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Inleiding 

Sand in 1988 et dadde diet in de riegel Veldnaemen van Stellingwarfverscheen, 
daor de veldnaemen van Der Izzerd, Hooltwoolde en Ni'jhooltwoo!de in be-
spreuken wodden, is d'r wat et verzaemelen van zokke Stellingwarver naemen 
anbelangt weer hiel wat wark verzet. In de inleiding van dat diet wodde al 
wezen op et verzaemelwark op 'e Fochtel en de risseltaoten van dat wark bin 
in dit vierde diel te vienen. 

Roelof Bull, oo!d-inwoner van De Fochtel, en mit de vrouw enthousiast lid 
van de woordeboekgroep van dat dörp, had at een stokmennig meensken hi 'j 
daele west om geweer te wodden wat vent naemen zi 'j hear nog year de geest 
haelen konnen. In et laest van 1989 wodde mit dit wark deurgaon dent Otto de 
Vent, die in et kader van zien studie Nederlaans an de Noordelike Flogeschoe-
le Liwwadden een scriptie schreef over de veldnaemen van Dc Fochtel. 

Naost de gegevens van de infermaanten, zoas de Jigging van de stokken 
laand, boerderi'jen, wegen, venen, vaorten en zo, biezunderheden over de 
grond, betekenissen van de naemen en zoks, wodden ok een riegel schriftelike 
bronnen uutpJuusd. De veumaemsten bin et Archief van de Opsterlaanse 
Veencompagnie (Rieks-Archief Liwwadden), et Gemientearchief van Oost-
Stellingwarf, de Benificiaal-Boeken, de stem- en floreencohieren, en et notu-
leboek van de verieninge DOrpsbelang De Fochtel. Veural in et Archief van de 
Opsterlaanse Veencompagnie zit een protte weerdevol materiaol, o.e. koop-
brieven, kaorten, verkoopformelieren en een verkoopboekien. Daornaost 
wodden nog wat ve!dnaemen vunnen in verschillende verspreide pub!ikaosies 
over et gebied en in adverteensies in Dc Ooststellingwerver van verkopings van 
laand of grösgewas. Alle naemen die zodoende bi'j mekeer gadderd binnen, 
kuj' in de aJfebetische liste in heufdstok IV vienen. Krek as in et veurige dieltien 
bin de veldnaemen op een grote kaorte aachterin opneunien. 

Nao et eerste heufdstok mit gegevens over de ligging, bodem en grondge-
bruuk en mit daorin ok ien en aander over de geschiedenis van de vervenings, 
kriegen we in heufdstok II wat infermaosie mit betrekking tot de dorpsnaeme, 
en geft heufdstok Ill een overzicht van de belangriekste toponymische elemen-
ten zoas we die in et dorp antreffen. Nao de alfebetisehe list kriegen we dan nog 
een ofkottingslist en een literatuuropgifte. 

Et grootste pat van de naemen is ofkomstig out mondelinge opgiften van 
inwoners en oold-inwoners van et dbrp. We bin hiel wat meensken bi'j daeJe 
west en elk van hear komt een woord van daank toe. Een woord van daank gelt 
in et biezunder veur Klaas Oosterkamp (wegraekt 1990) en Roelof Butt en de 
vrouw mit wie meer as len gesprek voerd is en die belangrieke anvul!ende 
gegevens verschaften. Een woord van daank komt ok toe an Henk en Philo 
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B!oemhoft serie-redakteurs en kenners van et Stellingwarfs, veur heur op- en 
anmarkings en et kritisch deumemen van de tekst. Ok een woord van daank an 
Geert Lantinga. Ok hij nam de tekst deur en teverde een peer kaorten an. 
Trijnie Gibcus verzorgde de opmaek van dit boekien. 

Meer algemiene infermaosie over et veldnaeme-onderzuuk is te vienen in 
et eerste diet van disse riegel: Ni'jhool:pae en Ni7berkoop mar die graeg 
mitdoen wil an veldnaeme-onderzuuk in de Stel!ingwarven of d'r in interes-
seerd is kan daor ok kontakt over opnemen mit et buro van de Stellingwarver 
Schrieversronte. 
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HEUFDSTOK I 

De Fochtel 

LIGGING, BODEM, NEDERZETTINGSGESCHIEDENIS, GRONDGE-

BRUUK 

De Fochtel (veerder DF) ligt in et oostelike diel van de gemiente Oost-
Stellingwarf (zie feg. 1). Et dorpsgebied wodt in et noorden hegreensd dear de 
KnOIIe, dat traditioneel tot et dOrpsgebied van Oosterwoo!de heurt, in et 
westen dent et stroompien et Groot Diep en de Appelschester Vaort, in et 
zuden dear et dorpsgebied van Appelsche en in et oosten dent et ddrpsgebied 
van Raevenswoold en de greens mit de perveensie Drente, die dent et Foch-
telerveld lopt. 

De bodem van DF wodt veural bepaold dent war algemien anduded wodt 
as et relief in et Drents-Friese keiliemplateau. Op inkelde plakken zit de hem 
op minder as 40 centimeter onder de oppervlakte. Daorbovenop is dan dek-
zaand ofzet van de Zn. Formatie van Twente. 

De ontginnings hebben in et gebied an de oostkaante van de Fochtelerweg 
nogal heur stempel drokt.op de structuur van de grand. Die zal oorspronkelik 
bestaon hebben out vene op een ondergrond van zaand (krek as now nog in et 
Fochtelerveld), mar dent verminging van de bpvergrond mit de ondergrond as 
gevoig van de ofgrevings- en ontginningsactiviteiten bestaot de bodem d'r now 
not fien zaand mit hem (daigrond). Gaonde in de richting van et Diep vienen 
we nog de venige bovergrond op zaand en an de zuudkaante van de Grote 
Singe! (Compagnons!aerie) veural liemig fien zaand. De bodemkaorte ]at bu-
tendat een stark liemig gedie!te zien krek ten noorden van de Vogeh-ijd an de 
oostkaante van de weg. 

Anvankehik zuhien et hoogveengebied an de cost- en et Diep an de 
westkaante de netuurlike begreenzings west hebben veur de oorspronkehike 
nederzetting. Uut de kaorte van Schotanus not 1685 (de kaorte van OSt. wodde 
in dat jaor tekend, zie feg. 3) bliekt met drekt een dudelike netuurlike greens 
an de zuud- en noordkaante. Neffens Grouwstra (1990: 78) heup de (Wes-
ter) Riemshoot eertieds tussen DF en Appelsche, is die te beschouwen as de 
waeterlossing van et Appelschester hoogveen en fungeerde d'r een 'Knöller-
waeterlossing' as ofvoergeul van et Knohler hoogveen. 

Sporen van vroegere bewoning bin vunnen in et noorden van et dOrp, tegen 
de Kno!Ie an, en in 1892 wodde dear stientieszukers een 500 meter lang pad van 
stiender ontdekt, hopende van omdebi 'j Weper richting de Bongheer. Neffens 



feg. 2. Et wegenpat roan op 'e Fochtel neffens de kleureplattegrondOost-Stelllng-
waif. 



Popping (1927) bliekt out nederzettingsresten en de voonst van een Zn. 
huusmeulestien dat d'r in de middelieuwen an et noordaende een stokmennig 
kleine boeieri'jgies stonnen. Die lag.-en an een weg op een zaandrogge, 
inkelde honderden meters oost van de tegenwoordige weg en evenwiedig 
daoran (de voonsten bin daon krek an de noordkaante van de Helomaweg van 
now, aachter de boerderi'je daor in de dattiger jaoren JR. Belton woonde, now 
de fern. Noomen, Noordaende 28). Popping (ib.) sprekt van kleine kaampies 
mit watlegies d'r tussen en dobben en et gehiel dee him daenken an de 
'goornties, stokkies bouwgrond of moestuunties die as d'r in et jongste 
verleden flog een protte bi'j de boereplaetsen weren (zie veur een besehrieving 
Popping 1929). 

Dc zaandrogge, daor disse boerderi'jgies op stonnen (en daor now nog een 
tat huzen en boerderi'jen op staon), varieert in hoogte tussen 7.4 m an de 
noordkaante van et dörp tot 12.3 m tegen Appelsehe an. Hij is ontstaon veer 
veurdat de veenvorming op gang kwarn (ong. 1000 veur Chr.) warschienlik 
dear opwi'jend zaand dat in de legere en nattere gedielten tegen et Groot Diep 
an kwam to liggen. Dat de weg dear DF niet over die hoogterogge ]opt, mar 
westelik daorvan, komt warschienlik door de omstaandighied dat de legere 
gedielten d'r van rend or begin van de jaortelling staorigan meet mit vene 
bedekt raekten. 

Disse hoogte kende an de kaante van Appelsehe een briede uutloper naor 
de oostkaante. In disse zaandhoogte, die him in een soorte van 'boemerang'-
vorm en in et verlengde van de tegenwoordige Singel uutstrekte, wodden in de 
dattigerjaoren van disse ieuw bi'j de ontginnings de bekende nederzettings uut 
de lezertied ontdekt (et zn. Fochteloo-type, uutgebreid beschreven in A.E. van 
Giffen 1954, ok in: Bouma 1987: 21-26). 

lene van disse beide nederzettings bet een Zn. 'hoofdelingenhuis' en d'r bin 
verschiilende kleindere boerderi'jgies bij. Ze dateren neffens de jongste 
gegevens van Pelf. Waterbolk uut de laeste ieuw veur Chr., de Veur-Romeinse 
periode. Ze bin niet afliend van belang west veur de nederzettingsgeschiede-
nis van Noord-Nederlaand, mar zeggen oons ok wat angaonde oolderdom en 
ontwikkeling van et venepakket in oons gebied. 

In et algernien wiezen de archeologisehe voonsten bi'j DF (zoe'n 25 op 15 
verschillende plakken) d'r neffens Fokkens (verschient 1992, zie ok Leeuwar-
der Courant, 27 april 1991) op dat et vene pas laete, rd. van de Midden-Tezertied 
of (omdebi'j 600-700 v. Chr.), een grate verbreiding kregen bet. Veerder 
wiezen de sporen van de beide nederzettings d'r neffens him op dat de 
maximale greenzen van dit venegebied (die hi'j stelt in de laete midde!ieuwen) 
rond et begin van oonzejaortelling nog niet beriekt weren (ib. 39). Mit aandere 
woorden, disse nederzetting wodde verlaoten doe et venepakket naor de 
westkaante 'opdrong' (en de meensken hebben hour lichtkaans daele zet 
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feg. 3. De Fochtel (Schotanusarlas, 1718). 
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veerder naor et westeri daor Popping (1927) de sporen van vun an et Noor-
daende). 

Uut et vrij donne veenpakket (gem. 1.50 m) trekt Fokkens butendat de 
conclusie dat de deurtocht deur de venegebieden yule minder perbiemen 
opleverd hebben zal as hgl. in Oost-Drente (lb. 50) en op grond van alle 
archeologische voonsten en de verspreiding daorvan komt hi'j tot de uutspraok 
dat bewoning in cons gebied (mit nog een gebied hier in et noorden, ni. dat 
rond Stienwiek) we] es continue west hebben kan, van de prehistoric of. Hi'j 
komt dan deur berekening op een inwonertat out van 100 a 150 rond Ooster-
woolde in de prehistoric (mar hi'j nuumt et evengoed 'een geleerde gok'). I-Ii'j 
stelt him de bewoning in die tied veur as een saemenleving van kleine 
plaetselike gemiensehoppen die poletiek en economisch op heurzels stonnen, 
mar onderling wel verbunnen weren via uutwisselingsnetwarken. In de Tezer-
tied (2700 jaor leden begonnen) bestonnen de nederzettings neffens him out 
inkelde op een zekere ofstaand van mekeer legen individuele huusarven (de 
beide nederzettings van DF weren van dit type) en in de twiede ieuw nao Chr. 
zollen dan de eerste dorpen opkornmen wezen. 

Deurgaonde bewoning van de prehistoric of in DPI' Niet alliend de archeo-
logen gokken d'r op, d'r is nog een anwiezing dat d'r al vroeg van een dorp mit 
de naeme 'Fochteloo' spraoke west hebben kan. De dOrpsnaeme (zie ok hst. 
III) verwiest warschienlik naor een oerwoold dat in et begin van oonzejaortel-
ling vergaon is en dat tot midden veurige ieuw deur de bedekking mit vene an 
et oge onttrokken was (zie hierveur bi'j Qerhos in de alfebetische naemelist). 
An te nemen is dat d'r gien anleiding wezen kon veur disse naemgeving in de 
tied doe disse 'oerbos' mit vene bedekt was, en dat disse naeme dus dateert 
van de tied daorveur, lichtkaans alderdeegst uut de tied doe die bus d'r nog 
ston. Dan moe'n we daenken an de eerste ieuwen nao Chr. 

Jammer genog bin d'r uut de lange periode nao de vroege middelieuwen 
wat de bewoning in cons gebied angaot weinig feiten bekend. Neffens Ooster-
wijk (1986: 13) zollen de beide klokken in de Fochteler klokkestoel dateren out 
de veertiende ieuw. We] meugen we d'r van uutgaon dat in de tieden daornao 
de verwoestings as gevolg van de Tachtigjaorige Oorlog en et van tied tot tied 
de kop opstikken van de runderpest (tot in de achttiende ieuw) ok in cons 
gebied zorgd hebben veur een terogslag in et boerebedrief. 

Bouwer (1970: 283) rekent DF tot de 'gebroken wegdorpen', dat wil zeggen et 
nederzettingspatroon is vri'j onriegelmaotig, de boerderi'jen liggen somstie-
den wat bi'j mekeer groepeerd, mar de ofstanen tot de weg bin haost bi'j elke 
boerderi'je verschillend en de hoereplaetsen liggen met in iene riegel an 
dezelde kaante van de weg (de 'occupatie-as'). 

Bekieken we ien en aander an de haand van de ooldste kaorte die we van 
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oons gebied hebben, ni. die van Schotanus uut 1685 (vgl. feg. 3) dan kriegen 
we et volgende beeld. Dc boereplaetsen liggen in een vri'j onriegelmaotig 
patroon en bin zo te zien groepeerd in wat aj' numen kunnen een drietal 
'kioften'. Zo is d'r een groepering van vief boereplaetsen rechts van de weg 
boven de Vogelrijd (daor de allerboverste van liekewel toch nog weer een 
appat plak innemt), een soortement 'kern mit de karke en ok vief boereplaet-
sen, mar now an beide kaanten van de weg en een groepering van vier boere-
plaetsen an do zuudkaante van de Mardiek, allemao!e west van de weg. Veur 
et gehiel vaalt op dat d'r noord van de karke bewoning an de oostkaante van 
de weg is (daor was et hoge) en an do zunnekaante van de karke west van de 
weg (daor was meer 'ruumte' en was de hoogte omdebi'j 8 m). Opvalend is dat 
in de strook tussen de noordelikste boerderi'je en de Knolle, daor Popping 
(1929) bewoningsresten van (neffens him tart de vroege middelieuwen) op 
disse eerste kaorte gien inkeld huus staot, ja, a!derdeegst een protte 'ruumte' 
is. Ok is goed te zien waor de bouwlanen laggen, links en rechts van de weg, 
mit een onderhreking bi'j de Vogelrijd en ok wat minder beneden de Mardiek. 
Wat veerder opvaalt is dat de boereplaetsen oost van de weg een aende 
aachteruut staon op de hoogterogge tussen de bouwlanen en et veld (dit bleef 
zo tot omdebi'j 1910), en dat d'r et begin is van een pad daor bi'j langes 
(lichtkaans et Karkepad of de Boverste Schaopedrift). Op disse kaorte vien ie 
veerder de Ley Dyk, een anduding veur een in oonze streken meer veurkom-
mende waeterkering die et dorp en de !aandbouwgronden bescharcnen mos 
tegen et zoere venewaeter dat van et wat bolvormige venedek of stroomde. 
Tegen disse leidiek an stootte et stroompien de Vogelrijd, dat veurdat et 
uutmondde in et Groot Diep van hieruut inkelde honderden meters onder de 
grond dear leap en daor DF een veur oons laand uniek verschiensel mit 
bezorgde. Tussen de bouwgronnen en et Diep (de hoogte bi'j et Diep varieert 
van 5.6 m in et zuden tot 5.8 m noordelik) vienen we de hujianen of maoden 
(Schotanus nuumt ze a]liend an et noordaende, mar ze weren d'r langs et hiele 
Diep). Dit 'Groot Diept' het zien begin tegenwoordig an de Mardiek, mar op 
de kaorte van Schotanus is te zien dat dit stroompien eertieds dichter op Ap-
pelsche an 'ontsprong'. Op de kaorte van Eekhoff (feg. 4) zien we dat et Diep 
rond 1850 begint bi'j Fochteler Verlaot (de Compagnonsvaort is intied greven) 
mar deurdat de oolde kavellijnen van DF (van veur et greven van de vaort) tot 
in de Appelsche-maoden lopen, is deur et volgen van disse begreenzing de 
vroegere loop van et Diep nog te herkennen. Lot een vkf. out 1679 dee zels 
blieken dat et Diep nog wat veerder op Appelsche an ]open her as dat we op 
de kaorte van Eekhoff geweer wodden (zie ok feg. 9 en bi'j De Heiniccamp.). 

We nuumden hier zokrek al even de kaorte van Eekhoff out 1849 en dit is 
in et algemien de kaorte die veur oons gebied nao die van Schotanus de meerste 
gegevens oplevert. An de activiteiten van de Zn. Heeren Compagnons liekewel 
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hebben we een kaorte te daanken die wat tied angaot daor krek tussen At en 
die veur DF zonder meer as een uniek geval zien wodden mag. Disse kaorte 
(feg. 6) wodde tekend deur de Gerdiekster Iaandmeter Rutger Sybesz in 1765 
in opdraeht van de 'F!eeren Compagnons' om de dikte van de veenlaoge an te 
-even, mar Sybesz het ok de weg van Fogtelo naar Appelsga mit de boere-
plaetsen d'r bi'j tekend en alderdeegst in de verschi!!ende uutgangen de 
naemen schreven van eigeners en meiers. Now bestaot d'r eenzelde soort 
kaorte van Appelsche (daor bet Sybesz liekewel de 'boerestreek' niet bi'j 
tekend) en om een indrok te kriegen citeren we bier even Gerke Mulder (198 1) 
die angaonde die kaorte et volgende opmarkt: 'Men kan zich voorstellen wat 
deze kaart voor de Compagnons heeft betekend: zo ongeveer hetzelfde als 
voor de schatzoekers de kaart van de oude zeerover die de weg wees naar de 
verborgen schatten! Met de grootst mogelijke nauwkeurigheid staat bier 
aangegeven waar de meeste en beste k!yn is te vinden en waar men niet hoeft 
te zoeken. Maar 66k - en dat is nog belangrijker: bier worden de 'uitgangen' 
getekend, met daarin de namen van de eigenaren en zoals zal blijken, deze 
kaart dient in her vervoig als uitgangspunt voor latere kaartenmakers' (ib. 29-
30). Over disse kaorte doukies war meer bi'j de bespreking van de veurgeschie-
denis van de vervenings. mar eerstens even over wat we d'r op zien nao 
Schotanus zien kaorte out 1685. We zien dan dat Leidiek en Vogelrijd nog 
an.-even staon (die !aeste is dan niet meer ondergroons) mar de behoefte an 
ni'je venegronnen of heideve!d is klaorbliekelik dan al zo groot dat d'r een ni'je 
leidiek anlegd is, een aende oostelik van de oolde. We zien ok dat de 
boereplaetsen nog op dezelde meniere en in dezelde antallen groepeerd 
binnen langs de weg en wat dat angaot is de situaosie nog dezelde as 80 jaor 
daorveur doe Schotanus zien kaorte tekende. Ben interessaant gegeven op 
disse kaorte bin de tekeninkies van de boereplaetsen, daor soms een veuran-
zicht (een protte naor de oostkaante) op te onderscheiden vaalt, een dwasstok 
(twieje) of een bi'jheurende schure (viere). Neffens een bericht in et Jvieuw 
,4dverientieblad van 4 meert 1899 dateert de ooldste boerewoning op DF (veur 
zoveer hekend maj' annemen) van 1656 en bin ze d'r ok nog van 1699, 1708, 
1717. 1721 en 1722, allemaole van et Zn. Saksische (ok we!: Stel!ingwarver) 
type. Tussen et verschienen van de kaorte van Schotanus en die van Sybesz is 
d'r dus noga! wat 'ni'j' houwd op 'e F. en now wat meer naor de Fochte!erweg 
toe (de twiede plaetse van boven ston ok al op de kaorte van Schotanus, want 
die wodde bouwd in 1656, zie ok bi'j Er Goorntien in de alfebetische naeme!ist). 
Veerder zien we an de Drentse kaante van de 'scheid' de anduding Veenhuys-
ter Boe/cweitakkers mit Iii nen die de gröppen d'r tussen angeven. Neffens intl 
het d'r tot begin disse ieuw verbouw van boekweite in et Fochtelerveld west en 
het dit omdebi'j een ieuw duurd. Veerder geft disse kaorte de kavelscheidings 
tussen de verschillende plaetsen an en wat naemen die we nog niet op 'e kaorte 
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feg. 5. Topografische kaorte 1923. 



van Schotanus vunnen, naemelik Kiwilenkamp, Yhenweer en Tjabbenk.ind, 
wiels ok et plak van de karke on de schoele (resp. ofbreuken in 1834 en 1836) 
en de 'weme' (de pasteri'je) angeven is. 

De kaorte van Eekhoff out 1849 (feg. 4) geft een stark veraanderde situao-
sie. Niet alliend bin in et kader van de kommende exploitaosie van et hoogve-
negebied de uutstrekken van de boereplaetsen angeven, mar anneks mit 
ofgrevings en verbeterde ontwaetering bin de leidieken en et ondergroonse 
pat van de Vogelrijd verdwenen en is de bewoning intied stark toeneumen. 
Boven daor cerder de Vogelrijd was, kommen we inderdaod nog de vief 
boereplaetsen tegen, mar d'r bin now ok husies zet an de westkaante van de 
weg naor et Diep toe in de 'venne' an et zn. Karkepad (in totaal viere) of ze bin 
beriekber mit een pad van de weg of (angeven mit stippellijnen). Tussen de 
Vogelrijd en de Mardiek zien we dat d'r naost de vief bestaonde boereplaetsen 
vief huzen bi'jbouwd binnen, links liekewel as rechts van de weg. Zudelik van 
de Mardiek is de situaosie zowat liek as vuventachtig jaor daorveur. Naost de 
bestaonde 14 boereplaetsen bin d'r dan in 1849 totaal zoe'n veertien huzen (of 
boerderi'jgies'?) bi'j bouwd. Dc intensievere bewoning bliekt ok uut een 
vergelieking van et tal inwoners, 79 in 1796 en 203 in 1856. Intied is ok de 
Compagnonsvaort greven (1817). 

Op de Topograofische kaorte uut 1927 (verkend 1923, zie feg. 5) treffen we 
ten noorden van de Vogelrijd links en rechts van de weg zoe'n veertigtal huzen 
an. Daorvan bin d'r een protte an de oostkaante van de Fochtelerweg in de 
'ni'je ontginning' bouwd on daor ]open ok een tal weggies henne (reden') die 
we op vroegere kaorten nog met zaggen. Ecn protte van disse weggics zullen 
bruukt wezen veur de ofvoer van de turf en veur et anmaeken van iaand. Tussen 
de Vogelrijd on rond de Mardiek tellen we zoe'n dattig huzen. Disse Mardiek 
was tot et greven van de vaort de belangriekste verbiening veur et deurgaon-
de verkeer en mit Oosterwoolde (Venekoten) via de Oude Fochtelerweg (et 
oolde wegenpatroon is nog to zien op de kaorte van Eekhoff, feg. 4). Daor disse 
Mardiek ansleut op 'e Fochtelerweg ontwikkelde him tot rond de Iaeste 
ieuwwisseling een zekere 'kern'. Zo weren d'r wat winkelties, van ooldsher een 
peer harbargen on ok de jaormark wodde d'r holen (van 1887 tot 1920). Ok bier 
zien we de meerste bewoning an de oostkaante van de weg an een pad dat naor 
et oosten et veld inlopt en oorspronkelik an!egd wodde veur de ofvoer van de 
turf (laeter: Vogelrijd). Illustratief veur disse situaosie mit et gebied rond de 
Mardiek as 'centruni' (dit gedielte wodde ok 'De Polle' nuumd) bin beschrie-
vings van et dorp van veur 1900. Daorin wodt et gedielte boven de Mardiek 
steevaaste mit 'noorden' anduded. Zo lezen we in de Tegenwoordige Staat van 
Friesland (1789): 'In het noorden met verre van de kerk is eene waterlossing 
de Vogelrijd genaamd'. Veerder zien we an de zunnekaante van de Mardiek 
in 1923 een vieftiental wonings en daor staon de meersten ok weer van an de 

17 



oostkaante in et ni'j anmaekte gebied. In 1925 weren d'r 477 inwoners. 

In een protte Zuud-Friese wegdOrpen bin twie parailelle wegen ante wiezen, een 
'binderweg' (Ned. binnenweg) en een 'buter-' of 'boverweg' (Ned. buiten- of 
bovenweg; Bouwer 1970: 8). Bouwer verklaort et ontbreken in DE van een 
'bovenweg' deur de Jigging tegen et hoogvenegebied (ib. 10), dat wil zeggen d'r 
was gewoon gien 'ruumte' veur zoe'n weg. Toch bet d'r op 'e F. een verbiening 
west die te beschouwen is as zoe'n soort boverweg. Op  de kaorte van Schotanus 
is in et noorden van DF et begin van een pad te zien en ok van inf. is bekend 
dat d'r eertieds een pad leup dat zien begin hadde krek boven de Vogelrijd en 
dat him over de hoogterogge en langs de boereplaetsen daore slingerde. Dit 
pad, dat gedieltelik ok as schaopedrift in gebruuk was, gaf ansluting op de weg 
naor De Weper (die Jiekewel een aende noordeliker leup as vandaege-de-
dag) of over twie 'batten' over et Diep henne via Klaozinge naor Oosterwoolde. 
West van de weg was ok zoe'n soon pad, dat algemien Et Karkepad nuumd 
wodde (et leup naor de karke in Oosterwoolde, in DF wodde om de zeuvende 
zundag een dienst holen). Dit pad hadde zien begin krek beneden de Vogelrijd 
en leup dan veerder dear De Venne (1, z.d.) en langs wat boereplaetsies die 
daor stonnen, waornao et him via een 'batte' over et Diep en bi'j de bouwlanen 
van Medhuzen langes naor Oosterwoolde toe slingerde (et pad is te zien op de 
kn. van Eekhoff uut 1849, feg. 4, mit een stippellijntien angeven), wiels d'r van 
et Diep of ok een 'oftakking' was naor et noorden toe (omdebi'j tot an de 
boerderi'je an de Veenweg van vandaege-de-dag). Et is bekend dat d'r in meer 
dorpen daor een 'boverweg' ontbrekt vaeke wel een karkepad was. 

De Rijweg (op ooldere kaorten Rijdweg) van Oosterwoolde of leup van-
oolds tot an Medhuzen en wodde in 1895 as zaandweg deurtrokken tot an De 
Hoek in DF. Doe kwam ok staorigan de 'kern' van et dorp meer daor te Jiggen. 
Van de twiede helte van de veurige ieuw of was d'r de hieltied al op disse 
verbiening androngen en doe die d'r dan ok ien keer was, dee blieken dat d'r 
een protte gebruuk van maekt wodde, benaemens veur de particuliere turfgre-
veri'je (zie ok bi'j West in de alfebetische naemelist). 

Dan was d'r vanzels nog de verbiening mit Appelsche. Neffens Oosterwiek 
(1986: 19) was de weg dear DE van belang omreden die ansluting gaf op de 
grote haandelsweg naor Stavoren. 

In de Floreen-cohieren (R.A.) staon onder DF de hieltied veertien boere-
plaetsen nuurnd. In alIe gevallen wodt as begreenzing opgeven: 'hebbende ten 
oosten de veenseheidinge, ten westen het Diep'. Neffens Bouwer (1970: 77) is 
d'r bi'j zoe'n eultuurpatroon spraoke van 'doorgaande hoeven met uitgangen' 
en is de verkavelingsvorm die van de 'parallelle strokenverkaveling' (ib.: 283). 
De parallelle strokenverkaveling is een verkavelingsvorm die in de meerste 
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dorpen in de Stellingwarven an te treffen is. Hij diende d'r toe dat eWe plaetse 
naost de wei- en hujianen voldoende grond had veur et stikken vanpiaggen en turf, 
et weiden van schaopen of de verbouw van boekweite. Deurgaons vaalt in et 
grondgebruuk in zoe'n stroke een vaast patroon te ontdekken en ok in OF treffen 
we zoks an. Zo vienen we van et Diep of eerstens de hujlanen (niaoden), dan de 
vennen (weilanen, d'r lag een groot complex van disse vennen tegen Appelsche 
an), rond de boereplaetsen de bouwlanen (daor was et vaeke wat hoge), wiels et 
'veld bruukt wodde veer et stikken van plaggen en turf, et weiden van schaopen 
en de verbouw van boekweite. Deurdat d'r weinig ruumte was tussen et natte did 
tegen etDiep an en et venegebied an de oostkaante, weren dekavels bried. Bouwer 
(1972: 37) komt deur berekening op basis van de tioreen-registers en de kaorten 
van Schotanus en Eekhoff veur DF out op een gemiddelde hoevebrette van 43 
keuningsroeden (1 keuningsroede is 3.91 m), dus zoe'n 160 m, de groo[ste 
hoevebrette van alle Stellingwarver karkdorpen. Bouwergong bierbi'j out van een 
'occupatie-as' van 600 roe (zoe'n 2300 m). Macken we krek zoe'n berekening 
uutgaonde van de kaorte van Sybesz out 1765 (die geft een schaole veur de lengte 
van 300 keuningsroeden), dan bliekt dat de ofstaand van de eerste deurgaonde 
kavel tot en mit de laeste, 900 roe is, dus zoe'n 3500 m (de lengte van de 
Fochtelerweg van now is haost vief kilometer). Over 14 boereplaetsen betekent 
dat alderdecgst een gemiddelde hoevebrette van 250 m, nog yule brieder dus as 
daor Bouwer a] op uut kwam (verdield over de 25 kavels van Sybesz, dus ok de 
'losse uutgangen' mitrekend is de gem. brette liekewel 140 m, max een protte 
plaetsen bruukten twie zokke kavels). Dat d'r van ooldsher grote plaetsen weren, 
bliekt ok uut de gegevens van inf. Et oolde boerebedrief op 'e F. wodde van groot 
belang acht veur et hiele gebied ('wat et boerebedrief anbelangt, dan kwam ie at 
gauw op 'e Fochtel te lane') en maekte indrok ('grote bemoste hoeven, duuster bi 'j 
buns van de plaggebulten'). Daorkomt dan nog bi'j dat in de bluuiperiode van de 
heide op ethiem van verschilende boereplaetsen de korven mit debi'jevolken van 
iemkers nut de regio stonnen. Niet op et laeste plak zal an disse indrokken de 
anwezighied van acht grote boerderi 'jen bi'jdreugen hebben, daor zeuven van van 
et Zn. Saksische type weren. Drie d'rvan wodden deurinf. de hieltied weernuunid. 
Die stoimen op een riegel an et noordaende, een aentien oost van de weg en 
evenwiedig d'r an. Ze dateerden uut resp. 1721, 1656 en 1722 (van et noorden of). 
Dc aanderen dateren uut de eerste belle van de achttiende ieuw en allemaole 
stonnen ze d'r nog rond 1880-1900 (in de alfebetisehe naemelist koinmen ze, as 
dat te pas komt, an de odder). Sommigen stonnen mit de kop naor et oosten. Do 
meersten bin rond 1900 ofbreuken, iene rond 1935 (die van A. Kiers), en iene staot 
d'r nog (die van 1708, mar hi'j is met meer in de oorspronjcelike staot, Venema 
woont d'r now, Zuudaende 25). 
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GESCHIEDENTS VAN DE VERVENINGS 

Hierveur wodde a! even ingaon op de kaorte van Sybesz nut 1765 (feg. 6) en die 
geft een aorig beeld van de verschillende kavels en de scheiding van de cultuur-
gronden mit et 'veld'. An de raand van disse kaorte is een antekening maekt van 
de eigeners en rneiers van de verschillende uutgangen (zie de verklaoring d'r 
bi'j) en we zien dat die haost allemaole in hanen bin van uutwonenden. Et 
bestaon van disse mooie kleurde en mit de haand tekende kaorte bet, zoas we 
zaggen, alles van doen mit de belangstelling die d'r inienend veur et hoogvene 
kommen was, want in opdracht van de zn. Heeren Compagnons (een protte 
heurend bi de zn. 'streekade]', vnl. leden van et gesiacht Lycklama a Nijeholt) 
hadde Sybesz hierop et hiele hoogvenegebied opdield en nauwkeurig de dikte 
van de bruukbere venelaoge angeven (feg. 6). De veurgeschiedenis van disse 
vervening die uutaendelik et laandschop an de oostkaante van et dorp blievend 
van anzien veraanderen zol, is zoe'n betien te volgen in de stem- en floreenco-
hieren. In 1640 zien we naemen as Foppe Jochems, J-Iendrik Aebeles en 
Hendrik Thys as eigeners en stemgerechtigden vermeld staon (d'r is dan nog 
mar iene uutwonende eigener), mar tussen 1640 en 1728 treden d'r veraande-
rings op in et grondbezit waordeur we een protte niet-boeren as eigeners zien 
en we naemen tegenkommen as Lycklama a Nijeholt, Van Frankena, Van 
Terwisscha etc. Et gong disse ni'je eigeners anvankelik alliend om de bi'j eWe 
Zate heurende stemme. Hoe meer zn. stemmende plaetsen d'r vergeerd 
wodden (et bezit van stemmen in de kleindere dorpen telde onevenredig zwaor 
mit) des te meer invloed kreeg ie in angelegenheden van p!aetse]ik en 
gewestelik bestuur of karke. Daortoe wodde somstieden een hiele plaetse 
inienend kocht mar ok kwan-i et veur dat eerstens een vierde, honderdste of 
alderdeegst somstieden duzendste pat kocht wodde (bi'j verdieling under een 
protte arfgenaemen kwam zoks veur), waordeur zoe'n plaetse nao verloop van 
jaoren in hanen kwam van iene of meerdere van disse ni'je eigeners. Neffens 
Visser (1957:6) kochten Augustinus en zien neve Lubbert Lycklama a Nijeholt 
a] in de zeuventiende ieuw venen in Appelsche en DF, en et Archief van de 
Opsterlaanse Veencompagnie (R.A.) teit dan ok zoe'n 40-ta! 'eigendomsbe-
wijZen, 1650-1900, van de Compagnons van landerijen te Fochteloo' (mv. nrs. 
358-360). 

Mulder behaandelt in zien boekien (1981) een ta] aspecten van de veurge-
schiedenis van disse vervenings mit betrekldng tot Appelsche. Now is de 
verkavelingsvorm van Appelsche hiel eers as die van DF. Appelsche kende 
meer de vorm van de Drentse esverkaveling en Mulder (1981: 15-16) Zegt daor 
veerder van: 'dat het gebied een deling in tweeën kende, ni. in cultuurgrond 
voor de hoeven en een tweede gebied ten oosten daarvan dat zich uitstrekte tot 
de grens met Drente en waar alle boeren deel in hadden, zonder dater sprake was 
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van een verdeling'. Dit diel hebben in disse grond veur de Appelsehester boeren 
kon Mulder dan antonen dent vermeldings op kaorten as 'mandelig' (= gemien-
schoppelik) en zo wat henne. 

De traditionele verkavelingsvorm in parallelle stroken was uutgaankspunt 
meuj' annemen veur de verdieling van de velden van DF lichtkaans en an te 
nemen is, hoewel 'hadde feiten' van dat ontbreken, dat elke boer de venen die 
heur uutstrekten aachter zien plaetse van ooldsher as zien 'recht' besehouw-
de tot an de Drentse greens, los van de vraoge of d'r een feitelike verdieling was 
en zo ja, warmeer die d'r kommen is. De versehillende cohieren bieden wat de 
oorspronkelike eigendomsverholings angaot weinig infermaosie. In de stem-
cohieren van 1640 vienen we alliend vermelding van et eigendom van de pfaetse 
en de anduding in de floreen-cohieren (van 1700 of) 'ten oosten de veenschei-
dinge' is met dudelik, omreden venegrond met belast was en daoromme met 
in disse cohieren opneumen wodde, dat de omschrieving in de cohieren geft 
met de grootte van de uutgangen an mar lichtkaans eerder et gebied daor 
'floreen' (belasting) over heven wodde. Ok op de verschillende kaorten won 
we weinig geweer over de lengte van de uutgangen veur die dent de Compag-
nons vaastesteld wodden. Op de kaorten van Schotanus en Sybesz kriej' de 
indrok dat de boerewarkzenmeden heur alliend tot an de leidiek uutstrekten 
en butendat geven ze met an hoe veer de kavels riekten. Ok de 'eiendomsbe-
wijzen' van veur 1700 in et Archief van de Compagnons bin wat dit angaot niet 
dudelik. Vaeke betreft de ankoop een 'arve landts', een 'klein partje landt', 
'drie vierde parten van een klein arve landt' of vienen we de omschrieving 'samt 
veenen en velden daartoe aanbehorende'. Ok wordt een peer keer de term 
'cum annexis' (mit et anliggende) bruukt ('met gelijcke part huizinge, boomen, 
oude plantagien cum annexis gelegen in den Dorpe Vogtele'). Wel bijna altied 
vienen we de omschrieving 'strekkende van bet Diep in de veenscheiding&, 
mar et is met dudelik wat bier bedoeld wodt mit veenscheidinge'; dit kan UI. 

krek zo goed wezen 'waor et vene begint' (krek as in de floreen-cohieren) of 
'greens mit Drente'. Neffens Mulder (1981: 9), die zokke eigendomsbewiezen 
angaonde Appelsche bestudeerde, bin een protte ankopen met te lokaliseren, 
omreden alliend naemen van verkopers vermeld staon, kriegen wi'j angaonde 
de plaetsen gien dudelike infermaosie en hebben de meerste ankopen betrek-
king op patten, somstieden hiele kleine patten van plaetsen of stokken laand. 
Die ondudelikhied bliekt ok out de omschrievings in vkf. as de Compagnons 
veenverkopings holen (nao 1827) en de volgende zinsnede in vkfn. opnemen 
laoten: '... en hebbende de eigendom aan hunedelen of derzelven lastgevers 
sedert onheugelijke jaren toebehoord, zonder dat daarvan titels van aankomst 
bij hen voorhanden of bekend zijn, en zij met weten, noch nit bescheiden 
geblijkt, dat overschrijving ten hypotheekkantore heeftplaats gehad...' (vkf. 1891, 
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feg. 6. Kaorze van De Fochtel van Rudger Sybesz nut 1765 (RA.). 
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Antekenings in de 25 verschillende uutgangcn op e kaorte van Rutger Sybesz 1765 (leg. 6) 

nr. elgener mejer brette (in keuningsroeden 
van 3.91 	on 

I. 	Lycklama a Nijeholt 14.3 
2. Heloma 23.7 
3. Lycklama a Nijeholt 30.4 
4. Heloma 61.1 
5. Lycklama a Nijeholt Trijntje Klazes 85.4 
6. Heloma Klaas Jakobs 54.5 
7. Lycklama a Nijeholt 44.9 
8. Heloma Klaas Jakobs 48.6 
9. Foppe Hcndriks Foppe Hendriks 43.9 
10. Lycklama a Nijeholt Flendrik Harms 60.9 
11. Foppe Hendriks Foppe Hendriks 38.1 
12. Terwisscha 58.8 
13. Lycklama a Nijeholt Sierd Klazes 30.3 
4. Arty on Hiltje Bakes Thomas Jans 48 

15. Thomas Jans Thomas Jans 17.6 
16. Terwisseha Teunis Klazes 61.8 
17. Lycklama a Nijeholt Dirk Alberts 71.2 
8. Antje on Hilije Bakes 38.5 

19. Lycklama a Nijeholt 36.5 
20. Lycklama It Nijeholt Dewed, van Albert Jakobs 71.81 
21. A. van Boelens Harm Folkerts 49.4 
22. Van Glinstra Alle 1-lindriks 5216 
23. A. van Boelens 26.3 
24. Van Glinstra 67.4 
25. Van Boelens 58.8 

FIoreencnhieren 1768 (ter vergelicking mit Sybesz. 1765) 

plaetsen eigener 	 meier 	 grootte (in pondemaot) 

I. Lycklama a Nijeholt Peter Clans Wed 50 
2. Lycklama a Nijeholt Peter Clans Wed 30 
3, Van Heloma Clans Jacobs 35 
4. Van Heloma Clans Jacobs 40 
5. Foppe Hendriks cs. Foppe Hendriks 35 
6. Lycklama a Nijeholt Hendrik Harms 32 
7. Lycklama a Nijeholt Geert Clans 44 
8. Roelof Roeloffs + 

Heere Andres (1) Thomas Jans 52 
9. Terwisseha cs. Theunis Claas 54 
10. Lycklama a Nijeholt Dirk Alberts 34 
Ii. Lycklama a Nijeholt Dirk Alberts 38 
12. Lycklama a Nijeholt Alberts Jacobs 42 
13. A. Boelens Harmon Folkerts 48 
14. Van Glinstra Alle Hendriks 48 
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1891, GA.). In drie verkoopgcgevens out wat Iaetere tied, nI. 1710 en 1763, 
vienen we wet dudelik ten oosten de veenscheidinge van Drente'. Die ant 1763 
betreft de 'billetten van verkopinge der Pastorie goederen' en hierin lezen we: 
(anhaeld out Santema 1975): 'Zathe Lands te Voehtcle, groot naar naani en 
faam 20 Pondematen Land/en voorzien met eenige Veenen en Veldt .... DeLi-
tnigtscheidinge van Drenthe ten Oosten, 't Diept van Qosterwolde ten Westen' 
(mien cursivering 0. de V.). Neffens Bouwer (1970: 39) weren de pasterije-
hoeven d'r veur et grootste pat at in de twaelfde ieuw en weren dissen yule 
minder an veraanderings onderhevig as aandere plaetsen. Ok in DF bliekt 
zoks In de Benificiaal-boeken van 1543 wodt veur de 'pastoryen erve' een 
brette opgeven van achttien roe en op de kaorte van Sybesz out 1765 lezen we 
dat de brette van de Weme (de pasteri'je dos) dan 17.6 roe is, zowat liek dus. 
In de reeelcohieren van 1718 lezen we dat de pasterije een sate sender stem' 
is (hi'j wodt de hieltied vermeld onder et nommer acht). As de archieven nicE 
arg dudelik binnen, dan is et lichtkaans de muuite weerd te vernemen hoe 
neffens de 'overlevering' over de eigendom van de velden docht wodde. In dit 
kader is een bericht in Dc Ooststellingwerver (veerder O.w.) van 11-7-1896 
interessaant ('Oudheidkundige mengelingen'). Hierin wodt et bezit van de 
onlanen in verbaand brocht mit de verpondingsgelden (een soorte van grond-
belasting). Neffens de overlevering zollen de meensken over sommige lanen 
gien grondgelden betaelen willen, 'ze waren hun geen verpondingsgeld waard', 
en zollen die, die dat wel deden ongemarkt grote grondbezitters wodden 
wezen. Etzelde bericht nuumt de gronden in de wooldstreken van ooldsher van 
weinig weerde. Dit ropt de vraoge op of et begrip 'eigendorn' veur de boeren 
oorspronkelik wet zoe'n punt was zolange ze et veld bruken konnen zoas ze 
wend weren. Et veld strekie him ommes um over een grote oppervlakte tot an 
de greens mit Drente, et kwam betrekkelik Iaete an hod om ofgreven te 
wodden en butendat in een tied doe d'r allange met zovule plaggen meet 
bruukt wodden veur de potstal en de vraoge naor turf ok al minder was. Daor 
komt bij dat d'r tot veer in disse ieuw flog plakken weren (o.e. et Jardingerve-
ne), daor aj' vri'j turf stikken konnen. Liekewet wodde de boeren bi'j ofkondi-
ging in de karke deur de Heeren Compagnons verbeuden nog langer turf te 
stikken in et Fochtelerveld (neffens inf. K. Oosterkamp, die zien heir dii verteld 
hadde). 

De kaorte van Rodger Sybesz out 1765 (feg. 6, zie de toelochting d'r bi'j) is 
weer een aorige illestraosie van de ni'j ontstaone situaosie. We zien hier hoe 
et gebied dent de veraanderde eigendornsverholings 'herverkaveld' is, en dat 
et tal kavelstroken, dat in oorsprong zoe'n 12 a 14 west hebben zal, in een goeie 
honderd jaor opsplitst is tot 25. Ok zien we dat d'r in mar de helte van disse 
kavels een boereplaetse staot. In een verkoopbiljet not 1794 (R.A.) lezen we 
dat zoe'n kavel zonder plaetse een 'losse uitgang' nuumd wodde en not een 
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feg. 7. Kaart van de venen te Fochteloo 1856 (R.A.). 
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huurcontract urn 1847 (R.A.) b!iekt dat die bi'j eenp!aetse verhuurd wodde C... 
benevens flog eene losse uitgang bij deze zate gelegen...'). 

Was et recht van de stemme the an et bezit van de plaetse verbunnen was 
in et eersten et motief veur or eigendom, van 1800 of was de belangstelling 
veural richt op do 'waai-deloze veengronden (neffens een anduding van de 
Compagnons zels). De Kaart van de venen to Fochteloo (Archief Opsterlaanse 
Veencompagnie, feg. 7) not 1856 geft een overzicht van disse venegronden. We 
vienen hier aachter de benaeming van de uutgang, de naeme van de eigener(s), 
een nornmer (kad. anduding) on eon anduding van de grootte (in ha). We zien 
op disse kaorte dat de opdieling in uutgangen van et gebied mar op twie punten 
ofwiekt van de verdieling zoas do kaorte van Sybesz die zien lat. Zo b!iekt de 
uutgang order Knollen/cwnp in 1856 opdield te wezen in drie uutgangen 
(Jardingerveen, Gazinjets of J.t.v.d. Sluis-veen en Helorna Streelc) en is de 
onderste uutgang in twienen die!d (opmarkelik genog beidend mit dezelde 
naeme, ni J. Bruggin.g Venne). Ok wat et eigendom van disse venen angaot bin 
de veraanderings sund 1765 met groot. Weren d'r in 1765 nog dde uutgangen 
(mit de venegronden) in hanen van 'autochtone' eigeners, de kaorte not 1856 
lat zien dat de venen dan allemaole van de Compagnons binnen (liekewel staon 
d'r dan we! yule meer op naeme van Augustinus Lycklama a Nijeho!t). 

Wat de naemen op disse kaorte angaot et volgende. Zeuven d'r van gaon 
weeromme op naemen zoas die ok op vroegere kaorten al veurkwarnmen 
(Knollenkamp, Yhenweer, Wenie, Tjahbenland op Sybesz 1765, Jardingerveen, 
Zuiderveld, Noorderveid op Eekhoff 1849), dat ze bin to beschouwen as min of 
meer 'historisch& veldnaemen. Een twaelftal naemen gaot weeromme op do 
naeme van de boor die zien plaetse in de betreffende uutgang staot (bliekens 
o.e. de floreen-cohieren van 1828: Schepers, Kiers, fibs, Tjassing, Koop'nans, 
Betten, Cats, Riesenbrzj, Dorpregter, Van Dalen, Bragging en Ho)), en vief bin 
nuumdnaor de ni 'je eigener (Compagnons Streek, Helorna Stree/c, Gazinjetsveen, 
Bakes Uitgang). Et is an to netnen dat disse naemen min of meer 'pepieren' 
naemen weren, dat wil zeggen dat de Compagnons do meersten d'r van om mm 
of meer 'administratieve' redenenen bedochten' en et is met an to nemen dat 
de boeren disse uutgangen zels ok zo andudeden (zoas veur Appelsche ok 
concludeerd wodde dent Mulder angaonde de naemen veur de venen daore). 
DII biiekt ok urn et feit dat onder de inf. disse naemen niet 'Ieefden' on (ofzien 
van de hiele bekende naemen as Et Yhenheer en Et Jardingervene) ems alliend 
Riesenbrij Uutgang on Et Kleine Ve/tien bekend weren. 

Urn disse kaorte kuwwe oons ok een beeld vormen van de grootte van de 
veenderfjen bi'j DF. Bi'j mekeer opteld is de oppervlakte hiervan omdebi'j 
1850 ha. De grootte van de 'Friese' kaante van et netuurgebied Fochtelerveld 
(totaol 1700 ha) is orndebi'j 600 ha, dat d'r is in DF veur zoe'n 1250 ha verveend. 
Awwe dit vergelieken mit Appelsehe: Mulder (1981: 76) komt veur de 
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veenderi'jen daore op eenzelde grootte uut. Disse veenderi'jen van Appelsche 
weren liekewel van yule groter betekenis, et venepakket was d'r yule dikker, en 
de turf was doe et venepakket van DF an snee' was at van minder weerde. Dit 
verschil in kwaliteit van et venepakket dot ok blieken uut de verschillende 
kaorten in et archief van de Compagnons: van de uutgang Ybenheer of tot en 
mit de Van Dale;z Uutgang staot in de oostelike helte (naor schatting totaol 
we'll 400 ha) de hieltied vermeld: 'slecht grauw veen, vermoedelijk met 
vergraven wordende. Een protte van de turf hi 'j DF wodde bruukt veur eigen 
haardbrand' of as anmaekturf en ofgreven dent mcensken not et gebied zels 
(neffens een bericht in Dc Ooststellingwerver van 2-9-1900,700 roe datjaor. een 
roe as inhooldsmaote van turf is neffens Van Dale 1984: omdebi'j 1300 stoks) 
en die vervening is neffens etzelde bericht aorig toeneumen sund et bestaon 
van de ni'je weg tussen DF en Oosterwoolde (et deurtrekken van de Rijweg). 
In een aander bericht out dat jaor lezen we dan ok dat 'deze omstreken in 
korten tijd een belangrijke verandering hebben ondergaan'. 

Uut de verschillende kaorten uut et archief van de Compagnons dot ok 
blieken dat de richting van de ofgrevings in et gebied met lick op lopt mit de 
scheidings van de uutgangen zoas we die van hierveur bespreuken kaorten 
kenden, mar dat die daor zoe'n 45 graoden op staot, en een situaosie 
deurzetten, zoas die d'r in Appelsche was, dat wil zeggen evenwiedig an een 
stelsel van wieken dat daor greven was, die op heur beurt weer recht leupen op 
de Compagnonsvaort. 

We zien op de kaorte van de venen out 1856 gien boereplaetsen meet en die 
weren in een protte gevallen op dat moment dan ok allange weer verkocht (dat 
bliekt out de fl. coh. van 1828, de plaetsen vullen vaeke in stokken out mekeer). 
Et vervoig was, dat disse venen dan, naodat de eventuele mit-eigeners uutkocht 
weren (veur DF in 1880, neffens Visser 1975: 6), verkocht wodden veur de 
exploitaosie van de turf. Dit laeste gebeurde dan liekewel zonder de onder-
gronden en mit de veurweerde dat et boverste pat van et vene, de Zn. bonkeerde 
liggen bleef of, zoas we in een bi'j zoe'n verkopinge van percelen hoogveen 
heurend verkoopboekien uut 1891 (GA.) lezen: ...perceelen hoogveen nabe-
schreven, waarvan de ondergrond het zand en de zoden uitdrukkelijk door de 
heren rckweranten blijven aanbehouden'. Hierdeur bleef goeie laandhouw-
grond over die op zien beurt weer verkocht wodde, zodat d'r at mit at twie keer 
an de grond verdiend wodde. In et kader van disse ofgrevings en ontginnings 
(veurnaemelik uutvoerd deur de Ontginningsmaatschappij N.V. Dc Drie 
Provinciedn) kwamrnen in de loop van disse ieuw ni'je laandbouwcomp!exen 
ter beschikking zoas Dc Tachtig Bunder en wodde dr  een weg anlegd bi'j et 
Fochtelervene langes (mit dezelde naeme, anvankelik: Scheidingsreed, Tach-
tighundei-reed). An disse weg wodden drie boerderi'jen bouwd. 

Dit was een ontwikkeling liekewel die him veumaemelik ofspeulde in et 

27 



feg. 8. Topogrqflsche  kaorre 1974. 

28 



vroegere hoogvenegebied an de oostkaante van et dörp. An de westkaante 
weren daor ems alliend wat ontginningsactiviteiten an et Noordaende mit 
anneks (zie bi'j Et Gaasterlaand). Veur de rest hadde et boerebedrief daor de 
ontwikkelings volgd zoas die in de laandbouw in die jaoren algemien weren. 
Dat wil zeggen dat de overwegend extensieve vorm van Iaandbouw staorigan 
oe. deur et gebruuk van keunstmest en de opkommende mechanisaosie plak 
maekte veur iniensievere vormen. Deur disse ontwikkelings wodde et tal 
boerebedrieven stark uuthreided on wodden d'r hgl. ok boerderi'jen tegeno-
ver mekeer bouwd in dezelde uutgang (op een tal p]akken in DF nog to zien). 

De ontwikkelings tot vandaege-de-dag wodden voltooid mit de uutvoering 
van cen ruilverkaveling. Daorbi'j verdween grotendiels et traditionele verka-
ve!ingspatroon, wodden wegen anlegd as de Veenweg en de Vogeirijd (diels 
over bestaonde reden henne) en in die omgeving wodden doe ok een peer 
boerderi'jen ni'j bouwd, an e!ke weg iene. Uut cultuur-historisch oogpunt een 
verbs was ongetwiefeld de ofsluting van de Mardiek en et vervalen van ci 
karkepad. Tegen de aachtergrond van disse verkaveling, on daor veur een pat 
ok zien stempel op drokkend, speulde begin zeuventiger jaoren de hieltied nog 
een aandere factor een rolle in de planologi& van ci dorpsgebied. Van de 
zestiger jaoren of ni. bestonnen d'r plannen van Riekswaeterstaot veur de 
anleg van grote wegen, ni. een verbiening naor Assen en Grunningen, die et 
gebied ten noorden en ten zuden van et Fochtelerveld deurkruzen zollen (de 
projecties bin to zien op de top. kaorte nut 1974, feg. 8). Disse plannen weren 
al zoveer dat d'r gronden veur ankocht weren en dat d'r bi'j de bouw van 
boerderi'jcn rekening mit holen wodden mos. Zo rond '73 henne wodden de 
plannen tot grote oplochting van de Fochtelgers inienend weeromme acumen. 

Een aander opmarkelik felt in die jaoren was de oprichting van cen coöpe-
ratieve varkenmesteri'je dour een tiental boeren op 'e F. Dour een tal factoren 
duurde disse 'bedrievihie'  liekeweb met Lange. 

Algemien is de !aeste jaoren et besef ontstaon dat de intensieve laandbouw 
him met altied geed verdreegt mit et beweren van weerdevol!e netuurelemen-
ten. Zo zol veur een goeie overgang van et netuurrisservaot Fochtelerveld naor 
netuurlike elementen in de omgeving et boerebedrief daor ems een meer 
anpast karakter hebben moeten. Daortoe bin de laeste jaoren plannen opste!d 
die staorigan tot uutvoering brocht wodden en zo dot him et opmarkelike feit 
veur dat een boerebedrief dat in de zestiger jaoren vanwegens de projecteerde 
ni'je wegen naor de Veenweg verhuusde, daor now ems uut oogpunt van netuur-
behoold weer vot moeten zob. 

Dc naodrok binnen et boerebedrief op 'e F. ligt nog altied op de veehool-
deri'je, at bin d'r boeren die hour toeleggen op de akkerbouw (eerappels) wiels 
op 't heden ok de teelt van dreugbloemen on de verbouw van bolgewassen in 
de belangstelling kommen. 
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1-IOOFDSTOK II 

De dorpsnaeme 

Ga jk Wat ooszwaarts aan, en na de Houle treden, 

A/s ook te Vogte/oo, wat Veenen daar ter steden. 

Len Veld, zoo wonder groat, en veel en overschoon 

van specie en van diept, dat bet bier spant de boon. 

Maw-ten fans 1767 

Wat de dbrpsnaeme Fochteloo (Stell. Dc Fochtel) angaot is large docht an een 
ofleiding van et Duutsc woord ficht of et ooldfriesc Jiucht die beidend 
dennehoorn betekenen. Fochteloo zol dan te verklaoren wczen as 'dennebos. 
Een muuilikhied hierbi'j is liekewel dat een Fries clement as fiucht in etymo-
logische An muuilik te combineren vaalt mit een Drents element as boo. 

Gerke Mulder (1972) her him uutgebreid mit de Stellingwarver dorpsnae-
men doende holen. Hi'j vcrgeliekt negentien verschi!lende haandschriften 
daor een list in veurkomt van Stellingwarver karspels. Et pot hier in alle 
gcvallen om kopienen van zoe'n liste van een ver!euren gaone kopie van Worp 
van Thabor. Die kloosterling (out de omgeving van Sneek) maekt van ien en 
aander melding in et Vierde Bock van zien 'Kroniek van Frieslaand' onder et 
portal 1408. Worp van Thabor zol die liste op zien beurt kopieerd hebben van 
een ok al weer verleuren Pone officielc oorkonde. Nan et vergelieken van de 
spelling en zo-wat-henne brengt Mulder disse negentien verschillende haand-
schriften onder in zeuven groepen. Fochteloo bliekt dan op de volgende zeuven 
menieren speld veur te kommen: fyochtboe, Fyochtboe, Siecht/oe, Syochtho/e, 
Siothoe/e, Suidwold en Suijdtwo/dt. Mulder perbeert dan om dew te verge-
!ieken tot een reconstructie van de originele liste van karspels te kommen zoas 
Worp van Thabor die kend hebben zol, en maekt daorbi'j gebruuk van een dent 
Steensma (1970) ontwikkeld filiatiepatroon. Mulder bet et zels over een 
'hachelijke ondcrneming' om tot zoe'n reconstructie te kommen, mar conclu-
deert liekegoed: Vat Fyochtloe betreft, dat schijnt wel de vorm te zijn, die 
Worp eraan heeft gegeven, gezien de ontwikkeling bij zijn kopiIsten' (ib. 
b1z.196). Mulder daenkt dat een prone foute overschrievings ontstonnen dent 
de onbekendhied bi'j de kopiIsten mit de Ste!l. naemen. Butendat bin in et 
Gotische schrift de lettersf, s, e en o min te onderscheiden, waordeur et, docht 
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him, hiel makkclik was en lees veur jj'ocht bi'jglieks sec/it. Mulder maekt 
vervolgens weer een groot veurbehoold wat ditfyochtloe angaot, oe. deur de 
al nuumde onverienigberhied van een Fries mit een Drents woord, mar ok deur 
et lei[ dat disse vorm in Den inkelde boon nuumd wodt. Hi'j neigt Cr dan toe 
to daenken dat de vorm in 1408 nict fiocht/oe west hebben kan, mar corder 
fochttoe, deurdat de naeme in de Bcnificiaalboeken bi'jglieks Vuc/itele is en 
Voc/itel on Vogtel in de Doop- en Diakonieboeken ant de achttiende ieuw 
veurkommen. De betekenis zol dan wezen vochtig bos, en disse uutleg is 
warschienliker woddcn deur et an de oppervlakte kommen van een prehisto-
riseh oerwoold in de veurige ieuw (zie bij Qerhos in de alfabetisehe naemelist). 
Dit 'oerwoold' moct vergaon wezen in de eerstc ieuwen van oonze jaortelling 
doe d'r warsehienlik al spraoke was van vaaste bewoning in oonze streken (zie 
list. I.). Aj' d'r van uut gaon dat de dorpsnaeme een verwiezing is naor dit 
oerbos dan hoolt dit in dat de naeme hiel cold is. 

D'r bestaot trouwens ok nog een vorm Foec/iting (kaorte Jacob van Deven-
ter 1545, Atlas van Hondius 1633), ok speld as Foechtinge (Atlas van Christiaan 
Sgroten 1572) en saemenhangende daormit Foc/itinge (kaorte van Sibrandus 
Leonis Leovardiensis 1579). Mulder daenkt an de meugelikhied dat d'r corder 
ok een variaant Fochting bestaon het naost Pochtel, een vorm die lichtkaans 
alliend plaetselik in gebruuk was, lick as d'r bi'jglieks eon Stell. Mak/cein 
bestaot naost Makkinga (1971: 19). 
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IIEUFDSTOK III 

De veurnaemste toponymische elementen 

akker Ned. akker, stok bouw. In DF liekewel ok grbs]aand: Dc Koeak- 
kers, Dr Koeakkerties, Akkertjes. 

bos Ned. bos. 
bouw Een tal keren komt Dr Hoge Bouw veur. Een bouw dudet op 

de verbouw van een akkerbouwgewas. 
dick Steil. dick is in et aig. Ned. weg en dat betekent et ok in De Mar- 

dick en nissebjen ok in Voe.hte/er Dzjk. In Leidiek liekewel Ned. 
waeterkering. 

diep In de noordelike perveensies een algemien bekende benaeming 
veur netuurlike stroompies (Drente, 	Steil.), in 	Orunningen en 
Frieslaand wo'n netuurlike en greven waeterlopen beide mit de 
naeme diep anduded 	(Beekman 1905: 295). Et Groot Diep in 
DF is een netuurlik stroompien: et is de boverloop van de Kuun- 
der. 

dobbe 	Een dobbe (rnnl. dobbe, germ. *dub) is een koele, een 11cm- of 
kieigroeve, een kolk of een drinkplak (Moerman 1956: 57). In 
Steil. is de bet. 'drinkplak veur vee algemien bekend (De long 
1962: 49). In DF: Dobhestok, Dobhekamp/e. 

drift 

	

	Ontstaon uut ogerm. *thjftj  ofleiding van ogerm. *driban;  et 
Steil. van now het drieven, Ned. drijven. Een drift is et pad daor 
et vee langes dreven wodde. In DF: Dc Boverste, Middeiste en 
Onderste Schaopedrift, Meente Drift. 

goorn 

	

	In Drente is een 'Porn', 'goren': hof, tuun, ofscheiden tuun 
grond (Dr. Wb.). Schonfeld (1949: 16-17) nuumt goorn as 
m.v.-vorm van goarde, Saksisch veur 'gaard: oorspr. de orn-
sleuten ruumte bi'j et huus daor et vee weidde, mar daor ok al 
vroeg gruunte en fruit verbouwd wodde. In Ost. is neffens et ma-
teriaol veur et Steil. Woordeboek een goorn: klein kaampien 
laand bi'j butts, daor aj' meerstal kalver, of soms schaopen of gei-
ten in hadden: d'r zat vaeks een hooltwallegien om henne'. In 
vkb. vunnen we de omschrieving: bouw- en weiland met gorcn-
tje' of: 'een stuk tuingrond of gorentje met wallen'. In DF is et 
stok laand dat in een vkb. Goren nuumd wodde een !anggerekt 
smal stok laand en et Iigt met dreks bi'j de boerderi'je. Et is in 
1878 inzi'jd mit ekkels. 
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beer 	Et WNT V: 1399 geft veur ham" (Ned. veur Ste]!. 'beer'): hoogte 
in de heide; hoge heide, meerstal begruuid. Now allienig flog mar 
in plaknaemen, neffens et WNT. Disse bet. is van toepassing op 
De Bonghee -. Liekewel met op Ybenheer, want dat stunt op ool-
dere kaorten angeven as Yhenweer. Misschien wodde de bete-
kenis van weer staorigan minder bekend mit de betere bekend-
!iied mit heer. Vent Twente wodt opgeven de bet. hoge, midden 
in 't veld liggende kaampe bouw. Disse bet, is van toepassing op 
7I'Iiddeihaer in DF. Viak bi'j de huzen lag vroeger de meerste 
bouw. Misschien gaot disse bet. daoromme ok wel op veur 'heer' 
in 1-Jeereweg (= de Fochtelerwcg), dus de weg langs/deur de 
bouwlanen. Disse bet. is Iichtkaans eerder van toepassing as 'weg 
over de hoogte', de hoogterogge ligt ommes an de oostkaante 
van de Fochte]erweg. De Fochtelerweg zels !igt met bepao!d ho-
ge. Dc Jong (1962: 35) geft nog an dat de naeme 'haar' veur ool-
de bouwgrond vri'j algemien is in OSt. 

hof 

	

	In DF vienen we een taT toponiemen mit Ref Dc Qolde Hof Dc 
Lege Hf, Ft Hoffien. Oorspronkelik is hof een omsleuten stok 
grond, een ijisleuten plak. Now is et under eren: tuun, hiem, hoe-
replaetse (WNT VI: 837-839). In Dc Oolde Hof en Dc Lege Hof 
betekent hot boereplaetse of hiem. In Ft Hofflen betekent et 
tuen. Stel!, hof is ok: karkhof. 

kaamp 

	

	Disse anduding her oorspronke]ik betrekking op 'e vredinge, et 
ofpaolen. Mill. camp betekent in 't biezunder 'afgeperkt' stok 
Iaand (Moerman 1956: 120). Een stok laand dat anduded wodt 
as kaamp(e) kan dus vanoolds liekegoed bouw wezen as grös-
laand. In DF is Knollenkamp de naeme veur een uutgang veen. 
Daor is de naeme klaorbliekelik overgaon van een stok laand 
naor een veneuutgang. 

laand/lanen Ned. land(en) 
laene 

	

	In de Stellingwarven is laene in et algemien een anduding van 
verbienings die dwas op 'e wegen ]open. Ere naemen veur zofle 
verbienings bin singe!, drift en reed (Bouwer 1972: 42). D'r hoe-
yen met beslist bomen bi'j langes te staon. Dc Compagnons/aene 
is zoe'n laene in OF. Ur staon dikke bomen bi'j langes, en die 
hebben d'r altied at staon. Disse lacne wodde eertieds anlegd 
o.e. veur de ofvoer van de turf. 

lei- 

	

	Ooldned. *,eitha = waeterloop. Mn]. lede, bi'j et w.w. liden 
'gaon', of leiden 'doen gaan, voeren'. (Moerman 1956: 142). 

leidiek 	Leidieken dienden om et venewaeter buten et laand van de boe- 
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replaetsen to holen. Ze wodden anlegd op 'e scheiding van et 
vene en et boerelaand dat d'r tegenan lag. Die dieken wodden 
verlegd as de boeren et vene weer veerder ofgreven wollen veur 
turf veur eigen gebruuk. Daoromme kuj' op 'e kaorten somstie-
den twie of drie Icidieken viak aachter mekeer liggen zien. Dan 
kriej' andudings as: de oolde en de ni'je, of: de buterste en de 
middeiste leidiek (Van der Molen 1958: 69-70). Neffens Sante-
ma (1975) weren leidieken van dit type met arg hoge en kwam-
men ze veur van Achtkarspelen tot in West-Stellingwarf. 

lejen 

	

	Leien kan in Frieslaand as laandnaeme vcrschitlende betekenis- 
sen hebben: 
1. laand daor et vene ofliaeld is (Van der Molen 1978: on; 
2. leeg laand, veural in zaand- en veenstreken (Fri. Wb.). 
De bet. van Id 'waeterloop kan in verbaand brocht wodden mit 
ieien in de hierboven nuumde twie betekenisscn; et ovcrgaon 
van cen nacme van een waeter op et anliggende Iaand komt 
vaeke veur (Schonfeld 1980: 41). In DF wodde in een vkb. nut 
1878 de 'leijen' anduded as 'fennegrond met klijn' (klijn: vene-
grond). 

mad/maod Mat, matte, maad, meed is hujlaand, mi'jlaand (Moorman 1956: 
157). Mat 'dagmaat' (= opp. maot: war een mi'jer in iene dag 
mi'jen kan) moej' neffens SchOnfetd (1980: 85) los zien van 
maad, meed = hujlaand. In DF hebben mad on maod allied be-
trekking op hujlaand. In DF hebben we Et Ha/fmad, Dc Twee- 
mad, Dc Driemad, Dc Viermad en Dc Vijfmad (2x), daor 'mad' 
een opp. maot in is. In Et Grow Mad ligt de betekenis war on 
dudeliker. Van alle mad-naemen is de oppervlakte bekend en 
uut betokening bliekt dan dat een mad in DF een gemiddelde 
grootte bet van 60 are. Maoden bin:De Fo/dermaod, Dc Huus-
mood, Dc Zaandmaod, Dc Grate Mood (2x), Dc Kleine Mood, 
Dc Ivoordermaod, Dc Zudermaod, Dc Pochte/er Maod, Net 
Toaimaad/e, Dc Mood, Bet-ga's Mood, Dc Mood hi'j Goiter, of, 
as verkleinwoord: Dc Kleine Maoties, Dc Grate Maoties, Et 
Mootien. Dc mad-maodnaemen bin allegeer in de buurt van et 
Diep to vienen. Alliend Et Maotien ligt an de oostkaante van de 
Fochtelerweg. 

peerd/peers In DF:DePeerdevenne,DePeerdekaampen (Peerse-, Perekaam-
pen), Dc Perevenne. Dit [oponiem dudet op et veurkommen in de 
grond van peers (Ok: roegehol, pecrdestat), Ned. naeme: unjer, 
kwadernaat, robot, een plaante die de koenen min vratten en 
daor as de melkgift deur verminderde. De peerden konnen die 

34 



plaante beter verdregen en daordeur wodden zokke stokkeri 
vaeke deur die dieren beweid. Vandaor missehien et deur mekeer 
lopen van de benaeniings peerde/peerse/pere. In onverdoch-
te vonnen mit peerd komt in et Steil. trouwens vaeke verlös van 
d veur (pers. med. H. Bloemhoff). 

polle Fri.pôlle is een appat ]iggend stokkien grond, meerstal wat hoger 
as de omgeving en omringd deur sloden of ocr wader. Veura!: 
hiem en art daor in lege !anen et huus op staot (Fri. Wb.) De 
Po/le en Et Poltien bin wat hoger liggende stokkies grond. D'r 
staon glen boerderi'jen op. De Po/le is ok de naeme van een tal 
huzen en boerderi'jen bi'j mekeer. Dc naemc wodt niet meer 
bruukt. In Steil. is p0/le vaeke de anduding van een niet zo hide 
grote boerderi'je. In meuf epa/fe (Wolvege) ok et plak daor as de 
meule staon het. 

reed Steil. reed= 'waegenpad'. Mnl. rede (een ofleiding van de slam 
van et w.w. riden) = ox. el spoor daor wat reden het' en 'weg 
daor ze langes rieden mit peerd en waegen (Mnl. Wb. VT: 1143). 
In DF: Sc/we/creed, Tachtigbunderreed, Sc/ieidingsreed. 

singel In DF: Grate Singe!, K/chic Singe! of Compagnonssingel. Sin gel 
het bier de bet. zoas die deur et Fri. Wb. angeven wodt: 'Iaene of 
weg, vaeke mit hoge bomen an beide kaanten, vrogger veural 
naor of rondom et hiem van een adellike state'. 

stok Ned. stuk 
streek In OF: He! omastreek, Noorderstreek, Dc So eke. Betekent hier 

met: omgeving, mar: 	striepe, smalle stroke. Ok in 't Cr. kan 
streek 'striepe' betekenen (Cr. Wb.), vgl. Steil. streken op 't glas 
= Ned. strepen op 't glas. 

uutgang IJutstrek, kavelstrook van een boereplaetse; officieel: de strook 
aande tilt' van de boerderi'je. 	Op de 'Kaart 	van de venen te 

Fochteloo, 1856' (feg. 7) staon ze angeven. Neffens Mulder wod- 
do de benaeming uutgang niet bruukt deur de Appelschester 
boeren. Daor zol neffens him eerder de benaeming uutstrek 
gangber west hebben (1981: 30). Neffens Botke (1942: 90) lieke- 
wei is de naeme typisch veur de veenstroken in do omgeving van 
Appelsche en De Fochtel. 

vaort Ned. vaart 
veen/vene/ 
veld In OF do benaeming veur de nog niet anmaekte grond, vaeke mit 

heide begruuid (veld), Et Pochtelerve!d, Gazin/etsveen, Jardinger- 
vene. 	Plaetselik was ok 	de benaerning 'et (heide)veld' 	of 'do 
veldvlakte' gebrukelik. 

35 



venne/fenne In DF kommen de naemen mit venne veural veur an de noord-
kaante van de weg naor Oosterwoolde en op et zuud tegen Ap-
pelsehe an. 1-her ligt een gebied van zowat 24 bunder dat alge-
mien mit De Vennen anduded wodde. Venne is te beschouwen as 
de Stell. weerscheide van Fri. Jmnne = weilaand (Moernian 
1956: 247). Venne staot in etymologisch verbaand mit vene. In 
DF is een venne altied weilaand, mar in Jan Hofs Venne en Brag-
ging Venne gaot et om hoogvene. In een vkb. urn 1878 wodden 
due anienliggende stokken laand, mit de naemen Nieuwefenne, 
de Fenne en Fennestuk aachtermekecr anduded as greide, fenne-
grond en hooiland. Neffens Wieringa (1991:18) is de anduding i/en 
veur een venegat van Zuud-Nederlaanse kom-of en wodt d'r in 
Noord- en Noordwest-Nederlaand uutslutend weilaand mit an-
duded. 
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weem/weme Pasteri'je of et laand dat daor bi'j heurt (Moerman 1956: 263). 
weer 	Neffens Bouwer komt weer in de zudelike Friese Woolden in 

twie betekenissen veur, rd. in de bet, van 'deurgaonde hoeve 
(bgl. Hebele Ivitterswere in Blesdieke) en in de bet, van 'kavel'. 
Schonfeld (1949: 126) geft veur 'weren' op: (alle) !aand tussen 
twic sloden. Fri. war' ('wer) is leeg groslaand (Mnl. Wb. XI: 
558). Butendat is weer op Ic vatten as een ofleiding van weren, d.i. 
ofweren, tegenholen (van ct waeter). Mit Ybenweer kan varizels 
een deurgaonde plaetse anduded wodden (de plaetse van Ybe, 
disse naeme komt your in de Benificiaalboeken) mar de bet. die 
Schonield angeft kan ok opgaon. 

weg 	Ned. 'weg'. Oolde en ni'je verbienings wo'n mit weg anduded: Dc 
Foehre/erweg is een oolde verbiening. Dc Heloinaweg en Dc 
Veenweg bin nog met zo lange Jeden anlegd. 

wiek 	Dit is cen algemiene naeme veur ziedvaorten in verveningsge- 
bieden. In DF bin in vergelieking mit ere veenderi'jen niet yule 
wieken anlegd omdat et gebied vri'j Mete 'an snee' kwam, doe 
vervoer per as at meer opkommen was. 

zanen 	Zanen betekent letterlik Ned. 'zanden' In DF: Dc Kleine Zanen, 
Dc Grote Zanen, Dc Zaandrnaod. Dc Zanen is een hoogte in et 
veengebied, bier warschienlik ontstaon deur zaand dat in een 
veer verleden ofzet is dent et Groot Diep. 
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HEUFDSTOK IV 

Alfabetische naemelist 

De lemma's in de naemelist bin zo opbouwd: 
- Aachter de naerne zels wodt, tussen ronde haoken, de bron opgeven: m. = 

mondelinge opgifte, vkb. = out een verkoopboekien, vkf. = out een 
verkoop- forniclier, schr. = zoas et op officiele kaorten in et Nederlaans 
schreven is. 
Et zal dudelik wezen dat naemen as Fochielerweg, Groot Diep, Eochte-
looerveen en zo in racer schriftelike bronnen veorkommen as allienig 
mar op officiele kaorten; die schriftelike bronnen bin in de list netuurlik met 
allemaole nuumd Dc hiel bekende naemen (of variaanten) bin ok met 
allemaole op 'e losse kaorte aachterin opneumen. 
As een perceel meet as lene naeme bet en/of as d'r verschilende vorrnva-

riaanten veurkommen, dan staot elke naeme en/of variaant onder et heufd-
lemma. Bi'j eenzelde naeme die in schriftelike bronnen en as mondelinge 
opgifte veurkomt, wodt de mondelinge opgifte as et heufdlemma be-
schouwd. De volgodder nao et heufdlemma is chronologisch, d.w.z. dat de 
vroegst vermelde naeme onder a staot enz. Alle vormvariaanten en 
synoniemen' bin zels ok as lemma in de listen weeromme te vicnen. Daor-
weg wodt dan weer verwezen naor et heufdiemma. 
Nao de variaanten en ere naemen veur etzelde kommen dan gegevens over 

de ligging, et grondgebruuk enz., en - as de naeme daor reden toe geft - een 
verklaoring, soms nog anvuld mit historische gegevens. 



Affabetische naemelist 

Dc Aacliterste Hatweide (ni.) 
Weilaand daor vaeke hatten (Ned. reeën) leupen. Eerder was dit onlaand' Et 
ligt aachter De Veurste Hatweide (z.d.). 
Et Aachterste Kaamp (m.) 
a. Kaamp Ybenheer (m.) 
Naeme veur iene van de beide kampenienten die hier van 1939 of bouwd 
binnen, dit kaamp vein-  de warkverschaffing on laeter Kaamp Orar/e veur de 
zn. Arbeidsdienst. De Iaeste naerne ontston vanzels nao de oorlog. Tot dan was 
d'r alliend spraoke van Kaamp Ybenheer. Doe de Jodevervolgings in et westen 
op gang kwammen wodde dit concentraosiekaamp. Op 3 oktober 1942 mossen 
disse meensken van hieruut lopende naor Kaamp Westerbork. Intied was ok 
Kaamp Oranje (Et Veurste Kaamp, Z.d.) bouwd en wodden beide kaarnpen 
bruukt veur de zn. Arbeidsdienst. De eerste lichting daorvan kwam in janne-
waori 1943 op. Daornao kwaminen d'r zn. contractbrekers in dit kaamp 
(meensken die hew onttrokken an tewarksteiling in Duutslaand). Nan de 
oorlog wodden d'r NSB-ers interneerd (de rnannen in et veurste kaamp, de 
vrouwen in et aaehterste) in ofwuachting van hour berechting. Even laeter 
kwarnmen de eerste soldaoten van et zn. Friese Bataijon veur hew opleiding 
orn naor Indie uutzunnen to wodden. Doe ok al kwammen de cerste militairen 
van et zn. KNIL hiere, even laeter volgd deur de meensken van de Molukken, 
waordeur et inwonertal van DF verdubbelde. Disse meensken bin laeter 
staorigan verhuusd naor Oosterwoolde. In de vuuftiger jaoren bin de kaampen 
ofbreuken. Zie ok bi'j: Et Ybenheer. 
De 12 Akkers (Ow. 8-6-1925) 
In de adverteensie (grosverkopinge) staot: 'Voor den beer P. J. Tiesinga: Op 
Zijne landen to Foehteioo de 12 akkers in drie percelen'. De ligging is 
onbekend. 
Akkertjes (vkb. 1878, R.A., kad. nr. 1790, 1791, 1792) 
Et vkb. vermeldt: 'De kamp greide, 'Akkertjes' genaamd, met in bewailing 
gelegen bouwgoren ten noorden en heide ten oosten'. De grootte is 2.22.43 ha. 
Dc plaetselike anduding Zal 'Akkerties' west hebben. Et is een wat vremde 
anduding veur groslaand. Liekewel komt de anduding 'Koeakkers' veur 
groslaand twie keer veur op 'e F. Op et plak van dit stok wodde laeter een 
boerderi'je bouwd, now woonboerderi'je van de fern. Span, Zuudaende 47. 
Den Algemeenen weg te Fochteloo (vkf. 1877) 
Zie hi 'j Dc Fochtelerweg. 
De Appeihof (m.) 
Stok laand bi'j een boerderi'je. Ur stonnen eertieds appelbomen. 
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Appelscha-Vaart (Top. Krt.) 
Zie bi 'j /tppelschester Vaort 
Appelsehester Vaort (m.) 
a. Appelscha-Vaart (schr.) 
b. Opsterlandsche Cotnpagnonsvaart (schr.) 
c. De Vaort (m.) 
Daniel de Block Lycklama a Nijeholt krigt in 1781 octrooi tot et greven van een 
vaort deur Donkerbroek via Oosterwoolde en Appelsche tot an de Fries! 
Drentse greens. Die vaort wodde in 1817 deurtrokken van Venekoten under 
Oosterwoolde naor Appelsche en zo gaondeweg veerder tot in 1847 de greens-
scheiding (dc Scheid) mit Drente berickt wodde. In 1856 wodt d'r deur de 
gemiente OSt. een weg bi'j dade legd en wodt de vaortswal overdreugen an de 
gerniente waornao in 1887 de Appelschester Vaort deur de perveensie Fries-
laand in eigendom overneumen wodt van de Compagnons. In 1909 wodt de 
vaort hielendal opschoond. Benaemens et gedielte tussen Oosterwoolde en 
Appelsehe levert perblemen op vanwegens de protte we!len in de bodem. 
Bakes Uitgang (Krt. van de venen te Fochteloo 1856, R.A.) 
Dc naeme komt van Korn. Bakes (zie feg. 7). Zie bi'j Bokkes Uitgang. 
België (m.) 
Een klein kael hoekien in Dc Grate Sos. D'r wodde wat turf greven. Et gaot hier 
om een Zn. vernumingsnaeme. Een stok laand of een gebied krigt dan een 
eerdriekskundige naeme deurdat zoe'n naeme een tictien in de belangstelling 
ston. Dit hoekien hadde kwa vorm wat weg van Belgie. Et lag naost Fraankriek 
(zie daore). 
De Beaten (m.) 
Naeme veur een stok 'onlaand' an et fietspad vanof de Vogeh-ijd naor et 
Fochtelerveld toe. Et was een groat waetergat neffens inf. D'r zat gien heide 
mar haost alliend mar bente. In Dc O.w. van aug. 1923 lezen we: 'Er mogen in 
de Petten in de uitgang Klaas Cats zonder toestemming geen benten worden 
gemaaid.' Een gebrukelike anduding in de Stell. is bentepoll& (Ned. Rowe 
Smele). Bcnten wodden oe. bruukt veur vlechtwark (bi]ekorven) en et mac-
ken van dokken. Disse dokken wodden onder de dakpannen steuken tegen 
inwi'jen en regenen. Zie ok bi'j Cats Uutgang en de Petten. 
Berga's Maod (m.) 
Zie bi'j Dc Bergensinaod. 
De Bergensmaod (m.) 
a. Dc Bargetnstnaod (m.) 
b. Berga's Maod (m.) 
Disse naeme wodde in verschillende variaanten opgeven. Disse maod lag tegen 
et Diep an boven Dc Folder naost Dc Leegeinaad. Dc grootte was ongeveer 
vier bander. Bedoeld kan wezen Dc Mood van Berga of Bergsina (beide fn. 
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kwammen veur in DF), mar inf. die opgavvcn Bargemsmaod of Bergensrnaod 
doehten dat disse maod wat van doen hadde mit de meulc die bier eertieds (an 
de Oosterwooldiger kaante) van et Diep ston (vgl. Schotanus 1685). Disse 
maod zol zien nacme dan daanken an et felt dat hi'j bi'j overvloedige anvoer 
van waeter diende orn et wader Ic bargen. 
Bi'j maodlanen die viak an et waeter laggen kwam et vaeker veur dat ze gauw 
es onder water stonnen, en vaeke hadden de boeren daor bi'j de winteidag ok 
met aI te yule bezwaor tegen: et was een goedkope vorm van bemesting. Om 
1950 henne woddc Kleistra de eigener van ci stok. Veur de bet. van niaod zie 
hst. III. 
Bergsma's Peerdevenne (m.) 
Dc ligging is niet dudelik. Warschienlik moet disse venne argens boven de 
Mardiek legen hebben. De Reservekas (z.d.) hadde et in eigendom. 
Betten Uitgang (Krt. van de venen te Fochteloo 1856, R.A.) 
Zie feg. 7. De grootte van disse uutgang is 47.04.30 ha. Dc naeme is ofleid van 
H. Betten zienend. Neffens de Ii. coh. van 1828 van DF was Jan Hendriks 
Betten bruker van de plaetse fl. nr. 7. Veur de bet. van Uurgang zie hst. 111. 
Biezen bosje (Kit van Fochteloo van Rutger Sybesz 1765, R.A., Plankaart van 
de Appelscha en Fochteloo veenen 1875, R.A.) 
Bi 'j de naeme bin een peer boompies tekend op 'e kaorte. Warschienlilc is de 
naeme d'r op angeven veur de oriëntaosie. 
Boerenstreek (van Fochteloo) (schr.) 
Anduding op versch. kaorten en ok we] es in de kraante yew et van oo!dsher 
bewoonde gedielte van DF langs de Fochtelerweg. 
Bokkes Uitgang (Krt. van de venen te Fochteloo 1856, R.A.) 
Op de kaorte (feg. 7) staot 'A. Bokkes of Korn. Bakes'. De grootte van de 
uutgang is 29.28.80 ha. D'r kon zo te zien gien goeic naeme veur disse uutgang 
vunnen wodden. Wat butendat opvaalt is dat et ien van de weinige uutgangs-
naemen is ofleid van cen allochtone fn., lichtkaans een verveender. As eigener 
staot angeven: Andries Bokes Zwaga, in et riegeltien eigeners ok at cen vremde 
'ecnd in de bijt'. Misschien gaot et in beide gevallen om dezelde naeme. Dc 
naemcn lieken allegeer at yule op mekeer. Veur dc bet. van uutgang zie hst. III. 
De Bomheer (m.) 
Spreuken variaant van Dc Bongheer, z.d. 
Bonge Haar (Schotanus 1739, zn. Vegelinkaart) 
Zie bij Dc Bun gheer. 
Bonghaar (schr. o.a. Krt. van Fochteloo van Rutger Sybcsz 1765, R.A. en 
Eekhoff 1849). 
Zie bi'j Dc Don gheer. 
De Bongheer (m; schr.) 
a. Dc Bomheer (m.) 
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b. Bonge Hoar (Schotanus 1739, zn. Vegelinkaart) 
c. Bonghaar (schr. o.& SybesZ 1765 en Eekhoff 1849) 
Een Janggerekte zaandrogge in et hoogvenegebied warschienlik ontstaon door 
Zaandverstoeving in de !aeste iestied. Et fietspad dent et Fochtelerveld naor 
Veenhuzen is d'r over anlegd. Op 'e kaorte van Schotanus van 1685 staot hi'j 
nog met angeven mar wel al op 'e kaorte van Rudger Sybesz ant 1765. Op disse 
kaorte liekt et een hoogte tegen de Fries-Drentse greens an, mar et is ems een 
langgerekte zaandrogge. EL hoogteverschil tussen et veurste on et aachterste 
diel van de Bonghecr is zes meter. Neffens inf. is 't et hoogste punt van DF en 
zol et veurste pat krek zo hoge wezen as et hoogste puntien van de 1-leloma- 
Floeve. De Bongheer is een archeologisch monement. Dr bin een protte 
vuurstienen nut et mesoliticum vunnen. Zie veur de alg. bet. van heer hst. LU. 
Bos Uitgang (Krt. van de venen te Fochteloo 1 856, R.A.) 
Op 'e kaorte (feg. 7) stunt F. Bos huis uiigang'. De grootte is 65.05.70 ha. H. 
Cob. 1828: 'nr. 3 en 4: Nicolaas en Marcus, kinderen van M. van Heloma 
eigenaar, Eise Andries Bos bruiker. Veur de bet. van uitgang zie hst. LII. 
Bouke Jaansenkaamp (m., arch. waterschap De Mardijk) 
Neffens et arch. stok: Sectie A, or. 2890, 1.26.20 ha groot. 
Bouke Jaansen was de eigener. 
De Bouwkaamp aachter et huus (m.) 
Disse bouwkaamp ligt aachter de Fleloma-Hoeve. Et is now gröslaand. Veur 
de bet. van kaamp zie hst. III- 
De Bouwkaamp veur et huus (m.) 
a. Dc Hoge Bouw (m.) 
Now grdslaand mar eertieds bouw. Et Jigt nog allied wat hoge. Veur de bet. van 
kaasnp zie hst. III. 
De Boverkaamp (m.) 
Stok laand an dc Fochtelerweg en an de Vogelrijd. Twie hectare grout. 
Hoogeveen was de eigener. Stoll. hover- is Ned. boven-. Veur de naemgever 
lag et stok an de overkaante van de weg. Veur de bet. van kaamp zie hst. Ill. 
De Boverste Schaopedrift (m.) 
De meerst noordelike van de drie schaopedriften die DF in et verleden kend 
het. Disse drift leup ongeveer daor as now de Veenweg is, en van daor of bi'j 
de drie Saksische boerderi'jen langes die daor stonnen on omdebi'j et begin van 
de Vogelrijd van now or veld in. Neffens de beer A. Kiers, die eertieds an disse 
schaopedrift een plaetse hadde, weren d'r vrogger zes boeren die elk een peer 
honderd schaopen hadden. Die boeren hadden mit rnekeer een scheper die de 
schaopen morgens en aovens over dit pad dreef. Veur et recht van drift kreeg 
de beer van disse plaetse een vergoeding die d'r out beston dat hi'j iene dag 
minder kost an de scheper gat as de vief aandere boeren (zie De Haan 1955). 
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Veur de bet. van drift zie hst. IJI. Veerder haj' De MiddenseSchaopedrft en Dc 
Onderste Schaopedrift (z.d.). 
Boverstuk (vkb. 1878, R.A., kad. or. 1817) 
In et vkb. lezen we: 'Fennegrond met klijn, 'Boverstuk' genaamd, met wallen 
ten oosten, westen on noorden, doch met uitsluiting van de zuidelijke strook, 
breed 25 meters, eigen aan de Gezamentlijke Compagnons'. Dc grootte is 8.39 
ha. An de oostkaante was 'de oude veenscheiding'. Stoll. hover = Ned. boven. 
Et stok lag t.o.v. de boerderi'je an de overkaante van de weg. 
Breukens (Kit. van Fochteloo van Rutger Sybesz 1765, R.A.) 
Een peer vennegies tussen Noorder Ponipe en Zuyder Ponipe krck onder de 
tVieuwe Leydyk in et hoogveengebied. D'r liekt een dubbele leidiek to liggen. 
lone maekt een vremde bochte. D'r staot in scbreven: Regenhoog. VIak 
daoronder Iigt een vennegien mit daorbi'j de naeme Breu/cens. Lichtkaans het 
de onderbreking in de loop van de leidiek hiere anleiding west veur de 
naemgeving 

Saksische boerderi je Zuudaende, hock Grote Sin gel, bouwdi 717, hewoners n.e. 
Gerke Sipkes Hof, J. Bruggink. 

Brinkgrond (vkb. 1878, R.A., kad. or. 1779a) 
In et vkb. lezen we: 'Het stuk Brinkgrond aan den weg gelegen'. De grootte was 
0.32.33 ha. Een brink is neffens et M/NT (III: 1396) een mit grOs begruuid (en 
omheind) stok grond bi'j en om de boerewonings henne daor varkens, kiepen 
en gaanzen op lopen en daor et vee dat op 'e stal staot van tied tot tied bonne 
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dreven wodt, en daor laandbouwgerei veur een poze hennezet wodt. Om-
schrievings uut et materiaol veur et Stell. Woordeboek bin: Iet hiem rondom 
de boerderi'je', 'de hot et hiem om et huus in de bomen', dc eerstc kaamp 
tegen de boerderi'je an, vaeke mit iekenbomen beplaant'. 'Opmarkelik is dat 
de Brink hier as een appat perceel verkocht wodt en klaorbliekclik zien mile 
as beheurende bi'j de boerderi'je verleuren bet. Dat bliekt uut de omschrieving 
van de boerderi'je (die ok verkocht wodde) in et vkb.: 'Het hornieger bij Jan 
Bruggink in gebruik, bestaande in huizinge, schuur, schaapskooi en verder 
getimmerte, met ed, hof en gedeelte brink (mien cursivering 0. de V.), kad. 
bek. onder nrs. 1774 en 1775, tezamen voor 88 a., 10 c. Om een indrok to 
kriegen wat dr nog nicer bi'j zoe'n plaetse heurde lezen we even veerder: 'Dc 
karnmolen, de pomp in de put, de losse baikhouten, het afzondemlijk staande 
wagenhok on de bijenstal behooren den huurder en zijn van dozen verkoop 
uitgesioten en aanbehouden'. Disse boereplaetse staot in de ti. coh. vermeid 
onder nr. 13. Et was een boemderi'je van bet zn. Saksische type, bouwd in 1717 
on hi'j ston vlak aachter de boerderi'je daor now de fern. L. Been (Zuudaende 
60) woont. Gerke Jans Hof het dr ok woond. Hi'j wodde rond 1920 otbreuken. 
Brugging huis (uitgang) (Kit. van de venen to Fochteloo 1856, R.A.) 
Dc grootte van disse uutgang is 87.88.90 ha. Zie tog. 7. Dc naeme komt van J. 
Bruggink, destieds bewoner van de plaetse in disse uutgang (zie hierboven bi'j 
I3rinkgrond). 
Brugging Venne (1) (Krt. van de venen to Fochteloo 1856, R.A.) 
Dc naeme komt van J. Bruggink. Zie feg. 7. De grootte van de uutgang is 
108.43.30 ha. Op die kaorte is to zien dat d'm onder nog een uutgang is mit 
dezelde naeme. Dit komt missehien deurdat d'r twie verschillende eigeners 
west hebben (Aug. Lyckiama a Nijeholt en Daniel de Blocq Lycklama a 
Nijeholt). Ems is de anduding venne verkeerd. Dit is ems de benaeming veur 
groslaand, en hier wodt dudelik een uutgang vene bedoeld. Zie ok list. III. 
Brugging Venne (H) (Krt. van de venen le Fochteloo 1856, R.A.) 
Disse uutgang is 33.87.60 ha groot. Zie veerder bi'j Brugging Venne (I). 
Brunstirigerplas (schr.) 
Naeme daor as nog nooit iene op 'e F. ooit van heurd hadde mar die deur 
Natuurmonumenten geven wodde an Dc Meeuwenplas/kolonie (z.d.). 
Bruyne bog (Schotanus 1739, Zn. Vegclinkaart) 
De anduding staot tegen de greens mit Drente an (daor de gmeenslijn een 'knik' 
bet, tegen Appelsche an). Dr zat bier een dikke laoge vene. Lichtkaans het de 
benaeming daor wat mit van door. 
Buiterland (vkb. 1878, R.A. Kad. nr. 1779) 
a. Dc Lange Akkers (m.) 
De naeme is een direkte vertaeling van et Ste11. huterlaand = Ned. 'buitenland'. 
Et stok was 2.67.10 ha groot. D'r zat een wal an de noordkaante. An de 
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oostkaante hej' Dc Buterhauw. De stokken liggen an de buterkaant van do bi'j 
do plaetse heurende lanon, vandaor warschienlik de naeme. 
Bult (Kit. van Fochteloo van Rutger Sybesz 1765, R.A.) 
De naeme is op e kaorte situeerd an et begin van de Bongheer. D'r staot ecn 
'heuveltien bi'j tekend. Neffens inf. is et veurste pat van de Bongheer et 
hoogste punt van DF en zol et krek zo hoge wezen as et hoogste puntien van 
de Heloma-1-Ioevo 
De Bultenvenne (im) 
Eon waetertien in et toenmaolige hoogveengebied. Bult was boer op e F. Your 
do bet. van venne zie list. JIl. 
De Buunders (m.) 
Zie bi'j Dc Buundervenne. 
De Buundervenne (m.) 
a- Dc Buunders (m.) 
Sink groslaand, 700 roe groot, mar vrogger ok akker. Et was een tinge, dreuge 
zaandkop. Neffcns inf. hadden de peerden d'r muuite mit bi'j et ploegen. 
Buunder is de Stell. benaeming veur smote, hoendergras of bentgras (Franke 
en van der Ploeg 1955). Inf. hadden et liekewel over een soort blauwgros, 
neffens Franke en van der Ploeg (1955) de SteW benaeming your zegge' Stell. 
buunder is liekewel ok Ned. borstel. Die buunders wodden eon protte maekt 
nut heide. 
Cats Uitgang (Krt. van de venen te Fochteloo 1856, R.A.) 
De grootte van disse uutgang is 74.94.30 ha (zie fog. 7). Do naeme komt van L. 
Cats. In 1923 laggen d 'r nog veneputten in disse uutgang . In Dc Ow, van an-,. 
1923 lezen we: 'Er mogen in de Petten in do uutgang K]aas Cats zonder 
toestemming geen beaten worden gemaaid.' In disse uutgang lag Dc Polder-
maad. Zie ok bi'j de Petten en Dc Benten. Your do bet, van uutgang zie list. III. 
Compagnonslaan (schr.) 
Zie bi 'j Dc Grope Sin gel. 
Compagnoussingel (schr.) 
Zie bi'j Dc Grate Singel. 
Compagnous Streek (Krt. van de venen to Fochteloo 1856, R.A.) 
Zie feg. 7. Do noordeliksto van do 28 uutgangen vene, eigendom van lone van 
de 'Compagnons, Augustinus Lycklama a Nijeholt. Disse uutgang was 18.89.30 
ha groot. Vent de bet. van streek zie list. 111. 
Compagnonsveld (Ow. aug. 1923) 
Zie bi'j Et Fochtelerveld. 
Van Dalen Uitgang (Krt. van de venen te Fochteloo 1856, R.A.) 
Zie feg. 7. Dc grootte is 133.56.70 ha. Ft is de grootste voneuutgang. De naeme 
komt van Hendrik Egberts van Dalon, doedertieds boer op 'e F. (fi. coh. 1828: 
nr. 12). Do plaetse ston in disse uutgang. Your de bet. van uutgang zie hst. III. 
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In disse uutgang wodde deur H.J. van Rozen in 1970 en '78 resp. een grote 
vuurstienen bide (warschienlik nut de laete Trechterbekercultuur) en een Zn. 
'plattbolzen' (lichtkaans een importstok uut de Bandkeramiek of de Rossener 
cultuur) vunnen (beide voonsten uutvoerig beschreven in Jager 1981). 
De Delle (Friesch Landbouwblad 4-11 en 11-11-1955) 
Een delle is in et Stell. een Ieegte. De percieze Egging van dit stok laand is met 
racer nao te gaon, mar ci moet neffens et kraantestokkien (Dc Haan 1955), 
argens bi'j De Polde;(maod) west hebben. (z.d.). In dat kraantestokkien 
vertelt de heer Kiers dat hi'j bier de hoogte van et grondwaeter peilde, om ZO 

de bruukberhied van poolder en maodlanen te bepaolen. 
Et Diep (m.) 
a. Groat Diep 
b. Groot Diept (Schotanusatlas 1685) 
Et Groot-Diep het zien begin bi'j et Each/c/er Verlaot en komt aachter 
Oosterwoolde out in de Kuunder (in koopbrieven van Lycklama a Nijeholt out 
1700 en 1708, R.A., van zaten op 'e F wodt bi'j de begreenzing liekewel zegd: 
'ten westen de rivier de Kuinder (Cuijnder)'. Et Diep is van ooldsher de greens 
van et Fochteler dorpsgebied mit Oosterwoolde. In de fl. cob. van DF wodden 
alle boereplaetsen dan ok omschreven als: 'Strekkende van de veenscheidinge 
tot aan het Diep.' Et is een netuurlik waetertien. Ft begin d'r van het, veur de 
vervenings op gang kwammen, veerder naor Appelsche toe legen. Uut de 
kaorte van Schotanus uut 1685 (feg. 3) bliekt zoks liekewel met. Wel ligt de 
'bron' daor zudeliker as tegenwoordig, mar op de kaorte van Eekhoff (feg. 4) 
is an et deurlopen van de kavelgreenzen tot over de Compagnonsvaort en an 
ci verloop van disse oolde kaveigreens op de Appelschester maoden de 
vroegere loop van et Diep te zien (zie ok feg. 9). Mar hi'j het ems nog een 
stokkien veerder zudelik lopen as not disse kaorten blieken dot. Mulder (1981: 
9) van in den ankoopformelier van zoolsteden in Aekinge van Augustinus 
Lycklama a Nijeholt et toponiem 'I-leynen Maedt' mit daor de toevoeging bi'j: 
'leggende over het Diep aan de Vochte!inger egge.' We kwammen ci toponiem 
ok tegen in een vkb. nut 1878 (J-Ieinenmaad, z.d.) en bliekens de kaorte die d'r 
bi'j was, ligt et tegen Appelsche an (zie ok feg. 9). Ft Groot Diep ]cup 
doedertieds dus haost an Appelsche toe. 
Dr weren trouwens meet stroompies die heur oorsprong hadden tegen Appel-
sche an of op de Appelschester maoden (Rie,nsloot, Groat Diep, Klein Diep, 
Slegge, op de geologische kaorte van Nederlaand is ien en aander ok te zien). 
Dc loop van disse stroompies is niet altieten meet goed nao te Pon, dat wil 
zeggen de loop d'r van is op de verschillende kaorten nog at es aanders. In een 
document van veur 1554 (anhaeld in Van der Molen 1978: 194 e.v.) kommen 
we angaonde de waeterhuusholing in oons gebied de volgende bepaoling 
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tegen: 'zoo behooren die van de vugtel toe houwden een stampe in het diep, 
welke met wider behoort toe wesen dan een voet in het vierkant dat welcke die 
van Appelsche vaeck deursteken'. Neffens Van der Molen hul dit in dat die van 
DF een stuw of zoks in et Diep onderholen mossen en dat ze daorbi'j nog at 
es dwas zeten wodden deur die van Appelsche'. Die stakken zoe'n dam vaeke 
deur, warschienlik omreden ze zovule meuglik waeter kwiet wollen richting de 
Kuunder (zie bier veur ok bi'j De Leidielc). 
Neffens Grouwstra (1990: 10) bin d'r rond 1916 warkzemheden uutvoerd om 
et Diep te normaliseren. In de notulen van et Waeterschop Tjonger-Compag-
nonsvaorten vienen we dat d'r in 1960 ok warkzemheden uutvoerd binnen om 
et Groot Diep te verbeteren waardoor no ook de lager gelegen hooilanden 
langs dit riviertje veel minder last van het overtollige water ondervinden.' In et 
verleden vunnen ze et onderstromen van hujianen winters trouwens niet 
altieten zoe'n perbleem: et was een goedkope vorm van bemesting. 
In 1990 is begonnen mit de uutvoering van een grote onderhooldsbeurt om de 
waeterofvoer te verbeteren, o.e. dent verbrieding op sommige plakken. Jam-
mergenog kon een plan tot de anleg van plas- en milieubaarms d'r bi'j langes 
vanwegens de praktische bezwaoren veur de boeren gien deurgang vienen. 
Daor de Vogel Rijd in et Diep uutkomt het an de Oosterwooldiger kaante een 
meule staon (zie Schotanus 1685, feg. 3). Zie ok bi'j Dc Bargensmaod. 
Dobbekampje (vkb. 1878, R.A., kad. or. 1789) 
Greide neffens et vkb., 83 a., 70 ca. De plaetselike anduding zal Dobbekaa,n-
pien west hebben. Vent de bet. van dobbe en /caamp zie hst. Ill. Uut kaorten 
bliekt met dat d'r een dobbe was in et laand. 
Dorpregter Uitgang (Krt. van de venen te Fochteloo 1856, R.A.) 
De grootte van de uutgang was 119.29.00 ha (feg. 7). Dorpregter: fn. eertieds 
in DF. Fl. Coh. 1828: 'nr. 10 en 11 in stukken verkocht en verdeeld, Hendrik 
Kiazes Dorpregter eigenaar van het hornleger'. Veur de bet, van uutgang zie 
hst. III. 
De Driehoek (vkb.) 
Zie bi'j Dc Hock. 
Driemad (vkb. 1878, R.A.) 
Hujlaand neffens et vkb.: 'Kad. ms. 1804 geheel en 1806 deels, te zamen voor 
ongeveer 1.98.80 ha', met wal tot in de slegge ten ouster'. Yew de bet. van mad 
zie hst. III. Een slegge is neffens gegevens veur et Stell. woordeboek een 
kleine sloot. Zoemers stonnen die vaeke dreuge. 
De Drie Vorrels (rn.) 
a. Due vorrel (in c/c Zuidermaad) (Kad. 1457/1459) 
Een stok hujlaand tegen et Diep an aachter de Willemshoeve. Et was unit een 
Zn. wisselstokkien van de karke, d.w.z. ofwisselend in gebruuk bi'j meerdere 
boeren. De Heloma's hebben et ok in eigendom had. Neffens Mulder wiezen 
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naemen mit Vai--el of Vorrel op de verdieling van de ooit mandielige hujianen. 
Stell. Vorrel = Ned. kwart, warschienlik van een mad. Een mad is wat een man 
in iene dag mi'jen kon. Et stokkien laand is dos driekwat mad groot. In 
kadastrale gegevens vunnen we Drie vorre/ in de Zuide,-maad (kad. 1457/1459). 
Daor wodt, maj' annemen, etzclde stok laand mit anduded. Zie ok bi'j 
Zuidermaad. 
Eerste Leidyk (vkf.) 
Zie bi'j De Leidiek. 
Ekkelboschje (vkb. 1878, R.A., kad. nr. 1779a) 
In et vkb. start: 'Het stuk boschgrond 'Ekkelboschje genaamd, voor ongeveer 
50 a. 27 ca. Road de taclitiger jaoren van de veurige ieuw wodde in verbaand 
mit de zn. laandbouwcrisis een protte grond inzi'jd mit ekkels om tot bosgrond 
te wodden. Op dit plak wodde laeter (1928) Dc Singeihoeve bouwd. 
Et Eskenbossien (m.) 
Bi'j dit bossien ston eertieds de middeiste van drie Saksische boerderi'jen (zie 
bi'j Ft Gaorntien). Ft Eskenhossien lag tussen de plaetse en de weg in. Et is d'r 
allange niet meet, mar eertieds was ci een rond bossien en d'r lag een soon 
grachte omme toe lick as om de boerderi'je. Ic konnen d'r vaeke iekhoorns en 
ringeldoeven zien. Stell. esken = Ned. essen. Stell. bossien = Ned. bosje. In et 
Stell. wodt 'sch' meerstal uutspreuken as 'sk'. Vgl Muskenkamp, een veldnae-
me onder Appelsche. Stell. muske = Ned. mus. Zie ok: Et Gooi-ntien. 
Exter Bomen (Krt. van Fochteloo van Rutger Sybesz 1765, R.A.) 
Op de kaorte van Sybesz lieki et een bossien. Dc anduding is min leesber. Et 
wodde warschienlik veur de oriëntaosie op de kaorte angeven. 
De fenne (I) (vkb. 1878, R.A.) 
Fennecrond' neffens et vkb.: 'Kad. nr. 2403 deels, 2.09.20 ha. Ems een pat van 
Dc Vennen, zie daore. Fenne komt van Fri. finne = weilaand. Dc Stell. 
benaeming is venne. 
de fenne (II) (vkb. 1892, GA.) 
In et vkb. (grosverkopinge 22-6-1892) staot: 'Voor de Reservekas Fochteloo: 
Op een stuk hooiland, het noordelijkste in de fenne te Fochteloo'. Zie bi'j Dc 
Venne (1). 
Fennestuk (vkb. 1878, R.A., kad. nr. 2403) 
In et vkb. lezen we: 'Het stuk hooiland...Fennestuk' genaamd, met wal tot in 
de slegge ten westen, voor ongeveer 1.78 ha.' Neffens een antekening in et vkb. 
was B. Jansen de koper van et stok. Een stok laand hier kwam onder de 
mondelinge opgiften ok veur as: Bouke .faansenkaamp. Lichtkaans dit stok. 
Ems is et een pat van Dc Vennen, lie ok daore. Een slegge is cen gruppien, een 
klein slotien. 
Het Fennigje (vkb. 1895 GA., kad. nr. 2268) 
Uut een vkb. bliekt dat in 1895 50 ha laand verkocht wodde veur Andries Jans 



van Rozen c.s. Perceel 51 out et boekien nuumt: 'Ben stuk weiland 'Het 
Fennigje genaamd, gelegen to Fochteloo, groot 1.18.80 H., hebbende ten n. 
Jan F. van Weperen c.s., ten o. Fokke Knol, ten z. Lenze Heeroma on ten W. 
Jan Bruggen. Belast met dam on schutting in den neerdeosthoek en aldaar 
uitweg hebbende oostwaarts naar en van den weg'. Et wodde kocht dent de Ge-
commiteerden van de Reservekas van Fochteloo. Et stok is to lekaliseren an 
de weg naer Oesterwoelde tussen de Fochtelerweg en et Diep. 
De Fochtejermaad (vkb. 1907, kad. or. 2972) 
Neffens et vkb. stok hujlaand an de zunnekaante van de Mardiek, groot 2.62.90 
ha, 'ten oosten de Diaconie van Oosterwoelde'. In een ankondiging van con 
grOsverkoping (Ow. 22-6-1914) staot: 'Veer de heeren gebr. Holinan. Ben 
stuk hooiland to Fochteloo, 'Fochtelermaad' genaamd, bij den Mardijk, in 2 
perc.'. Et is met bekend waorom et stok zoe'n algemiene naeme as 'Fochteler-
maod bet. D'r is ok een 'Vochteloomaadje', z.d. Misschien gaot et out etzelde 
stok. 
Dc Fochtclersluus 
a. Fochteloo-Sluis 
b. Fochteloo-Vallaat (vkb. R.A.) 
c. Fochteloo-Verlaat 
Stell. sluus = Ned. sluis. Disse sluus in de Opsterlaanse Compagnensvaort 
wodde beuwd in 1818 en ston ok bekend as Sluis 6. Dc deurvaorthrette was 4.95 
m, de lengte van de schutkolk 29.40 m. Dc sluus is in 1895 vemi'jd. In De 
Toesrand in de Provincie van 1895 lezen we: 'Dc sluis to Fochteloo word geheel 
vernicuwd. In de plaats van de houten sluis word een nieuwe stenen gebeuwd 
met een doorvaartwijdte van 5.50 m en cone wijdte tusschen de schudkolkmu-
ren op her peil van het benedenpand van 9 m. Dc lengte van de schutkolk 
bedraagt 29 m, de breedte der daarever gemaakte veetklapbrug I m. De kosten 
van een on ander, behalve het ijzerwerk bedragen 117.187,41'. Sluuswaachter/ 
beer en bewener van her Cempagnens Verlaotshuus weren e.e. Klaas Niesink, 
H.K. Gerter en S. Jarings. Op de Top. Krt. out 1854 (de eerste die maekt wodde) 
zien we dat d'r krek an de zuudkaantc van dit Verlaot een Tel was. Ijut een 
berichien in Dc Ow. van 5-12-1896 lezen we dat Tel 4 to Fochteloo veur 1306 
verhuurd wedde an Marcus Blemsma. Warschienlik sten d'rdee al glen huus meet 
bi'j. In een vkf. nut 1867 wedt een perceel beschreven as liggende 'tusschen her 
vroegere tol-huis-erf en de waterlossing naast Anna Lek'. 
De Fochteler Tille (m.) 
Naeme veur et broggien over et Greet Diep in de weg vanef de Hoek naer 
Oesterweelde. Et breggien wodde beuwd in 1895 doe de Rijweg van Medhuzen 
efdeurtrekken wodde tot an de Hoek in DF. Neffens et WNT (XVII: 117) is 11/: 
'Veerheen planken bruggetje, sems een enkele plank, over een smal water; later 
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De Fochteler Tille rond 1925. 

in sommige streken ook: een brug over een breed water, hetzij van bout, hetzij van 
steen'. Neffens Weijnen (1966:404) komt 11/ 'brug' in Zeelaand, westelik Noord-
Braobaant en volop in Grunningen veur. 
De Fochtelervaort 
a. Dc Fochtelooer 1-Ioojdwijk (schr.) 
Vaort daor vier opwieken op uutkommen, o.e. De Vierde Opwiek (de drie eren 
valen onder et dorpsgebied van Raevenswoold). Veur de bet. van (op)wiek en 
vaort zie Fist. III. 
Et Fochtelervetd 
a. Cornpagnonsveld (Ow. aug. 1923) 
b. Et Fochtelooërveen (schr.) 
Naeme veur et hoogveengebied dat him uutstrekt an de oostkaante van DE tot 
an de Drentse gemienten Smilde en Norg. De benaeming Fochtelerveld is 
algemien veur et hiele risservaot, mar de Drentse kaante d'r van wodt ok 
anduded as Kolonieveld. Tegenwoordig is et Foclitelerveld een netuurrisser-
vaot van 1700 hectare in beheer bi'j Netuurmonumenten. Op 20 september 
1938 wodde deur disse veriening de eerste 200 ha ankocht van de 'Compagnons 
der Opsterlandsche en Ooststel!ingwerver Veenen en Vaerten'. In 1955 was or 
risservaotsgedielte 450 ha groot. In de Troonrede van 1961 wodde besleuten 
gien ontginnings mit riekssubsidie meet uutvoeren te laoten. Wel weren d'r tot 
1980 flog ofgrevings op kleinere schaol veur de winning van turfstrijsel en om 
potgrond te kriegen (zie veur ten goeie inleiding over et ontstaon van et netuur- 
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risservaot Fochtelervene et tiedschrift Noo;-derbreedte, I Oejaorgaank nornmer 5, 
sept iokt. 1986). 
Neffens Popping (1932) bliekt out de anneming van de femilienaemen in 1811 
hoe stark de naobi'jhied van et grote venegebied inwarkt hadde op et geestes-
leven van de inwoners van DF. Zo nam Jannis Hendriks de naeme Hoogeveen 
an, Steven Abrahams de naeme Veenstra, Hendrik Lefferts de naeme Van 
Veen en Sipke Seijes de naeme Van der Veenen. 
Fochteler Verlaot (m.) 
Zie bij Dc Foc/itelersluus 
De Foclitelerweg (at) 
a. Vochteler Heerenwegh (vkf. 17-5-1670, R.A.) 
b. Meente Drift (Fl. cob. Appelsehe 1700, Mulder 1981: 16) 
C. Vogtelerweg van De Knol/e na Appeisga (Krt. van Fochteloo van Rutger 

Sybesz 1765, R.A.) 
d.Heereweg (vkf. 22-10-1825, R.A.) 
e. Vochteler DEft (Kad. Krt. 1825) 
f. Weg over Fochteloo naar Appelscha (Eekhoff 1849) 
g. Aigetneenen weg te Fochteloo (vkf. 1877) 
It. Fochteloo-zandweg (vkf. 1878, R.A.) 
i. Fochteloo-weg (sehr.) 
Tot de zeuventiger jaoren van disse ieuw was de naeme Fochtelerweg vri'j 
algemien, waomao de weg officieel 'verdield' wodde in een stok Zuideinde 
(Stell. Zuudaende) en Noordeinde (Stell. Noordaende), naemen die ems in de 
veurige ieuw al bruukt wodden om et zudelike en et noordelike gedielte van et 
dOrp mit an te duden (b.v. in vkb. 1878, WA.). Uut de naeme Vochteler D4j1c, 
die veurkomt op 'e eerste kadastrale kaorten, zoj' ofleiden kunnen dat de weg 
van belang was as waeterkering (dick is in de Stell. liekewel ok een gebrukelike 
anduding veur 'weg'). Vanwegens de waetcrstaotkundige situaosie in et 
verleden is zoks hiel goed veurstelber. Et gong hier om een niet verhadded en 
bi'jtieden arg min pad en nao een periode van regen overstroomden leger 
liggende stokken nog at es. Zo lezen we in de notulen van DOrpsbelang bi'j de 
oprichting van et Waeterschop Dc Marthek (1910): Opdat Fochteloo tech 
eenmaal van her noodlottige overstroomingswater zal worden bevrijd, dat 
vooral den Iaatsten zomer zoveel onheil heeft gestieht (notulen verg. 8-11-
1909). Urn de notulen bliekt dat de toestaand van de weg in die jaoren vaeke 
agendapunt was. D'r wodt vaeke besleuten de eigeners te verzuken paolen d'r 
bi'j langes te plaetsen (om de 25 meter) om een geed pad te kriegen veur 
fietsers en kuierders ('Heereweg en bet voetpad ten westen', vkf. 1839) en op 
28-12-1906 wodt besleuten een kemmissie in te stellen the zoks bevodderen zal, 
Dorpsbelang (in datzelde jaor opricht) debt him mit een adres an de gemien-
teraod totet anleggen vankeunstwegen van Dc Weperof over DFnaorAppelsche. 

51 



Dc kemmissieleden (H. van Roozen, H. Hoogeveen, K. Post, J. van Roozen en L.J. 
Tiezinga) verklaoren daorbi'j uut naeme van 44 leden dat zi'j, 'zover zij eigenaars 
zijn gratis afstand doen van bij hen in eigendom zijnde percelen en nog een som 
beschikbaar stellen om de totstandkoming van doze nuttige zaak te bevorderen' 
(notulen 28-12-1906). Pas nao de hieltied andringen van Dorpsbelang on een boot 
henne en weer praoten wodt dan in 1910 de weg van Oosterwoolde over DF tot 
an de Mardiek verhadded en een jaor Iaeter et stok van de Macdick tot Appelsche. 
Pas in et jaor 1918 is de verhadding van de Hoek op 'e F. via de Knolle naor 
Veenhuzen een felt. 
IJut ion en aander dot blieken dat de Fochtelerweg tot 1910 nog glen gemiente-
eigendom was, mar klaorbliekclik in bezit (en onderhoold) van de eigeners van 
de anliggende percelen. Dit bliekt ok uut verschillende omschrievings van 
percelen laand in vkfn., bi'jglieks: 'een stuck heijde, weijde en veenlant 
beginnende van Vochteler heerenwegh met reparatic van halve Heerenwech' 
(koopbrief 17 mei 1670 van Augustinus Lycklama a Nijeholt, R.A.). Soms staot 
d'r ok Heereweg: 'Bezwaard met het onderhoud van de halve Heereweg' 
(koopakte 1825, R.A.). Ok in een vkb. uut 1878 (R.A.) lezen we: 'Het 
onderhoud van den Fochtelerweg is ten laste van de aangrenzende perceelen.' 
D'r bin twie verklaorings meugelik veur Heerenweg. Bedoeld kan wezen de 
weg die bi 'j de e1wer of heren (de oolde, meerstal war hoger liggende bouwlanen) 
langes lopt en wat dan ok vaeke de midden is van de oorspronkelike nederzet-
ting, max ok kan et betekenen heerwech, heerbaan, ii. legerweg, of ok well 
briede weg, grote weg (Mnl. Wb. lIT: 235). 
Neffens Oosterwijk (1986: 19) was de weg deur DF van belang omreden die 
ansluting gaf op de grote haandelsweg van Staveren. In dat geval ligt de 
laestnuumde betekenis veur de haand. Vein de bet. van drift en dijk zie hst. III. 
De Fochtelerwiek (m.) 
Zie bi'j Dc Planwiek. 
De Eochtelooer Hoofdwijk (scbr.) 
Zie bi 'j De Fochte/ervaort. 
Fochtelooerveen (m.) 
a. Scheidingsreed (m.) 
Ii Tachtighunderreed (m.) 
Naeme veur de weg die krek onder Appelsche begint on die bi'j et Fochteler-
veld langes lopt richting Veenhuzen (zie veur et netuurgebied mit dezelde 
naeme bi'j Foc/itelerveld). Doe et nog gien verhadde weg was (tot 1958), kwam 
in schriftelik materiaol we' veur de naeme Scheidingsreed, warsehienlik omre-
den et gong om de scheiding van de cultuurgronden mit or netuurgebied 
Fochtelervene. In een Iaeter stadium van de ontginning was veur et zudelike 
pat van disse weg ok de naeme Tachtighunderi-eed bekend. Et was bi'jtieden 
een hiel mill pad. Vent de bet, van reed zie hst. III. 
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Et Fochtelooerveen 
Zie hi 'j Et Fochtelerveld. 
Fochteloo-Sluis 
Zie bi'j De Fochtelersluus. 
Fochteloo-vallaat 
Zie bi'j Dc Fochtelersluus. 

Boerderije hijFochtelerver?aot mit sluuswaachtersfenii/ie S. Jarings. 

Fochteloo-verlaat 
Zie bi'j Dc Fochtelersluus. 
Focliteloo-weg (schr.) 
Zie hi 'j Dc Fochtelerweg. 
Fochteloo-zandweg (vkf. 1878, R.A.) 
Zie bi 'j Dc Fochtclerweg. 
Fraankriek(m.) 
Fraankriek en Be? gië weren twie kaele hoekies in Dc Grote Bos. Eertieds 
wodde bier turf out haeld. Et betreft bier twie zn. vernulningsnaernen (Rente- 
naar 1984) daoi-as d'r Zovule van binnen in oons gebied. Een stokkien laand of 
cen streek krigt dan een bestaonde eerdriekskundige naeme, bi'jglieks deurdat 
Zoe'n buterlaanse naeme een tietien in de belangstelling ston of Zoks-zo-wat. 
Disse beide stokkies Zollen Zo nuumd weZen omreden ze kwa vorm wel wat 
hadden van Fraankrick resp. Belgie. 
Gaasterlaand (ru.) 
a. It Gastland (Naarding 1957: 45) 
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Neffens Naarding 'hooiland under Fochteloo'. Et komt neffens him van Fri. 
gas! = Ned. geest-, zandgrond, hoger gelegen stuk grond. Gaasterlaand is ok 
te beschouwen as een vernumingsnaeme naor Gaasw-land in Frieslaand (zie 
hierveur ok bi] Fraan/crie/c), mar et zol ok van et krek nuumde gast konimen 
wezen kunnen. D'r wodde turf not haeld. Et stok laand is in 1911/1912 mit een 
osseploeg en laeter mit stoomploegen anmaekt. Aachter Gaasterlaand lag een 
batte over et Diep naor de Kaanipen en Klaozinge (te zien op lop. Krt. 1927, 
feg. 5). Die was veur een pat van plaggen opzet en d'r dent de boeren zels henne 
legd en diende o.e. veur et vervoer van de melk naor de botterfebriek in 
Oosterwoolde. D'r wodde ok een prone turf over ofvoerd. HYj lag d'r vanoolds 
en is mit de ruilverkaveling opruumd. 
De Gaegelvenne (m.) 
Zie bi'j Dc Vennen. 
It Gasfiand (Naarding 1957: 45) 
Zie bi 'j Gaasterlaand. 
Gazinjetsveen (Krt. van de venen te Fochteloo 1856, R.A.) 
De grootte van disse uutgang was 50.93.50 ha. Op de kaorte (feg. 7) staot 
Gazinjets of fT. v.d. Sluisveen. Gazinjets: now niet racer mar doedertieds 
veurkommende fn. in OSt. (van Fraanse koni-of). J.T. v.d. Sluis was de eigener. 
Gemeenteweg (Not. Dorpsbelang) 
Zie bi'j Dc Helomaweg. 
Et Goorntien (m.) 
Dit stokkien laand lag aachter Et Eskenhossien naost de boerderi'je die daor 
staon het en is et goorntien van disse plaetse. Die wodde in 1656 as staldele-
type' (d.w.z. mit centraole potstal) bouwd en laeter mit de sehureruumte 
verlengd (dwasdeletype). Hi'j ston mit de kop naor et oosten. Et was een 
indrokwekkende, Zn. Saksische boereplaetse en iene van de laesten uut 00118 

gebied in oorspronkelike staot. Orn die reden is d'r een peer keer over 
publiceerd. Zo wodt hi'j beschreven in Van der Molen (1988: 21-22), daor ok 
een plattegrond in ofdrokt staot (ib. 71). In Dc Pi-iese Koerier van 5-2-1954 (H. 
van der Vliet, Saksische boerderij te Fochteloo) geft de vroegere bewoner Alle 
Kiers d'r een beschrieving van mit een protte Stell. benaemings d'r bi'j. De 
plaetse wodde in 1932 ofbreuken en d'r kwammen an weerskaanten van de weg 
twie ni'je plaetsen veur in et plak (o.e. Dc Jan Tiene Hone). 
De oolde plaetse lag een soorte van grachte omme toe, liek as om Et 
Es/cenbossien (z.d.). De plaetse wodde tientallen jaoren laank verhuurd. Bewo-
ners weren o.e. Hendrik Kiers, Wiebe Wesstra en B. Bult. Een inf. die et laand 
bruukte daor disse plaetse staon het, vertelde dat ze bi'j et ploegen an de 
liemlaoge die clan boven kwam et plak van de 'dele' nog geweer wodden 
konnen. 
Veur de alg. betekenis van goorn zie hst. III. Et woord is venial in OSt. bekend 
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Boerderi'je Noorduende fern. Kiei-s, bouwjaor 1656. 

55 



daor ct neffens et materiaol veur or Stell. Woordeboek betekent: 'klein 
kaanipien laand bi'j huus, daor aj' meerstal kalver, of soms schaopen of geiten 
in hadden: d'r zat vaeks een hooltwallegien om henne. In verkoopboekies van 
laanderijen op e F. is vaeke spraoke van 'bouw- en weiland met gorentje' of 
'een stuk tuingrond of gorentje met wallen. 
Goren (vkb. 1878, R.A., kad. nr. 1787, 1788, 1785, 1784) 
Et vkb. geft: 'De met eikels toegezaaidc Goren over of ten westen van den weg, 
met strook of boschwal ten zuiden en den westwaarts uitstrekkenden bosch-
grond, to zamen voor ongeveer 90.92 ha'. Zie veur de aig. betekenis van goien, 
gooiw hst. III. Urn de kaorte blieki dat et een langgerekt perceel is tegen de 
weg an. Et ligt met tegen de boerderi'je an, Brinkgrond en Ekkelboschje liggen 
d'r nog tussen on et is Icek as dat Ekkclbossien in gcbruuk as bosgrond. 
Misschien het et eerder we] in gebruuk west veur jongvee of zo-wat-henne. In 
de tachtiger jaoren van de veurige ieuw is in verbaand mit de crisis in de 
laandbouw een prone grond tot bos anplaant. 
Het Groot-Diep (Eekhoff 1849) 
Zie bi'j EtDiep. 
Groot-Diept (Schotanusatlas 1685) 
Zie bi'j Et Diep. 
De Groote Maw! (vkb. 1878, R.A.) 
Zie bi'j De Grote Maud (I). 
De Groote Weidefenne (vkb. 1878, R.A., kad. nr. 1814) 
Neffens et vkb. groot 12.44.60 ha. An de noord- en zuudkaante zat een wal. 
De benaeming is ems 'dubbelop', want eon fenne is allied weide. Bi'j de 
mondelinge opgiften wodde dit stok anduded mit Dc Vennen. Zie dame. Veur 
de al& bet, van fenne/venne zie hst. III. 
Groot Rijs (Krt. van Fochteloo van Rutger Sybesz 1765, R.A.) 
Tekend as een soort bossien in et hoogveengebied op 'e greens mit Drente. 
Neffens Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal is rijs: I. jong, 
dun takje, teen; 2. takkenbos. Stell. besseniries: birketakken daor as bessems 
uut maekt wodden. Zie ok bi'j Klein R'js. 
Et Grote Akkertiesstok (m.) 
Eertieds bouwlaand, now groslaand. 
De Grote Bus (m.) 
Dit is now nog allied bos vlakbi'j De Graze Zanen. In dit stok bos laggen Be/gil! 
en Fraankriek (z.d.). D'r wodden winters wel birketakken cut sneden veur et 
macken van bessems. Et stok laand hiet zo vanwegens de ligging an de 
zunnekaante van Et Eskenhassien. Veur de bet, van kaamp zie hst. Ill. 
Et Grote Dobbestok (m.) 
Een stok groslaand van vier bonder groot. Op et aende d'r van zat een dobbe. 
Bet. van do/the: zie hst. 111. Aachter dit stok haj' Et Kleine Dohbestok. 
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De groote fenne (vkb. 1907, kad. nr. 1475) 
Zie bi'j Dc Venne (I) 
Et Grote Janhofstok (m.) 
Stok groslaand an de zunnekaante van de Mardiek tegen et Diep an aachter Er 
Kleine Janhofctok. De eigener was Jan l-Iofman, eertieds hoer op !e  F. Ur leup 
een reed dear dit stok. 
De Grote Kaamp (nt) 
Zie bi'j Kamp voar huis en ok bi'j Nieuwe Kamp. 
Et Grote Mad (m.) 
Stok hujlaand bi'j de Zanen tegen et Diep an, ongeveer I ha grooL Veur de bet. 
van mad zie hst. III. 
De Grote Maod (1) (m.) 
a. de Groote Muad (vkb. 1878, R.A., kad. nr. 1603) 
Mad is een anduding veur hujlaand (SehOnfeld 1980: 85, zie ok hst. III). Dc 
maodnaemen bin op 'e F. allegeer in de buurte van et Diep te vienen. Neffens 
inf. is Grate Maod een naeme die een protte veurkomt. In elk dorp haj' neffens 
inf. weT een Grow en een Kleine Maod. IJut et vkb. uut 1878 bliekt dat disse 
maod verkoeht wodde in twie gedielten We lezen: 'Het noordelijke gedeelte 
van her stuk hooiland, dc Groote Maad' genaamd, gelegen op her noordeind. 
Dear disse Grote Maod wodde in 1895 de weg van Medhuzen of deurtrokken 
naor De Hock. De beide percelen bin neffens et vkb. groot 5.54.20 ha. Et vkb. 
nuumt veerder: 'De scheiding tusschen deze beide perceelen is in de oude 
slegge'. Vent de beL van maod zie hst. III. 
De Grote Maod (H) (m.) 
Stok hujlaand an et Zuudaende tegen et Diep an, v!akbi'j Dc Kleine Maod. 
De Grote Maoties (m.) 
Nat groslaand neffens inf. Et stok ligt niet viak an et Diep, dat et is met dudelik 
of et bier now een maod of een mad-naeme betreft. Butendat is et een wat 
vremde saemenstelling (grate in combinaosie mit een verkleinwoord). Et kan 
vanzels een gewone anduding veer hujlaand wezen. Bet. mad en maod zie hst. 
III. 
De Grote Singel (m.) 
a. Dc Laan met Opgaande Boomen en Beplanting (vkb. 1878, R.A.), Kad. ms. 
1779, 1779b, 1780 en 1781, 'alien deels'. 
b. Laan van Heeren Gezamentlijke Compagnons (vkf.) 
c. Compagtwnsla.an (schr.) 
d. Compagnonssin gel (schr.) 
Singel die lopt vanof de we.- bi'j de Appelschester Vaort langes naor et 
Zuudaende op 'e F. Daor zet hi'j him dan veerder as Dc Kleine Singel (z.d.), en 
gaot dan over in een fietspad naor et Fochteierveld en naor Raevenswoold. 
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Disse singel is oorspronkelik anlegd veur de ofvoer van de turf. Ok wodde hi'j 
de eerste helte van disse ieuw een protte bruukt veur de anvoer van terpeerde 
die mit et schip tot an Fochte]er Ver!aot brocht wodde (daor lag et schip hoge 
en dat vergemakkelikte dan et lossen). Die terpeerde is een hieleboel op de 
!anen brocht, veural an de westkaante van de Fochtelerweg. 
In et vkb. is d'r spraoke van De Laan met Opgaande Boomen en Beplanting, 
strekkende ter weerszijden tot in de s!oot van af den kunstweg tot den Brink 
(zie Brinkgrond). Disse laene was in 1878 dus nog gien deurgaonde verbiening 
mar leup 'dood' op et hiem van de boerderi'je. IJut de bi'j et vkb. heurende 
kaorte bliekt dat kot hiernao de singel ok naor de oostkaante van de weg 
deurtrokken is. D'r wodt een stroke grond daore van de verkoop uutsleuten 
'breed veertien meters, eigen aan de Gezamentlijke Compagnons voor-
noemd. Dc oppervlakte van disse laene was in 1878 1.39.60 ha. 
Tot begin disse ieuw was de singel k!aorbliekelik nog in een met at Ic beste 
start, want in et notulenboek van Dorpsbelang lezen we: 'Ook za! Dorpsbelang 
met een verzoek palen te mogen plaatsen zich riehten tot Heeren Compag-
nons, ten einde den singel voor fietsrijders en wandelaars geschikt te maken' 
(notulen 25-1-1913). In 1955 wodt de singe! deur de Heeren Compagnons te 
koop anbeuden en deur de gemiente overneumen. Zie veur de bet. van laan en 
singel list. 111. 
Et Grote Veentien (m.) 
Zie bi'j Et Qolde Veentien. 
De Grote Venue (m.) 
Zie bi'j Dc Venne (I). 
De Grote Wemebouw (m.) 
Dit is now groslaand mar eertieds was et bouw. Aanderhalf bunder. Ft stok lag 
naost Dc Kleine Wemehouw in de uutgang van Dc Wetne (z.d.). Eigener was 
Job. Hofman. 
De Grote Zanen (m.) 
Zo wodde et grootste die! van Dc Zanen nuumd. Hier weren ok Dc Kleine 
Zanen (z.d.). Disse zanen kun in een veer verleden ontstaon wezen deur 
zaandofzettings van et Groot Diep. Bet. zanen: zie last. 111. 
Haarm Postenkoelen (m.) 
Dit is: de koele van Haarm Post. Ft plak is met meer percies nao te gaon mar 
et meet argens west hebben in de Sos Uutgang (zie feg. 7). Haarm Post was 
boer op 'e F. en daorbi'j de beheerder van et turfveld van de Heeren Heloma. 
Dit laand wodde veur een pat anmaekt nut leegvene, vandaor misschien dat d'r 
spraoke is van een koele. Posten: een genitiefvorm met -en is in et Steil. 
gebrukelik. Ok: Sultenvenne. Ste!!. koele = Ned. kuil. 
De Haeverkaamp (m.) 
Stok grOs!aand an de zunnekaante van de Mardiek aachter Dc Kooikaarnp. Ur 
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gruuide wilde haever (Ned. zachte dravik) in, een grössoort, vent do boeren 
eon soort ontuug. 
Et Haeverkaampien (m.) 
Stok groslaand daor wilde haever in gruuide. Mos neffens ml. op 0  tied rni'jd 
wodden, aanders wodde et grOs d'r hielendal deur overwoekerd. Zie ok bij De 
Ilaeverkaamp. 
Halfmad in (de) Heinenmaad (vkb. 1878, R.A., vkb. G.A. 1892, kad. iw. 1813, 
1820) 
Neffens vkb. uut 1878 hujlaand. De grootte is 55 a en 20 ca De koper van et stok 
is Klaas Jongsma. In et vkb. uut 1892 (angaonde een grösverkopinge van 22 
juni) staot: Voor  den H.W.G. 1-leer R. Baron van Lijnden (die bet et stok dan 
bliekber in eigendom): 'Halfmad in de Heinenmaad' genaamd. Percelen ( ... ) 
mocten uitweg nemen op den straatwcg. To bevragen bij K!aas Jongsma.' Bi'j 
de mondelinge opgiften was Dc He! nkaamp, daor lichtkaans ok disse Heinen-
maad mit anduded wodde. Zie daore. Bet. mad: zie hst. 111. 
Haverland(vkb. 1878,R.A.,kaWnr. 1800 en 1799) 
In et vkb. staot et omschreven as: 'Bouwland .... hebbende eenigen Hoschgrond 
op de zuidwesthoek en Oude Reed fangs den noordkant, te zamen voor 
ongeveer 1.58.60 ha'. Dc naeme zal slaon op e verbouw van haever. D'r wodt 
warschienlik niet mit anduded dat d'r, krek as bij Dc Haeverkaamp, wilde 
haever of zoks gruuide. 
Heereweg (vkf.) 
Zie bi j Dc Focluelerweg. 
Heijnen Maet (koopbrief 16 april 1679. R.A.) 
Zie bij Dc Heinkoamp. 
De Heinkaamp (m.) 
a. Heijnen Man (koopbrief 16 april 1679, R.A.) 
b. Heynen Maedt (koopbrief 23 april 1688, R.A.) 
c. HetHalfrnad in (Dc) Heinenmaad (vkb. R.A. 1878, vkb. G.A. 1892) 
Dc koopbrieven gaon over ankopen van Augustinus Lycklama a Nijcholt in 
Appelsche. In die van 16 april 1679 is d'r spraoke van een gelijke part van twee 
roeden en twee voet hooijlandt gelegen in Heijnen macI over het Diep aan de 
Vochtelinger egge. In de koopbrief van 23 april 1688 staot: een vijfte part van 
een vijfte part van een half arve landts en daaronder begrepen gelijcke part van 
twee roeden ende twee voet hooijiandt in Heynen Maedt, leggende over bet 
Diep aan Vochtelinger egge. Neffens Mulder (1981: 9) laggen de zoolsteden 
(stembebbende plaatsen) in Aekinge en de omschrieving van de beide stokkcn 
moet dos van hier uut zien  wodden (Aekinge ligt westelik van Hoog-
Appelsche). Uut de ornschrieving in et vkb. uut 1878 (twie ieuwen laeter dus) 
en uut de kaorte die daor bij maekt is, bliekt de ligging van et stok, naemelik 
tegen de Compagnonsvaort en tegen Appelsche an (zie ok leg. 9). Dat et Diep 
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eertieds veerder leup as tot de Compagnonsvaort van vandaege-de-dag, 
zaggen we at op 'e kaorten van Schotanus en Eekhoff (op 'e Iaeste to zien an 
de kavellijnen op de Appelschester maoden, mar out de omschrieving Ieogen  
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Jèg. 9. Ged. kaorte vkb. 1878. Dc kavels lopen over de Vaw-t op et 'Qolde Diep'. 

Ondet-in: Et Haifinad in de Heinenmad. 

de over het Diep aan de Vochtelinger egge', zien vanaut Aekinge, weten we 
now dus ok dat et Diep ems nog veerder naor Appelsche toe zien 'bron' hadde. 



Zie ok bi'j Et Diep en list. I. 
HeijnenlHeynen is ofleid van een persoonsnaeme maj' annernen. Neffens 
Mulder (1981: 78) is et adjectief Vochtelinger een typisch Stell. verschiensel: 
een adjectief van een plaknaeme deur et aachtervoegsel -ing; et zol gaon om de 
ofleiding van De Vogtel via Vogteling tot Vochtelinger. Tegenwoordig is et 
adjectief van Fochteloo liekewel Fochteler: Et Fochtelervene, De Fochteler 
Title. Inwoners van et dOrp wo'n dour oolderen liekewel allied anduded as 
Fochtelgers. Mn]. egge (ecke, hegge), nod. egge, ofri. eg, ig = o.e. spitse punte, 
scharpe kaant, hoeke; kaant of greens, on in een bepaolde betekenis: hoekien 
laand, kaampien (Mn]. Wb. II: 584-585). Neffens et Gr. Wb. betekent eg, egge 
in de Veenkolonies: raand ('Zai wonen op de egge van `t Iaand' = op de 
greens). Bi'j Stienwiek hej' De Lege Egge. Ok in or Stell. is of woord 'egge' = 
hoe/c, kaant nog bekend in de uutdrokking: 'in alle hoekies on eggies' (mate-
riaol Stell. Woordeboek). Zie ok bi'j Et Diep en Halfmad in (de) Heinenmaad. 
Veur de bet. van mad, kaump en maad zie list. IIl. 
De Heinenmaad (vkb.) 
Zie bi'j De Heinkaamp. 
Heloma-hoeve (m.) 
Disse boerderi'je is bouwd in 1913. Hi'j kwam in 't plak veur een Saksische 
boerderi'je uut 1722 die in dat jaor ofbreuken wodde (zie Et Oolde Huusstee 
11). De plaetse was eigendom van de Heeren Heloma, die nog twie plaetsen en 
laanderi'jen op 'e F. in eigendom hadden. 
Heloma Streek (I) (Krt van de venen to Fochteloo 1856, R.A.) 
a. Noorde-streek (Kaart van de venen to Fochteloo 1856, R.A) 
Zie feg. 7. D'r bin twie uutgangen mit de naeme Heloma Streek. Vandaor bi'j 
disse de toevoeging Noorderstreek. De grootte van disse uutgang was 28.60.30 
ha. Veur de bet. van streek zie list. III. 
Heloma Streek (H) (tat. van de venen to Fochteloo 1856, R.A.) 
Veneuutgang. D'r bin twie verschillende uutgangen mit disse naeme. Neffens 
de kaorte (feg. 7) 42.64.90 ha groot. 
De Helomaweg 
a. Jardingerweg (m.) 
b. gemienteweg (not. Dorpsbelang) 
De naeme Helomaweg is ofleided van de 'Heeren Heloma' die bier een tal 
uutgangen verse in eigendom hadden (zie feg. 7). De naeme is officieel in de 
zeuventiger jaoren geven an een reed die bekend ston as Jardingerweg omre-
den hi'j naor et Jardingerveen leup. Dat veld bet mit de weg jaorenlaank 
eigendom west van de gentiente OSt. Vandaor dan ok: gemienteweg. In 1955 
wodde die weg verhadded. 
De Heugte (I) (m.) 
Aachterste stok van een tal stokken laand die bi'j De Willemshoeve heurden 
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(z.d.) doe die flog an de oostkaante van de Fochtelerweg ston. Et stok laand was 
zowat zeuven bander groot. Steil. heugte = Ned. hoogte. 
De Heugte (II) (m.) 
Stok laand aachter tegen Dc Vogelrijd an. Steil. heugte = Ned. hoogte. Zoas in 
hst. I uutstokt is, lopt d'r oostelik van de weg dew DF een heugte. Ur staon nog 
de hieltied wat huzen en boerderi'jen op. Lertieds bin dat d'r meet west. 
Heynen Maedt (koopbrief 23 april 1688, RA) 
Zie bi'j De Heinkaamp. 
De Hoek (schr. m.) 
a. Dc Drie/joek (vkb.) 
Naeme veur de driesprong van de weg deur DP mit de weg naor Oosterwoolde. 
Et gehiel bet nog altied de vorm van cen driehoek. Kefd Er Korhoen daore 
hiette tot veur kot nog Dc Hock. Et is rond 1930 bouwd. Bruggen het d'r lange 
winkelman/kefdbaos west. 

Dc Hock otndehi7 1925. 

De Hof (I) (m.) 
Hiem bi'j een boerderi'je. Veur de bet. van /zofzie hst. 111. 
De Hof (II) (m.) 
Stok laand vlakbi'j een boerderi'je. Veur de bet. van hofzie hst. III. 
Et Hoffien (m.) 
Stok laand an de noordkaante van een boerderi'je. Veur de bet. van hof zie list. 
III. Dc naeme Hoffien komt in OSt. at veur in de zeuventiende ieuw. Op 21 
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feberwaori 1637 kocht Hendrick Wiltinge een ackertyn boulant mede aldaar 
toe Aekinge gelegen genaemt bet Hoffien (Proclarnatieboeken Ost. R.A., zie 
ok Mulder 1980: 167). De boerderi'je (fl. nr. 14) daor dit Hoffien' (van DF) bi'j 
heurt wodde op 27 juni 1861 kocht deur de Compagnons, die him in 1887 weer 
verkopen. Bewoner doe was Sipke Jans Hof, laeter zat de fern. Oosterkamp d'r 
op, en now de fem. Van Gastel (Zuudaende 66). In et vkb. lezen we: Het 
Hornleger bij de weduwe Hof in gebruik, bestaande in huizinge, schuur, 
schaapskooi en verder getimmerte, met erf, hof en brink, kad. ms. 1794 en 
1795, te zamen voor 70 a, 40 ca. 
De loge Bouw (m.) 
Groslaand, eertieds bouwlaand; et lag wat hoge, neffens de Top. krt. 1923 (feg. 
5) 7,8 m. N.A.P. 
De Hoge Kaamp (I) (m.) 
Stok laand tussen de weg dent DF en et Diep. D'r gong eertieds een reed van 
de weg of naor toe en d'r ston doe ok cen husien. Aachter dit husien haj' Dc 
Peerdevenne. 
De Hoge Kaamp (II) (m.) 
Stok laand an et Zuudaende tegen de weg an, naost Ft Lokaal (Ned. Herv. 
Kapel). Hieraachter lag De Grote Wemehouw. 
De Hoge Kaamp (III) (m.) 
Stok groslaand an de noordkaante van de Heloma-hoeve. As et an de over-
kaante van de weg te nat was, dan kwarnmen de koenen in dit stok. 
De loge Kaamp (IV) (m.) 
Stok laand an de noordkaante van een boerderi'je op et Noordaende. De Top. 
Ict. 1923 (feg. 5) geft an dat et bier hoge is. 
De Honderd Bunder (schr.) 
Popping (1935: 43) nuumt disse naeme. Et stok laand zol te vienen wezen an 
et aende van Dc Kleine Singel daor as de restaanten van et oerwoold an de 
oppervlakte kwammen (zie Qerhos). De naeme wodt veerder nargens antrof-
fen. Liekewel hej' a! Dc Tachtig Bunder. D'r het warschienlik verwarring west 
mit die naeme. 
Het Hooge Rit (Schotanus 1739, zn. Vegelinkaart) 
Dc naeme komt alliend op disse kaorte vent. De anduding staot tegen de 
greens mit Drente an een aentien onder de Bongheer. 
boy Landen (Schotanusatlas 1685) 
Anduding op 'e kaorte van Schotanus tegen et Diep an. Schotanus nuumt de 
hujianen van DF alliend op et noordaende, mar ze bin d'r vanzels langs et hiele 
Diep west. 
De Huusmaod (m.) 
Stok laand op 'e hoeke van et Diep mit West (de weg naor Oosterwoolde). Et 
bet altied bi'j de Heloma-Hoeve heurd, vandaor warschienlilc de naeme. Bet. 
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,naod: zie hst. 111. 
De Jezen (vkb. 1878, R.A., kad. nr. 1818) 
'Fennegrond' neffens et vkb., 4.26.40 ha grooL Neffens Beetstra (1987) is ies: 
'flnn&, dos weilaand. Lichtkaans ok Stoll. veur Ned. ees(ter), territoir, afgeba-
kend terrein, beheersgebied (WNT), vgl. Fri.]/ster, omheinde me]kplaats. Vgl. 
ok ies: complex laand, Jos Iaand (Moorman 1956). Dc Jezen ligt tegen Appel-
sche an en is ems een pat van et grote venncgebied daore. Zie ok bi'j Dc 
Vennen. 
De Jacoba Hoeve (m.) 
Naerne veur een boerderi'je an et Zuudaende tegen Appelsche an. De naeme 
komt van Jacoba Reinders, trouwd mit de verveender 1-lendrik Reinders. De 
boerderi 'je is bouwd in 1925. De fern. Prakken het d'r een hide poze woond, 
Iaeter kwam de fem. Johannink dr to wonen. Zie ok bi'j: Dc Reinderswie/c. 
Et Jan Frankenstok (ni.) 
Dit was een pat van De Folder (z.d.). De naerne komt van Jan Franke van 
Wepercn die eigener was. 
Jan Hof huis Uitgang (Kit van de venen to Fochteloo 1856, R.A.) 
Zie feg. 7. Grootte van de uutgang was 95.09.20 ha. Bewoner van de plaetse fl. 
nr. 14 in 1878 was Sipke Jans Hot Dc plaetse ston in disse uutgang. 
Jan Hofs Venne (Krt. van de venen to Fochteloo 1856, R.A.) 
Disse uutgang was 121.00.68 ha groot. Zie feg. 7. Venne betekent hier war-
schienlik niet 'weilaand, mar 'venegrond. In 1878 was Sipke Jars Hof bewoner 
van de plaetse II. nr. 14. Et was doe an de oostkaante van de Fochtelerweg haost 
nog allemaole 'onlaand'. Zie veur de bet. van venne hst. 111. 
Jan Koopmansbossien (rn) 
Een flog allied bestaond bossien an de ontslutingsweg de Vogelrijd. De naeme 
komt van Johannes Koopmans, indertied hoer op 'e F. Die woonde daor now 
de fem. Johan Oosterkamp woont (Zuudaende 19). Et lag in et.Jan Koopmans-
veltien (z.d.). 
Jan Koopmansveltien (rn.) 
Naerne veur een stokkien heideveld aachter de schoele out. Op de Top. hi. nut 
1927 (feg. 6) is flog to zien dat et doe veld was. Ft Jan Koopmanshossien ligt in 
dit veld. 
Jan Tiene Boeve (m.) 
Naerne op een boerderi'je an et Noordaende. De naerne is een saernenstelling 
van de pn. van de vroegere bewoners Jan Bruggink on Tiene Kiers. 
Jardinga-veen (schr.) 
Zie bi'j Etfardingerveld. 
Jardinga-veld (Ow. 18-1 -1925) 
Zie hi 'j Et Jardingerveld. 
Et Jardingerveen (m., Eekhoff 1849, Krt. van de venen to Fochteloo 1856, 
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R.A.) 
Zie bi'j Et.fardingerveld. 
Et Jardingerveld (m.) 
a. Jardingerveen (m., Eekhoff 1849, Kit van de venen te Fochteloo 1856, R.A.) 
b. Jardinga-veen (sclir.) 
c. Jardinga-veld (Ow. 18-1-1925) 
Zie feg. 7. Neffens disse kaorte is et veld van Augustinus Lycklama a Nijeholt 
en Van Weperen. De grootte was doe 26.90.10 ha. Et Jardingerveld was 
(laeter) een strook heideveld en vene van zoe'n 100 a 150 meter bried an de 
zunnekaante van de Helomaweg van now. Et veld begon zoe'n 150 meter vanof 
de we.- deur DF aachter de (woon-)bocrderi'je die d'r now nog is en leup deur 
tot an de Bongheer. 
In 1925 wodt de gemiente eigener veur 2775 gulden naodat et waetersehop 
Boven-Tjonger d'r beslag op leggen laoten had en d'r een gerechtelike verkoop 
volgde. Dit was gebeurd omreden d'r glen waeterschopslasten meer betacid 
wodden en et met dudelik was wie de eigeners weren. In de loop van de jaoren 
was d'r o.e. deur verarving en onderlinge verkoop cen situaosic ontstaon 
waorin een protte meensken eigendomsrechten in dit veld gellen leuten en 
staongan was et gemienschoppelik bezit wodden. Gevoig was dat d'r deur 
pattie nieensken turf steuken wodde, d'r inkelde busies bouwd wodden en d'r 
stokken van anmaekt wodden. Toegelieke mit disse ankoop besleut de gemien-
te d'r 6 hectare van te verkopen an M. v.d. Veen, veur 2000 gulden. De turf die 
d'r steuken wodde was met van de alderbeste kwaliteit. 
Et is niet bekend waor de naeme vandaon komt. Bi'j Oosterwoo!de hej' een 
buurtschop mit de naeme .Iardinge. Daor heurde vanoolds ok een .Jardingerveld 
bi'j (Grouwstra 1990: deel 3: 23) mar dat is met dit Jardingerveld van DF. 
Lichtkaans het et unit eigendom west van iene van de boeren van Jardinge. Bet. 
veld en veen: hst. III. 
Van Weperen was begin disse ieuw nog elgener van dit veld. 
De Jardingerweg (ni.) 
Oolde naeme veur Dc Helornaweg (z.d.). Zie ok bi'j .Tardingerveld. 
Et Jeudekarkhof (m.) 
Stok laand op et Zuudaende-west aachter Dc Hoge Bouw. Et gong om een roeg 
stok Iaand mit allemaole hoogten en bulten'. Steil. Jeude is Ned. Jood. 
De Kaamp bi'j Haarm Betten (ni.) 
An de oostkaante van de Hoek op 'e F. stonnen eertieds een peer busies een 
aentien aaehteruut (zie lop. Krt. 1923, leg. 5). Ft stok Iaand lag bi'j iene van 
die busies aachter Et On/dc 1-luusstee (11). 
De Kaamp bi'j Trien (m.) 
Kaamp bi'j een husien een aentien aachteruut an de oostkaante van de Hoek. 
Trien is een pn. Een eerdere bewoner was Sent Baron. 
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de (groote) kamp (Ow. juni 1923) 
Adverteensie 1923: 'IJit de hand to huur, bet gras op de kamp to Fochteloo, 
groot ongeveer 1000 oude roeden, to bevragen bij den eigenaar B.L. Jansen to 
Oosterwolde. Ow. 1924: Zeer billijk to koop her gras op de groote kamp to 
Fochteloo, eigen en te bevragen bij B.L. Jansen to Oosterwolde. Missehien 
etzelde stok as Boy/ce Jaansenkaamp of De Grote Kaarnp? Zie daore. 
Kamp achier huis (vkb. 1878, R.A., kad. nr. 1796 tIm 1799) 
Neffens et vkb. 'greide..., met goren in bewailing op noordoosthoek, wal ten 
westen en Oude Reed langs den noordkant, to zamen voor ongeveer 2.52.40 
ha'. De kaamp lag direkt aachter de boerderi'je van Sipke Jans Hof. Zie ok bi'j 
Et Hoff len. 
Kamp Oranje (m.) 
Zie: Et Veurste Kamp. 
Kamp voor huis (vkb. 1878, R.A., kad nr. 1792/93) 
a. Dc Grote Kaamp (m.) 
In et vkb. lezen we: 'Dc kamp greide over den weg. 'Kamp voor huis' genaamd, 
met de heide ter gelijkc breedte er achter, alzoo strekkende van den Fochte-
lerweg ten westen tot de oude veenseheiding ten oosten, to zamen voor 
ongeveer 2.27. 10 ha.' Dc plaetselike benaeming zal Kaanp veur (a) huus west 
hebben. Bliekber zat dr in 1878 nog een nog met anmaekt stok heide mit vene 
dichte an de oostkaante van de Fochtelerweg. Laeter (m.): Dc Grote Kawnp. 
Zie ok bij Nieuwe Kemp. 
Kamp Ybenheer (m.) 
Zie: Et Aachterste Kemp. Zie ok: Et Yhenheer 
El Karkekaampien (m.) 
Dit kaampien het lange in eigendom west van de karke. Mit de Ruilverkave-
ling wodde alle laand van de karke naorDe Leiden plaetst. Dit stok lag zudelik 
van Dc Koolkaatnp on Dc Haeverkaarnp. 
Et Karkepad (m.) 
a. her voetpad (vkf. 1825) 
An de oost- liekewel as an de westkaante van de Fochtelerweg leup eertieds 
een voetpad (die an de westkaante is op de kaorte van Eekhoff mit een stippel-
lijntien angeven). Dit karkepad leup deur Dc Venne (I) aachter Medhuzen 
langes naor Oosterwoolde. De overgang over et Diep was in de Schepers Uut-
gang. 1-her kwammen doedertieden twie paeden bij mekeer. Die van et 
nooiden of begon omdebi'j daor as now de boerderi'je an de Veenweg is. 
Neffens inf. was in koopakten opneumen dat d'rjaorliks iene gulden veur recht 
van overpad betaeld wodden mos. Zie ok hst. 1. Mit de ruilverkaveling bin de 
karkepaeden kommen te vervalen. 
Het Kerkeland (vkb. 1895 GA., kad. nr. 1630) 
a. Bet Kerkiand (vkf. Jubileumnummer Dorpsblad Fochteloo, december 1988, 



Tekening van J. Stellingwerf 

kad. nr. 1635) 
Op 2 april 1895 wodde veur de uutbreiding van et karkhof een stok laand 
daortegenover ankochi veur f 85,--. Et stok wodde kocht OP een veiling en was 
ofkomstig van de wedevrouw en arven Lenze 1-lendrikus Koopmans. In et 
koophewies staot et as volgt omschreven: 'Een stuk bouwland ten westen vah - 
en aan den Fochteloo Weg te Fochteloo, in het zoogenaamde 'Kerkland'.' De 
grootte was vier en negentig are zestig centiare. In et vkb. uut et Gerniente-
archief ('publieke verkoping van eene zathe en landen OP Terwisscha te 
Appelscha en van losse landen onder Oosterwolde en Fochteloo voor Andries 
Jans van Rozen' in 1895) lezen we: 'Een stuk Boschgrond in bet zogenaamde 
'Kerkeland' te Fochteloo, groot 0.78.40 H.; hebbende ten N. den heer Smilda, 
ten 0. fam. Koopmans en ten Z. Jan Bruggink. Belast met dam en schutting in 
den zuidoosthoek tegen den grond van Bruggink, waarop dit pqrceel de reed 
heeft naar en van den weg'. Dc beide stokken laggen naost mekeer. 
De Kerkeakker (Rek. Kerkvoogdij 1912) 
De ligging is niet bekend. Huurder dat jaor was C. Kraan, in 1920: R. Heida. 
Het Kerkiand (vkf., Jubileumnummer Dorpsblad Fochteloo, december 1988, 
kad. nr. 1635) 
Zie bi 'j Her Kerkeland. 
Kiers Uitgang (Krt. van de venen te Fochteloo t856, R.A.) 
De grootte van disse uutgang was 57.46.50 ha. Zie feg. 7. De naeme komt van 
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A. Kiers. Neffens de 11. coh. van 1828 weren eigeners van nr. 2 APe en Hendrik 
Abels Kiers. Veur de bet, van uutgang zie hst. III. 
De Kleine Bos (m.) 
Zie bi'j Dc fvliddense Boskaamp. 
Et Kleine Dobbestok (nt) 
Veur in dit stok iaand zat een dobbe. Veur de bet. van dobbe zie hst. III. Et stok 
ligt aachter Et Grote Dobbestok. 
Et Kleine Janhofstok (m.) 
Stok groslaand an de Mardiek aachter Dc Koolkuamp en Dc Haeverkaomp en 
veur Et Grote Janhofstok. De eigener certieds was Jan Flofman, boer op 'e F. 
D'r leap een reed dear dit stok henne. 
De Kleine Maod (m.) 
Stok hujlaand van 3 ha tegen et Diep an naost Dc Gm/c Mood (II). Et lag in 
twie stokken. Inf. hadde et over !-IoJinans Kleine Mood en Johannes Koopmans 
Kleine Mood. Neffens een inf. bin de naemen Grote en Kleine Mood hiel 
algemien. In elk dörp hay wel een grote en een kleine maod. Bet, mood zie hst. 
III. 
De Kleine Maoties (m.) 
Stok grOslaand van iene bander groot tussen Dc Grote Moot/es en Dc Grate 
Venne an et Noordaende. Veur mood en venne zic hst. III. 
De Kleine Singe! (m.) 
Onder disse naeme zet de Grote Singe! (z.d.) him veerder an de oostkaante van 
de weg dear DF. Nao een peer honderd meter gaot de weg over in een fietspad 
richting Raevenswoold en Fochtelervene. 
Het Kleine Veen (Noorderbreedte, !Oejrg. or. 5, 1986) 
Neffens dit tiedschrift (themanommer Fochte!ervene) wodt et stok netuurge- 
bied an de westkaant van de weg Appelsche-Veenhuzen (Fochtelooerveen) of- 
ficieel zo nuumd. 
Et Kleine Veentien (m.) 
Zie bi'j Et Oo/de Veennen. 
Kleine Veidje (Krt. van de venen te Fochteloo 1856, R.A.) 
Zie leg. 7. De uutgang was 47. 27.20 ha. Zie ok bi'j Et Ve/t/en. 
Be Kleine Ve!dv!akte (m.) 
Naeme veur een leegte in een stok heideveld aachter de schoele. Et ston bij de 
winterdag wel Cs onder waeter. Dr wodde ok wel op scheuvellopen. Dr 
gruuiden een protte vliegevangers (zunnedauw) en blauwe k!okkies (gentia- 
nen). 
De Kleine Venne (m.) 
Stok laand veur Dc Kleine Moot/es. Ongeveer een bander. 
Be Kleine Wemebouw (m.) 
Eertieds bouwlaand, ongeveer iene bander groot. De eigener was Job. Hof- 
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man. Et lag naost De Grote Wemebouw in de uutgang van de Weme. Zie daore. 
Zie ok bi'j Weme. 
De Kleine Zanen (m.) 
Pat van de Zanen daor as ok De Grote Zanen te vienen weren. Zie daore. Bet. 
van Zanen zie hst. III. 
Klein Fennigje (vkb. 1907, kad. nr. 1479) 
Zie bi'j Et Vennegien. 
Klein Rijs (Kit. van Fochteloo van Rutger Sybesz 1765, R.A.) 
Dc naeme staot in et hoogvenegebied, dr bin een peer boompies bi'j tekend. 
Zie bi'j Groot Ri/s. 
De KIinke (m.) 
Ben plak in et hoogvenegebicd. Neffens Crompvoets (1981; 310) is k/ink: Stuk 
land ter grootte van een veenplaats, afgeleid van klinken, 'het vast, stevig 
compact worden van de grond door indroging', vgl. inklinken, beklinken. 
Neffens et WNT (VII 4097 bet. IX) is k/ink 'In de veengraverij: dat gedeelte 
kantveen hetwelk zonder alt of in te springen rechtlijnig wordt vergraven 
( ... )Bij ieder agebroken perceel, Mink, hak of onderdeel daarvan, al naar 
gelang de vervener ver!angt her percee! aftedeelen ( ... ) meet dit paaltje (...) in 
den grond worden gedreven. Van onbekende oorsprong.' 
Knoltenkamp (Krt. van Fochteloo door Rutger Sybesz 1765, R.A., Eekhoff 
1849, Kit, van de venen te Fochteloo 1856, R.A.) 
De naeme komt a! year in 1765. Zie feg. 4, 6 en 7. De uutgang is 65.36.40 ha 
groot. Hi'j Iigt krek an de noordkaante van de Helomaweg van vandaege-de-
dag. Et is met dudelik waor de naeme weg komt. Het disse uutgang ooit bi'j De 
Knolle (ten n. van DF) heurd? Hi'j greenst dr liekewel met percies an, want 
d'r liggen nog twie uutgangen tussen. Knot wodt rekend tot de ingweoonse 
(kustgermaanse) woorden en betekent: hoogte, heuveltje, kleine rending of 
verheffing van de grond. Vgl. et Nd. Will = ronde heuvel. De Kni5lle Iigt hoge 
en et is bekend dat et gebied in de prehistoric al bewoond wodde. 
In disse uutgang wodden deur H.J. Popping in de twintiger jaoren (aachter de 
boerderi'je daor now de fem. Noomen woont, Noordaende 28) resten van be-
woning vunnen, warschien!ik daterende nut de vroege middelieuwen (zie ok 
hst. I). 
De Koeakkers (m., vkb. 1878, R.A., kad. nr. 1764, diels) 
Stok !aand an de noordkaante van de Grote Singe!. Bouwlaand en greide 
neffens et vkb., 2.40 ha groot. An de zuudkaante zat een wallegien. Ben war 
minder gebruke!ike anduding veur groslaand, want akker dudet meerstal op 
bouwlaand. Bi'j de mondclinge opgiften wodde dit stok (mit Dc Middeiheer) ok 
anduded as Dc Koelanen. Zie ok daore. 
Be Koeakkerfies (m.) 
Stok laand an et Noordaende aachter De Hoge Kaamp (III). De naeme is weer 



wat eigenaorig, krek as bi'j De Koeak/cers. Ommes akker is een anduding veur 
bouwlaand en daor het hier nooit spraoke van west. Et was alLied weide. Ur 
laggen wat sleggies in (een slegge is een leegte). 
Be Koelanen (m.) 
Stok laand an de noordkaarite van de Grote Singel krek ondcr Dc Koea/ckers. 
Zo te zien deurgaons in gebruuk as weide veur de koenen. Op de Top. krt. van 
1927 (feg. 6) is te zien dat hier nogal wat boswallegies liggen. Koelanen bin in 
et algemien vaeke andudings veur plakken daor in et verleden de koenen van 
meerdere hoerderi'jen in weided wodden, nieerstal deur de geschikthied van 
et laand daorveur. Et is niet bekend as disse situaosic op !e  F. ok ooit bestaon 
het. Een pat van disse Koelanen ston in de veurige ieuw bekend as Dc 
Middclhaer. Zie ok daore. 
De Kooi (m.) 
'Stok verzeupen wildernis' neffens inf. Een natte wildbegruuide leegte in Et 
Yhenheer. De naeme dot daenken an een viever daor enten in vongen wodden 
mar daor bet bier veur zovcer bekend nooit spraoke van west. 
De Koolkaamp (m.) 
Stok hoge legen grOslaand an de Mardiek. Ft is niet bekend as d'r kool of zoks 
op verbouwd wodde. De Jong (1962: 53) nuumt onder Oosterwoolde Kool-
kampshosje mar hi'j het glen verklaoring. Neffens him komt de naeme 
Koolkamp ok onder Wolvege veur zonder dat d'r spraoke is van de verbouw 
van kool. 1-li'j daenkt dat et een moerasplaante wezen kan. Ok onder de 
veldnaemen van Donkcrbroek (Bloemhoff-De Bruijn 1984: 35) kommen we 
twie keer een Koolkaamp tegen. As verklaoring staot nuumd: 'Dit zal een 
kaampe west hebben daor vroeger kool verbouwd wodde'. Neffens Spahr van 
der Hoek en Postma (1952: 612) wodde d'r langs de warren (een soort van 
dieken) in et Grunningerlaand vaeke kool verbouwd omreden de vaeke 
liemachtige grond uut de sloden naost disse warren over et laand verspreided 
wodde. Missehien gebeurde zoks ok an de Mardiek en is zo de naeme 
Koolkaamp ontstaon. 
Koopmans Uitgang (Krt. van de venen te Fochteloo 1856, R.A.) 
Zie feg. 7. De grootte van de uutgang is 87.60.40 ha. De naeme komt van 
Hendrik Lenzes Koopmans. Die was neffens de fl. cok. van 1828 mit-eigener 
van et Hornleger met bouw-, weid- en hooiland or. 6. Vent de bet, van uutgang 
zie hst. 111. 
De Kotte Akkers mit et Veentien (m.) 
Stok laand tussen et Zuudaende en et Diep. Et veentien is d'r vanzels allange 
niet meet. Ft is now allegeer gröslaand. 
De Kuindermaad (huurcontract 1848, R.A.) 
In een huurcontract tussen Baronesse van Lynden en Jan Jars Hof lezen we: 
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'...verklarcn bij doze met elkander gemaakt to hebben navolgend Contract van 
Ver- en inhuring van een Zathe on Landen met huizinge cum annexis staande 
en gelegen to Vochteloo zijnde de huizinge gekwoteerd met no 1, bestaande de 
landen in negen bunders achttien roeden bouwland, vijftien bunders dertig 
roeden schapeveld of heide, en twee bunder vijfenzeventig roeden hooiland, 
benevens nog een losse uitgang, bij deze zathe gelegen, negen bunder achttien 
roeden Weidland, vijfticn bunders dertig roeden Schapeveld of heide en een 
bunder lion roeden hooiland, en eindelijk nog vier bunder veertig roeden 
hooiland de Kuinderrnaad (mien kursivering, 0. de V.) genaamd on twee 
bunders vijfenzeventig roeden hooiland bij de zoogenaarnde Maaddijk alles 
zoodanig bij den huurder wordt bewoond on gebruikt.' 
Um de gegevens wodt de Egging van or stok met dudelik. Keunder is de Stell. 
benaeming veur Kuinder of Dc Tjonger. Et liekt een wat vremde benueming 
veur een stok hujlaand op 'e F. Et Groot Diep vormt liekewel een boverloop 
van de Kuunder. We troffen in koopakten uut 1700 on 1708 bij de begreenzing 
an: 'ten westen de rivier de Kuinder (Cuijnder)', dat misschien wodde et Groot 
Dicp ok we! zo anduded en is Kuundermaod nog niet zo vremd. Bet. rnaad: zie 
hst. III. 
Et Laand van Jarings (m.) 
Stokkien laand bij de Fochtelersluus. Ur wodde een protte Zn. terpeerde op 
brocht. In de Toestand in de Provincie over et jaor 1899 lezen we: 'Aan H.K. 
Goiter to Fochteloo, verleenden wij (Gedeputeerde Staten OdV) met ingang 
van 12 mei eervol ontslag uit zijne betrekking van sluiswachter aan het 
Fochtelooerverlaat. In zijne plaats stelden wij aan S. Jarings to Makkinga, op 
eenc jaarwedde van 1200,--, met genot van vrije woning met schuur, erf en vier 
perceeltjes land, ter gezamenlijke grootte van 2.66.40 ha.' 
1k Laan met Opgaande Boomen en Beplanting (vkb. 1878, R.A., kad. nr. 1779, 
1779b, 1780, 1781, 'allen deels') 
Zie bij Dc Grote Singel. 
Laan van Heeren Gezamentlijke Compagnons (vktl) 
Zie bij De Genre Sin gel. 
De Laeke (B.B.) 
In de Benificiaalboeken van DF wodt wat de karkelike inkomsten van et ddrp 
angaot o.e. op,-even: 'In Abel Benens landt drye roeden, elcke roede getaxiert 
op anderhalue stunt. Eon dachniat buyten de Laeke.' Dc ligging is onbekend. 
Et toponiem komt ok veerder in gien inkelde bron veur. Neffens Schonfeld 
(1955: 181 e.v.) is leek een netuurlike waeterloop en heurt et bij et w.w. leken 
dat 'druppelen, doorsijpelen' betekent. Ft heurt bij de weinige Zn. Noordzee-
gerrnaanse woorden in oonze streken en et staot naost laak dat dezelde 
betekenis bet. De mnl. vorm is lake en die verschient riegelmaotig in de bet. van 
'greenswaeter', in et oosten van et laand ok in de bet. van 'greens'. In Overiessel 
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is bgl. Dc Driftlaken de greens mit Drente en bi'j Dwingel vienen we de 
Ivoord/ake en de Rustlake. In de Overiesselse niarkeboeken kommen we 
loeken verschillende keren tegen in de bet, van limiet' of scheijdinge' Li 
woord kon dus -zo to zien ok overgaon op laand dat een greens vormde. Neffens 
Schonfeld (1955: 257) gebeurde et vaeke dat woorden die een waeter anduden 
de bet. kregen van greens, scheiding. Neffens et MnI. Wb. is de bet. van et zelfst. 
nw. lake: gebrek, mankement, smet of viek, en wodt et woord ok wel bruukt in 
de An van ongunstige toestand. Neffens et Nederlands Etym. Wb. van Dc Vries 
(197 1) is lake Middelnederlaans on betekent et poet, plas, waterloop of heck. 

Feest hill  gelegenhied van de eupening van de straotweg, 1920. 

De Laene (m.) 
Naeme your een onverhad pad dat van de Fochtelerweg of richting Fochteler-
veld leup. Op do top. krt. van 1923 (feg. 5) is to zion dat hier verspreid een 
achttal huzen stonnen on dat d'r meet van zokke paeden et void in leupen. 
Laeter woddo hier de ontsiutingsweg mit de naeme Vogelrijd aniegd die mit 
een bochte op de Fochteierweg uutkomt. Doe et nog laene was, was or een 
vervolg van de Mardiek (now nog to zion an de riegel bomen in et laand in et 
verlengde van de Mardiek). Bet. laene: zie hst. III. 
De Lamiet (Arch. van i-Ieloma nr. 231, 1883, R.A.) 
a. Dc Liinigtscheidinge (van Drente) (vkf. 1763) 
In et Van Heloma-archief is spraoke van: Op Heloma's noorderstreek tot aan 
de Lamiet'. In et vkf.: 'Dc Limigtscheidinge van Drente ten Oosten, 't Diept 
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van Oosterwolde ten Weston'. Neffens Van Dale (1984) is Lamiet, Lirnigt een 
vorm van urn/el, dat een veroolderd woord is your greenslijn, greens. Et gaot 
bier dus om de greens mit Drente. 
0 'e kaorte van Eekhoff lezen we: 'Gronsgreppel 1733237. In de rubriek 
Oudheidkundige Mengelingon' in Dc Ow, van 2-5-1896 lezen we: 'In 1733 is 
men aangevangen met her graven van eon scheiding regent Drenthe, die eerst 
in 1737 werd voltooid. Doze scheidingssloot word aangelegd over geschillen, 
welke somstijds voorkwamen om eigendomsrecht, to voorkomen'. 
Neffens Grouwstra was d'r doe de kaorte van Sehotanus maekt wodde (1685) 
nog glen spraoke van een perveensiegreens in et Fochtelerveld en was d'r in de 
midden van do achttiende ieuw een greensregeling mit Drente tot staand kom-
men (1990: 9). In 1727 maekt H.W. Folckers, Ingenieur Proventiaa! van Stadt 
en Lande, in opdracht van Drost on Gedeputeerden van do Landtschap 
Drenthe con kaorte van de venen op de Fries-Drenise greens, om to dienen as 
infermaosie bi'j or vaaste stellen van de 'limijdtscheijdinge' tussen de beide 
perveensies. Disse greens wodt in 1731 defintitief vaastesteld. Zie veur een 
uutgebreid stok over de totstaandkomming van dc greenzen van Frieslaand: 
Schroor (1990). 
De Lange Akkers (m.) 
Zie bi'j Baiter/and. 
Be Leegemaad (DC Jong 1962: 42-43,) 
Kad. A. or. 1456 neft'ens Dc Jong. Et zol liggen boven Dc Zuiderrnaad. Et vaalt 
to situeren op et plak daor et stroompien do Vogelrijd eertieds in et Diep 
uutkwam. Op de Oosterwooldiger kaant van dit Diep ston eon waeteimeule. 
Stell. leeg is Ned. laag. Bet. rnaad: zie hst. III. 
De Lege Hof (1) (m.) 
Stell. leeg is Ned. Iaag. Eon hof is eon anduding veur eon hiem, eon boerearf, 
Hier kan dos bedoeld wezen: or hiem dat loge Iigt. Mar daor we ok an daenken 
kunnen is do betekenis die loge 'beg' ok in or Nederlaans bet, nl. /edig. Mulder 
(1980: 3!) haelt con veurbeeld an van Appelsche daor /eege in Dc Leege Bull 
angeft dat d'r gien huus (meer) staot, dat ci onbehuusd is. Ok in do fl. cob. komt 
soms leeg in disse bet. your, bgl. Ni'jborkoop or. 18, die nuumd wodt 'eon leego 
soolstede otto homleger'. Disse bet. kan bier hiel good opgaon omreden d'r 
eertieds eon boerderi'je staon het, do Saksische boorderi'je daor laeter do Van 
1-leloma Hocve your in or plak kwam. Zie ok: Et Ooide Huusstee (II). 
De Lege Hof (II) (m.) 
Stok laand aachter eon boerderi'je. Stell. keg is Ned. laag. Ft kan dos (zie (1)) 
bctekenen: or ad dat lege ligt, mar leeg kan bier ok do betekenis hebben die et 
in Dc Lege Hof(I) ok her en web Ned. onbehuisd. Ur het hier nI. eon boerderi"je 
staon (zie Et Oolde Huusstee III). Bet. hof: zie hst. III. 
Et Lege Peerdekaampien (m.) 
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Stok laand aachter De Pee -deve,ine. Stoll. leeg = Ned. laag. Zie veur de bet, van 
peerde/peerse hst. III. 
De Lege Venne (rn.) 
DII was glen gröslaand, mar een veentien, 'darregrond. Stell. leeg is Ned. laag. 
Bet, van venne en veen zie hst. III. 
Et Legion (m.) 
Stokkien laand tussen de we-, en or Diep. a lag wat Iege 
De Leiden (I) (m.) 
Ok uutspreuken as Leien. Dit is in et algemien een anduding year een stok 
laand dat onder waeter kwam to staon as dat hoge ston. Van dit stok laand is 
zoks met bekend. Aachter et stok ston vroeger een husien (van Kier Duin). Op 
de Top. krt. van 1927 is dit nog to zien. In een ankondiging van een grosverko-
ping in Dc Ow, van 22-6-1914 lezen we: 'Voor den Heer P.J. Tiesinga. Ben stuk 
aangemaakt land to Fochteloo, achter de Ieijcn van Jan J. van Weperen in den 
perceel .  Veur de bet. van lei zie hst. 111. 
De Leiden (II) (m., kad. nr. 1816) 
a. de leijen (vkb. 1878, R.A., vkb. 1892 CA.) 
Neffens et vkb. out 1878: fennegrond met klijn. Et stok wodde verkocht in twie 
percelen groot 6.92,90 ha. An de noordkaante zat een wal. Urn de omschrie-
ving van de ligging bliekt dat an de oostkaante van or stok de oolde veenschei-
dinge was. Die lag op dat plak doe dos nog viak an de Fochtelerweg. Neffens 
ml lag or stok lege en ston or winters vaeke onder waeter. Et was laeter 
eigendom van de verveendersfemilie Van den Bosch. Mit de Ruilverkaveling 
kwam et in hanen van de karke van DF, die tot dan toe meerdere stokkies in 
eigendom hadde (zie bi'j Et Karkekaanipien). In or verkoopboekien (verkopin-
ge van grösgewas, 1892) staot: Voor Wed. H.J. Reinders: Op een stuk 
hooiland of fenne, 'de leijen genaamd, aan den zandweg aldaar. De koper van 
et grösgewas is W.D. Bosch. Urn een ankondiging in Dc Ow. (1914, verkoping 
veldvruchten) bliekt dat d'r doe nog ontgonnen wodde op dit stok laand. D'r 
is spraoke van 4 pore. haver op de ontginning in de Leijen. 
De Leidiek (m.) 
a. Ley Dyk (Schotanusatlas 1685) 
b. Nieuwe Leidyk (Sybesz 1765) 
c. Oude Leidyk (Sybesz 1765) 
d. Voorrnalige Leidijk (Eekhoff 1849) 
e. Eerste Leidyk (vkf.) 
De leidieken wodden staorigan overbodig omreden deur de vervenings or 
tevule an waeter via de wieken en vaorten ofstromen kon. Zie year de ontwik-
kelings de nuumde kaorten. Op de kaorte van Sybesz out 1765 zien we dat et 
anleggen van een twiede leidiek niet op or aldereerste plak gebeurde om meer 
ofgreven to kunnen: d'r zit ok tot de eerste leidiek nog een protte venegrond. 
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De benaeming leidi//c troffen we in vkf. mar iene keer an. In een vkf. out 1825 
(R.A.) lezen we dat de grond tot de eerste leidiek heideveld is (het Zuiderveld 
genaamd strekkende van midden uit de Heereweg tot oostwaarts aan de eerste 
of code Leidijk'. Et anliggende percee! ('strekkende ten westen uit de oude 
leidijk tot ten oosten aan de scheidinge van de provincie Drenthe' is vene. De 
twiede leidiek wodt nargens nuumd. Liekewel ligt die d'r dan wel at een 
honderd jaor. 
Neffens Popping (1927) wcrcn manluden not verschil!ende dorpen out de ge-
mientc verplicht an et onderhoold van de leidieken te warken. Neffens inf. 
wodden de leidieken doedertieden onderholen deur meensken uut Noord-
woolde (Stell.-Westaende) en omgeving. Van der Molen (1978: 194 e.v.) hae!t 
een document an dat dateert van veur 1554 (ondertekend deur o.e. Johannes 
Francken, grietman van Stellingwerf Oost Eijnde) daor we war in lezen over de 
leidieken: 'Des sullen die van vugtel de leydyk onderholden tot an Appelsche 
mark en die van Appelsche sullen voor an een leydyk holden van de vugteler 
leydyk heaven bet hoogeveen en Appelsche esche dattcr geen meer water 
order nogh over loopen magh'. 'Die van DF mossen de leidiek dos onderholen 
tot an de 'marke' van Appelsche (mit hoogeveen wodt bedoeld de plaetse mit 
fl. nr. 1 in Appelsche; die lag as ienigste buten de 'boerestreek' en wel zowat 
tussen de Willemstad van now en Raevenswoo!d in). Van der Molen nuumt 
nog de volgende bepaoling out dat document: 'Die van bet hooge veen sullen 
een neeve (?) holden in the leydyk op datter geen meer water fallen sal dan daar 
door magh loopen, dan zoo behooren die van de vugtel toe houwden een 
stampe (?) in her diep, welke met wider behoort toe wesen dan een voet in her 
vierkant, dat welcke the van Appelsche vaeck deursteken'. Neffens Van der 
Molen hoolt ien en aander in dat die van het 'hoogeveen' Was de bewoners van 
de plaetse 'Het Hoogeveen' in Appelsche, OdV) een soort keunstwarkien in de 
leidiek p!aetsen mossen dat de ofstroming riege!de en de Fochtelgers mossen 
zoks dan in et Groot Diep hebben (daor ze zo te zien ok nog bi'j tegenwarkt 
wodden deur 'die van Appelsche' die zoe'n soort stuw (?) vaeke deurstakken). 
Nefiens Santema (1975) weren leidieken van dit type met arg hoge en 
kwammen ze veur van Achtkarspe!en tot in West-Stellingwarf. Opmarkelik is 
dat d'r vandaege-de-dag weer spraoke is van een soort leidiek (dus ems de 
dadde), mar dan van keunststof. Dour et Fochtelerveld is in 1983 een dam-
waand van PVC anlegd, 15 1/2 km. lang en 2 1/2 m. thepe ingreven. Die her 
etzelde doel as de vroegere leidieken, rd. et  keren van et waeter mar disse keer 
om netuurbehoold, ni. om de waeterstaand in de kern van et risservaot (175 ha) 
op een hoog peil te holen. Bet, van leidiek: zie hst. 111 bi'j lei en dick. Zie ok bi'j 
Dc Sc/wuwenhurg en Et Diep. 
de Leijen (vkb. 1878, R.A., vkb. 1892 G.A.) 
Zie bi'j Dc Leiden, H. 
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Ley Dyk (Schotanusatlas 1685) 
Schreven yarjaant van Dc Leidiek. Zie dame. 
Dc Liemkoppen (m.) 
Peer stokken laand die wat hoge laggen en daor de ]iernlaoge dichte an de 
oppervlakte zat. Kop is vaeke een aig. anduding veur een hoogte. De cigener 
certieds was J. Oosterloo, laeter de fern. Prakken en Johannink. 
Dc Limigtscheidinge (Arch. Opsterl. Veencie. R.A.) 
Zie bi'j Dc Lanijet. 
Et Lokaal (m.) 
Ned. Herv. kapel, tot 1907 botterfebriekien Dc iVi'jverheid. Zie daore. 
De Lycklamavaart (Top. Krt.) 
Vaort greven veur de ofvoer van de turf an de zunnekaante van et Fochteler-
vene. Hi'j vorrnt de greens mit et risservaotsdiel. D'r lopt een fietspad bi'j 
Ian.-es. De vaort is nao 1900 greven. An de zuimekaante van disse vaort weren 
de laeste 70 ha heide an snee totdat in de Troonrede van 1961 besleuten wodde 
gien ontginnings mit riekssubsidie meer uutvoeren te laoten. De grond hiere 
wodde laeter eigendom van de RVS (een Rotterdamse verzekeringsmij.) die 
de andielen van de Cezamentlijke Compagnons' (dit wodde een N.V. in 1908) 
overneurnen het, mar et is now allegeer netuurrisscrvaot. Dc fernilie Lyckla-
ma a Nijeholt daor de vaort naor nuumd is, hadde eertieds grote oppervlakten 
vene in eigendom. 
De Maad (vkf. vkb. GA.) 
Zie bi'j Dc Mond. 
Maad achter huis (vkb. 1878. R.A., kad. or. 1781, 1805, 1801, diels) 
Hujlaand tegen de weg Oosterwoolde - Appelsche an, groot 2.06 ha, recht 
aachter de boerderi'je destieds bewoond deur Sipke Jans Hof (now fern. Van 
Gastel, Zuudaende 66). Zie ok bi'j Et Hoff/en. De plaetselike anduding zal west 
hebben: 'Maod aachter huus'. An de noordkaante zat een strook bosgrond. 
Maad bi'j Gorter (vkb. 1878, R.A., kad. nr, 1763, 1764 en 178 1) 
Neffens et vkb. hujlaand, 2.69.2 ha groot. An de oostkaante tegen Dc Koeakkers 
an zat een strook bos en an de zuudkaante een wal. Uut de kaorte bi'j et vkb. 
bliekt dat Gorter een strook grond (wegbaarm?) bruukt tegen de weg naor 
Appelsche an. Hans KI. Gorter was tot 1899 sluuswaachter an de Fochteler 
sluus (z.d.). Zie ok bi'j Laand van Jarings. 
Dc Nlaaddijk (vkf. 1 825, huurcontract 1848, R.A.) 
Zie bi'j Dc Mardiek. 
De Maadijk (Krt. van de Oppervlakte en Ondergronden der Hooge Veenen te 
Vogtelo 1837, R.A.) 
Zie bi'j Dc Mardiek. 
Het Mandeperceel in de ZijI (vkf. 1825, R.A.) 
In et verkoopboekien is spraoke van 'een part weg op de Maaddijk alsmede bet 
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Mandeperceel in de ZijI aldaar'. Ziji is een algemiene anduding your sluus en 
mande betekent gemienschoppelik. We zollen bier dus van doen hebben 
kunnen mit et stok laand bi'j de sluus dat gemienschoppelik in gebruuk was 
Ziji kan liekewel ok gewoon stuw betekenen. In disse betekenis komt et woord 
bi'jglieks vaeke veur onder de veilingveurweerden in verkoopboekies waorbi'j 
et onderhoold van 'sylen' op bepaolde percelen Iegd wodde. Zn lezen we in 
veurnuumd vkf.: 'benevens het voetpad en ganghout en voorts zodanige lasten 
van wegon, paden, zijien, zetten, vondels en ganghouten, als van ouds aan doze 
plains hebben behoord'. Op de Top. kit. van 1923 zien we dat d'r een 'schut' is 
in et Diep an do Mardiek. Misschien dat we daor et 'Mandeperceel in de ZijI' 
zuken moeten. Zie veerder bi'j De Mardiek. 
De Maod (m. vkf) 
a. Dc IYtaad (vkf. vkb GA.) 
Stok laand tegen de Appelschester Vaort an. Uut een ankondiging in Dc Ow. 
bliekt dat op woensdag 28 december 1904 in de harbarge van Jacob Borga op 
'e F. verkocht wodden: 'I. Zathe en landen in eerie kavel langs den Mardijk met 
bouwland en veengrond over den we-, en hooiland op Veenoord op de Appel-
schamaden en te Tronde. TI. Voor de Kerkvoogdij te ElsIoo: Een stuk hooiland 
te Fochteloo 'de Maad'.' In oen vkb. beheurende bi'j een grosverkopinge (22-
6-1892, GA.) staot: 'Voor de Kerkvoogdij der H. G. (Hervormde Gemiente 
OdV) te EIsloo: Op een stuk hooiland, het zuidelijkste in de maad te Fochteloo 
( ... ) Dito, bet noordelijkste aldaar. De scheiding tusschen perc. 8 en 9 is in de 

fljp De perc. bin neffens et vkb. elgendom van erven Sibbeltje van Weperen. 
De koper van et grOsgewas is T.H. Betten. 
Et Maotien (m.) 
Stok laand direct aachter cen boerderi'je. Ned: het muadje. Et is de ienigste 
naeme mit 'maod' an de oostkaante van de Fochtelerwcg. Maod: algemiene 
benaeming veur hujlaand (zie hst. III). Neffens een inf. was de benaeming 'De 
Maoties' veur de groslanen bi'j de Zanen gebrukelik. 
De Mardiek (m.) 
a. De Mar Dyk (Schotanusatlas 1685, Eekhoff 1849) 
b. Mardyk (Kit. van Fochteloo van Rutger Sybesz 1765, R.A.) 
c. Dc Maaddijk (vkf. 1825, huurcontract 1848, R.A.) 
d. Dc Maadijk (Kit, van de Oppervlakte en Ondergronden der Hooge Veenen 
te Vogtelo 1837, R.A.) 
e. Dc Marsdijk (schr. De Jong 1962: 44) 
Now een kwaolik nog toegaankelik onverhad pad dat van Et Mardieker Bossien 
(bi'j Fochteler Verlaot) of naor et Zuudaende van DF ]opt. Eertieds doe de 
kern van et dOrp meer op et Zuud lag (zie hi] DePot/c (I)) en de Appelschester 
Vaort dr nog met was, eon belangrieke verbiening mit Oosterwoolde via Dc 
Oude Fochte/erweg. Op do kaorten van Schotaus (feg. 3) en Eekhoff (feg. 4) 
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Zuudaende, hoe/c bi'j de Mardie/c, veur 1910. 
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is dit vervoig van de Mardiek via Veenekoten naor Oosterwoolde goed te zien 
(zie ok de Top. Krt. out 1923, feg. 5). 
Neffens Oosterwijk (1986: 167) heurde de Oude Fochtelerweg, tot et kanaal 
greven wodde, tot de belangrieksten uut de omgeving. Doe de Mardiek van et 
begin van disse ieuw of mar kwaolik meet een rolle hackle as verbieningsweg, 
wodde d'r liekegoed flog een protte gebruuk van maekt. Van Oosterwoolde out 
koj' ommes zo mooi even een 'ommegien' maeken over de Mardiek en DF. 
Doe de ruilverkaveling aetueel wodde vunnen ze et dan ok ems zunde en laot 
de Mardiek zomar vervalen. Hi'j is now gemienschoppelik in eigendom bi'j G. 
Rosema en L. de Vries. Op de Top. krt. uut 1923 (feg. 5) is te zien dat de 
Mardiek deurleup an de oostkaante van de Fochtelerweg (vandaege-de-dag 
nog te zien an een riegel bomen in et laand). Zoas bi'j de variaanten van de 
naeme te zien is, is op ooldere kaorten spraoke van Dc Maaddijk of Dc 
Macdijk, dos de dick deur de maoden. De Jong (1962: 44) kwam in kadastrale 
gegevens de naeme /klcrsdzjk tegen, wat dan neffens him de dick deur de 
'marsschen' wezen zo!. 1-Ti'j het et over 'de zich over het Groot Diep aan de kant 
van Fochteloo bij de mandebrinknederzettingen van Oosterwoldc horende 
marsschen.' Neffens De Jong meet d'r in 1650 al spraoke west hebben van dit 
toponiem en lopen de marsschen van de hoeve Oosterloo in Appelsche tot an 
De KnO!le bi'j De Weper. Veerder zol de naeme neffens him in et hiele oosten 
van Frieslaand in een smalle strook van zuud naor noord veurkommen, te 
beginnen bi'j Appelsche. Neffens Schonfeld (1950: 48) kommen toponiemen 
mit mars veur in Denemarken, Duutslaand (Westfalen), Nederlaand en 
België, en ok in lngelaand. In n. Fraankriek is d'r mciais dat out mars ontstaon 
Is. 
Neffens Ho! (1955: 139) kommen marsen veur in Zuudwest-Drente, mar een 
peer in Frieslaand, en zal de betekenis daor wezen: 'drassige weilanden langs 
het water gelegen (iii 140). Neffens 1-Jol (ib. 140-141) is out et wgerm. 
*Jfl.j5/(/JJ (mit kotte a) deur umlaut *me,jcka  (mit kotte e) ontstaon en is dit mit 
verzwakking van de klinker *meres/ce  wodden dat dan overgaon is tot *niers/ce 
> mersk. Trad d'r in mariska gien umlaut op, mar vul de i van de twiede 
lettergreep uut, dan wodde *mcj.jska  tot marska > maiske > maisk> mars. 
Neffens Hol (ib. 143) komt mars in de Benificiaalboeken van Frieslaand veur 
as soortnaeme bi'j de opsomming van goederen in Opsterlaand en de Zeuven-
woolden. Mulder (1981: 34) nuumt ten noorden van Appelsche 'De Mars-
schen', neffens him 'drassig land'. In Appelsche is nog een 'Marssteegde', dos 
de steegde (et pad) naor de marsschen. 
Lichtkaans is Mardiek ontstaon uut Mccddijk en meugelik ok out Marsdijk en 
is et Mci-dick wodden vanwegens bekendhied mit et fr. mar. 
Wat opvaalt in verkoopgegevens is dat d'r bi'j elke plaetse ten perceel an de 
Mardiek heurde (vkf. 1828, huurcontr. 1848, vkb. 1878) en dat de plaetsen 
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bezwaord weren mit een part weg op de Maaddijk' (vkf. 1825). Dc Mardiek 
mos dus dear de boeren mit mekeer onderholen wodden. Uut et vkb. nut 1878 
bliekt et bi'j de beide zates heurende perk op den mardijk' rekend te wodden 
onder de 'bezwaren naar buiten at welke van ouds door de onderwerpelijke 
zathes behooren te worden gedragen'. Uut een vkf. nut 1828 bliekt veerder dat 
an de Mardiek een 'Mandeperceel in de Ziji' (= gemienschoppelik perceel bi'j 
de sluus) was. Zie ok daore. 
Et Mardieker Bossien (m.) 
Nog bestaond bossien op et plak daor de Mardiek op de weg an de Appelsches- 
ter Vaort uutkomt ter hoogte van de Fochtelersluus. 
Mardyk (Krt. van Fochteloo van Rutger Sybesz 1765, R.A.) 
Zie bi'j Dc Mardiek. 
De Mar Dyk (Schotanusatlas 1685) 
Zie bi'j Dc Mardiek. 
De Marsdijk (schr. Dc Jong 1962: 44) 
Zie bi'j Dc Mardiek. 
Meente Drift (Mulder 1981: 9) 
Zie bi'j Dc Fochtelerweg. 
De Meeuwenpoel (m.) 
a. Brunstingerplas (schr.) 
b. De Zuidwestplassen (Noorderhreedte, nr.5 1986) 
Vri'j grote poele an de zunnekaante van et Fochtelerveld an de weg. In tie 
zoemer vaeke bruudplak veur con grote kelonie meeuwen. Netuurmonumen-
ten, die or Fochtelerveld beheert, nuumt disse poele Dc Brunstin gee-p/as (naor 
de naeme van een mitwarker van Netuurmonumenten), mar van disse 
anduding het nicE iene op 'e F. ooit corder heurd. Ur is in 1989 een voegelkiek-
hutte bi'j bouwd. 
De Middelhaer (vkb. 1878, R.A., kad. nr. 1764) 
a. Dc Koelanen (m.) 
Bouwlaand on greide neffens et vkb. Dc grootte was 3.2.30 ha. Ur lag een 
wallegien an de zuudkaante en gedieltelik an de oostkaante. Haer is bier 
warsehienlik bruukt as een algemiene anduding veur bouwlaand. Et stok ligt in 
de midden van de stokken aachter tie plaetse. Zie veerder veur de bet. list. III. 
In een laetere tied wodde dit stok Dc Koelanen nuumd. Zie ok daore. 
Middelkamp (vkb. 1878, R.A., kad. nr. 1784a en 1785) 
Bouwlaand neffens et vkb. 'met Laan ten zuiden en wal ten oosten, to zamen 
voor ongeveer 2.16 ha.'. Mit 'Laan ten zuiden' wodt de 'Oude Reed' (z.d.) 
anduded. Dc kaamp Iigt in de midden van de kaampen bi'j disse plaetse. 
De Middenbuurt (Buurtreglement 1926) 
Zie war hierover zegd wodt bi'j Dc Noorderbuurt. 
De Middense Boskaamp (m.) 



a. De Kleine Bus 
Kaamp in de midden van een tal ere stokkies naost De Grote 8oskaamp. 
Vandaor dat et misschien ok Dc Kleine Bus nuumd wodde. De naeme komt 
warschienlik vanwegens de ligging tegen Et Eskenbossien. Et stokkien was 
zoe'n 700 roe groot. 
De Middense Schaopedrift (m.) 
a. Dc Schoelei-eed (m.) 
Middeiste van de dde schaopedriften die DF. kende. Disse leup aachter de 
schoele uut et veld in. Veur de bet. van driji zie hst. III. Lacter wodde dit pad 
ok nuumd Dc Schocici-ced (z.d.). Zie ok bi'j Boverste en Onderste Schaopedrift. 
Neffens een Intl hadden tien boeren mit mekeer een koppel schaopen. Sche-
pers van DF weren Lammert Jonkers, Sint Baron, Reinder Kroeske on een 
zekere Dc Vries. 
De Middenvenne (ni.) 
Langgerekt stok laand, de middeiste van vief stokken die bi'j iene boerderi'je 
heurden. 
Ft Mossegat (m.) 
Zo wodde een Ieegte in Dc Schoelereed aachter Et Jankoopmansbossicn 
nuumd daor ze vaeke mit de turfwaegens deurhenne mossen. Et was een 'mm' 
pink in et veld, zoe'n twie meter diepe, mit slechte kilen (= veen). Neffens 
Crompvoets (1981: 174) is mosveen 'los veen' en is or min van kwaliteit. 
Muggebeet (m.) 
Stok bujlaand tegen et Groot Diep an aachter Dc Kleine Zanen. Et Diep was 
bier slim smal neffens inf. Et kan zo nuumd wezen vanwegens de mo.-.-en die 
daor zoemers zeker een protte zatten. In N.W. Overiessel Iigt bi'j Kalenberg 
een buurtschop mit de naeme Muggenheet. 
Mulerveld (Fokkens (manuscript) 1991: 203) 
Fokkens nuumt disse naeme in zien list van archeologische voonsten in DF. As 
coördinaten geft hi'j: 220.00/557.00. Et betreft bier een voonst van Popping in 
1930 van een stokkien eerdewerk uut de Zn. Trechterbekercultuur. Mulerveld 
is onbekend in DF. Misschien is et een verschrieving veur Zuiderveld. 
Nieuwe fenne (vkb. 1878, R.A., kad. or. 2404 on 2403 diets) 
a. Posma's Kaampen (m.) 
Greide neffens et vkb. De grootte is 3.10.70 ha. Et stok ligt an de Fochtelerweg 
tegenover de Nieuwe Kamp (z.d.). Misschien beidend nog met lange tied leden 
anmaekt. Et stok vormt een pat van or grote vennegebied tegen Appelsche an 
(zie: Dc Vennen). Disse kaampen leupen deur an de oostkaante van de weg. 
Nieuwe Kamp (vkb. 1878, R.A., kad. or. 1815) 
a. Dc Grote Kaainp (m.) 
Greide neffens et vkb., groot 2.43.40 ha. Dr laggen boswallegies om henne. An 
de ligging to oordielen is et missehien flog met zo lange leden anmaekt. In lae- 
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tere tied: De Grote Kaamp (m.). Zie ok: Kamp voor huis. 
Nieuwe Leydyk (Krt. van Fochteloo van Rutger Sybesz 1765, R.A.) 
Sehreven variaant van Dc Leidiek. Zie daor. 
Nieuwland (vkb. 1878, R.A., kad. or. 1784, I784a, 1779, 1779b) 
a. Dc Singelkaatnp (m.) 
Et stok wodde in 1878 verkocht in twie pereelen, greide en bouwlaand, 
seheiden deur een wal. In et vkb. lezen we: "Nieuwland' genaamd, met 
Bouwtippen ten westen, wal ten noorden en Laan of Reed ten zuiden. Dc 
grootte is 3 ha'. Et is niet dudelik waorom et stok Ni'jlaand hiet (dat zal de Stell. 
benaeming west hebben). Uut kaorten bliekt niet dat et kot daorveur anmaekt 
was nut onlaand'. In et bets. vkb. komt in dit diet van DF flog een naeme veur 
mit nieuw, ni. Nieuwland en Nieuwe Kanzp. 
De Nijverheid (schr.) 
Naeme van de bottertèbriek die van 1895 tot 1907 in DF in bedrief was. Ft 
gebouwgien staot d'r nog. Et is now Ned. Herv. kapel (ok: Ft Lokaal). Op 7 
meert 1895 wodde opricht de verieninge Cooperatieve Zuivelfabriek 'Dc 
Nijverheid'. Een weke laeter was de anbesteding veur de bouw van een be-
driefsruumte. De grote feguur hierbi'j was 'meester' Douwenga, et schoele-
heufd, die ok de boekhoolder-administrateur van disse haandkrachtfebriek 
was. Bestuursleden weren o.e. Oosterloo, Geert Hof, Bruggink en Cornelis 
Hofstra. D'r weren 27 leden mit 110 koenen. Op 'e bestuursvergeerdering van 
17 april 1907 wodde besleuten an te sluten bi'j de febriek in Oosterwoolde. 
Noordeinde (schr.) 
Officiele naeme veur et diet van de Fochtelerweg van de Hoek tot de KnoIle. 
Zie bi'j Dc Fochtelerweg. 
De Noortegge (koopbrief Lycklama a Nyeholt 1684, R.A.) 
In disse koopbrief wodt de ligging van een stok laand anduded mit 'aan de 
Noortegge van dit dorp&, d.w.z. an de noordkaante. Veur egge zie ok bi'j Dc 
Heinkaamp. 
Noorderbuurt (buurtsehapsreglement 1926) 
Dit is ems gien toponiem, mar de benaeming veur de buurlsehop angaonde 
verplichtings bi'j et wegraeken van meensken, of zoas art. 1 van elk riegelment 
ludet: 'Het vormen van cen buurtsehap heeft ten doe!, onderlingen bijstand in 
geval van overlijden'. D'r bin drie van disse riegelmenten beweerd bleven, iene 
nut 1898 veur et Zuudaende en twieje out 1926 veur de Noorderbuurt en de 
Middcnbuurt. Disse laeste buurt was neffens et vers!ag van de buurtvergeer-
dering op deensdag 8 november 1927, ontstaon as een ofsplitsing van de 
'groote' NoordcrbuurL D'r wodde elk jaor vergeerderd, meerstentieds om de 
riegelmenten bi'j te stellen of om committeerden (belast mit de uutvoering van 
et riegelment) te kiezen. De artikels bin in de drie riegelmenten haost liek en 
omvatten o.e. bepaolings van wat as van de buren in geval van et wegraeken van 
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iene verwaacht wodde of neffens art. 2 van et riegelment out 1898: in den 
woord in al de diensten, welke er bij overlijderi gevorderd worden en zoo als 
die reeds jaren bewezen zijn'. Et riegelment bevat veerder boeteclausules en 
een list van leden. In de vergeerdering van november 1929 (de laeste) wodt 
(weer) praot over de oprichting van een begraffenisverieninge en wodt de 
committeerden opdreugen heur hierover mit de ere buurten in verbiening te 
stellen. Zo wodde op 16 december 1929 de begraffenisverieninge Dc Laatste 
Eer' opricht. 
Naost de burehulp is d'r op 'c F. een ere traditie tot veer in disse ieuw in ere 
hullen, ni. de (karkelike) floreenplicht. 
Noordermaad (vkf. 1828, R.A.) 
De naeme komt veur in een vkf. not 1825 out et Archief van de Compagnons 
van een 'Zathe en Landen etc. te Vochteloo, It nr. 5. In et vkf. is spraoke van 
dc noordkant van de Noordermaad' en dc zuidkant van de Noordermaad'. Dc 
precieze Jigging kowwe met geweer wodden, mar et stok moet legen hebben 
argens bi'j de weg van de Hoek op 'e F. naor Qosterwoolde. hut de omschrie-
ving bliekt dat et karkepad d'r deurhenne ]opt. In etzelde vkf. is ok spraoke van 
een Zuidermaad (z.d.), mit ok een noord- en een zuudkaante. Dat stok lag 
rneer naor de Vogelrijd toe. Koper van de zathe en lanen was H.P. Tjassing. 
Noorder Pompe (Krt. van Fochteloo van Rutger Sybesz 1765, R.A.) 
Op 'e kaorte van Sybesz liekt et con vennegien. Neffens bet WNT (XII, bet. 2) 
is pomp: koker van hout, gebakken klei, beton of enig ander materiaal, in den 
grand gelegd om het water onder een weg of dijk door te laten; duiker. Et 
woord zol in disse bet, in et noorden van oons Iaand bekend wezen, krek as in 
Oost-Frieslaand. le kun je veur stdllen dat et woord ok een wactertien andudet 
dat zien loop gedieltelik ondergroons bet, krek as de Vogelrijd. Noorder- en 
Zuyder Pompe (z.d.) kommen veur op de kaorte van Rudger Sybesz uut 1765 
(feg. 6) en bin tekend as een peer vennegies midden in et hoogveengebied. 
Neffens Moorman (1956) het pomp ok de betekenis van 'moeras', vg!. gr. 
pomplandt. Zie ok bi'j Pompei-hogen. 
Noorderstreek (Krt. van de venen te Fochteloo 1856, R.A.) 
Zie hi 'j Heloma Streek. 
Noorderveld (Eekhoff 1849, Krt. van de venen te Fochteloo 1856, R.A.) 
Dc grootte van disse uutgang is 88.82.20 ha (zie feg. 7). Hi'j komt not op de 
Bongheer. Een akte veur 'recht van doorgraving' wodde maekt in 1880. Disse 
uutgang ligt onder Zuiderveld. Dat is vanzels on!ogisch. Ic verwaachten 
aandersomme. Dc ligging kan alliend to verklaoren wezen dent de Vogelrijd 
(die !eup tussen Noorderveld en Zuiderveld in) as greens te beschouwen. 
Daordeur is Zuiderveld de onderste uutgang veur Fochteloo-noord en Noor-
derveld de boverste uutgang veur Fochteloo-zuud. 
IJut een bericht out Dc O.w. van 5-10-1895 bliekt dat op een 'Garveboelgoed 



nit de velden en veenen te Weper, Haute en Fochteloo', dat holen wodde op 5 
oktober 1827 ten huize van den kastelein Sije Veenstra te Oosterwolde', o.e. 
verkocht wodde '1 perceel noorderveld achter Leidijk te Fochteloo'. Ur 
wodde in dat jaor, zo blickt veerder out dat bericht, op zoe'n 45 percelen in de 
velden van Appelsche en DF boekweite verbouwd. Et garveboelgoed wodde 
holen 'ten huize van Klaas Niesink to Fochteloo' (opbrengst 11405, een garve 
is neffens inL een pat van de oogst). 
Oerbos (Top. Krt. 1982) 
Op dit plak kwammen in de loop van de veurige ieuw mit de verbeterde 
ofwaetering en de gevolgen van de zonuumde boekweitbraandkultuur de 
restaanten van een prehistorisch woold an de oppervlaktc. Disse bos beston 
veurnaemelik uut hide zwaore ieken en birken en zol deur de venevorming, 
waorbi'j een hoge graod van vochtighied een rolle speulde, verdwenen wezen. 
De bomen laggen mit de toppen naor et noordoosten richt en et leek haost of 
ze iniencnd dear een zwaore storm of zoks omwi'jd weren. 
Neffens Botke (1942: 90) lag de heufdoorzaeke van et vergaon van die bos in 
et angruuien van veenmos dear et him westwerts uutbreiden van et venege-
bied, en zol een zwaore storm alliend een haantien hulpen hebben bi'j et 
omwi'jen. Een protte van et nog vri'j geve hoolt dat veur de dag kwam (d'r 
weren staminen bi'j van twie meter in deursnee en een Iengte van 22 meter) is 
verkocht an cen hooltzaegeri'je in Stienwiek, mar ok de boeren maekten d'r 
daankber gebruuk van o.e. veur et ofvredigen van et Iaand. De stronken van et 
Zn. kienhoolt die uut de grond kwammen hebben nog hicl large in een bulte an 
et pad naor de weg legen. Dat hiele zaekien het ok nog es een keer in de braand 
staon. Ok wat zudeliker van dit plak, tegen Appelsche an, is een prone van dit 
hoolt, o.e. bi'j et greven van de wieken te veurschien kommen. Et gong hier 
liekewel alliend om birkehoolt. 
De voonst van de oerbos het indertied ok lanelik nogal wat publiciteit had. Zo 
wi'jdede de bekende geoloog W.C.H. Staring (de zeune van de dichter) d'r een 
stokkien an in zien 'Dc Natuurlijke Historic van Nederland' (1856: 188-189). 
Veerder maekte Wumkes in zien 'Stadt en Dorpskroniek van Friesland' d'r een 
peer keer melding van (in dejaoren 1875, 1883 en 1890). Ben protte meensken 
kwammen indertied even bi'j de 'oerbos' van DF te kieken. 
De Onderste Schaopedrift (m.) 
De onderste van de drie schaopedriften van DF. Et pad voerde naor Dc Schao-
pestreek (z.d.). Die drift bestaot nog altied. Hitj ]opt naor een huus (fem. J. 
Been, Zuudaende 39). Veur de bet. van drift zie hst. Ill. 
de (nieuwe) ontginning (Ow. 28-6-1923) 
In de adv. (grosverkopinge) lezen we: 'Voor de N.V. de Gezamenlijke Com-
pagnons: her gras op de nieuwe ontginning te Fochteloo groot ongeveer 27 1/ 
2 H.A. in 35 perceelen.' Now: Dc Tachtig Bunder (z.d.). 



Ft Oolde Hiem (m.) 
Zie bi'j Ft Oolde Huusstee (III). 
1k Oolde Hot' (I) (rn.) 
Zie bi'j Ft Oolde Huusstee (III). 
De Oolde Hof (II) (rn.) 
Stok laand aachter de schoele. D'r hot eertieds een boerderi'je staon (bewo-
ners: Jan Donker en Wiske Knol). De boerderi'je an de westkaante van de weg 
(Willemshoeve) kwam d'r veur in et plak. D'r stonnen eertieds appelbomen. 
Bet. hofi zie hst. Ill. 
Et Oolde Huusstee (I) (m.) 
Ste11. stee is Ned. plek. Stok laand viak aachter boerderi'je (now fern. J. Bult, 
Noordaende 16). Eerder ston hier de veurganger van disse plaetse, eon boer-
deri'je van et zn. Saksische type. Disse boerderi'je was bouwd in 1721 (neffens 
een beriehien in et Nieuw Advertentieb/ad van 4 meert 1899) en wodde 
ofbreuken in 1908. Bewoners weren Jan Hofrnan, Kornelis Bolt en Roelof 
Bult. 
Popping (Ow. 6-5-1927) sprekt van een zeer oude hoeve'. Uut een besehrie-
ving van et interieur en do antiquiteiten in disse boerderi'je (naor anleiding van 
eon boelgoed, 5 rneie 1903 deur de erven Scheper) bidet hi'j of dat inkelde 
femilies een large riegel van jaoren hiere of in do buurt woond hebben en een 
prone 'antiquiteiten' van geslacht op geslacht bi'j mekeer holen hadden. 
Neffens Popping zollen tal van veurwarpen uut de vieftiende en zestiende ieuw 
dateren. Ok He,' Nieuws h/ad van Friesland van 15-4-1903 en De Ow. van 11-4-
1903 berichten over disse biezondere cob!ectie ooldheden. 
Ft Oolde Huusstee (II) (rn.) 
Stok laand an et aende van een singel aachter de Heloma-hoeve. Hier ston 
eertieds de Saksische boerderi'je (bouwd 1722, ofbreukeri 1913) daor de 
Heloma-Hoeve veur in et plak kwarri. Bewoners weren Klaas Post, laeter 
Haarrn Post en J. Langhout. Ste!1. stee = Ned. p!ek. Zie ok bi'j Dc Lege Hof 
(I). 
Et Oolde Huusstee (III) (rn.) 
a. Dc Oolde Hof 
b. Ft Oolde H/em 
Naemen die in gebruuk weren veur eon stokkien laand daor een boerderi'je 
staon het. Dit was een Saksische boerderi'je, bewoner was o.e. Hendrik 
Hofrnan (een aentien aachter de piaetse daor now de fern. Baron woont, 
Zuudaende 40). Disse plaetse is in 1915 rnit onweer ofbraand (d'r zat ok eon 
prone mooi oold spul in). H/em en ok hof bin in de Stell. de algemiene 
andudings veur eon boerearf. Stell .stee is Ned. pick. 
De Oolde Iesbaene (m.) 
Stok laand an do weg naor Oosterwoolde. Neffens de Notulen van Dorpsbe- 



Batte over et Groot-Diep. 

lang Fochteloo stelt de beer A. Bosch in 1908 een stok laand beschikber veur 
een iesbaene. In de vergeerdering van Dorpsbelang van meert 1909 zegt de 
beer Bosch et laand wet weer beschikber stellen te willen 'zo zijn landheer het 
goedvindt'. Laeter kreeg de iesverieninge 'Eensgezindheid' (opricht 7 decem-
ber 1912) de beschilcking over een stok laand an et Zuudaende om as iesbaene 
in te richten. Neffens inf. vrouw J. Bult-Buldstra wodde d'r, doe d'r nog gien 
iesbaene was, scheuveid op poelen en baggelpetten in et Fochtelerveld. Dc 
Qolde lesbaene lag op een stok laand dat heurde an de Reservekas van 
Fochteloo (id.). 
Et Oolde Veentien (m.) 
a. Et Kleine Veentien en et Grote Veentien (m.) 
Ben venegat an et Zuudaende-oost, dat as de boeren tied hadden, veerder 
anmaekt wodde. D'r wodden hiele grote stobben not haeld. Veurin was or lege, 
mar aachter zat een zaandkop. 
Oosterkamp (vkb. 1878, R.A., kad. nr. 1778) 
In et vkb. lezen we: 'De kamp bouwland over den weg 'Oosterkamp' genaamd, 
met uitsluiting van de noordelijke strook, breed 14 meters, eigen aan de 
Gezamentlijke Compagnons voornoemd, doch daarentegen met inbegrip der 
heidetippen ten oosten, alzoo strekkende van den Fochtelerweg ten westen tot 
de oude veenscheiding ten oosten'. De grootte was 1.76.93 ha. Dc kaamp ligt 
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an de zuudoostkaante van de boerderi 'je. Oosterkarnp is ok de meerst veur-
kommende fn. in DF. Zie ok bi'j Dc Grote Singel. 
Oude Leydyk (Kaart van Fochteloo van Rutger Sybesz 1765, R.A) 
Schreven variaant van Dc Leidiele. Zie daur. 
Oude Reed (vkb. 1787, R.A.) 
De plaetselike anduding zal Oolde Reed west hebben. Missehien was hi'j 
inderdaod oold. In 1849 was hi'j d'r in ieder geval al (zie Eekhoff, leg. 4). De 
reed ]opt vanof Et Hoftien  van de boerderi'je (ft. nr. 14) langs <Ic Koamp aachter 
Iiuus en Et Haeveplaand naor aachteren. Veur de bet. van reed zie hst. III. 
De Pakenakker (m., hum-contract 1923) 
'Akkerbouwland' neffens et huurcontract. Et lag aachter Et Lo/caa/. Steil. pake 
is Ned. grootvader. Et stok laand was o.e. van Luutzen Boonstra en A. Kiers. 
De Peerdekaamp (m.) 
Zie bi'j Dc Peerdevenne 
De Peerdekaampen (m.) 
Complex lanen van ongeveer vief bender groot. lie stokken laggen wat lege. 
Dit toponiem (en ok de volgenden mit peerde/peerse/pere) dudet op et 
veurkommen in de grond van peers (ok: roegehol, peerdestat), Ned. naeme: 
unjer, kwadernaat, robot, een plaante die de koenen nun vratten en daor as 
de me!kgift deur verminderde. Peerden konnen die plaante beter verdregen en 
daordeur wodden zokke stokken wet deur die dieren beweid. Daoromrne mis-
schien ok et deur mekeer lopen van de benaemings peerde/peerse/pere. 
Neffens inf. wodde 'roegebo!huj' ok wel opvoerd an de jonge schaopen. In Dc 
Ow, van 20-10-1897 lezen we (nay. een proef mit kainiet om de opbrengst van 
de zaandboekweite te vergroten): 'de proef met kainit op paarsch land 
(kursivering 0. de V.), ter verdelging van ruigebol, heeft ook geen gunstige uit-
werking tot on toe'. 
Et Peerdestok (m.) 
Zie bi'j Dc Vzjfmad. 
De Peercievenne (m.) 
a. Dc Peerde/caarnp (m.) 
Stok laand tussen de Fochte!erweg en et Diep in. Et lag veur et Stoic van Kleistra 
en tegen de Wemebouw van Koopmans an. Darre°rond' neffens inf. Et bet ok 
eigendom west van de Reservekas. Veurpeerde/peerse zie bi'j Dc Pee -dekaam-
pen. Zie ok list. III. 
De Perekaamp (m.) 
Zie bi'j Dc Perevenne. 
De Perevenne (m.) 
a. Dc Perekaamp (m.) 
Stok laand aachter Dc Sparrehos. Et is ems een pat van Dc Ruundervenne. Dc 
bet. van et elementpere is onbekend. Misschienpeerde,peerse? In et Stell. komt 



verbs van d wel vaeker veur in onverdochte vormen mit pee;t! (paard). Veur 

peerdelpeers zie wat hierboven zegd is bi'j De Peerde/caarnpen, zie ok hst. III. 
de Petten (Ow. aug. 1923) 
In de adv. lezen we: Er mogen in de Petten in de uitgang Klaas Cats zonder 
toestemming geen benten worden gcmaaid.' Pet is in et algemien een 'putte' 
daor vene uut haeld wodt, een uutgreven venepoele (o.e. Fri. Wb.). In de Stel!.: 
petgatten. Zie ok bi'j Cats uutgang. 
Et Pinketaand (m. schr.) 
In de adverteensie (Ow., grosverkopinge 25-6-1923) lczen we: 'Voor den heer 
P.J. Tiesinga: Eenige perceelen te Fochteloo, het zoogenaamde 'Pinke!and' 
met den kamp ten oosten van den Fochtelooweg.' Ben pinke is een jonge koe. 
Pinke/aand is een vri'j a!gemiene anduding (ems een soortnaeme). 
De Ptanwijk (Top. Krt.) 
a. Dc Fochtelerwiek (m.) 
Wiek die van et picknickplakkien an de weg Fochtelooerveen of in de richting 
van DF !opt. In et Fochtelerveld bin in vergelieking mit ere gebieden daor turf 
steuken wodde weinig wieken anlegd. Dit kwam deurdat et gebied vri'j laete in 
exploitaosie neumen wodde doe vervoer 'per as' al yule meet opkomnien was. 
Veur de bet. van wick zie hst. III. 
Poe!tjes (Krt. van Fochteloo van Rutger Sybesz 1765, R.A.) 
Een peer vennegies in et hoogvenegebied. Deur Sybesz tekend veur de 
oriëntaosic? 
De Polder (vkb. 1907, kad. nr. 1609) 
Die lag te.-en et Diep an en was zowat drie bunder groot. Hi'j lag an twie 
stokken. Een pat d'r van wodde nuumd Et fan Frankenstok (z.d.). Neffens inf. 
et  !eegste hujbaand van DF. In Dc Ow, van 16 juni 1913 slaot in een 
ankondiging van de (jaorlikse) grbsverkopings: 'Voor den Heer A. Kiers, Een 
sunk hooiland te Fochteloo, dc Polder', in 4 percelen.' 
De Po!dermaad (vkf. 1879, kad. sectie A, nr. 1608) 
In et vkf. lezen we: 'Een stuk hooiband, 'Poldermaad' genaamd, gelegen in de 
zogenaamde Cats uitgang'. Et stok is 2.75.10 ha grout. Ft lag in twie perceben 
tegen et Diep an. 
De Po!!e (I) (m.) 
Naerne veur et buurtien daor as de Mardiek op 'e weg deur DF uutkomt. Et was 
tot et greven van de Appelsehester Vaunt (1817) en et deurtrekken van de weg 
van de Hock of naor Medhuzen (in ! 894) ems de kern van et dorp. D'r stonnen 
een tal boerderi'jen (de 'polleboeren'), d'r weren een peer kelé 's (Berga an de 
kaante van de Mardiek en Mulder d'r tegenover), en d'r stonnen ok wat busies 
veerder de oostkaante uut (zie ok bi'j Dc Laene). Et was ok et plak daor van 
1887 tot 1920 twie keerjaors kermis enjaormark holen wodde. Veur de bet. van 
polle zie hst. III. Zie ok bi'j Et Po/tien. 
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De Polle (IL) (vkb. 1878, R.A., kad. nr. 1786, 1779, 1779b). 
In et vkb. lezen we: 'De kamp greide en bouwland oostwaarts aanvolgende, dc 
Poll& genaamd, deels met eikels toegezaaid, met wallen ten oosten en zuiden 
en goren in den zuidoosthoek. Dc grootte was 2h., 32 a., 50 c. Ft is bekend dat 
in verbaand mit de crisis in de laandbouw in de tachtiger jaoren van de veurige 
ieuw een prone grond tot bosgrond maekt wodde. Zie ok hi'j Got-en. Veur de 
bet. van polk zie hst. III. 
Ft Poltien (m.) 
Zo wodde een halve ha bouwlaand anduded aachter Dc Buundervenne en veur 
Dc Zaandrnaod. Poltien is een typisch oostelike, mar oolde verkleinwoord-
vorm van polle (westelik van DF was/is pa/leg/en algemien). Veur de bet, van 
pa/ic zie hst. III. Neffens mi. het op diE plak een klein boerderi'jgien staon (ok 
OP 'e kaore van Eekhoff is dat nog te zien). 
Pompenhogen (m.) 
Zie bi'j Pomper/iogen. 
Pomperhogen (m.) 
a. Potnpenlwgen (m.) 
Neffens in!'. 'schiere zaandhoogte' in een indertied nog met anmaekt stok hei-
develd. Et lag in een uutgang aachter de schoele nut zoe'n honderd meter zuud 
van et broggien dat over de Planwiek lag. D'r stonnen wat birkeboompies en 
d'r laggen wat venegatten tegenan. Dc naeme kan wat te maeken hebben mit 
'pompe' zoas dat veurkomt in Noorder Ponipe en Zuyder Poinpe (z.d.), mar 
Poinper komt as fn. ok veur in OSt. 
Posma's Kaampen (m) 
Vri 'j recente naeme. Posma was veearts in OSt. Kwam in et vkb. uut 1878 veur 
onder de naeme Nieuwe jènne. Zie daore. 
De Raai (m.) 
Naeme veur een ongeveer drie meter briede sloot an et Zuudaende OP de 
Compagnonsvaort an. Neffens et WNT (XXI: 69) is mci: 'greppel die bij de 
ontginning van een hoogveengebied gegraven wordt op plaatsen waar later een 
hoofd- of zijkanaal komt te tiggen'. Ft is ems een soortnaeme Dc benaeming 
'raai'  veur sloot komt veerderop in DF ok veur, mar d'r wodt dan een briede 
sloot mit anduded kommende uut de venen en op et Diep lopende. 
Regenboog (Krt. van Fochteloo van Rutger Sybesz 1765, R.A.) 
Dit staot schreven op 'e kaorte van Sybesz in een bochte die de Nieuwe Leydyk 
maekt krek boven Breukens (z.d.). 
Reinderswiek (m.) 
Zie bi'j Et Wiekien. 
De Reservekas (schr.) 
De Reservekas van Fochteloo hadde verschillende stokken laand in eigendom 
o.e. an de Mardiek en bi'j de Fochteler Title (zie ok bi'j Dc Oolde Iesbaene). 
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Dc Reservekas was een instituut dat in naovolging van Appelsche deur een 
vri'jwillig besluut van de Compagnons in 1861 tot staand kommen was 
(Oosterwijk 1986: 31). Et diende om de te veurziene aarmoede nao de 
vervenings onder de veenarbeiders to bestrieden deur een heffing op de ofvoer 
van de turf. In 1819 richtte L. Jans Tiesinga uut Appelsche him mit nog tien 
eigenarfde boeren tot Kooning Willem I mit et veurstel een foons te vormen 
daor de verveenders per dagwarkturf, dat is veertig roeden, zes stuvers in 
storten zollen. Et geld dat daordeur beschikber kwam wodde belegd in 
effecten en ]aeter wodde d'r ok grond veur kocht mit et doe dit anmaeken te 
]aoten deur warkioze veenarbeiders. Nan wat jaoren van henne-en-weer 
geschrief kwam uutaendelik de Kas op 18-2-1828 tot staand (en die van DF in 
1861) en wodde et Statuut ondertekend. 
In 1958 hadde de Reservekas nog Ca. 100 ha cultuur- en boslaand en zes grotere 
en kleindere boerderi'jen in eigendom, mar intied is hi'j opheven en bin bezit-
tings en schulden overgaon naor de gemiente Oost-Stellingwarf. Naost et bier 
behaandelde stok laand hadde de Reservekas ok Bergsma's Peerdevenne en 
wat Iaand an de Mardiek in eigendom. Over de Reservekas van Fochteloo is 
neffens Oosterwijk (ib. 31) veerder niks bekend. 
Riesenbri'j Uutgang (m., kit van de venen te Fochteloo 1856) 
Dit is van alle veenuutgangen in DE de ienige die ok mondeling opgeven 
wodde. De grootte is 87.52.90 ha (zie leg. 7). De naeme komt van Jantje 
Riesenbri'j. De naeme komt met veur in de fl. coh. van DF en is warschienlik 
'allochtoon'. Zie veur de bet. van uutgang hst. III. Neffens een stok in et Archief 
van de Opsterlaanse Veencompagnie (R.A.) verkopen Anne A. Dorprechter 
en Lenze L. Koopmans in 1877 veur f 8000 an de Gezamenlijke Compagnons 
'heideveld met hoogveen en klijn, zijnde bet grootste oostelijke dee] van den 
zgn. Riezenbrijs Uitgang. Sectie B or 21, groot 60 ha. Under de veurweerden 
lezen we: 'Zoolang op en in het verkochte gedeelte van Riezenbri'js Uitgang 
geen boekweitverbouw of verveening plaats heeft, zullen de verkoopers bonne 
drentsche schapen daarop mogen weiden.' 
Neffens Crompvoets (1981: 257) is klijn:: veenspecie, waarvan in 't hoogveen 
de turven gestoken worden. 
De Schaopestreek (m.) 
Plak daor de Onderste Schaopedrzft (z.d.) naor toe leidede. Op de kaorte van 
Rutger Sybesz staot ongeveer op dit plak angeven: Schepers Gal. Zie ok daore. 
Veur de bet. van streek zie hst. III. 
Scheidingsreed (Arch. Upsterlandsche Veencompagnie, R.A.) 
Naeme die op kaorten out de tied van de ontginnings veurkomt. Laeter wodde 
dit de weg mit de name Fochtelooërveen. De naeme geft warschienlik an dat 
disse reed de scheiding vorrnt van de cultuurlanen mit et netuurgebied. Veur 
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Laeste schaopskooj van De Focluel, orndehi] 1925. 
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de bet. van iced zie hst. III. 
Schepers Cat (Krt. van Fochteloo door Rutger Sybesz 1765, R.A.) 
Op 'e kaorte van Sybesz liekt et een vennegien te wezen Warschienlik een plak 
daor de schaopen waskt wodden. Dit is hie] goed meugelik want et ligt vlakbi'j 
Dc Onderste Schaopedrift (z.d.) en Dc Schuopestreek.Schepers is liekewel ok 
een doedertieds veurkommende fn. in DR 
Schepers Uitgang (Kit. van de venen te Fochtcloo 1856, R.A.) 
De uutgang is nuumd naor L.P. Schepers (zie feg. 7). Dc grootte was 121.58.60 
ha. In et Archief van de Compagnons (R.A.) vienen we cen stok: 'Opmeting 
van 2 percelen heideveld op de uitgang Schepers te Fochteloo, sept 1872.' 
Neffens de fl. coh. van DF van 1828 was Scheper eigener van de plaetse nr. I. 
Zie veur de bet. van uutgang hst. III. 
He Schoelereed (m.) 
As reed met meet bestaond, mar d'r is nog wel wat van te onderscheiden drekt 
an de zunnekaante van de schoele. Op e Topografische kaorte van 1923 (feg. 
5) is hi'j nog goed te zien. Hi'j leup et veld in en diende veur de ofvoer van de 
turf. In de Schoelereed zat Et Mossegat (z.d.). In de tied dat DF schaopskudden 
kende, was dit Dc Middense Schaopedi-ift. 
De Schouwenborgh (lop. Krt. 1974) 
Zie bi'j Dc &.houwenburg. 
Dc Schouwenburg (vkf.) 
a. Dc Schouwenborgh (Top. Krt. 1974) 
In et vkf. slant de naeme nuumd in een stok laand vlakbi'j een boerderi'je, en 
hi] zal daor we] betrekking hebben op die boerderi'je. EL WNT geft bi'j borg, 
burg: jets dat veiligheid geeft (Ill, blz. 555). Neffens Van Dale (1984) betekent 
schouwen: bezien, in ogensehouw nemen, inspecteren, vooral door daartoe 
aangestelde ambtenaren of beambtcn'. As veurbeelden wo'n nuumd: dijken, 
wegen, vaarten schouwen, hun staat opnemen, inspecteren. Now ligt Dc 
Schouwenhurg ongeveer op et plak van de vroegere Leidiek. Misschien het de 
naeme daor wat mit te maeken. Van der Molen (1978) haelt een uut 1608 
daterend stok an (kopie van een midden-zestiende ieuwse memorij van die 
Watering Oostert geleegen loopende op die Kuinder ofte tionger geleegen 
tusschen Schooterlandt en Stellingwerf). Et stok gaot over verplichtings an-
gaonde de ofstroming en in et stok is spraoke van de verplichting die de dOrpen 
hebben 'haer leydyken schouwbaar te holden. Missehien dus dat De Schou-
wenburg wat van doen hadde mit et schouwen van disse leidieken. Schouwenhurg 
is trouwens ok een in Dr. veurkommende fn. 
De Singeihoeve (Top. Krt. 1974) 
Boerderi'je op et Zuudaende an et begin van Dc Grote Singe! (z.d.). De plaetse 
wodde bouwd in 1928. Daorveur ston op dat plak gien boerderi'je. Neffens et 
vkb. uut 1878 lag bier doe: Het Ekkelhoschje. 
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De Singelkaamp (ru.) 
In et vkb. not 1878: Nieuwland. Zie daore. 
Van der Sluisveen (Krt. van de venen te Fochteloo 1856, R.A.) 
Op de kaorte (feg. 7) stunt: 'Gazinjets of J.T. v.d. Sluisveen. J.T. v.d. Sluis was 
een bekende verveender. Zie veerder bi'j Gazinjetsveen. Veur de bet. van veen 
zie hst. 111. 
Smildes Petten (rn.) 
Ontstaon bi'j et ofgreven van de turf. D'r wodde mirine turf uuthaeld (neffens 
jaIl: 'v/ok, peerdehaor'). Disse petten liggen in de uutgang van de Willernshoeve 
(z.d.). Dc naeme komt van Willem Smilde, destieds cigener van disse plaetse. 
Neffens et Fri. Wb. is pet een put' daor vene out lucid wodt, een uutgreven 
vcnepoe!e. Fetten bin in de Stellingwarven venegatten, gatten daor vene not 
haeld is. D'r wodt ok zegd: petgatten. 
De Sparrebos (rn.) 
Een nog altied bestaonde bus an et Noordaende. D'r staon liekewel allange 
gien sparren meet in. 
Sparrebosch (vkb. 1878, R.A., kad. nr. 1781, 1782) 
Neffens et vkb. 'boschgrond, 'Sparrebosch genaarnd'. De grootte was 1.76.21 
ha. 
De Speerkaamp (m.) 
Stok laand an de noordkaante van de Mardiek. D'r zat een boswal omme toe, 
dat de koenen konnen as et hasems koold wodde bier in de li'jte lopen. Steil. 
spe/-en = Ned. sparen. Et grOs wodde opspeerd. Veur de bet. van kaarnp zie hst. 
Ill. 
De (eerste) Splitting (rn.) 
Naeme veur een petgat (noord van de Vogelrijd aaehter de plaetse van fern. 
Cats). D'r wodde turf uuthaeld o.e. veur de botterfebriek op 'e F. Een splitting 
is ems een soortnaerne. Ze weren d'r op dit piak om de vuuftig meter. Neffens 
Crornpvoets (1981: 297) is een splitting (van splitten) de eerste sleuve die 
uutgreven wodt op et plak daor as een wiek kornmen moet. 
De Stienekaamp (I) (m.) 
Stok laand an de Vogelrijd op 'e hoeke rnit de weg dent DF. Steil. stien = Ned. 
steen. Veur kaamp zie hst. III. 
De Stienekaamp (II) (m.) 
Stok laand op et Zuudaende hi'] de driesprong rnit de Vogelrijd. Steil. stien = 
Ned. steen. 
Et Stoic van Kleistra (m.) 
Stok laand tussen Dc Peerdevenne en Dc Folder (van Alle Kiers). Kleistra: Fn. 
in OSt. 
Et Stok yew de Grote Maod (rn.) 
Stok laand tussen et Zuudaende en et Diep viak veur Dc Grote Mood (z.d.). De 
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grootte was zowat twie bunder. Veur mood zie hst. 111. 
El Stok veur de Kleine Maod (m.) 
Stok laand tussen et Zuudaende on et Diep in, vlak veur Dc Kleine Mood (z.d.) 
on aachter Dc Peerdevenne. Ongeveer aanderhalf bunder. Bet. mood: hst. 111. 
Dc Streke (m.) 
Stokkien akkerlaand. As et dent de midden dield was, wodde zoe'n veurste 
stokkien Dc Streke nuumd. Meer een soortnaeme. Bet. streek zie hst. III. 
Taaimaadje (vkb. 1878, R.A., kad. nr. 1780, 1779, 178 1) 
In or vkb. lezen we: 'Het sink boschgrond Taaimaadje' genaamd, scheidende 
ten oosten in de grup, benevens het ten westen nevensliggend gedeelte van de 
strook bij Goner in gebruik. Dc grootte was I h., 43 a., 84 c. Et is bekend dat 
rond de tachtiger jaoren van de veurige ieuw i.v.m. de crisis in de laandbouw 
een protte grond tot bos anplaant wodde. Veur die tied zal et in ieder geval, 
vanwegens naeme en ligging, hujlaand west hebben. Dc naeme zal slaon op et 
taoie van de grond. De grootte was 1.43.84 ha. Veur de bet. van mood zie hst. 
III. Neffens inf. Iigt et stok lege. Dc liemlaoge ligt dr haost an de oppervlakte. 
De Tachtig Bunder (m., Kleurenplattegrond Ost.) 
Complex van veurnaemelik akkerlaand an de weg langs et Fochtelervene tot an 
de Planwiek, dear ontginningsmaotschoppi'je Dc Drie Provincieen anlegd in 
de dattiger jaoren. Ur bin een tat archeologisehe voonsten daon. 
De Tachtigbunderreed (m.) 
Zie Pochtelooerveen. 
Tiabben Land (vU'. 1709, R.A.) 
Zie bi'j Tiabbenland. 
Tiabbenveld (vkf. 1710, R.A.) 
Zie bi'j Tjabbenland. 
Tiepenheer (m.) 
Spreuken variaant van Ft Ybenheer (z.d.). 
Dc Tippe (rn) 
Naeme veur een stokkien laand an et Noordaende in de uutgang Yhenheer. D'r 
is liekewel at lange leden bos in anplaant. Een tippe is een punte, en d'r zol bier 
dos spraoke west hebben van een puntig toelopend stok grond. In de Stell. kan 
tippe liekewel ok gewoon de anduding wezen veur een stokkien grond, onge-
acht de vorm. 
Tjabbeland Uitgang (Kit. van de venen to Fochteloo 1856, R.A.) 
Zie bi'j Tjabbenland. 
Tjabbenland (Kaart van Rutger Sybesz 1765, R.A.) 
a. Tyabben Land (koopbrief 1650, R.A.) 
b. Tiabben Land (koopbrief 1709, WA.) 
c. Tiabbenveld (vU'. 1710, R.A.) 
d. Het Tjabenland (vU'. 1827) 
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e. Tjabben-land (Eekhoff 1849) 
f. Tjahheland Uligang (Kit van de venen te Fochteloo 1856, R.A.) 
In de koopbrief uut 1709 (van de zathe or. 11) staot: 'bij de geregtigheijd van 
her land genaampt Tiabben Land' en in et vkf. nut 1710 (wanddilcoop tussen 
Lyckiama a Nyehoit en Hartman Aebles, stelling op de Haule): 'Tiabbenveld 
wordende onder deze plaatse gebruickt'. De naeme is ofleided van Tyabbe, 
een persoonsnaeme. In de Benificiaalboeken van 1543 van DF komt de naeme 
Thyabel vent: 'Item, de pastorycn erve op de Vuchteie achthien roeden breet, 
daer Thyabel Wycrs aan oostzydt'. Tjabbeland hgt inderdaod oost van de 
pasteri'je. Ok komt de naeme Thyabeiens in de Benificianlbocken veur: 'In 
Arp Thyabelens Iandt derdehalf roede.' In de Doop-, Trouw- en Begraffenis-
boeken van Ost. onder et jaor 1691: 'Den 3 mey tot Appeisga getrouwt Tiabbe 
Alberts van Venecoten en Wemmigien I-Iijbis van de Vogtel'. 
Blickber is de naeme overgaon op een stok laand in disse uutgang. Op 6-11 - 
1827 kocht Kiaas Niesink, 'Iandeigenaar en sluiswachter op de Vogtele' twie 
percelen laand 'zijnde ongeveer Twee Mad Hooyland bet Tjabenland ge-
naamd.' Omreden de Compagnons ok belang hadden bij dit stok laand 
maekten ze nao de verkoop een overienkomst van naastingsrecht (een recht 
van eerste koop) mit Niesink. In die overienkomst (R.A.) lezen we: 'Aangezien 
wij Requiranten (Compagnons 0. de V.) in onze qualiteit ook gaven gemaak-
ten om deze percheelen te kopen - en bet voor de finale toewijzing tusschen ons 
Requiranten en gerequireente (Niesink, 0. de V.) bepaa!d en vastgesteld is, 
dat om elkanderen deze vastigheden met tot eene te hoge prijs op te drijven ik 
gerequreente deeze vastigheden in eigen naam zoude kopen, onder voorwaar-
de echter dat de Heeren Compagnons dezelve ten alien tijde weder van mij of 
in kas van overlijden van mijne Erven zouden kunnen overnemen voor dezelve 
prijs waarvoor ik dezelve in eigendom bekwam.' En even veerder: 'Dat wij 
Requirenten daar te boven beloven, dat ingevalle deze vastigheden door 
Heeren Compagnons van de Requireente of deszelves Erven worden overge-
nomen in de tijd dat de Requireerde of zijne Erven bewoners van het 
Compagnons Verlaatshuis op de Vogtele zijn, dat gedeelte dezer vastigheden 
hetgeen tot Pen anderen cinde wordt gebruikt, tegen een behoorlijk matige 
huur bij dit verlaatshuis te voegen.' 
Op de kaorte van Eekhoff out 1849 is goed te zien dat dit Compagnons 
Veriaatshuis (et zwatte blokkiea bij Fochteler Verlaot) ongeveer in de uut-
gang van et Tjabben-Land ligt. As veneuutgang was dit Tjabbeland 26.62.30 ha 
.-root. Veur de bet, van veld en uutgang zie hst. Ill. 
Tjabben-land (Eekhoff 1849) 
Zie bij Tiabben/and. 
Het Tjabenland (vkf. 1827) 
Zie bij Tjabbenland. 
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Tjassing Uitgang (Krt. van de venen te Fochteloo 1856, R.A., vkf. 1894) 
Zie feg. 7. De grootte van disse uutgang was 55.15.40 ha. De naeme komt van 
ilendrik Pieters Tjassing (wegraekt 9-4-1841). Op 5 januari 1894 wodt ver-
kocht an Jan Alberts Kuiper 'een stuk heidegrond gelegen te Fochteloo achter 
het erf van den keeper in den zoogenaamden Tjassing uitgang, Sectie B nr. 14. 
groot 3.49.25 ha. Ten westen: Pieter Tjassing en den keeper.' In 1825 wodde 
de plaetse (fl. nr. 5) in disse uutgang dear de Compagnons (Bogel) verkocht in 
12 percelen. IJut de fl. coh. van 1828 bliekt dat Hendrik Pieters Tjassing de 
eigener wodden is en dat et fl. nr. 5 in stokken vcrkocht was. In et vkf. is spraoke 
van 'huizinge ... met dertig schepel bouwland waarvan acht schepel in greide, 

Peest 1920. 
aismede de bier aanbehoorende heijdevelden, strekkende van het Midden ult 
de heereweg ten westen, tot ten oosten aan '(veerder eupen laoten). Zie ok bi'j 
Noordermaad. Veur de bet. van uutgang zie list. III. 
Uut de veurweerden bi'j een verkopinge out 1877 ('heideveld met hoogveen en 
klijn, zijnde het grootste oostelijke deel van den zgn. Riezenbri'j's Uitgang. 
Sectie B nr 21, groot 60 ha.', verkopers Anne A. Dorprechter en Lenze L. 
Koopmans) bliekt dat d'r at van 1825 of plannen weren om in de buurte van 
disse uutgang Iangs de gehele uitgestrektheid dezer zath&, nr. 5) een wiek te 
greven veur de ofvoer van de turf ('van uit de vaart of eompagnonsgeregtigheid 
ten westen tot oostwaarts over de eerste of oude Leijdijk). Warsehienlik is ien 
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en aander niet deurgaon doe uutaendelik in 1895 de weg van Oosterwoolde of 
deurtrokken is naor DF. en vervoer per 'as' yule rnakliker wodde. Bliekens 
een kaorte out 1914 (R.A.) weren d'r doe turfpetten in disse uutgang. 
Et Tjeerkestokkien (m.) 
Stokkien Iaand tussen et Zuudaende en et Diep. Et lag tegen Dc Polder an. De 
naeme is ofleided van Tjeerkc van Riezen. Van Riezen: Fn. in OSt. 
Tweemad (vkb. 1907, kad. or. 2778) 
Stokkien hujlaand an de zuudkaante van Dc Polder. De grootte was 1 .20.90 ha. 
Veur de bet. van mad zie hst. III. 
Tyabben Land (koopbrief 1650, R.A.) 
Zie bi'j Tjabbenland. 
De Vakverieniging (m.) 
Zo wodden een tal stokken taand anduded, mit mekeer 9 ha groot. Dc stokken 
laggen an et Zuudaende aachter de Jacoba-Hoeve. In 1911 wodde dit laand 
verkocht deur de Cooperatieve Vakvereniging van Landarbeiders'. Kopers 
weren Reinders en Oosterloo. Misschien het ien en aander van doen mit de Zn. 
warkverschaffing. Rood 1929 beston d'r een 'Landarbeidersstichting' in OSt 
(G.A.). 
Ft Veentien (m.) 
LJutveend gat an et Zuudaende-oost. Veur de bet, van veen zie hst. Ill. 
De Veenweg (Kleurenp!attegrond OSt.) 
a. Dc Boverste Schaopedrift (rn.) 
Naerne veur een weg die in de vuuftiger jaoren anlegd wodde van de Heloma-
weg of naor et Noordaende. Vrogger was et diel van et Noordaende of een 
schaopedrift (zie bi'j De Boveiste Schaopedrift). Lange tied was et een zaand-
weg en de loop was doe eers as vandaege-de-dag. Daor de weg now naor et 
noorden ofbuugt, leap hi'j eertieds meer naor et zuden en kwam doe nut daor 
now de boerderi'je van de fern. Jansen is bi'j et Fochtelervene (nr. 4). An de 
Veenweg stonnen de 'Kampen', Oranje (Veurste Kamp) en Yhenheer (Aach-
terste Kamp). Zie ok daore. 
Veidje (vkb. 1878, R.A., Kad. nr. 1801) 
In et vkb. tezen we: 'Het stuk fennegrond 'Veidje' genaamd, met wailen ten 
zuiden, westen en noorden, groot 1.68.10 ha.' Plaetselik zal et (Et) Veltien 
nuumd wezen. Uut de naerne koj' ofleiden dat et veneachtige grond of heide 
of zoks wezen zol. Dat was et niet meer in 1878 en nut kaorten bliekt ok niet 
dat et dat daorveur wet was. Et stok ligt lege. 
Et Veltien (m.) 
a. Kleine Veidje (Krt. van de venen te Fochteloo 1856, R.A.) 
In vergelieking mit de ere uutgangen beheurt et inderdaod tot de kteindere 
(47.27.20 ha, zie feg. 7). 1-her wodde ok een profte hoolt uuthaeld van de 
'Oerbos' (z.d.) van DF. Veur de bet. van veld zie hst. IIJ. 
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De Venne (I) (m., vkf. 1825) 
a defenne (vkb. 1892, GA.) 
b. Dc Grote Venne (m.) 
c. de Grootefenne (vkb. 1907, Kad. nr. 1475) 
'Hooiland, fenne, heidegrond en een klein gedeelte bouwland' neffens et vkb. 
uut 1907, 'strekkende van den weg tot het Diep, groot 5.39.70 ha.' In Dc Ow. 
van  juni 1930 staot een berichien over ecn ruum 100 jaor daorveur (rd. 7 juli 
1821) holen grosverkopinge. Verkocht wodt o.e. et grOs van 'een perceel in de 
Venne te Vochteloo, eigen aan Theunis Prakken'. Disse venne bliekt te liggen 
in drie percelen ('noordkant, iniddeiste en zuiderste perceel') Et gewas brengt 
per perceel 22 gulden op. Dc grootte van de stokken wodt met vermeld. 
In ci vkb. (grOsverkopinge 22-6-1892) stunt: 'Voor de Reservekas Fochteloo: 
Op een stuk hooiland, bet noordelijkste in de fenne te Fochteloo..., bet 
middelste aldaar.....het zuidelijkste aldaar'. De kopers van et grösgewas bin 
K.W. Post en L.W. de Weerd. 
Dent disse venne leup totdat de weg van Medhuzen of deurtrokken wodde 
naor de Hoek op 'e F. (in 1895) et zn. karkepad. Et pad gong via een 'vast 
yonder' over et Diep en over de bouwlanen aachter Medhuzen langes naor 
Oosterwoolde. Neffens Oosterwijk (1986: 14) ston d'r vrogger een kefd in disse 
venne. Dc kastelein was Haarm Betten. In de hocke tegen et Diep an haj' Et 
Vennegien. Onder de mondelinge opgiften: Dc Grote Venne en Dc Kleine 
Venne. Zie ok bi'j Dc Reservekas. 
De Venne (H) (m.) 
Dc naeme het gien betrekking op een stok Iaand mar op een vennegien, 
waetertien dat d'r ooit legen bet. Vent de bet. van venne zie veerder hst. III. 
De Venne (III) (Flor. Coh. 1860, Kad. nr. 1618 tot 1622, nr. 1679 tot 1686) 
In disse fl. cob. stunt: 'Nr. 8: Het Hornieger met de Venne..' Et plak is ten zuden 
van et karkhof. Warschienlik is et de algemiene anduding veur de weilanen van 
de plaetse tussen de bouw- en hujlanen in. Veur de bet. van venne zie hst. III. 
Et Vennegien (m.) 
a. Klein Fennigje (vkb. 1907, kad. nr. 1479) 
Stokkien laand in de hoeke van De Venne (IV) tegen et Diep an. Dc grootte was 
1.02.70 ha. 
De Vennen (m.) 
a. Dc Gaegelvenne (m.) 
b. Dc Groote Weidefenne (vkb. 1878, R.A., kad. nr. 1814) 
c. Fennestuk (vkb. 1878, R.A., Kad. nr. 1804) 
d. Dc Fenne (vkb. 1878, R.A., Kad. nr. 2403) 
e. Nieuwe Fenne (vkb. 1878, R.A., Kad. nr. 2404) 
I. Dc lezen (vkb. 1878, R.A. nr. 1818) 
Complex weilanen van zoe'n 25 bunder an et Zuudaende tegen Appelsche an. 
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Inf. nuumden et Dc Vennen. Uut et vkb. uut 1878 bliekt dat Dc Groote 
Weidefenne daor twaelf bunder van beslat. Et stok Iigt met dudelik in een 
uutgang van cen boereplaetse Uut gegevens bliekt dat et gebied tegen 
Appelsche lichtkaans wat een uutzondering vormd het op de verkavelingsvorm 
van de deurgaonde plaetsen. Op de verschillende kaorten zien we dat hier 
altied een protte 'ruumte' was en dat d'r gien boereplaetse is. Ic meugen 
annemen dat meer as iene boer hier vee hadde. Veerder bliekt nut een ankoop 
van Lycklama a Nijeholt dat een stok laand hier (Dc Ileinenmaad, z.d.) al in 
1679 bi'j een boerderi'je in Ackinge (Appelsche) heurde. Tegen et Diep an was 
een stok daor gaegel gruuide, een soofl stroke, vandaor Dc Gaegelvenne. Stell. 
gaegel = Ned. gagel. Veur de bet, van venne zie hst. III. 
Verlaat (schr.) 
Officiele naeme veur et diel van de weg an de Appelschester Vaort dat bi'j et 
dOrpsgebied van DF heart. Zie bi'j: Dc Fochte/ersluus. 
De Veurste Hatweide (m.) 
Stok Iaand op et noordaende naost De Aachterste Hatweide. Ur leupen wel es 
batten. Stell. hat = Ned. ree. 
Et Veurste Kaamp (m.) 
a. Kaamp Oranje (m.) 
Naeme veur icne van de beide kaampernenten die bier in '40-45' bouwd 
wodden, dit kaamp in 1942. De naeme Oranje kreeg et vanzcls nao de oorlog 
doe et van kaamp veur de Nederlaanse Arbeidsdienst interneringskaamp 
wodde veur NSB-ers in ofwaachting van hear berechting (de mannen in dit 
kaamp, de vrouwen in Kamp Ybenheer). Daornao was et et opleidingskaamp 
veur militairen (o.a. et Friese Bataljon, dat Iaeter naor Indië gong) en wodde 
et staorigan opvangkaamp veur de rneensken van de Molukken, waordeur et 
tal inwoners van DF in een jaor tied verdubbelde. Et terrein is now krek as 
Ybenheer een wandelbossien, mar de overbliefsels van wat iens kaampement 
was bin nog wel te zien. Een peer keer in de weke wodt bier dear een kiuppien 
meensken op et veurmaolige appèlplak van et kaamp et zn. 'pikschieten' 
beoefend, een oold spel dat wel wat liekt op et Fraansejeu de boules. Et terrein 
wodt beheerd dent de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. 
Vierde Opwijk (Top. Krt. 1928) 
Naeme veur een wick tussen de Fochtelervaort en de Lycklemevaort. Hi'j lopt 
langs de weg mit de naeme Fochielooerveen. Et is iene van de vier opwieken die 
op de Fochtelervaort greven binnen. Veur de bet, van (op)wie/c zie hst. III. 
Viermad (vkb. 1878, R.A., Kad. or. 1699, 1700) 
In et vkb. lezen we: 'Het stuk hooiland 'Viermad' genaamd, met stukje 
boschgrond aan den noordwesthoek, gelegen ten zuiden van en aan den 
Mardijk'. Dc grootte was 2 h., 63 a., 30 c. Veur de bet. van mad zie hst. III. 
De VUfmad  (I) (vkb. 1878, R.A., vkb. 1892, GA., kad. nr. 1803 en 1806) 
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a. & Peerdestok (m.) 
Vkb. 1878: I-Iooiland, 'Vijfmad' genaamd, met wallen ten noorden en oosten 
en het ten westen nevensliggend gedeelte van de strook bij Goner in gebruik'. 
Dc grootte was 3.30.70 ha. Et stok wodde verkocht in twic percelen, neffens et 
vkb. 'scheidende in de rooibakens'. Mit 'hot ten westen nevensliggend gedeelte 
van de strook bij Gorier in gebruik' wodt de strook grond bedoeld tegen de weg 
naor Appelsche an. Kopers bin A. van der Sluis en K. Jongsma. Op de bij et 
vkb. heurende kaorte staot in een stok laand onder disse Vijfmad Baron van 
Lijnden'. Klaorblickelik wodt dit stok ok bij de Vijfmad rekend want in een 
vkb. uut et Gemientearchief (grosvei-kopinge 22-6-1892) lezen we: 'voor den 
H.W.G. Heer R. Baron van Lijnden: ... 'Vijfmad' genaamd, gelegen aan den 
kunstweg onder Fochteloo, voor dit pore. de noordkant, scheidende in de 
geslagen paten .... Dito, de zuidkant van hetzelfde stuk'. De kopers van et 
grösgewas bin: Anne L. Koopmans en Harm J. Betten jr. In 1923 was P.J. 
Tiesinga eigener van dit stok. Veur de bet. van mad zie hst. HI. In de 
mondelinge opgiften: Et Peerdestok. Veur peerdelpeers zie hst. III. 
Vijfmad (Ii) (vkb. 1878, R.A., kad.nr. 1698) 
Stok hujlaand ten noorden van en an tie Mardiek, 3.29.80 ha groot. In et vkb. 
lezen we: 'Perc gaat onmiddellijk op den weg uit en is belast met dam en 
schutting en pomp onder den dam. Overigens bevoorregt en bezwaard als van 
ends'. Veur de bet. van mad zie hst. III. 
El Vlaskaampien (m.) 
Zie bij De Zuderbouw. 
De Vluchtell Maeden (B.B. Oosterwolde, de Knolle) 
Anduding veur de maodlanen van DF zoas die veurkomt in de Benificiaalboe-
ken van Oosterwoolde (de Knolle). D'r staot: Item, noch Bertelt Wolters, 
gegeuen een haiff pondesmaete hoylandes, geiegen in de Vluchtell (Vuchtei) 
macden'. 
Vochteler Dijk (Kad. Krt.) 
Zie bij Dc Fochielerweg. 
Vochteler Heerenwegh (vkf.) 
Zie bij Dc Fochtelerweg. 
Vochteloomaadje (vkf.) 
Uut een kraantestokkien in de Heerenveense Koerier van 25-4-1952 ('Oude 
veidnamen onder Appelsga') bliekt dat op 15 feberwaori 1842 bij Sake Kiazen 
van Veen in Makkinge een verkopinge holen wodde van 'een zathe en landen 
met huizinge, schure enz. in de boerestreek te Appelsche met weid-, bouw- en 
hooilanden, bosgronden en heidevelden bekend als p!aatsen no. 8 en 9 van 
ends met hijbehorend Vochteloomaadje (curs. OdV) zodanig als door Kornelis 
Aalderts Hietkarnp als huurder gebruikt wordt.' Neffens de schriever van et 
kraantestokkien (een naeme wordt met geven) lag et stok laand an de 
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noordkaante van de Vaort en zol d'r order verstaon wodderi moeton 'on stuk 
made of hooiland, golegen ondor Fochteloo.' Lichtkaans ston et stokkion laand 
in Appolsche ondor disso naemo bokond. Do ligging is onbekond. An do 
Mardiek ligt een 'Fochte!ermaad' (z.d.). Et is met bokend of et bier etzelde 
stok betreft. Vent do bet, van mood zie hst. 111. 
bet voetpad (vkf. 1825, R.A.) 
Zie hi 'j Ft Karkepad. 
De Yogelrijd 
a. Vogel Rift! (Schotanusatlas 1685) 
b. Volig Ryt (Krt. van Fochtoloo van Rutgor Sybesz 1765) 
Et is do naeme your et bekende stroompien dat mit hot opkommen van do 
vervenings en ot verbeteren van de ofwaetering (zo rand 1850 honne) verdwe-
nen is. Op de kaorte van Sybesz ant 1765 stunt et nog angoven, mar hi 'j Eekhoff 
1849 is et al your een pat vot (zie do fog. 4 en 6). Zo rond 1789 moot et d'r nog 
a] west hobben, want in De Tegenwoordige Stoat van Fries/and (die] 4, blz. 588) 
van dat jaor lezen we (ondor Voclitolo): 'In t Noorden, niot verro van do Kork, 
is cone watorlossing, de Vogoiryd genaamd, welke uit do Veenen spruitondo, 
togen don Leidyk stuit; doch van daar ondor don grond doorloponde, eon half 
kwartior our gaans vordor wodor to voorschijn konit, en zich oorst in 't Groot 
Diopt on daar mode in do Kuindor ontlast.' Uut do litoratuur bliokt dat disse 
Vogolrijd wat algomione bokondhiod haddo vanwegons or your Nodorlaanso 
bogrippon unieke van eon 'ondorgroonso rivior'. Zo vormeldt U.K. Schippers 
in do inleiding bij do hcruutgif to van do Atlas van Eekhoff (1970) dat Zion 'ho-
vormoostor' bi'j do bohaandeling van ondorgroonso rovioron in Europa altiod 
et vourbeold van DF anhacide. Noffons Popping (1927) haddo et onclorgroonso 
stok van do Vogolrijd eon longto van 700 motor. Wat opvaalt is dat or 
stroompien op 'o kaorte van Schotanus (nut 1718, mar OSt. woddo al tekond 
in 1685, no fog. 3) zo nottios in eon rochto lijn naor et Diop oflopt. Noffens Van 
der Molon (1978: 194) bliokt hioruut dat dit notuurlike waetortion al vroeg in 
rochte baenen bided woddo. Ft stroompien was warschion]ik met at.- briod.Op 
do kaorte van Eekhoff zicn we dat et karkepad d'r dour lopt. Misschion her et 
in vroogcr tiod wob wat brioder west, on gong d'r aldordeegst oen warking as 
greens van out. Op do kaorte van Eekhoff Zion we krok boven do Vogolrijd et 
Zuderveld on krok d'r onder or Noorderveld. De naomgoving is vromd, 'zuud' 
ligt ommes bovon 'noord'. Misschion fungoordo de Vogolrijd ooit as oon soon 
greens tusson oen Fochtoloo-zuud en noord. Do naome van 01 vordwonon 
stroompien looft voorder in do naemen van do basisschoebo van DF en van eon 
wog. Boidond hioten zo 'Vogobrijd'. 
Noffons Van Dale (1984) is rift: sboot, wetoring, afwateringskanaal (hot. 2). Et 
Fr. Wb. goft ondor red: ondiopto mot afbopend water; ryd, tyt: bookjo, 
watorloiding, afwateringskanaal, sboot. Noffens Kalma (1955: 55) is pied behal- 
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yen dat et een vaek veurkornmende waeternaeme in Friesland is, een woord 
dat ok overal veerderop in Nederlaand vunnen wodt. Neffens him bin de rieden 
allemaole netuurlike, kronkelende waeterties en kun we bi'j dit woord et beste 
daenken an een vri'j klein stroompien dat meerstal op een grotere stroom 
oflopt en dat dient om et waeter of te voeren. Et woord rift wodt in et Et. Wb. 
in verbaand zien mit ofri. nsa = ontstaan, opkomen, en mit idg rI = stromen. 
Len naeme mit vogel d'r in is in een voegeiriek gebied as DF vanzels niet 
vrcmd. Een aorige biezunderhied hierbi'j is dat op et plak daor de Vogelrijd 
eertieds in et Diep uutkwam een Viugimaud of Vlocht'naad was (an de 
Oosterwooldiger kaant). Neffens W. de Jong (1962: 43) die disse naeme in 
kadastraic gegevens vun, zol de naeme verbaand holen mit et van.-en van 
voegcls. 
Vogel Rijd (Schotanusatlas 1685) 
Zie bi'j De Vogelnijd. 
Vogelrijd (kleurenplattegrond OSt) 
Naenie veur een ontslutingsweg die zien begin en aende het an et Zuudaende 
en die in de zeuventiger jaoren van disse ieuw anlegd wodde. De naeme komt 
van et verdwenen stroompien Dc Vogelrijd (z.d.), die in et gebied dat disse weg 
omsluut unit zien loop hadde. Kot nao et in cultuur brengen van et gebied in 
DF-oost was et een zaandpad, De Lactic (z.d.), en leidde naor een tal busies 
die daor oust van de Fochtelerweg verspreid in et veld stonnen. Dit pad leup 
doe van de Mardiek of 
De Vogelrijd (schr.) 
Naeme van de basisschoele van DF. Uut de karkerekens van DF (GA.) bliekt 
dat d'r al in de achttiende icuw een schoele was. Op de kaorte van Sybesz not 
1765 (feg. 6) staot de antekening 'school'. a plak is dan an de zuudkaarne van 
de karke en karkhof. Op de eerste kadastrale kaorte nut 1832 staot hi'j ok nog 
angeven. Neffens Oosterwiek (1986: 16) was disse schoele 14 voet Lang en 10.5 
voet bried (ongeveer 3 bi'j 4.5 m). In 1836 is dit schoelegien ofbreuken en is d'r 
een ni'je schoele bouwd op et plak daor die now nog staot (veur duzend gulden). 
Die schoele ston d'r tot omdebi'j 1891. De schoele die doe bouwd wodde 
(veur f 4849,--) staot d'r now nog. In 1960 wodde hi'j nog es grondig verbouwd. 
In meie 1991 wodde et honderdjaorige bestaon vierd, mit een grote reiinie 
in september. 
Wat et traktement van de schoelemeester angaot Iezen we in de karkerekens 
(G.A.) over et jaor 1784: 'Ijder huisgezin, geeft 's jaarlijks tien stuivers, 
strekkende tot onderhoud der schoolineester van dit Dorp, beginnende met 
den Jaare 1763, dog is eenigc jaaren in verval geweest, derhalven heeft het jaar 
1784 met gerendeert'. In 1763 bin de pasterijegoederen verkocht (zie bi'j 
Weine, Iichtkaans wodde de betaeling van de schoelemeester tot dat jaor ant 
de opbrengst van de pastoriegoederen bekostigd. 
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De sc/we/c omdebij 1925. 

Vogelrijdweg (m.) 
Nag de hieltied bestaond mar kwaolik rneer toegaankelik pad vanof de weg 
deur UP naor een boerderi'je (Dc Schouwenburg) en een peer huzen. Et pad 
volgt zo ongeveer de vroegere loop van et stroompien Dc Vogelnjd (z.d.). 
Vogtelerweg van De Knolle na Appeisga (Krt. van Fochteloo van Rutger 
Sybesz 1765, R.A.) 
Zie bi 'j Dc Fochrelerweg. 
Volig Ryt (Kit. van Fochteloo van Rutger Sybesz 1765, R.A.) 
Dit zal wel een verzin wezen. Zie bi'j De Vogeh-ijd. 
Voormalige Lei-dijk (Eekhoff 1849) 
Sehreven variaant van Dc Leidielc. Zie daore. 
Voorste Land (vkb. 1878, R.A., kad. nr. 1764) 
Schreven variaant van Et Veurste Laand. Et is et eerste stok aachter de 
boerderi'je (now fern. Been, Zuudaende 60). Greide' neffens et vkb., '1.65 ha 
groot'. An de noordkaante zat een wallegien. 
De Vuuftig Bunder 
Complex bouwlaand an de weg Fochtelooerveen. De naeme is ontstaon in de 
tied doe daor et Iaand anmaekt wodde. De naeme wodt met meer bruukt. WeE 
Dc Tachtig Bunde,-. 
Weg over Fochteloo naar Appelseha (Eekhoff) 
Zie bi'j Dc Fochte/erwcg. 
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De Weme (m.) 
a. Weme (Krt. van Fochteloo door Rutger Sybesz 1765, R.A.) 
b. Weme Uitgang (Krt. van de venen te Fochteloo 1856, R.A.) 
c. De Weme van Berga (m.) 
d. Dc Weme van Hoogeveen (m.) 
e. Dc Weme van Stoker (m.) 
Een weem of werne is een pasteri'je of et laand dat daor bi'j heurt (Moerman 
1956: 263). Neffens Bouwer (1972: 39 e.v.) slant in et algemien de karke 
centraol in et dorpsgebied en doteerden de leden van de gemeene meente' of 
de boeren, de bewoners van de hoeven die stemrecht hadden, bi'j de stichting 
d'r van een stok grond, dat ien tot twie hoeven bcsleug. De naerne betekent 
neffens him letterlik huwelijks°oed' en komt in Frieslaand alliend in de 
Zeuvenwoolden (daor de Stell. nao plm. 1520 ok toe heurden) vent. Dc term 
omvatte neffens him (ib. 41) oorspronkelik et karkgebouw, et karkhof en de 
hofstede. 
Uut et eerste fl. coh. (1700) van DF bliekt dat de pasteri'je een pat is van de 
hoeve mit fl. or. S. Nao de beschrieving van die nommer 8 vienen we: 'ten 
zuiden: de pastorye'. De anduding Verne' komt in de cohieren nargens vent. 
In et sterncohier nut 1728 lezen we dat D (dorninee) Haanstra nom. liberorum 
voor een twaelfde pat eigener is van plaetse nr. 8. Dat et een boereplaetse was 
zien we ok op de kaorte van Sybesz (feg. 6) want daor staon zuud van de karke 
en schoele twie boereplaetsen naost mekeer tekend mit bi'j de laeste de 
antekening 'Weme'. De weme lag dus met vot naost de karke, d'r was nog een 
plaetse tussen (de nog bestaonde Saksisehe boerderi'je daor now de fem. 
Venema woont, bouwd in 1708 en beschreven in Bourna (1987: 40). Dc Weme 
was warschienlik de plaetse daor now de fern. Onderstal woont (Zuudaende 29 
daorveur fem. L. Kooprnans). De boerderi'je die daor staon bet was van 1814 
(en ofbraand in 1954), en disse kan dus in de plak komrnen wezen van de 
Weme. Een anwiezing is ok de anwezighied van een dikke stien aachter in et 
laand van disse plaetse, tegen de Vogelrijd an. Op 'e scheiding van de Wemen 
wodden vroeger as greensanduding stienen legd. Dc ligging van disse plaetse 
komt aorig overien mit de ligging van de toponiemen mit werne (zie ok: Weme 
van Hoogeveen, van Stoker, van Berga en Grote Wemebouw,  , Kleine Wemehouw 
an de westkaante van de weg). 
Een peer jaor veurdat Sybesz zien kaorte tekende bin de pasteri'jelanen 
verkocht. Neffens Wtimkes (1930) was dat op 11 november 1763, mit die van 
Oosterwoolde en Appelsche. Bi'j Santema (1975) lezen we dat dat gebeurde 
orndat et salaris van de doomnie omhogens mos (de drie dOrpen hadden mit 
mekeer iene doomnie). In et bi'j de verkoping heurende vkf. is spraoke van een 
Zathe Lands te Vochtele, groot naar naam en faarn 20 Pondematen Land/en 
voorzien met eenige Veenen en Veldt. Belast met een Floreen/tusschen no. 8 
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en 9. Thomas Jans Bruiker voor 33 Caroli Guldens. De Limigtsche;dinge van 
Drenthe ten Oosten, 't Diept van Oosterwolde ten Westen.' Neffens Bouwer 
(1972: 39) weren de pasteri'jeplaetsen yule minder an veraanderings onderhe-
vig as de aandere plactsen. Dit bliekt ok in DF. In de Benificiaalboeken not 
1543 is spraoke van de  pastoryen erve op de Vuehtele achthien roeden breet .  

Sybesz .-eft veur de Weme een brette op van 17.6 roeden. 

Boerderi'je J. Koopmans, houwd /817. Daorveur non hier 'Dc Weme'. 

De Weme van Berga (m.) 
Berga was boer op 'e F. Zie bi'j Dc Weme. 
De Weme van Hoogeveen (m.) 
Hoogeveen was boer op 'e F. (now fern. Rosema). Zie bi'j Dc Weme. 
De Weme van Stoker (m.) 
Dit stok lag aachter de boerderi'je hock VogelrijdjZuudaende (now bewoond 
dear de fern. Onderstal, Zuudaende 29). Hans Stoker was verveender. Zie bi'j 
Dc Weme. 
Weme Uitgang (Kit. van de venen te Fochteloo 1856, R.A.) 
De grootte was 28.08.50 ha (feg. 7). op  15 november 1881 wodt de hiele 
uutgang deur Alle Jans van der Sluis en Jhr. Mr. Rudolf Sandberg veur f 4000 
verkocht an de Gezarnentlijke Compagnons der Opsterlandsche en Ooststel- 
lingwerfsche Veenen en Vaarten (een uitgang heideveld met hoogveen en 
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klijn Weenie Uitgang' genaamd. Sectie B nr. 20, groot 26.8.50 ha). Zie ok bi'j 
Dc Weine. 
Wera (Top. krt.) 
Naeme veur een woonboerderi'je an de Helomaweg. Dc naeme is een saernen- 
stelling van de sterrebee!dnaemen weegschaa/ en rain. 
(Et) West 
(Kleurplauegrond gem. OSt) 
Zo Ifiet or stok weg van de Hoek tot an de Fochteler Title. Dc naerne is in de 
vuuftiger jaoren geven. Tot et laest van de veurige ieuw ]cup de Rijweg van 
Oosterwoolde of 'dood bi'j Medhuzen on was de Mardiek en de weg over 
Weper de verbiening mit Oosterwoolde. Wei was d'r et karkepad aachter 
Medhuzen langes (en mit een 'batte' over CE Diep). 
Al van de twiede belie van de veurige ieuw of wodt d'r de hieltied androngen 
op et deurtrekken van de Rijweg, en in 1895 wodt ien en aander real iseerd. In 
Dc Ow. van 12-10-1895 lezen we: 'Dc nieuwe weg, aangèlegd tussen Fochte- 
loo en Oosterwolde, worth druk gebruikt. Het is opmerkelijk zoveel vraehten 
turf vanuit bet Fochtelooveen langs then weg worden vervoerd. Ook blijkt doze 
nieuwe aanleg van belang to zijn voor hen die de markten to Norg en omstreken 
bezoeken; dit is een beduidende verkorting over het Fochteloo-veen'. In 1910 
wodt disse weg tot an de Mardiek verhad. 
El Wiekien (rn.) 
a. Reinderswiek 
Naeme veur een ten behoove van de ofvoer van turf greven wick ongeveer op 
et plak an Fochtelooerveen (de weg) daor as now de fern. Hoekstra (nr. 7) 
woont. D'r lag een butte over. Nao de oorlog wodde hier nog laand anrnaekt. 
Dc naeme komt van H.T. Reinders, een verveender. Ur weren nog meet van 
disse kleindere wieken bier. Ze bin allegeer zo road 1960 dichte gooid. Vent 
de bet. van wick zie hst TI!. 
1k Willemshoeve (schr.) 
De naeme karat van Willem Smilde. Laetere bewoners weren Albertus Bos, 
Sander Bergsma en Jacob DokEer. Dc plaetse kwam in et plak van de plaetse 
die tot rond 1900, doe hi'j ofbreuken wodde, zoe'n goeie 100 meter aachteruut 
an de ere kaante van de weg ston, an de zunnekaante van de schoele an Dc 
Schoelereed (z.d.). De bewoners van disse plaetse weren Jan Donker en Wiske 
Knot (zie ok bi'j Dc Oolde Flof). 
Wolff en Ten Bosch (m.) 
Naeme veur een stok nog met anrnaekte venegrond dat dent twie dames mit 
de naemen Wolff resp. Ten Bosch kocht wodde van de Heeren Compagnons. 
Et wodde dent rneensken van DF we] bi'j de winterdag anrnaekt. B lag op et 
Zuudaende an or aende van et fietspad richting Raevenswoold. 
Et Ybenheer (m., schr.) 
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a. Tiepenheer (m.) 
b. Ybenweer (Krt. van Fochteloo van Rutger Sybesz 1765, R.A. Eekhoff 1849, 

Krt. van de venen to Fochteloo 1856, R.A.) 
Uut do Top. krt. van 1927 (feg. 6) bliekt dat d'r hier glen spraoke is van een 
hoogto in de heide, dos Ybenweer is lichtkaans de oorspronkelike naeme. 
Misschion is do naeme veraandord in Ybonhoer doe de bet. van weer niot meet 
zo dudelik was en de meonsken we! de Gaa/dheer (an do we.- naor Voon-
huzen) en de Rangheer kondon. The is Idaorbuiokolik een pn., dus et zol Pon 
om de heer of et weer van Ybe. Do naeme komt veur et eerst veur op do kaorte 
van Rutger Sybesz uut 1765 (feg. 4). Op de kaorte van de venen to Fochteloo 
1856 (fog. 7) staot hi'j angeven as uutgang nommer II. Eigonors bin dan do 
Heoren Heloma, on do grootto is dan 65.09.90 ha. 
Tegonwoordig is Ybenhoor eon wandolbossion an do Veonwog on oigondom 
van do Veroniging tot Behead van Natuurmonumenton. D'r hot eon tiedlaank 
eon netuurpad west veur do schoolon mar ot bossion is toch et bokondsto 
vanwegens do kaampomonton die bier lange staon hobbon (en daor nog wat 
restaanton van to zien binnen). Zio hiervour Et Veurste Kamp on Et Aachterste 
Kemp. Vour do bet, van heer on weer zie list. 111. 
Ybenweer (Krt van Fochteloo door Rutger Syubosz 1765, R.A., Eokhoff 1849, 
Krt. van do venen to Fochteloo 1856, R.A.) 
Zio bi'j Et Ybenheer. 
Do Zaandmaod (m.) 
Stok Iaand an et Noordaondo tegon et Diop an aachtor De Grate Bas on Dr 
Grate Zanen. D'r gruuido eortiods gaogol. An do noordkaanto lag et stok wat 
hogo. Vour do bet. van maad zie list. 111. 
De Zanen (m.) 
Naomo daor or hiole wat hoge logon gobiod mit bossios on zaandkoppon tusson 
et Diop on do Fochtolerwog wel mit andudod wodde. Ft zol hiol good kunnon 
dat do Zanen in eon veer vor!odon ontstaon binnen dour zaandofzottings van 
et Groot Diop. Zio ok bi'j De Grate Zanen on Dc Kleine Zanen. Vour do bet. 
van et toponiom Zanen zie list. III. 
De Zuderbouw (m.) 
a. Et Vlaskaampien 
Stokkien laand zudelik van eon boereplaotso op et Noordaondo. Noffens inf. is 
Vlaskaampien oon ooldoro naeme your dit stok. Et is niot bokond waor disso 
naeme wog komt. Schonfold (1950: 79) schrift dat eon protto dorpon oortieds 
vias- of lijnakkors haddon om in do behoof to an 'zolfgoroddo kleor' to vourzion. 
Ft stok laand wodt now doursnodon dour do Voonwog die van roconto daotum 
is. Disso wog wodde godioltolik anlogd over do schaopodrift die daor van 
ooldshor leup (zie Baverste Schaopedri). Die leup doe vlak bi'j do boordorije 
daoro langes. 



Nog bestoonde boerde,-i je H. Venema, houwd 1708. 

Et Zuderbouwgieui (m.) 
Stok bouwlaand zudelik van de T-Ieloma-hoeve. 
De Zuderkaamp (I) (in.) 
Lag zudelik van eeri boerderi'je aaehter Et Oo/de Huusstee (1). Bet. kaainp: zie 
hst. ITT. 
De Zuderkaamp (LI) (m.) 
Stok laand tussen de weg dent DF en et Diep an de zuudkaante van Dc 
Koolkaamp. 
Het Zuidenci (vkf. 1878) 
Zie bi'j Zuideinde. 
Zuideinde 
a. Het Zuidend (vkb. 1878) 
Officiele naeme veur de Fochtelerweg (z.d.) veur et die] van de Hoek of tot 
Appelsche. 
Het Zuid (vkb. 1878) 
Zie bi'j Ft Zuud. 
Het Zuiden (vkf.) 
Zie hi 'j Ft Zuud. 



Zuiderleyen (vkf.) 
Zie bij Zuiderveld. 
Zuidermaad (I) (vkf. en Kad. 1457/1459) 
In et vkf. out 1825 (verk. deur de Comp. van zathe 11. nr. 5 bruker Harmen 
Lammerts Vos) is spraoke van een 'Noordkant van de Zuidermaad' en een 
'Zujdkant van de Zuidermaad' Uut etzelde vkf. bliekt dat d'r ok een Noorder-
maad (z.d.) is. In een aander vkf. is spraoke van 'Dde vorrel in de Zuidermaad'. 
De Iigging van al disse stokken is met percies te bepaolen, mar ze moe'n argens 
legen hebben tussen de Vogelrijd en de weg naor Oosterwoolde. 
Zuidermaad (U) (vkb. 1907, kad. nr. 2776) 
Stok hujlaand tegen et Diep an. 
Het Zuiderveld (vkf. 1825, Eekboff 1850) 
a. Zuiderleyen (vkf. 1825) 
b. Zuiderveld uitgang (Krt. van de venen te Fochteloo 1856, R.A.) De uutgang 
is 52.78.80 ha groot. Op 'e kaorte van Eekhoff (feg. 4) liekt et dat de naemen 
Zuider-veld en Noorder-veld omwisseld wodden moeten. Zuider- ligi ommes 
boven Noorder-. Een verzin is liekewel uutsleuten, want ok de 'Kaorte van de 
venen te Fochteloo' (feg. 7) geft et zo an. Vent een verklaoring hierveur zie bi'j 
Noorderveld. 
In et vkf. is spraoke van 'een stuk heideveld met de daarop zijnde bouw, het 
Zuiderveld of Zuyderleyen genaamd' en 'een stuk heideveld het Zuiderveld 
genaamd strekkende van midden uit de Heereweg tot oostwaarts aan de eerste 
of oude Leidijk'. In etzelde vkf.: 'Een groot stuk veen met den ondergrond 
zijnde in de uitgang van bet zuiderveld, strekkende ten westen nit de oude 
Ieidijk tot ten oosten aan de scheidinge van de provincie Drente'. Op I5-I1-
1847 en 13-12-1848 verkopen de Compagnons twie percelen in Het Zuiderveld 
(bij Klaas Sikkema in huur). Neffens et vkf. Sectie A nr. 1594,4.76.10 ha (heide) 
en nr. 1594a, 1.73.60 ha (bouwland). De kopers bin resp. Hendrik Lenzes 
Koopmans en Jacob Kiazen Ruiter. 
Op 23 december 1870 kocht P.W. de Weerd heidegrond te Fochteloo in bet 
Zuiderveld, Kad. Sectie B nr. 37. 
Dc A/ieuwe Ow, van 16-12-1965 dot bericht van de voondst van een vuurstienen 
bide. As vienplak wodt nuumd: 'Het Zuiderveld ten oosten van Fochteloo, 
dicht bij de zgn. Planwijk, nabij een hoge zandrug, De Bonghaar.' Bet. veld, 
veen, leien: zie hst. 111. 
Zuiderveld uitgang (Krt. van de venen te Fochteloo 1856, R.A.) 
Zie bij Het Zuiderveld. 
Zuidervenue (Flor. coh. 1828, 1850: kad. nr. 1613 t/m 1615, Flor. Cob. 1860: 
kad. nr. 1688) 
Et stok is 1.41.90 ha groot. Et staot onder nr. 8 angeven in de fl. coh., 
eigeneresse: Grietje Jakobs Bos (1828), Eeltje Everts van der Brock (1860). 
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De Zuidwestplassen (Noorderhicedre nr. 5, 1986) 
Zie bi'j Dc Mecuwenpoel. 
El Zuud (m.) 
a. Her Zuid (vkb. 1878, R.A.) 
Zo wodde et diel van et dOrp wel anduded an de zunnekaante van de Mardiek. 
Die Mardiek was allied een belangrieke verbiening mit Oosterwoolde en daor 
die ansleut op !e  Fochtelerweg lag eertieds dan ok meer de kern van et dorp 
(ok: Dc Pu/Ic, z.d.). Zo kan et gebeuren daj' in oolde beschrievings lezen dat 
de karke in et noorden staot (o.a. in Dc Tegenwoordige Swat van Fries/and, 
1789). Nao et verdwienen van de verbiening mit Oosterwoolde via de Mardiek 
deur et greven van de Opsterlaanse Compagnonsvaort (in 1817) en de an!eg 
van de weg van de Hoek of richting Oosterwoolde via Medhuzen (in 1895) 
kwam 'de kern!  van DF staorigan te !iggen daor hi'j now nog ligt. Mit de 
anduding Er Zuud in stokken van veur 1900 wodt dus ems et gebied an de 
zuudkaante van de Mardiek anduded (in et vkb. uut 1878 bgL: 'gronden (...) ter 
weerszijden van den zandweg, op het zuid te Fochte!oo.'). 
Zuyder Pompe (Kit van Fochteloo van Rutger Sybesz 1765, R.A.) 
Veur de bet. van poinpe zie bi'j Noorder Pompe. Op 'e kaorte van Sybesz is et 
een vennegien in et hoogveengebied. Misschicn leup et veur een pat onder-
groons, waordeur pornpe te verklaoren is. Zie ok bi'j Poinperhogen. 
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List van ofkottings 

adv. = adverteensie 
B.B. = Benificiaalboeken bevattende bet quartier van de Zeven- 

wouden'. In: Benificiaa/hoeken van Fries/and. Leeuwarden, 
1850. 

bet. = betekenis 
bgl. = bi'jglieks (= bi'jveurbeeld, missehien) 
DF, 'e F. = De Fochtel 
Dr. = Drents, Drente 
Et. Wb. = Wijk, N. van, Franck's Etymo/ogiscll Woordenhoek der Me- 

derlandsehe Taal, Den Haag 1949. 
II. cob. = floreen-cohieren 
In. = femilienaeme 
Fri. = Fries 
Fri. Wb. = Dijkstra, W., Friesch Woordenboek. 2 dIn. Leeuwarden, 

1900-1911. 
G.A. = Gemientearchief Oost-Stellingwarf 
gen. = genitief 
germ. = germaans 
Gr. = Grunnings 
hd. = hoogduuts 
list. = heufdstok 
lb. = (Latien) ibidem = op etzelde plak, op dezelde bladziede 
idg. = indogermaaris 
Ing. = Ingots 
kad. = kadaster 
krt. = kaorte 
lat. = latien 
M. = nionde!inge opgifte 
mod. = middelnederduuts 
mnl. = midde!nederlaans 
Mn!. Wb. = Verwijs E., J. Verdam on F.A. Stoett, Middelneder/andsch 

Woordenhoek. II din. 's Gravenhage, 1885-1941. 
my. = rneervoold 
Ned. = Nederlaans 
NRF = Nederlands Repertorium van Farnilienamen. II. Fries/and. 

Assen, 1964. 
nt. = naemelik 
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o.e. = onder ere(n) 
ofri. = ooldfries 
ohd. = ooldhoogduuts 
osa. = ooldsaksisch 
OSt. = Oost-Stellingwarf 
Do Ow. = De Ooststellingwerver 
R.A. = Rieksarchief Liwwadden 
schr. = schriftelijk 
Steil. = Stellingwarfs, Stel!ingwarf 
Top. Krt. = Topogralische Kaorte 
vkb. = verkoopboekien 
vkf. = verkoopformelier 
WNT = Vries, M. de, L. A. te Winkel c.a., Woordenhoek der tTeder- 

landsehe Taal. 's-Gravenhage, 1882- 
Ww. = warkwoord 
z.d. = zie daore 
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