zal her fn. 
wezen; neffens et NRF kwam die naeme in 1947 niet in WSt. veur, mar we] in 
oSt. 
Dekkers (kad. 1869, nrs. 1487, 1488, 1484, 1484a, 1500), 64 
Schrieftaelvorm van Dekkes, z.d. 
Dekkes (in.; vkb. 1884), 64 	 [dekos] 
a. Dekkers (kad. 1869, nrs. 1487, 1488, 1484, 1484a, 1500) 
Vkb. 1884 geft as opp.: 1.61.80. 
Naarding 1957:46 vragt him of, as disse naeme in verbaand te brengen is mit 
,,deek" = anspoelde roegte. Dit liekt mi'j nogal veer zocht. Dekkes zal eerder 
een ofleiding wezen van de fn. Dekker. 
Dc Dobbe (in.), 75 	 [dobe I 
Ere naeme veur Kesten Dobbe, z.d. 
Ft Dobbebossien (m), 80 	 F 'dobebosi] 
Vroeger bos. 
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Doctorsbosch (kad. 1842, nr. 2054), 79 
Schrieftaelvariaant van De Dokzersbos, z.d. 
De Doktersbos (rn), 79 	 II dokt rz 'bos] 
a. Doctorsbosch (kad. 1842, or. 2054) 
Vroeger bos op 'e Zanen. 
Een saemenstelling mit de fn. Dokter of Docter (beide kommen veur in OSt.: 
NRF), of mit de beroepsnaeme dokter. De schriefwieze van 1842 kan d'r op 
wiezen dat disse naeme zien wodden moet as saemenstelling mit de 
beroepsnaeme, mar die schriefwieze is ok nut te leggen as een verzin van de 
overschriever: die kan de naeme in verbaand brocht hebben mit een dokter 
(een arts) in plaets van mit een fn. 
Domeneesheide(m.), 18 	 [ 'dö:menc.:s 'he ido] 
Vroeger heide, now groslaand. De doomnie kreeg de hure van de boerderi'je 
waor dit stok heide bi'j heurde. 
Dc Dove Kaarnpe (m.), 61 	 [do:Mo'k:nipo] 
De naeme moet daenk' in verbaand brocht wodden mit de (bi'j)naeme van de 
vroegere eigener: Dove Dirk Lollegies nut Berkoop. De bet. ,,door' = 
ofsturven,leven]oos, dreuge of dor (Mnl. Wb. II: 289), of ,,door' = in 
minne toestaand, uutsteuven (De Jong 1957: 64) zol misschien vroeger wel 
van toepassing wezen kund hebben op dit stok laand; in dat geval zol Dove 
Dirk Lollegies nuumd wezen naor de naeme van disse kaampe. De kaampe is 
liekewel now niet biezunder dreuge of onvruehtber te numen. 
Drievorrel (vkb. 1913) 
Hujlaand an De Kuunder. We konnen niet geweer wodden, waor dit percee] 
percies lag; missehien in et noordoostelike pat van et dörpsgebied. 
,,Vorrel" ='t vierde pat, vgl. Cr. vOrrel,vOddel(Gr. Wb.), en Dr. vOrrel,veerl 
= ,,vieide deel, vierel" (lladderingh en Veenstra 1979). 
Egsloot (vkb. 1883; kad. 1884, nit 3826 en 1296), 35 
Schrieftaelvariaant van De Eksloot, z.d. 
Dc Eksloot (m.), 35 	 C 'ekslo0t  1 
a. Egsloot (vkb. 1883; kad. 1884, ms. 3826 en 1296) 
Vkb. 1883 geft de grootte van et stok laand: 1.75.40. 
Kad. 1884 geft bi'j Egsloot an dat et om bosgrond en heide gaot. Now is De 
Eksloot grOslaand. 
De g van ,.egge" wodt in 't Steil. in disse pesisie uutspreuken as k onder 
invloed van de d'r op volgende stemloze konsonant s. 
Betekenismeugelikheden van ,,eg": 
1) Mnl. egge (eeke, hegge), mud. egge, ofri. eg, ig = o.e. spitse punt, scharpe 

kaant, hoeke; kaant of greens. In een bepaolde betekenis: hoekien laand, 
kaampien (Mnl. Wb. II: 584-585). Neffens et Cr. Wb. betekent eg, egge in 
de Veenkolonies: raand (,,Zai wonen op de egge van 't laand" = op de 
greens. Ok in 't Steil. is 't woord ,,egge" = hoeke, kaant nog bekend in de 
uutdrokking: ,,in alle hoekies en eggies" (materiaol Steil. Woordeboek). 
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2) êk = Ned. eik, zoas in Ekslo (De Vries 1945: 32). 
3) out Aeke (mannenaeme, zoas Aekinge in Appelsche nuumd is naor 

A eke). 
Meugelikhied 2) is niet zo warsehienlik: in Np en omgeving staon een protte 
lekenbomen, dat een stok laand zal daor niet zo gauw naor et veurkommen 
van een ekkelboom nuumd wodden; betekenis 1) liekt flog et meerste van 
toepassing te wezen. Et stok laand kan naor de ligging nuumd wezen: op 't 
aende van een plaetse bi'jglieks, of naor een sloot die et stok laand van de rest 
van et laand ofscheidet. 
Et Elsigeweer (rn.), 16 	 [c sego'M t 
a. Net  Elzingerweer (kad. 1863, fir. 1901) 
[ C I sage J is de plaetselike uutspraoke van de fn. Elzinga. 
Het Elzingerweer (kad. 1863, or. 1901), 16 
Schrieftaelvariaant van Et Elsigeweer, z.d. 
Fenne (vkb. 1905), 48 
Sehreven variaant van De Venne, z.d. 
Frankenes Bos (rn), 92 	 If ra0k9ez'bos] 
Vroeger bos, nuumd naor een zekere Frankena; Frankena = fn. 
De Friesburg (rn), 10 	 [ 'frizbØrX] 
a. De Liemburg (m.) 
b. De Liempolle (m.) 
e. Leemburg, genaamd vroeger Friesburg (kad. 1876, nrs. 1706 en 1707) 
d. Lemenburg (V. d. Meer 1962: 69) 
De Friesburg wodde an et begin van de 16e ieuw bewoond deur Lyckle Ebels 
(Bouwer 1972: 52), de eerste grietman van WSt. 
burg (Or. borg) = burcht, kesteel, veurnaem laandhuus, villa (Or. Wb.). Wrs. 
was de burg vroeger van hem (Ned. kern). 
Gabes Petten (m), 38 	 [ga: bas 'petçi] 
Gabes Petten bin venepetten. Gabe = veurnaeme. 
Garnet van der Meulen zien Veentien (rn), 42 

I 'garitfctndçmØ: IçisT''ft':ntT] 
Vroeger een veentien, now anmaekt. 
Gomboolts Sparren (m.), 23 	 1 'gombo:! t P 

Fgpjfl] 

Vroeger sparrebos, now groslaand. Stell. sparren = Ned. dennen. 
Vermoedelik nuumd naor C. W. Gombault, die in vkb. 1913 nuumd wodt, of 
naor een fentlid van him. De fn. Gombault konit neffens et NRF niet in 
Frieslaand veur. 
De Goorakker (rn.), 82 	 1 'go:rakç] 
Hoog stok groslaand mit bulten d'r in; eenjaor of war Jeden was et nog bouw. 
De bet. van ,,goor": sliek, modder (Mnl. Wb. II: 2072-2073) is donkt mi'j niet 
van toepassing op De Goorakker, omreden die nogal hoge ligt. Veur zoveer 
bekend ligt d'r ok glen keg laand of drassige grond naost. Weiland 1799-
1811, II: 196 zegt van ,,goor": ,,bij Kiliaen slijk, mest. Van hier noernen wij 
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goor land eenen akker die, zonder bebouwd en bemest te worden, vrucht 
clraagt". Die bet. zol op De Goorakker van toepassing wezen kunnen; 
Weiland geft liekewel jammergenoeg glen veurbeelden van zokke ,,gore 
lanen". 
De soortnaeme ,,goorn" of ,,goren" komt een protte veur in OSt. Een 
verkotte vorm ,,goor" is mi'j uut OSt. liekewel niet bekend. Toch kan,juust 
omdat ,,goorn" in WSt. niet zo bekend is (of: bekend meer is), makkelik een 
ere uutspraoke van dat woord ontstaon. 
,,Goor" moet niet in verbaand bracht wodden mit Ned. geer = schuine 
stroke: Stell. [o:] komt klaankwettig niet overien mit Ned. [L 

Het Gorentje (kad. 1848, nr. 1656), 43 
In 1848 is Ret Gorentje 3r SO elle groot en is bouw. Misschien moe'n we disse 
naeme beschouwen as soortnaeme. 
Graverie (kad. 1842, o.e. nrs. 1278, 1279, 1279a, 1280, 1281, 1282, 1283, 
1284), 70 
Schreven variaant van De Greveri'fe, z.d. 
Graverij (vkb. 1883), 70 
Disse naeme is warschienlik van toepassing op dezelde percelen as De 
Greveri'je, Graverie en Gravery. Zie bi'j De Greverije. 
Gravery (kad. 1849, nr. 1326; kad. 1884, nrs. 1285, 1286, 1287, 1288, 1292, 
1293, 1289, 1290, 1291; kad. 1884, nrs. 1326, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 
1325), 70 	- 
Schreven variaant van De Greveri'je, z.d. 
De Greveri'je (m.), 70 	 [grt :Me rUe] 
a. Graverie (kad. 1842, o.e. nrs. 1278, 1279, 1279a, 1280, 1281, 1282, 1283, 

1284) 
b. Gravery (kad. 1849, nr. 1326; kad. 1884, nrs. 1285, 1286,1287,1288, 1292, 

1293, 1289, 1290, 1291; kad. 1884, nrs. 1326, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 
1325) 

c. Graver/f (vkb. 1883) 
Disse naeme is wrs. een soortnaeme. In 1849 is spraoke van ,,vergraven en 
onvergraven land", in 1884 van ,,hooiland en water". De naeme zal te maeken 
hebben mit de vervening. Graverie komt in et WNT niet as Ned. woord veur, 
we! graver/f. Graverie kan een ,,verkeerde" vernederlaansing wezen van Stell. 
,,greveri'je" (misschien naor analogie van peren as: Stell. kompeni'je = Ned. 
compagnie). Stell. greveri'je is et greven, et plak daor greven wodt. 
grindweg (kad. 1869, nr. 1953), 6 
Vroegere naeme veur De Heufdweg, z.d. 
De Heufdweg wodt in de twiede belle van de 19e ieuw ok wel grindweg 
nuumd, of kunstweg. Dat wist op de 19e-ieuwse verbetering van die weg. De 
Stellingenweg is pas veul Iaeter verhadded. 
Grindweg (kad. 1867, nr. 1297; kad. 1879, nr. 1759), 6 
Vroegere naeme veur De J-Jeu/dweg, z.d. Zie ok bi'j grindweg. 
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Grintweg (vkb. 1921), 6 
Schreven variaant van grindweg, z.d. Yroegere naeme veur De Heufdweg, 
z.d. 
Groote Mad (vkb. 1922), 15 
Stok hujlaand. 
Her groote Weer (kad. 1840, nrs. 1958 en 1958b; kad. 1848, nr. 1957), 27 
Sehreven variaant van De Grote Weren (z.d.), 	

a p 	ar 
De Grote Weren (rn), 27 	 [gro: to i: 

a. He! groote Weer (kad. 1840, nrs. 1958 en 1958b; kad. 1848, nr. 1957) 
Grutterielaan (kad. 1848, nr. 1657), 45 
Vroegere naeme veur Et Jan van Huzenslaentjen (z.d.). 
Gruiterie komt in et WNT niet as Ned. woord veur, wel grutterif. Grutterie 
kan een ,,verkeerde" vernederlaansing wezen van Steil. grutteri'je (misschien 
naor analogie van peren as: Ned. compagnie = Steil. kornpeni'je). 
Veur de bet, van ,,grutteri'je": zie bi'j De Grutteri'je. 
De Grutteri'je (m.), 40 	 [grøta 'rtja] 
Et woord ,,grutteri'je" kan slaon op et bedrief van de ,,gorter, pelmolenaar" 
of op et bedrief van de boekweitmulder. Die Iaeste opvatting is de gewoonste. 
Et woord kan ok betekenen: grutterswinkel (WNT V: 1185-1186). Boekweit 
is in disse streken wel verbouwd, mar in Np herinneren ze heur niet dat d'r 
ooit een boekweitmeule of grutterswinkel staon het. Misschien hebben wete 
maeken mit een ofleiding van de fn. Grutter, mar et aachtervoegsel ..-i'je" in 
de bet. ,,bezit van" is in et Steil; niet bekend. 
De Grutteri'jebos (m.), 41 	 [grØta'rijabos] 
a. De Grutter(/bosch (kad. 1849, nr. 1674) 
Stok bos dat an de zuudkaante van De Grutteri'je ligt. 
Bet. ,,Grutteri'je": zie bi'j De Grutteri'je. 
De Grutterijbosch (kad. 1849, nr. 1674), 41 
Schrieftaelvariaant van De Grutteri'jebos, z.d. 
llaringsme Xaampc (m.), 76 	 [ha:rtrjsma'kampa] 
Haringsma = fn. 
Dc Heerenweg (kad. 1856, nr. 1641), 6 
Yroegere naeme veur een pat van De Heufdweg, z.d. 
Et is rneugelik dat ,,beer" ,,leger" betekent (Moerman 1956: 93). Vroeger 
weren de begrippen (Ned.) ,,heerstrate" en ,,heerwech" algerniener (MnI. 
Wb. III: 231, 235). ,,Heer" kan bier liekewel ok betekenen: hoge bouw (zie 
Hfdst. III, bi'j heer). Dat De 1-Jeerenweg (= et pal van De Heufdweg van 
Hooltpae of tot an et centrum van et dOrp) over oolde bouw lopen het, Iiekt 
mi'j wel annernelik: die weg is omrnes de asse van de oorspronkelike 
nederzetting. 
De Hekslootsbosch (kad. 1854, nr. 1278). 34 
De Steil. naeme meet Ekslootbos west hebben, naor De Eksloot die d'r naost 
ligt; Hekslootsbosch is vermoedelik een vernederlaanste naeme. 
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De Heufdweg (m.), 6 	 iT 'hØ:ftMex] 
a. Hoofdweg (schr.) 
b. De Bietemeweg (m.) 
c. Den algemeenen weg (kad. 1854, nr. 1670) 
d. den in aanleg znden grindweg (kad. 1856, nr. 1641) 
e. De Heerenweg (kad. 1856, nr. 1641) 
f. Grindweg (kad. 1867, nr. 1297; kad. 1879, nr. 1759) 
g. grindweg (kad. 1869, nr. 1953) 
h. Kunstweg (kad. 1884, nrs. 1279a, 1721; vkb. 1884) 
1. kunstweg (kad. 1884, nr. 1934) 
j. Grintweg(vkb. 1921) 
k. Bizumenweg (vkb. 1935) 
Op et menuutplan van 1830 en op de kaorte van Eekhoffwodt Dc Heufdweg 
nog niet nuumd. Et pat van De Heufdweg van Hooltpae of tot an et centrum 
van et dorp hiet dan Binnenweg, et pat van De Heufdweg dat in noord-
zuudrichting lopt, was d'r nog niet en et pat van De Vriesburgerweg tot an 
Berkoop hiette Slingerweg (zie ok feg. 3). 
Hofs Sparren (m.), 59 	 [ho ' t spar  9] 
Vroeger sparrebos. Steil. sparren = Ned. dennen. Hof = fn. 
1-Loofdweg (schr.), 6 
Officiele naeme van De Heufdweg, z.d. 
Et Jan van Huzenslaentien (m.), 45 	[a 't jfanhy :zçs 	rifT] 
a. Grutterielaan (kad. 1848, nr. 1657) 
Jan Wubens Wiek (m.), 14 	 [j 'ybrpz ''M 1k] 
Ere naeme veur Scheenstres Wiek, z.d. 
Jellemes Poolder (rn), 71 	 [ja lames 'po: I dç-] 
Leeg Iaand, d'r Iigt gien diek omme henne. Jellema = fn. 
Jouk Krols Dobbe(ni), 17 	 [jou'krolz''dobe] 
Veentien in een stok groslaand. 
Kalmes Kaampe (rn), 31 	 [kaImes'k:mpe] 
Uutspraokvariaant van Kolmers Kaarnpe, z.d. 
Kaimes Pad (m), 33 	 C kal rues 'pat] 
Kalma = fn. Dit pad is et Iaeste stok van Et Schuinpad, tegen Der izzerd an. 
De Karketaene (at), 29 	 [karke i.:ne] 
a. Kerkweg (schr.) 
Weg bi'j de karke langes. 
De Karkestreek (m.), 21 	 [ 'karkast r  :k] 
Lange, smalle stroke bos. 
De Kelonie (rn), 39 	 [k15:9r,j ] 
Now gröslaand, vroeger stonnen d'r drie aarmhusies. De Kelonie was van de 
diaekeni'je. De naeme is wrs. ontstaon dent vergelieking mit de kelonies van 
de Mij. van Weldadigheid in Noordwoolde, Wilhelrnina-oord en 
Frederiksoord; hier stonnen ok groepen kleine husies veur aarme luden. 
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Kerkdreef (schr.), 46 
Ned. naeme veur een ni'je straote. 
Dreef o.e. een mit bomen beplaante weg; Ned. ,,laan" (WNT III, II en III: 
3268). 
Kerkeweeren (kad. 1847, kad. 1863, nrs. 1896 en 1895). 13 
Neffens de opgiften van 't kadaster is hier spraoke van 4b 83r 50e11e hujlaand. 
't Zal in de 19e ieuw karkelik bezit west hebben. 
Kerkweg (sehr.), 29 
Officiele naeme veur De Karkelaene, z.d. 
Kesten Dobbe (m.), 75 	 [Rest n 'dabs] 
a. De Dobbe (m.) 
b. Kesten Koeme (m.) 
tlutveende venedobbe. Kesten = gen. vorm van Kest = veurnaeme, vgl. Ned. 
Kerst, Karst. Steil. koeme = Ned. kom. 
Kesten Koeme (rn), 75 	 [Rest n 'Rums] 
Ere naeme veur Kesten Dobbe, z.d. 
Klaos Snieders Patticn (m.), 37 	 [k Jo: 'Sn 1 drs ' 'pat]'] 
Dit pad is nuumd naor iene die d'r an woonde. 
De Knienebargen (m.), 83 	 [ 'Ice in abarg? I  
Hoogte op 'e Zanen. Steil. knien = Ned. konijn. 
De Koebos (m), 62 	 [ 'ku : bos] 
a. Koebosch (kad. 1848, nr. 1492; kad. 1869, nrs. 1491, 1492, 1493, 1494, 

1500) 
Een stok bos an De Binnenweg dat vroeger veul grater was. Dat dot ok 
blieken uut de oversehrievings van de verkoopakten uut 1848 en 1869: alIe 
percelen die daor nuumd wodden, bin dan grOslaand, mar hieten Koebosch. 
Wrs. is de bos met naor de beweiding nuumd: koenen leuten ze vanzels met in 
de bos weiden. De Koe is in WSt. trouwens ok een fn. (NRF). 
Koebosch (kad. 1848, nr. 1492; kad. 1869, nrs. 1491, 1492,1493,1494,1500), 
62 
Sehrieftaelvariaant van De Koebos, z.d. 
De Koeboslaene (m.), 63 	 [ 'Ru: bos ''I :no] 
Die laene leap vroeger van De Binnenweg tat an De Heufdweg; now is hi'j 
nag mar veur een pat in takt. In 1830 leup hi'j ok met van De Binnenweg tot 
an De Heufdweg, zoas blieken dot op et menuutplan van 1830. 
Kolmers Kaampe (m.), 31 	 C 'kolnirs ''kãmpo] 
a. Kalmes Kaampe (m.) 
Stok groslaand. Coirner = In. in WSt. (NRF). De fn.-en Koliner en Kollumer 
kommen wel in Frieslaand veur, mar niet in WSt. (NRF). De 
uutspraokvariaant Kalmes Kaampe Iiekt d'r op te wiezen dat we bier ok mit 
een ofleiding van de fn. Kalma rekening holen nioeten. 
Koop en Kees Heidegien (m.), 72 	[ 'ka : prnk i:s 'he? doxi] 
Heide, has en een venedobbe. Koop, Kees: veurnaemen. 
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Koop en Kees Veentien (m.), 73 	 [ '1w: prnk i. : s 	: nt 'F] 
Koop, Kees: veurnaemen. 	 I 

De Korte Kamp (kad. 1853, 1872, 1873, 1890, nr. 1858), 9 
Kad. 1853 geft op: 66r 50 elle bouwlaand, kad. 1872 en 1873 geven op dat et 
,,weiland" is, en kad. 1890 dat et ,,weiland" en bos is. 
Kuinder (schr., o.e. EekhofO,  1 
Oolde officiele naeme van De Kuunder, z.d. 
kunstweg (kad. 1884, nr. 1934), 6 
Vroegere naeme veur De Heufdweg. Zie 1,11 grindweg. 
Kunstweg (kad. 1884, nrs. 1279a en 1721; vkb. 1884), 6 
Vroegere naeme veur De Heufdweg. Zie bi'j grindweg. 
Dc Kuunder (m.), I 	 I kynr] 
a. Kuinder (schr., o.e. Eekhoff) 
b. Tjonger (schr.) 
c. Tjongerkanaal (schr.) 
T(s)jonger is de Friese naeme veur de revier die in 't Stell. Kuunder hiet. As 
officiele naemen op Nederlaanstaelige kaorten wo'n bruukt: Tjonger, 
Tjongerkanaal en Kuinder. 
Neffens Heeroma 1958:45 wodde disse revier in de I 2e ieuw Kunre nuumd, is 
de tj van Tjonger oorspronkelik en de k et perdukt van ,,averechtse 
ontfriesing". Tionger C */ jonre ofri. tiona, osa. tiunan, ags. teona het te 
maeken mit ,,schae doen". De Tjonger wodde as een ,,kwaadaardig" 
reviertien beschouwd. Schonfeld 1955: 92-93 mient dat de k oorspronkelik is: 
T/onger C *T/onre < *Kionre, mit palatalisaosie van de nasaai. De percieze 
etymologie van Kuunder en Tjonger is an now toe nog niet vunnen. 
Iaan (kad. 1849, nr. 1550), 28 
Vroegere naeme veur Dc Binnenweg, z.d. 
Et is vremd dat dit pad laan nuumd wodde; ,,laenen" lopen in Np eers altied 
loodrecht op de De Binnenweg. Zie ok Hfdst. III bi'j laene. 
Iantscheydinge (B.B. p.67), 30 
Vroegere naeme veur De Scheene, z.d. 
Leemburg, genaamd vroeger Friesburg (kad. 1876, nrs. 1706, 1707), 10 
Ere naeme veur Dc Friesburg, z.d. 
Lemenburg (V. d. Meer 1962: 69), 10 
Ere naeme veur De Friesburg, z.d. 
Dc Lende (m.), 69 	 [I endo] 
a. Linde (schr.) 
Linde is de officiole naeme veur de revier die in een groot pat van de 
Stellingwarven De Lende hiet. 
De naeme De Lende is an now toe etymologisch de hieltied een perbleem 
bleven. Neffens Schonfeld 1955: 263-264islendeoorspronkelikevorm; ohd. 
lind(i), hd. lind = zaachte, wiek, lat. lentus. De bet. zal wezen: staorig, 
zachies stromende. Keltische ofkomst van et woord is neffens Schonfeld 
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uutsleuten; disse naeme moet scheiden wodden van de reviernaemen Lyne 
(Ingelaand), Lenne (Belgi) en Lenne (Duutslaand), die meerstal zien 
wodden as Keltisch. Heeroma 1958:45 daenkt dat lend uut *lêdne  ontstaon 
wezen kan deur metathesis, en Sipma 1966: 35-36 zegt dat Linde C Lenne, 
Lenna niks te maeken het mit linde, lindeboom. Ags. hlynn = stroom, 
waeterloop. Hier staot neffens Sipma de naeme Lenne ok mit in verbaand 
(38). 
De Liemburg (m.), 10 	 1 'Ii :nlbØrx] 
Ere naeme veur De Friesburg, z.d. 
De Liempolle (m.), 10 	 [ 'IT:mpzdo] 
Ere naeme veur De Friesburg. z.d. 
Linde (schr.), 69 

- Officiele naeme van De Lende, z.d. 
Lubbert Pierssloot (Schotanusatlas; kad. 1859, nr. 1845), 7 
Meugelik is de Lubbert Piers naor wie de Lubbert Pierssloot nuumd is, 
dezelde as degene daor Hepkema z.j.: 540 de grafzarke van vun: ,,Lubber 
Piers Lycklama van Nyholtpe, Bysitter v. Stellingw. Westeinde ( ... ). Die 
raekte in 1627 weg; hi'j was een lid van de femilie Lycklama a Nijeholt, die ok 
de Friesburg of Liemburg in bezit hadde. 
2 mad (vkb. 1922), 77 
Stok hujlaand an De Lende. 
6 Mad (vkb. 1905), 84 
Schreven variaant van De Zesmad (I), z.d. 
Meine Karsten Weer (kad. 1869, nr. 1935),- 20 
Schrjeftaelvariaant van Meine Kasten Weer, z.d. 
Meinekarstenwheer (kad. 1884, nr. 1934), 20 
Schrieftaelvariaant van Meine Kasten Weer, z.d. 
Meine Kasten Weer (m.), 20 	 [ 'mTnakast flML 
a. Meine Karsten Weer (kad; 1869, nr. 1935) 
1,. Meinekarstenwheer (kad. 1884, nr. 1934) 
In kad. 1884 wodt de opp. geven: 3ha 67a 20 ca, et isdan bos en hujlaand. 
Meine Kasten = gen. vorm van Meine Kast; Kast = Stell. vgl. Ned. Karst 
(oorspronkelik uut Christ-). 
Nieuweweg (schr.), 68 
Vroegere naeme veur een pat van De Stellingenweg, z.d. 
Nieuwen Weg (vkb. 1913 en 1921), 28 
Vroegere naeme veur De Binnenweg, z.d. 
De Ni'je Weg (rn), 68 	 [nhjo'Mcx] 
Vroegere naeme veur een pat van De Stellingenweg, z.d. 
De Ondergronden (m.), 89 	 1 'ondrgrort:] 
WNT X: 1325 geft as bet. van ondergrond: grond die deur de bdvengrbnd 
hedekt is. ,,Zoodra de veenbedding door vergraving is verdwenen, biedt de 
ontbloote ondergrond de gelegenheid tot bebouwen." 
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De bet. zoas die deur et WNT geven is, is van toepassing op de naeme De 
Ondergronden. 
De Oolde Iesbaene (rn), 81 	 [o:pcle'izbtne] 
Laand dat vroeger as iesbaene bruukt wodde. 
De Oolde Kuunder (rn), 3 	 [o: Ida'kyndr] 
a. De Oude Tjonger (vkb. 1903) 	 I  
Stokken van De Kuunder die liggen bleven binnen naodat De Kuunder 
kanaliseerd was. 
De Opweg (m.), 28 	 1 'OpME)(] 
Pat van De Binnenweg dat Joodrecht op De Heufdweg staot. Zie ok bi'j De 
Binnenweg. 
De Oude Scheene (kad. 1885, nrs. 1475, 1478), 30 
Vroegere naeme veur De Scheene, z.d. 
De Oude Tjonger (vkb. 1903), 3 
Schrieftaelvariaant van De Oolde Kuunder, z.d. 
De Oude Weeme (kad. 1856, nrs. 1364, 1365, 1366, 1576, 1577, 1579, 1580, 
1581, 1582, 1575), 50 
Een boereplaetse mit grond; in 1856 ligt et Iaand in een lange stroke van De 
Scheene tot an de hujianen bi'j De Lende. Disse plaetse is een typisch 
veui-beeld van een Zn. deurgaonde hoeve. 	 - 
weem, wederne, weme = pasteri'je of laand dat daor bi'j heurt (Moerman 
1956: 263). 
Et Pad (rn), 28 	 [pat] 
Vroegere naeme veur De Binnenweg, z.d. 
Padbargens Bossien (rn), 44 	 1 'padbarg2z ' 'bosi] 
a. Padbargs Bos (m.) 
Padberg = fn. De gen.vorm is padbergs of padbergen (Stell. padbargs of 
padbargen). In 't Stell. bin beidegen. vormengebrukelik. Degen.padbargen 
is laeter wrs. weer as fn. opvat, en zo kon d'r nóg 'n gen. uutgang aachter 
kommen. 
Padbargs Bus (m), 44 	 [ 'padbars ''bos] 
Variaant van Padbargens Bossien, z.d. 
Dc Piekebos (rn.), 87 	 [ 'p1: kebos] 
Pieken bin toppen van lichte ieken die niet geschikt binnen veur et 
iekschellen. Mnl. pike (pijcke, pijc, pieke, peke, piec, peec) = piek (Mnl. Wb. 
IV: 336-337). Et Gr. Wb. geft veur ,,piek": punt. 
De Polder (kad. 1900, nrs. 1862, 1863), 8 
De Pootakker (m.), 51 	 [ 'po:°-takrJ 
Disse akker is daenk' etzelde perceel as de in kad. 1849, nrs. 1546, 1547, 1555 
nuurnde Poozebosch van Buitenga. 
De Pootakker was vroeger bos, en wodde even veur de Eerste Wereldoorlog 
rooid. 
Mnl. pate, pote = loot, jonge boom. Een ,,pottebrink of telgekamp" was in 
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Oost-Nederlaand een plak daor stekken of stikken plaant wodden 
(Moerman 1956: 184). Neffens De Jong 1962: 49 is Poothof een algemien 
bruukt toponiem veur et plak daor bomen poot wodden, daor bos anplaant 
wodde. 
De Pootebosch van Buitenga (kad. 1849, nrs. 1546, 1547, 1555), 52 
Missehien etzelde perceel as De Pootakker, z.d. 
Rieken Pettien (rn), 67 	 [r 1k9 'pet 1] 
Verveende venepette. Pettien = dim.vorrn van ,,pet". Rieken = gen.vorm 
van Rieke = veurnaeme. 
De Ringstoot (I) (m.), 2 	 [ 

1
rirjs lo: at ] 

Sloot bi'j De Kuunder langes veur ofwaetering. Wrs. een soortnaeme. 
De Ringsloot (II) (rn), 85 	 [ 'ri.rjs o:et ] 
Sloot, een aentien van De Lende of, greven veur ofwaetering. Wrs. een 
soortnaeme. 
Saanders Bossien (m), 90 	 [sa: ndçz 'bosi] 
Sanders = fn., mar niet in WSt. (NR F). ,,Saanders" is daenk' ofleided van de 
veurnaeme Saander. 
Schapekamp (kad. 1853, kad. 1859, nr. 1474), 65 
De opp. was 4b 80r SOeIIe, en et was ,,weiland". Ere naeme veur Et 
Zodeveld, z.d. 
De Scheene (m.; schr.), 30 	 [sk : no] 
a. scheydinge (B.B. p.69) 
b. Iantscheydinge (B.B. p.67) 	 - 
c. DeScheeneslooz(kad. 1884, nrs. 1571, 1572,1559,1560,1561,1562, 1558, 

1556; vkb. 1884) 
d. De Oude Scheene (kad. 1885, nrs. 1475, 1478) 
De Scheene lopt ongeveer parallel an De Heufdweg en De Binnenweg. Et is 
een greven scheiding die et gebied tussen Lende en Kuunder in twie grote 
occupaosiegebieden verdielt (Bouwer 1970: 15). 
De naeme De Scheene is wrs. zo ontstaon: Mnl. en colder Steil. schedinge 
> schedene > scheene (vgl. Steil. ketten = Ned. ketting; Steil. bokkem, 
bokken = Ned. bokking; veerder syncope van de ,,d", krek as in Ned. ,,leer" 
nut ,,leder" en ,,leeg" uut ,,ledig"). De B.B. spreken van scheydinge in plaets 
van scheene: ,,een arue landts van de lantscheydinge hen in die lende..." (67); 
,,dese landen strecken van den scheydinge in de lende..." (69). 
De Scheenepolle (m.), 32 	 [skY:na'Polal 
Disse boerderi'je staot mit de kop naor De Scheene. 
De Scheenesloot (kad. 1884, nrs. 1571, 1572, 1559, 1560, 1561, 1562, 1558, 
1556; vkb. 1884), 30 
Vroegere naeme van De Scheene, z.d. 
Scheenstres Wiek (rn), 14 	 [skt nst roz 'Mi k] 
a. Jan Wubens Wiek (in.) 
b. De Wiek (in.) 
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De Scheenepolle in Np ±1955. Et veurhuus lie/ct nog van et oolde 
Saksische" type te wezen; op 't heden het lie Scheenepolle een ni 

veurhuus. 

Fob: Neffens een dia uut de serie van C. A ndringa en L. van der Meulen. Kopie 
hiervan in hezit van Johan f/eenstra. 
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Disse wiek lopt van De Knunder tot an De Vriesburgerweg. Dc wiek is 
nuumd naor Jan Wuben Scheenstra. 
scheydinge (B.B. p.69), 30 
Vroegere naeme veur De Scheene, z.d. 
Et Schuinpad (m.), 33 	 ['siTp pat] 
Vroeger pad mit klaphekkies dat van Dc Heufdweg of naor de Stienze op 
Der Izzerd leup. Ft pad leup schuin deur de lanen (zie feg. 3). Ur bin flog een 
peer stokken van over. 
Slingeweg (o.e. kad. 1842, nrs. 1838, 1839; kad. 1852, nrs. 1886, 1887, 1888, 
1889, 1890; vkb. 1884), 5/6 
Variaant van De Slingerweg, z.d. 
De Slingerweg (m.; schr., o.e. Eekhoff; vkb. 1884), 5/6 	[s I 
a. Slingwech (B.B. p.66) 
b. Slingeweg (o.e. kad. 1842, nrs. 1838, 1839; kad. 1852, nrs. 1886, 1887, 

1888, 1889, 1890; vkb. 1884) 
c. buiten- of slingerweg (kad. 1863, nrs. 1895, 1896) 
d. De Vriesburgerweg (schr.; m.) 
Slingerweg is de oolde officiele naeme van De Vriesburgerweg en et pat van 
De JIeufdweg dat in et verlengde van Dc Vriesburgerweg ligt (zie feg. 3 en 4). 
Ooldere meensken numen Dc Vriesburgerweg nog wel De Slingerweg. Op de 
Top. Krt. van 1964 hiet Dc Vriesburgerweg nog Slingerweg. Vkb. 1884 geft 
Slingerweg en Slingeweg op. De weg slingert niet, de naeme moet dan ok 
neffens Bouwer 1972:41 lezen wodden as Slingeweg: disse weg lopt neffens 
him bi'j een ,,slinge", een moerassig terrein langes. De naeme Slingerweg zol 
dan ontstaon wezen doe de meensken niet meer begrepen wat een slinge was. 
Fri. Wb.: slinge = slenk; slinke = leegte, geul in et band. Misschien lopt De 
Slingerweg bi'j een slenk, een geul langes, mar daor is now in alle geval niks 
meet van te zien. 
In De Wijk (Dr.) kommen een stokmennig stokken hujlaand veur die De 
Slenke, De Slinke, De Slen(h)ege of Dc Slen(k)ege hieten (dit 
naememateriaol is ofkomstig van de heer J. Wieringa van et Nedersaksisch 
Instituut in Grunningen). Misschien nuumden de meensken et hujlaand an 
De Kuunder vroeger ok zo. Sipma 1966: 70 nuumt slinke, slinge soortnaeme 
in et binderlaand van Frieslaand. Steil. sling is of te leiden van ,,slink", 
,,slenk"; vgl. Stell. ,,jong" naost ,,jonk" en ,,Iang" naost ,,laank". Landweren 
hieten somstieden ok slinge, wrs. naor de daor in anbrochte dri'jbomen; 
mnd. slink = dri'jboom (Moerman 1956: 211). De Slingerweg lopt veurbi'j 
Hooltwoolde nut op een weerdiek (of begint daore). 
In een boel wegdorpen komt een buterweg en een binderweg veur. Dc 
Slingerweg is as buterweg op te vatten, dat bliekt ok uut de naeme: buiten- of 
slingerweg (zie ok blz. 9). 
Slingwech (B.B. p.66), 5/6 
Vroegere naeme veur De Slingerweg, z.d. 
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De Sokken (I) (m.), 53 	 [sok9] 
Leeg stok grdslaand mit koelen d'r in. Missehien hoolt ,,sokken" verbaand 
mit Ing. sogs, soggy ground = drassige, deurwiekte grond (Field 1972: 210) 
en mit Gr. soaken, zoaken = lege grond (Gr. Wb.). 
Et kan wezen dat De Sokken (I) de naeme van De Sokken (II) kregen het, of 
omgekeerd. De Sokken I en II greenzen wel niet an mekeer, mar kun bgl. in 
iene deurgaonde plaetse legen hebben, dat overdracht van een naeme van et 
iene op et aandere stok laand is meugelik. As de naeme van De Sokken I 
overgaon is naor II, zol in de uutleg van de naeme De Sokken (II) spraoke 
wezen kunnen van Zn. volksetymologie. 
Dc Sokken (II) (m.) 	 [sokç] 
Een hoge, dreuge kaampe op 'e Zanen, ongeveer op dezelde brette as be 
Sokken (I), daor van zegd wodt dat 't d'r zoemers zó glad was, daj' d'r allienig 
zonder kiompen - op 'e sokken dus - lopen konnen. De ligging kon niet 
percies meer vaastesteld wodden. 
Dc Stellingenweg (schr.; m.), 68 	 [ 'st ci L? 
a. De Boverweg (m.; kad. 1840, nr. 1359) 
b. Bovenweg (schr., o.e. Top. ICrt. 1932) 
c. De Ni' /e Weg (m.) 
d. Nieuweweg (schr.) 
De Stellingenweg is nuumd naor de stellingen, in de middeliewen bepaolde 
bestuurders in de Stellingwarven. Disse weg wodde vroeger officieel 
Bovenweg nuumd, omdat hi'j hoger ligt as De Binnenweg. De ooldere 
meensken bruken de naeme De Boverweg nog wel veur De Stellingenweg. 
Ned. boven is in 't Steil. in ofleidings of saetnenstellings vaeke ,,bover", bgl. 
ok in Steil. boverst, een bepaold kledingstok. Vgl. ok ,,buter" in Steil. 
buterdeure, veur Ned. buitendeur. 
Van De Karkelaene tot an Berkoop nuumden de meenskth De Stellingenweg 
vroeger een tied lang De Niie Weg (officieel doe Nieuweweg) omreden dit 
stok al verhadded was, wiels et stok Wolvege-Karkelaene nog een zaandpad 
was. 
Ft Stiekelbossien (m.), 55 	 C 'st 1k F bosi] 
Bossien daor 'n protte brummelpollen in stonnen, vandaor de nae'me. 
De Tienmad (m.), 12 	 [tT'niat] 
Stok hujlaand an De Kuunder. 
Tjonger (schr.), I 
Officiele en Friese naeme van De Kuunder. z.d. 
Tjongerkanaal (schr.), I 
Officiele naeme van De Kuunder, z.d. 
TurIIandsbosch (kad. 1841, 1845, 1849, nr. 1574), 49 
De opp. was 2b 42r 80eIIe. Disse bos zal bi'j turflaand legen hebben. 
De Tweemat (kad. 1869, nr. 1935), 19 
De opp. was lb 85r 40elle. 
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De Twiemad (m.), 86 	 [ tM i 'mat] 
Stell. twie = Ned. twee. 
De Veenpoolderdiek (m.), 4 	 [ ' f t : m po : I d r; ' ' d i k ] 
a. Veenpolderdijk (vkb. 1903) 
Disse diek lopt op 'e greens mit Der Izzerd. 
Veenpolderdijk (vkb. 1903), 4 
Schrieftaelvariaant van De Veenpoolderdiek, z.d. 
Het Veentje (vkb. 1922) 
De ligging van dit veentien kon niet meer vaastesteld wodden. 
De Venne (m.), 48 	 [t one] 
a. Fenne (vkb. 1905) 
Groslaand daor vroeger nogal wat sleggen in zatten. Vkb. 1905 geft op dat de 
grootte van et perceel 2.05.25 is. 
Het Voetpad (o.e. kad. 1849, nrs. 1541, 1542, 1543; kad. 1859, nrs. 1475, 
1476, 1478; kad. 1884, nrs. 1560, 1561, 1562), 28 
Vroegere naeme veur De Binnenweg, z.d. 
De Vriesburgerweg (schr.; m.), 5 	 [ ' f r  i zb¢rg , ''m6X  ] 
Officiele naeme van et westelike diet van de oolde Slingerweg (zie feg. 3 en 4). 
De weg wodt deur ooldere meensken ok wel Slingerweg nuumd, z.d. De 
Vriesburgerweg is nuumd naor De Friesburg die an disse weg ston. 
De Vuufmad (m.), 78 	 [fyf'mat ] 
Stok hujlaand an De Lende. Stell. vuuf = Ned. vijf. 
De Weembos (m.), 47 	 [ M i : m'bos ] 
Die bos heurt an de karke. Bet. ,weem": zie bi'j De Oude Weeme. 
De Westersche Bouwakker (kad. 1849, nr. 1539), 57 
De opp. was 79r 90elle. 
Het Westersche Stuk (kad. 1840, nr. 1399), 91 
Stok hujlaand an De Lende, opp. 2b 83r 10elle. 
Het Westerveer (kad. 1849, nr. 1939), 22 
Stok heide, opp. 2b, 4r, 60elle. „Veer" betekent bier wrs. niet: overstikplak 
over een waeter, mar Ned. ver. Vgl. de plaknaeme Alteveer, zoas die o.e. in 
Grunningen en Drente veurkomt; neffens materiaol van H. J. Bergveld is 
Alteveer ok een veldnaeme onder Buil (Ned. Boyl)._ Et Westerveer is dan et 
westelike diel van „et veer". 
De Wiek (m.), 14 	 [ M i k ] 
Ere naeme veur Scheenstres Wiek, z.d. 
De Weierd (m.), 60 	 [ ME j rt ] 
Verveende venedobbe. Mnl. wier= viever (visviever of drinkplak veur et vee) 
(Moerman 1956: 276). Et Mnl. Wb. IX: 2452-2453 geft veur ,widr" (ohd. 
wiwari, wiari) viever, visviever, ok: poele; vgl. Dr. ,weiert". In De Weierd 
zien we de bet. aspekten ,poele" en ,drinkplak veur et vee". 
Ybe Sloot (Schotanusatlas), 25 
De Zanden (kad. 1849, nr. 1376), 88 
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Dit was een stok bouw (opp. Lb 88r 2OeIle) op 'e Zanen. De naeme het vanzels 
te maeken mit de bodemgesteldhied. Of et gebied dat now De Zen en hiet in 
de I 9e ieuw ok al zo hiette, vaalt uut de kadastergegevens die bekeken binnen 
niet op te maeken. 
De Zanden (vkb. 1913), 74 
Schreven variaant van De Zanen, z.d. 
Zandweg (vkf. 1905), 28 
Vroegere naeme veur De Binnenweg, z.d. 
De Zanen (m.), 74 	 [s: n:] 
a. De Zanden (vkb. 1913) 
Uutgestrekte bossen en grOslanen op de zaandrogge. Stell. de zanen = Ned. 
de zanden. 
De Zesmad (I) (rn), 84 	 [ses 'mat ] 
a. 6 Mad (vkb. 1905) 
Vkb. 1905 geft de grootte op van dit stok laand: 4.01.60. 
De Zesmad (II) (m.), 24 	 [ses 'mat] 
Hujlaand waor as een pat van De Karkestreek die! van uutmaekte. 
Et Zodeveld (m), 66 	 [ 'so: date I t] 
a. De Schapekamp (kad. 1853, kad. 1859, or. 1474) 
Flier wodden vroeger zoden steken. Ft Zodeveld is etzelde perceel as De 
Schapekamp en zal vroeger heide west hebben. De Schapekamp is liekewe! 
in 1853 en 1859 at grdslaand. 
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II. Niberkoop 

Ft Abbenbossien (m.), 96 	 [abni'bosT] 
a. Et Appenbossien (m.) 	 I  
b. Appenbos (Schotanusatlas) 
c. De Prakkenbos (m.) 
d. Et Prakkenbossien (m.) 
Abbe is een veurnaeme; Appe komt in 't Stell. as veurnaeme veur. Misschien 
is Et Abbenbossien niet nuumd naor een Abbe of Appe, mar naor een abt van 
een klooster, vgl. Abbendiek. 
Prakken = fn. 
Abbendiek (m), 40 	 [abrn'dikJ 
a. Appendiek (m.) 
b. Abbendyk (Schotanusatlas) 
c. Abbendk (schr.) 
Abbe is een veurnaeme; Appe komt in 't Stell. as veurnaeme veur. Misschien 
is Abbendiek niet nuumd naor een Abbe of Appe, mar naor een aM van een 
klooster. Dan zol disse naeme, krek as PSi Abbenbossien, wiezen kunnen op 
bezit van een klooster. 
De naemen Abbendyk en Appenbos bin al hiel oold, ze kommen al op de 
kaorte van Oost-Stellingwarf in de Schotanusatlas (1718) veur (zie feg. 5). 
Abbendijk (schr.), 40 
Officiele naeme van Abbendiek, z.d. 
Abbendyk (Schotanusatlas), 40 
Schreven variaant van Abbendiek, z.d. 
De Akkerties (m.), 62 	 [ 'akrt is] 
Aenlik een soortnaeme; dit stok laand wodde vroeger deur de bruker zo 
nuumd, doe et nog bouw was. 
Alberdalaan (schr.), 4 
Officiele naeme van Alberdes JJaene, z.d. 
AlberdesLaene(m.),4 ['albrdos''I:ne]['a!bodos''ft:no] 
a. Alberdalaan (schr.) 
Neffens Oosterwijk 1977: 65 is disse laene nuumd naor de vroegere eigener 
mr. J. H. Albarda. 
Albert Bossen Singel (m.), 20 	 [ 'a lb rdbosn ''sit) I ] 
a. De Singe! (m.) 	 I 	I  
Disse singel is nuumd naor Albert Bas; -en = gen.uutgaank. 
Appenbos (Schotanusatlas), 96 
Variaant van Et Abbenbossien, z.d. 
Ft Appenbossien (m.), 96 	 [aprn 'bosi] 
Uutspraokvariaant van Et Abbenbossien, z.d. 
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Ni'jbcrkoop vanuut tie lochi (veur een pat). 

Foto: Fototheek Topografisehe Diensi. 
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Appendiek (m.), 40 	 1 app  'di k] 
Uutspraokvariaant van ,4bbendiek, z.d. 
De Beek (ni),46 	 1b1:k] 
Naeme van een stok grOslaand. Dit stok laand zal nuumd wezen naor de 
ligging bi'j De Lende. Eigenaorig is, dat et perceel niet an De Lende ligt, mar 
d'r een aentien van of. Aj' de situaosie van vandaege-de-dag vergelieken mit 
die op de kaorten van Oost-Stellingwarf van Schotanus (1718) en Eekhoff 
(1849), dot niet blieken dat De Lende de laeste peer iewen in de buurt van De 
Beek een aandere loop neumen het. 
DeBeukelaene(m),78 	 [bc5:ko'I:no] 
Laene mit beukebomen d'r langes. J-Ii'j lopt parallel an De Boverweg, in een 
aandere richting dus as de ere ,,laenen" in Nbk. Wrs. het ,,laene" hier et uut et 
Ned. bekende en niet Steil. betekenisaspect ,,weg mit bomen an 
weerskaanten". Zie ok Hfdst. Ill onder Iaene. 
Binnenweg (Eekhoff), 19 
Vroegere naethe veur De Boverweg, z.d. 
Boeks Venne(m.), 3? 	 [buks'fsno] 
Naeme van een stok graslaand bi'j De Kuunder. De ligging kon niet percies 
vaastesteld wodden. Boek = fri. 
De Bokkerille (rn), 48? 	 1 bokor L Ia] 
Naeme van een stok groslaand tegenover De Knieneburg, dichte bi'j De 
Lende. De ligging kon niet percies vaastesteld wodden. 
Fri. nI = o. e. een pad deur een korenveld, ontstaon deurdat d'r deur henne 
lopen wodde en et gewas plat trapt wodde; geul of slenk in et laand, veur de 
ofvoer van waeter (Fri. Wb.). 
Dr. nI = de smalle rogge in een veldweg tussen de sporen die niet deur twie 
naost mekeer spande peerden belopen wodt (Dr. Wb.). In et Steil. is ,,rille" 
een lange, smalle verhoging, bgl. een ,,mollerille". Warschienlik is iene van 
disse betekenissen van toepassing op De Bokkerille; welke percies liekt niet te 
aachterhaelen. 
De BoHepeinse (m), 63 	 £ 'bol opTso] 
Naeme van een stok grOslaand dat vroeger slim drassig was. De begruuiing in 
kombinaosie mit de bodemgesteldhied dee an een huud daenken, en 
omneden et veur de boeren minne grond was, maekten ze d'r ,,bollepeinse" 
van. Steil. bolle = Ned. stier. Steil. peinse = Ned. pens. 
Boshoeve (m.; schn.), 82 	 1 'boshu :440] 
Naeme van een boereplaetse. 
Boshoevelaene(m.), 10 	 ['boshu:Mo''I:no] 
Laene die bi'j Boshoeve heurt. 
Boshoevereed(m), 81 	 [ 'boshu:Mo''r :t] 
Reed aachter Boshoeve. 
Boshoevestraote (m.), 28 	 1 'bosh u : tAo 'st ro : to] 
Ere naerne veur De Boshoeveweg, z.d. 
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Nbk: de oolde Boverweg nog as zaandpad. Neffens deheer P. Brouwer is 
defoto van 1927 of 1928, is de oolde zaandweg in 1922 brieder mae/ct en 
mit zaand ophoogd tot een ,, erebaene" (lees: eerdebaene), en kwam d'r in 
1929230 een klinkerdiek. 't Is schoelefeest mit optocht; de stoet gaot hier 
't oost in. De eersten staon veur Lamerts Laene (die kuj' hier niet zien). 
Fob: Schoele-archief P/bk. 



De Boshoeveweg (m), 28 	 1 'boshu :Mo ''MCXI 
a. Bos/ioeveszraote (m.) 
Disse weg wodt ok wel ,,straote" nuumd orndat et een klinkerdiek is. 
Ft Bossien (rn), 35 	 1 bosT] 
Yroeger bos. Vermoedelik een soortnaeme. 
Bovenwech (Schotanusatlas), 18 
Vroegere naeme veur De Grendweg. z.d. Zie ok bi'j De Boverweg. 
Bovenweg (schr.), 19 
Officiele naeme veur De Boverweg, z.d. 
De Boverweg (rn.), 19 	 Ebo:Mr'Mex]Ibo:wç'Mcx] 
a. Bovenweg (schr.) 
b. Buytenwech (Schotanusatlas) 
c. Binnenweg (Eekhoff) 
In et algernien ligt de boverweg in wegddrpen hoger as de binderweg 
(Bouwer 1970: 8). In Nbk is now niet dudelik meer te zien welke weg t.o.v. De 
Boverweg de funktie van binderweg het. In Obk kan dat Et Schuinpad 
wezen, in Nbk moet et wel haost et vroegere Karkepad west hebben (vgl. leg. 
5 en 6). De Grendweg en De Boverweg liggen ongeveer lieke hoge. As B 
Karkepad te beschouwen is as een oolde binderweg, dan het Nbk krek as Np 
ok twie buterwegen of boverwegen, en wel De Boverweg en De Grendweg. 
Veurbi'j De Boshoeveweg gaot et petroon in Nbk weer over in twie wegen. 
De Boverweg is tot Berkoop an toe wèl te beschouwen as binderweg: de 
boerderi'jen stonnen vroeger (vgl. ok feg. 5) in een lange stroke an De 
Boverweg en an Et Karkepad (van De Boshoeveweg tot an De Middelboeren 
onder Makkinge). 
Op 'e kaorte van Oost-Stellingwarf in de Schotanusatlas wodt De Boverweg 
Buytenwech nuumd, wiels De Grendweg daor Bovenwech hiet; op 'e kaorte 
van Eekhoff nut 1849 wodt De Boverweg Binnenweg nuumd en De 
Grendweg Buitenweg. 
De Brink (vkb. 1904), 34 
Stok groslaand. Disse naeme kan (nog) 'n soortnaeme wezen in et begin van 
disse ieuw. Zie ok I-Ifdst. III onder brink. 
Buitenweg (Eekhoff), 18 
Vroegere naeme veur De Grendweg, z.d. Zie ok bi'j De Boverweg. 
De Buterlaene (m.), 73 	 1 'byt ci :no] 
Verrnoedelik 10 nuumd omdat et de buterste laene van de bos is. 
Buytenwech (Schotanusatlas), 19 
Vroegere naeme veur De Boverweg, z.d. 
De Diakenielaene (m.), 26 	 Id I jako 'n I I C : no] 
Laene van de diaekeni'je, of bi'j et vroegere grondgebied van de diaekeni'je 
langes. De diaekeni'je was et aarrnbestuur van de N.J-I.-gerniente. De 
Diakenielaene leup vroeger van De Boverweg tot an De Grendweg. 
Ere naeme veur Fokkenlaene (z.d.). 
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Be Oiaelceni'jelaene (m.), 26 	 [di jc k9 'n ijo I 	na J 
Vroegere uutspraoke van De Diakenielaene, z.d. 
Diakonieveen (schr.), 6 
Meer officiele naeme van Li Grote Vene oftewel De Meeuweke/onie (z.d.). 
Et Dobbekaampien (in.), 89 	 [ 'dobok:mpT] 
Hier lag een dobbe in. 
Dobbekampje (vkb. 1904), 30 
Et Docvelaentien (m.), 66 	 [ 'du :e I : nfl] 
Dit laentien lopt niet zoas de meerste laenen in Nbk: loodrecht op De 
Boverweg, krek liekemin as De Jekenlaene en De Beukelaene (z.d.). Zie ok 
lHlfdst. III onder laene. Steil. doeve = Ned. duif. 
Domenees hoed (m),64 	 [do:rneni:s'hu:t] 
Vroeger onlaand, dat benuumd is neffens de vorm: d'r lag een stok grdslaand 
in, in de vorm van een doomnieshoed. Dat stok leup an de linker- en 
rechterkaante in een smalle stroke nut. 
De Donkere Bos (m.), 84 	 [dokoro 'bos 3 
Deflubbele Reed (m), II 	 [døbalo'rc:t] 
a. De Wissel (m) 
Op et plak dat De Dubbele Reed of De Wissel hiet, splitst de reed him in 
twienen; even veerder kommen de reden weer bi'j mekeer. De hujwaegens 
konnen hier bi'j mekeer langes. 
Et Duustere Weggien (m.), 23 	 [dystare MEXT] 
Ere naeme veur Hofs Singe! (z.d.). 
De Dwassioot (m.), 90 	 [ 'das 3: t] 
Disse naeme kan (nog) een soortnaeme wezen. 
Egypte (m.; schr.), 5 	 Ii: 'gt.pto] 
Officiele naeme en uutspraokvariaant van Jegypte. z.d. 
Ok de weg die dent et buurtschoppien legypte lopt, hiet officicel Egypte. 
Et Eksternust (in.), 93 	 C 'ekstçnøst I 
Stok laand. Stell. eksternust = Ned. eksternest. 
Elf Schepel (vkb. 1904), 38 
Schepel is in disse naeme een laandmaot: zoveule laand as d'r mit een kwat 
mudde rogge bezi'jd wodden kon. Een schepel is niet overal lieke groot 
(WNTXIV: 444). 
Fokkenlaene (m), 26 	 [f3k?'Ine] 
a. De Diakenielaene (in.) 
b. De Diaekenie!aene (m) 
Fokkenlaene leup vroeger van De Boverweg tot an De Grendweg. 
Fokken = gen. vorm van Fokke = veurnaeme. 
Frankriek(m),94 	 C 'frojkrik] 
a. Frankr(jk (schr.) 
Naeme van een buurtien in Nbk; d'r zol hier vaeke ruzie west hebben in een 
tied dat d'r in Frankriek oorlog was. 
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Frankrieksreed (m.), 94 	 1 'frarjkriks''ri :t] 
a. Frankr?/k (schr.) 
Frankrijk (schr.), 94 
Officiele naeme veur de buurt Fran/c riek (z.d.) en de reed deur Frankriek, 
Frankrieksreed. 
Garrict Akkermanslaene (rn), 31 	1 'gari t akrms I no] 
a. Gerrie; Akkermanslaene (m.) 	 I 

Gerriet Akkermanslaene (m), 31 	1 Ager it akrms ''Fe: no] 
Uutspraokvariaant van de naeme Garnet Akkermanslaene. 	or 
De Goorn Cm), 42? 	 [90: fl] 
Was vroeger bos, now groslaand. Waor dit perceel percies lag, konnen we 
niet meet naogaon. 
De Grendweg (rn), 18 	 [ grentMe] 
a. De Grindweg (m.; schr.) 
b. Bovenwech (Schotanusatlas) 
c. Buitenweg (Eekhofl) 
Stell. grend/grind = Ned. grind. Zie ok bi'j De Boverweg. 
De Grindweg (m.; schr.), 18 	 [ 'grintc] 
Officiële naeme en uutspraokvariaant van De Grendweg (z.d.) 
Groote Ramp (vkb. 1904), 33 
Et Grote Vene (m), 6 	 [gro: ate fi:ne] 
Ere naeme veur De Meeuweke/onie. Gebied mit venepetten. 
Et Halve Maotien (rn), 80 	 1 hal MO flD t 1] 
Haverkamp (vkb. 1904), 32 
Dc fleer (m.), 44 	 [hi: r] 
Hoge stokken bouw. De Heer ligt ± 4,5 m + N.A.P. 
Rots Kaampe (nt), 22 	 [h3fs 'k:mpo] 
Hof = fn. 
Rots Singe] (m.), 23 	 [hof 's ujl ] 
a. Et Duustere Weggien (m.) 
Hoffn. 
De Hoge Heer(m),50? 	 [ho:go'hi: r] 
Van dit perceel was niet meet percies vaaste te stellen waor et legen het. 
legypte (m.), 5 	 [I 'gipte] 
a. Egypte (m.; schr.) 
Naeme van een buurt in Nbk, die verrnoedelik zo nuumd is omdat et d'r zo 
zaanderig is; vroeger koj' zommers de reed die d'r deur leup, haost niet 
fietsen. 
Op 'e kaorte van Eekhoff van 1849 bliekt Egypte an De Boverweg (bi'j 
Eekhoff: Binnenweg) te liggen, ongeveer op dezelde brette as waor legypte 
now ligt. Et kan wezen dat Egypte vroeger de naeme was van een Zn. 
deurgaonde plaetse, die him uutstrekte tot an De Kuunder. 
Delekenlaene(rn.),71 	 [i:k?'re:no] 
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Zie bi'j De Beuke/aene en flfdst. III onderlaene. 
Stell. iek = Ned. eik. 
Et Jachtpad (rn), 77 	 [ 'jaXt pat] 
a. Es Jachtterrein (m.) 
D'r wodde in De Wandelbos vaekejaegd, vandaor de naemen Et Jaehtpad en 
Et Jachtterrein. An weerskaanten van et pad wodde et wild naor et pad 
toed reven. 
Ft Jachtterrein (rn), 77 	 [ JaXterein] 
Ere naerne veur Et Jaehtpad. z.d. 
De Karkebos (m), 17 	 [ 'karkobos] 
Et Rarkepad (m.), 39 	 [ 'karkepat] 
a. LUkweg  (Eekhofi) 
Pad bi'j de vroegere karke en et karkhof langes; de naeme Li/k weg is 
ontstaon deurdat ze daor vroeger langes gongen mit begraffenisstoeten, naor 
et karkhof toe. 
Dit pad is daenk' te beschouwen as een oolde binderweg (zie bi'j De 
Boverweg en feg. 5 en 6). Op feg. 6 kuj' zien dat et pad deurleup naor De 
Middelboeren onder Makkinge. 	 a 
De Keizersmaod (rn), 21? 	 [ke zrs 'mo: t] 
a. DeSnippe(rn.) 
Keizer = fn. in OSt. We konnen niet geweer wodden, waor dit perceel percies 
legen het. 
De Kelderbos (rn), 43? 	 [ke I dç 'bos] 
De fn. Kelder komt in OSt. veur (NRF). We konnen niet geweer wodden, 
waor dit perceel percies legen het. 
Kleistra's Bossien (rn), 7 	 [k IC 1st raz 'bosi] 
K/eistra = fn. 
De Knieneburg (nt), 47 	 [ 'kninabrX] 
Op dit plak zullen een protte knienen (Ned. konijnen) huusd hebben. 
Kuinder (schr., o.e. Eekhoff), 1 
Oolde officiele naeme van De Kuunder, zie bi'j De Kuunder in de list van Np. 
De Kuunder (rn), I 	 [ kyndr] 
a. Kuinder (schr., o.e. Eekhoff) 	 I  
b. Tjonger (schr.) 
c. T/ongerkanaal (schr.) 
Zie bi'j De Kuunder in de list van Np. 
De Kwekeri'je (rn), 70 	 [kML : ko 'rija] 
De Kwekeri'je Iigt aachter De Villa. flier hadden ze vroeger een grote 
gruuntetuun. 
Lamert Bossenlaene (rn). 29 
a. Lamer/s Laene (m.) 
b. Lamer/s Reed (rn.) 
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Laene die vroeger van Lamert Bos was- -en: gen. uutgaank. 
LamertsLacne(m.),29 	 ['I:rnrts''I:na] 
Ere naeme veur Lamert Bossenicene, z.d. 	 I  
Lamcrts Reed (m),29 	 ['I:rnçts''ri:t] 

Ere naeme vein Lamert Bossenlaene, z.d. 
De Lende (rn), 41 	 [I ends] 
a. Linde (schr) 
Zie bi'j De Lende in de list van Np. 
Et Lendebossien (nt), 86 	 [t ends 'bosi] 
Et Lendebroggien (rn), 95 	 [lends 'broxi] 
Stell. brogge 	Ned. brug 
De Lendekop (rn), 88 	 [ ends'kop] 
Tegen Dc Lende an in et laand en ok nog in de bos zat een hoge kop; mit de 
ruilverkaveling is et stok dat in 't laand zat, ofgreuven. 
Et Lendestok (rn), 61 	 [ ' endestok] 
Stok groslaand tegen Dc Lende an. 
Lijkweg (EekhofO, 39 
Ere naeme veur Li Karkepad, z.d. 
De Liemkaampe (rn.), 72 	 [ ' I :mk:mps] 
Et hem zal in Dc Liemkaampe hoge zeten hebben; in die omgeving komt dat 
we] vaeker veur. 
Linde (schr.), 41 
Officiele naeme veur Dc Lende, zie bi'j De Lende in de list van Np.

a  
De Maod (m.), 92? 	 [MO: t ] 
Stok hujlaand bi'j Dc Lende. Van dit perceel konnen we niet geweer wodden 
waor et percies legen het. 
DeMeeuwekeionie(m.),6 	[ 'mtwekalô:°nj ] [ 'miwaklö:ni I 
a. Li Grote Vene (rn.) 
b. Het Diakonieveen (schr.) 
Disse naeme veur dat gebied mit venepetten is ontstaon deurdat d'reen grote 
kelonie meeuwen zat (die zit d'r nog). 	

r 
Metselers Yenne (rn), 58 	 [mets a s 'tens] 
Een netaoris Metzlar nut Berkoop was bier vroeger de eigener van. 
Et Middelpad (rn), 83 	 [ 'mid! pat 3 
Dit pad leup tussen twie briedere laenen in D'r kwam aenlik nooit een 
waegen daele, behalven om hoolt op te haelen as d'r bos kapt wodde. 
Dc Munnik (m.), 55? 	 [mØnak] 
Dit laand het van een netaoris Munnik west; van dit perceel was niet percies 
nao te gaon waor et legen het. 
De Oolde Gerdieksterwcg (rn), IS 	 [o: I dagad 1 kst r 'Mex] 
Van disse oolde weg is nog mar 'ii klein stokkien zaandpad over. Op feg. 6 
kuj' nog wel zien hoe et leup. 
Stell. Gerdiek = Ned. Gorredijk: et gaot dus om de wegdiedaorhenne leup. 
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Ft Oolde Huusstce (rn.), 16 [a:! do 'hyst i: I 
Stok laand daor vroeger een huus staon hebben moet. 
Oosterbrink (vkb. 1904), 36 
Stok groslaand. 
De Opsiag (rn), S [ 'ops lax] 
Hier brochten vroeger de schippers de dwingel op een bult en daor haelden de 
boeren die Iaeter weg. 
De Polle (rn), 27 [pole] 

Ur zat daor een verhoging in et laand, vandaor de naerne. 
Popkemes Laene(rn.), 37 	 [ 'popkenies''I:no] 
Popkerna = fn. 
De Prakkenbos (rn), 96 [prakçi 'bos] 
Ere naerne veur Li Abbenbossien. z.d. Prakken = fn. 
Ft Prakkenbossien (m.), 96 [prak9 'bosi] 
Ere naerne veur Et Abbenhossien, z.d. Prakken = fn. 
De Rietpoele (m.), 45 [ 'ri :tpu: 	a] 
De Ringsloot (rn.), 2 [ 

1 0gj:O] 

Sloot bi'j De Kuunder langes, veur de ofwaetering. 
Rommertskaampe (rn), 56 [rornrts'kdmpo] 
Rommert = veurnaerne. 
Rommerts Veentien (rn), 57 [ramrt s 'ft : nfl I 
Vroegere naerne veur Rommerts Venne, z.d. 
Rommerts Venne (rn.), 57 [romrts 'tone] 
a. Rommerts Veentien (rn.) 
Rommert = veurnaerne. 
De Ruskekaampe (m.), 25 [ 'rØskekmpo] 
Vermoedelik zo nuurnd orndat d'r ruskepollen (Ned. rus = soort bies) 
gruuiden. Meugelik is ok een benurninge naor de fn. Russehen (uutspraoke: 
,,ruskng"), al zol et hier dan weer orn een ,,variaant" gaon rnoeten van 
ruskenkaatnpe. 
Et Schaopelaentien (rn), 67 [ 'sko:pel:ntT] 
In vroeger tieden zullen hier de schaopen lariges dreven wezen naor de heide. 
Schieterd (rn), 60 [skit rt I 
Neffens sommigen is dit een bossien bi'j De Lende. 
Schieterd is olleided van et ww. schieten = Ned. je behoeften doen. 
Ft Schuine Wallegien (rn.), 14 [skTne 'ma laxi] 
Wrs. nog soortnaerne. ° r De Schuurties Petten (rn), 9 [ 'sky 	t I spot n] 
Misschien is .cehuurties ofleided van de fn. Schurer, Sehuring of Ter Sehuur; 
al die drie fn.-en kommen in OSt. veur (NRF). 
De Singe] (rn), 20 [strji 
Ere naerne veur Albert Bossen Singel, z.d. 
De Snippe (I) (rn.), 52 [snipa] 
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a. Dc' Sn'pen (m.) 
snip = o.e. hoekien, puntien, lappien (WNT XIV: 2361) en is ofleided van 
snippen = in kleine stokkies snieden, snipperen (WNT XIV: 2365). 
't Kan ok wezen dat De Snippe zo nuumd is naor de fn. Snipe, die in OSt. 
veurkonit (NRF), of naor de voegelnaeme snippe. 
De Snippe (II) (in.). 21? 	 [snLpo] 
Ere naerne veur Dc' Keizersmaod, z.d. Bet. De Snippe: zie bi'j Dc' Snippe (I). 
De Snippen (m), 52 	 [sniprn] 
Variaant van Dc' Snippe (I). zd. 
De Snippeleegte (rn), 51 	 [ 'Sn LO Ii :xta] 
a. Dc' Snz7,peleegien (m) 
Dit laand ston altied onder waeter; in de winter koj' hier rieden. Bet. snippe: 
lie bi'j Dc' Snippe (I). 
De Snippeleegten (in.), 51 	 [ 'Sn LPS  I . :xtri] 
Variaant van Dc' Snipe1eegte, z.d. 
De Stobbetentekaamp (rn.), 85 	 II 'stobotenta' 'k:rnp] 
Uutspraokvariaant van Dc' Szobbetentekaampe, z.d. 
De Stobbetentekaampe (in), 85 	 [ 'stobetento ''ka:mpo] 
a. De Stobbetentekoamp (m.) 
D'r rnoet vroeger een stobbetente, ok we] prieeltien nuumd, an de raand 
staon hebben mit een rnooi uutzicht op de kaampe laand. 
Stobbe = Ned. boomstronk. 
De Tennisbaene (rn), 68 	 1 'tenozbs:no] 
Op dit stok laand bi'j Boshoeve zulien ze vroeger tennist hebben. 
Tiemens Venne (in.), 87 	 [t ini:s 'fene] 
Tiernen = veurnaenie. 
De Tienmad (rn.), 54 	 [tTecnat] 
Tjonger (sehr.). 1 
Offieiele en Friese naerne veur De Kuunder, zie bi'j Dc' Kuunder in de list van 
Np. 
Tjongerkanaai (schr.), I 
Officiele naerne veur de kanaliseerde Tjonger, zie bi'j Dc' Kuunder in de list 
van Np. 
Twee Ee(m),79 	 [tMtj'j] 
De betekenis van disse naerne is ondudelik; rnisschien een verbastering van 
,,de wiede ee"; ee staot hierin veurde letter E, daordit stok laand van vorm in 
de veerte wel wat op liekt. 
De Venepctten (m), 91 	 [ 'fl napet ci] 
DeVenne(m.), 12 	 [feria] 
Et Veurlaand (in.). 65 	 [ 'fØ:9rId:nt  ] 
Et is niet botte dudelik ten opziehte waorvan dit laand ,,veur" nuumd wodt. 
Neffens de heer P. Werner uut Tronde (infermaant van et veldnaemeprojekt 
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in Else) is et veurlaand altied et veurste stok laand aachter de plaetse; Et 
Veurlaand ligt hier liekewel niet drekt aachter een plaetse. 
De Vieverbossen (m.), 75 	 If I :M ç-  'bog7]  
a. De Vievershossen (m.) 
Disse bossen laggen oni De Vievers henne, die vroeger riegelmaotig uutmi'jd 
wodden. 
De Vievers (rn), 76 	 [f I :Mrs] 
Een leegte in de bos die now staorigan dichte gruuit. Vroeger wodden De 
Vievers riegelrnaotig uutmi'jd. 
De Vieversbossen (m.), 75 	 [II :Mrz 'bosn] 
Uutspraokvariaant van De Vieverbossen, z.d. 	 I 

De Villa (m.), 69 	 [ 'f LI a] 
Villa naost Boshoeve, die bi'j et ,,laandgoed" heurt. 
Dc Visseboek (m.), 24 	 [ 'f LSOhuk] 
Ere naeme veur De Wieken, z.d. 
Ft Vossekaampien (m.), 49? 	 - 	 [ 'fosek:mpT] 
Dii laand is nuumd naor iene die Vos hiette (disse fn. kornt in OSt. veur: 
NRF), of d'r rnoe'n vroegervossen zeten hebben. Van dit perceel was niet nao 
te gaon waor et percies legen het. 
De Vuufmad (rn), 53 	 If yf 'mat] 
Stok hujlaand bi'j De Lende. 
Dc Wandelbos (rn), 74 	 [ 'tand 'b oa] 
Bos aachter Boshoeve mit wandelpaeden d'r in. Disse naeme liekt 
,,Hollaans", wat wel te verklaoren wezen zal uut et felt dat et ,,laandgoed" 
daor De Wandelbos in ligt, altied van een niet-autochtoon west het, of et feit 
dat - veur zoveer bekend - et Stell. veur een ,,wandelbos" gien eigen woord 
hadde. 
De Wieken (m.), 24 	 [M1k9] 
a. De Vissehoek (rn.) 
Naeme van een leeg stok laand mit briede sloden die winters vaeke 
overstroomden. 
De Wissel (m.), 11 	 [MIs ] 
Ere naeme veur De Dubbele Reed, z.d. 
EtZaand(m.), 13 	 [s6nt] 
Naeme van een buurt onder Nbk die zo nuumd is omdat et daor zo zaanderig 
is. Et Zaand ligt ± 5,5 m hoge. 
Dc Zesmad (in.), 59 	 [sEs 'mat] 
Stok hujlaand bi'j De Lende. 
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List van ofkottings 

ags. 	= angelsaksisch 
b 	= bunder 
B. B. 	= ,,Benificiaal-boeken bevattende her quartier van de Zeven- 

wouden". In: Ben7ciaafboeken van Fries/and. Leeuwarden, 
1850. 

bet. 	= betekenis 
bgl. 	= bi'jglieks (= bi'jveurbeeld, misschien) 
dim. 	= diminutief 
Dr. 	= Drents, Drente 
Dr. Wb. = Molema, 1-1., Proeve van een woordenboek der Drentsche 

Volksiaal in de /9e eeuw. Z.p., 1889. 
fn. 	= femilienaeme 
Fri. 	= Fries 
Fri. Wb. = Dijkstra, W., Friesch Woordenboek. 2 dIn. Leeuwarden, 

1900-1911. 
gen. 	= genitief 
germ. 	= germaans 
Or. 	= Grunnings 
Or. Wb. = Laan, K. ter, Nieuw Groninger Woordenboek. Groningen, 

19522. 

hd. 	= hoogduuts 
idg. 	= indogermaans 
Ing. 	= Ingels 
kad. 	= kadaster 
lat. 	= latien 
M. 	= mondelinge opgifte 
mud. 	= middelnederduuts 
mnl. 	= middelnederlaans 
Mnl. Wb. = Verwijs, F., J. Verdam en F. A. Stoett, Midde/neder/andsch 

Woordenboek. 11 dln 'sOravenhage, 1885-1941. 
m.v. 	= meervoud 
Nbk 	= Ni'jberkoop 
Ned. 	= Nederlaans 
Np 	= Ni'jhooltpae 
NRF 	= Nederlands Repertoriutn van Familienamen. H. Fries/and. 

Assen, 1964. 
o.e. 	= onder ere(n) 
ofri. 	= ooldfries 
ohd. 	= ooldhoogduuts 
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oorspr. 	= oorspronkelilc 
osa. 	= ooldsaksisch 
OSt. 	= Oost-Stellingwarf 
r 	= roede 
schr. 	= schriftelik 
Steil. 	= Stellingwarfs, Stellingwarf 
Top. Krt. = Topografische Kaorte 
vgl. 	= vergeliek 
vkb. 	= verkoopboekien 
vkf. 	= verkoopformelier 
WNT 	= Vries, M. de, L. A. te Winkel e.a., Woordenboek der 

Nederlandsche Taal. 's Gravenhage etc., 1882- 
wrs. 	= warsehienlik 
WSt. 	= West-Steilingwarf 
ww. 	= warkwoord 
z.d. 	= zie daore 
zn. 	= zo nuumde 
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