


veldnaemen van Stellingwarf 
diel V 



Veldnaemen van Stellingwarf 

An now toe verschenen in disse riegel: 

Did I: Ni jhooltpae en Ni jberkoop, deur Philomêne Bloemhoff-de Bruijn 

Die] II: Donkerbroek, dew- Philoméne Bloemhoff-de Bruijn 

Die! 111: Der Izzerd, Hooltwoolde en Ni j/zooltwoolde, deur Phi!omône 
Bloemhoff-de Bruijn en The Duursma 

Die! !V: lie Fochtel, deur Otto de Vent 

Diel V: De Langelille, Munnikeburen , Ni jtriene, Scharpenzeel, Sliekenborg en 
Spange, deur Piet van der Lende 



VELDNAEMEN 
VAN STELL1NGWARF 

DIEL V 

DE LANGELILLE 
MUNNIKEBUREN 

Nil' JTRIENE 
S CHARPENZEEL 
SLIEKENBORG 

SPANGE 

Piet van der Lende 

een uutgifte van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte 
Berkoop, 2003 



Disse uutgfte wodde wat de centeraosie anbelangt mit meugelik maekt deur een 
subsidie van de Perveensie Frieslaand en van de gemiente West-Stellingwarf 
* Dc riegel Veldnaemen van Stellingwarfstaot onder redaktie van Henk 
Bloemhoff en Philomene Bloemhoff-de Brun. 
** Om technische redenen is de tekst van dit diel van de as gehiel Stellingwarfs-
taelige riegel dit keer in et Hollaans. 

SSR-104 

Ni/cs uut disse uutgfte mag opni Y drokt en/of eupenbaor mae/ct wodden op wat 
veur meniere dan ok zonder dat daor schrifielik goedvienen van de schriever 
veur kregen is. 
No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, 
microfilm or any other means, without written permission from the author. 

02003, F. van der Lende, Amsterdam 

Digitalisering kaorten en illestraosies: Bauke Vliegendehond, Et Vene 
Foto '5: kollekties Piet van der Lende/Geert Lantinga 
Omslagontwarp: Sietske A. Bloemhoff, Oosterwoolde 
Drok: Vander Meer, Qosterwoolde 

ISBN 90 6466 116 2 



VELDNAEMEN VAN STELLINGWARF 
- 	 DRENTHE 

OstwwooWe * 
FRIESLAAND 	 - 

1 

- .. 

/ / 

7' 	Woege * It
, - - 

	 DRENTHE 

MON e  
INE/  ERJESsEL 

Kaart 1. De behandelde dorpen van Stellingwarf in dit boek liggen in hetgebied 
Dc West/zoek(e). Dat is het gearceerde gebied. Dat gebied wordt oak wel de 

Grate Veenpoolder genoemd. 

Voorwoord 
In dit voorwoord wil ik iedereen bedanken die mij bij het schrijven van bet bock 
heeft geholpen. Weliswaar ben ik verantwoordelijk voor de inhoud en de opzet 
van bet bock, maar zonder de inzet van anderen zou het er nooit zijn gekomen. 

In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar Dirk Brouwer, die veel 'voorwerk' 
heeft gedaan. In de jaren tachtig van de vorige eeuw verzamelde Dirk Brouwer 
(geb. 1918 in Ooldetriene - over!. 1999 in Wolvege) een reeks van veidnamen in 
de Grote Veenpoolder. Brouwer groeide op aan de Lendediek (plaatselijk Len-
die/c) onder Sponge, trouwde een onderwijzeres in Scharpenzeel en ging daar ook 
wonen, terwiji hij bij zijn vader aan de Lendiek op de boerderij werkte. Later 
werd hij zelfboer in Ooldetriene, en toen hij ging rentenieren, koos bij Wolvege 
als woonplaats. Een groot deS van zijn leven heeft Brouwer dos in de Grote 
Veenpoolder gewoond en gewerkt. Omdat hij ook interesse had in de gesehiede-
nis van zijn eigen omgeving, deed liii met plezier mee aan het veidnamenonder- 



zoek van de Steltingwarver Schrieversronte. ZeIf kende hij at een reeks namen, 
maar hij raadpieegde ook veel andere streekbewoners om zijn verzameting zo 
compleet mogelijk te maken. Op een grote kaart van het gebied gaf hij zeer 
nauwkeurig de plaats aan waar de namen thuishoorden. De veldnamen werden 
vastgelegd in de databank van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. 
Verder gaat mijn dank nit naar Philomene Bloemhoff-de Bruijn, eindredacteur en 
mede-redacteur van de serie Veldnaeinen van Stellingwarf, die naast haar toch al 
drukke werkzaamheden veel tijd heeft gestoken in her meerdere malen kritisch 
doorlezen van het manuscript en die mij met tips, adviezen en aanvullingen heeft 
begeleid bij het schxijven van het boek 
Daarnaast wit ik Alie van Dixhoorn-van der Lende bedanken voor het opzoeken 
van enkele kaarten in het Rijksarchief te Zwolle. 

Wanneer de tekst van een bock klaar is moet er nog heel war gebeuren om die 
tekst in boekvorm uit te geven. Zoals de financiering, het afstemmen met de 
drukker, de verzorging van de publiciteit, her zoeken van illustraties en foto's, 
enzovoort. 
Bauke Vliegendehond komt dank toe voor her digitaliseren van de kaarten, Geert 
Lantinga voor zijn hulp bij het aanteveren van gegevens bij foto's en kaarten en 
bij de voorselectie daarvan. Hij beoordeelde het manuscript en voorzag het van 
commentaar. Ook mede-redacteur van de veidnamenreeks Henk Bloemhoff be-
oordeelde het manuscript. Hij verzorgde tevens de bureauredactie. Trijnie Tel-
kamp, evenats hij werkzaam bij de Steliingwarver Schrieversronte, zorgde voor 
het drukldaar maken van tekst en illustraties. De uitgever dank ik tenslotte voor 
de moge!ijkheid die werd geboden deze publicatie her licht te doen zien. 

Piet van der Lende 



HOOFDSTUK I 

Inleiding 
In dit boek behandel ik veldnamen zoals die voorkomen in de zogenaamde 
'Groote Veenpolder van Weststellingwerf'. Deze polder ligt in het zuidoosten 
van Friesland. Langs de grenzen van de veenpolder stromen de Kuinder of Tjon-
ger, de Heloniavaart en de Linde, die tevens de grens is tussen Friesland en Over-
ijssel. Op de kaarten len 2 staat de ligging van de Groote Veenpolder aangegeven. 
In de I 8de en 1 9de eeuw is het Iaagveen in her zuidoosten van Friesland en de 
Kop van Overijssel afgegnven. Hierdoor ontstonden omvangrijke moerassen 
met een unieke flora en fauna. Na de verveningen zijn er vele plannen geweest 
om de moerassen die door de verveningen waren ontstaan opnieuw te ontginnen. 
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Kaart 2. Plattegrond van de Grote Veenpoolder in West-Stellingwarf. 
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De Groote Veenpolder werd in de l9de eeuw aangelegd om die ontginning mo-
gelijk te maken. Inderdaad zijn versehillende gebieden opnieuw in cultuur ge-
bracht, maar tot in onze tijd bleven ook grote stukken over waar de natuur haar 
gang kon gaan. Voorbeelden hiervan zijn de Weethbben en de Rottige Meente. 
Dit laatste natuurgebied maakt deel uit van de Groote Veenpolder. De Groote 
Veenpolder is her meest westelijke gebied van de streek die de Stellingwerven of 
ook we! Stellingwerf wordt genoemd. De Stellingwervers duiden dit gebied wel 
aan als De Westhoek(e), d.w.z. de westhoek van de gemeente West-Stellingwerf. 

Kaart 3. Fragment van de kaart van 'StellingwerfWestejjnde' (1850). uit de Nieuwe atlas 
van de Provincie Friesland door Wopke Eek/ioJf('1849-1 859). 

Na de inpoldering sprak men in het Stellingwerfs ook van de Grote Veenpoolder. 
De veidnamen van De Westhoek maken deel uit van de Stellingwerfse cultuur. 
Het gaat om mondeling overgeleverde aanduidingen van weilanden, akkers, ka-
nalen, rivieren, wegen en paden. De namen verwijzen vaak naar vroegere rechts-
systemen, de inrichting van het landsehap of vroegere grondeigenaars. Ze hadden 
in vroeger tijden een functionele betekenis. Bij het ontbreken van een Waster 
diende de naam om verschillende stukken land en hun bezitters van elkaar te on-
derscheiden. 



Dit bock over veidnamen is bedoeld als een bijdrage aan de reconstructie van de 
oudere Stellingwerfse cultuur, voor zover dat op basis van de bronnen mogelijk is. 

BRONNEN 

Zowel in Overijssel als in Friesland is er archiefmateriaal dat bij het zoeken naar 
veidnamen kan worden geraadpleegd. In Friesland zijn dat natuurlijk de Benefi-
ciaalboeken, de Floreencohieren en de kerkelijke archieven.' In Overijssel is ech-
ter ook veel te vinden. Her Rijksarchief in Zwolle bezit kaarten waarop de Groote 
Veenpolder geheel of gedeeltelijk staat aangegeven. Enkele van deze kaarten zijn 
in dit bock als illustratie te vinden. Ook het gemeentearchief van Kampen heeft 
vele charters en andere stul&en die op de dorpen in de Veenpolder betrekking 
hebben. In dit bock is gebruik geniaakt van de inventarisatie van het Kamper ge-
meentearchief van J. Don. Verder is er archieftnateriaal dat aflcomstig is van rijke 
families met veel grondbezit. 1k heb met name gebruilcgemaakt van de inventaris 
van Mr. W.J. Meeuwissen, die een overzicht heeft gemaakt van het Familiear-
chief Heerkens, dat zich in het Rijksarchief van Overijssel bevindt.2  Al werkende 
aan dit bock kwam ik tot de ontdekking dat de hoeveciheid materiaal waaruit ge-
put kan worden zeer groot is. 1k heb vooral in druk verschenen bronnen en de in 
bijiagen genoemde verkoopboekjes en koopakten bestudeerd. Daarnaast werden 
enkele primaire bronnen air het Ryksargyf fan Fryslãn geraadpleegd, zoals een in 
de literatuurlijst vermeld rapport van P. Camper over de situatie bij de Lindedij-
ken in 1777. De hier gepresenteerde inventarisatie van veidnamen is dan ook met 
compleet. Nader onderzoek van andere schriftelijke bronnen kan nog veel gege-
vens opleveren. 
Dc belangrijkste bron van informatie bij het veizamelen van veldnamen was ech-
ter de databank met veidnamen van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. 

INTERPRETATLE VAN VELDNAMEN 

Ecuwenlang kon de benaming van een stuk land in de volksmond blijven voortle-
yen. Bet Kinder/and is daar een voorbeeld van. De naam komt al in 1544 voor. 
Op 6 mci van dat jaar bericht Anders Jansz, 'Stellynck in de Spange', dat 'Peter 
Cleysz en Anna zijn vrouw verkocht hebben aan Gheertken Gherrijtsz. van Cam-
perveen wonende te Campen, 2 goudgulden perjaar uit zes kindsdelen van Cleys 
Peter Jansz sate, gelegen in her gericht van Spange, belend ten oosten Katryna 
Lyewen, ten westen het Kynderland, strekkende van de Leende tot aan de Olde 
Maetsloet' .3 

Op 2 oktober 1917, 373 jaar later, is er een publieke verkoping van de zathe en 
landen Dc Blauwhof te Spanga, ten verzoeke van de te Leeuwarden gevestigde 
NV 'Stania'. In her verkoopboele dat bij de publieke verkoping werd uitge- 



braeht, lees ik dat tot de te verkopen landerijen behoorden het Voorste Kinder-
land groot ongeveer 3 hectaren, het Middelste Kinderland, groot 2 hectaren en 95 
aren en hetAchterste Kinder/and, groot 2 hectaren en 99 aren.4  Ook in her dorps-
gebied van Blankenham kwam de naam Kinderland voor. De Graafwijst erop dat 
de naam in dit dorp mogelijk is ontstaan doordat het land eertijds in het bezit was 
van een weeshuis voor kinderen.5  Veidnamen kunnen dos zeer oud zijn on lang 
in de volksmond blijven voortleven. 
De gegevens uit de mondeling overgeleverde cultuur zijn echter niet altijd even 
betrouwbaar en het interpreteren van veidnamen is vaak niet eenvoudig. Vanaf 
her moment dat de eerste bewoners overgingen tot kolonisatie van een bepaald 
gebied deden zich voortdurend veranderingen voor in her landschap. Er waren 
veranderingen door de invloed van de natuur, zoals overstromingen, maar ook 
door het ingrijpen van de mens, zoals de ontginning van land, her veranderen van 
de bestemining van een stuk land of het afgraven van oude en de aanleg van 
nieuwe dijken. De inldinking van de veenlaag door de ontwatering en het intense 
gebruik betekende dat in bepaalde gebieden akkerbouw niet langer mogelijk was. 
Bovendien begon men al in de middeleeuwen op kleine schaal met verveningen. 
Hele dorpen verschoven daarbij van plaats. Een voorbeeld daarvan is JJsselham.6  
In de mondeling overgeleverde cultuur konden zich bij de verandering van het 
landschap in de loop der eeuwen verschuivingen voordoen in de betekenis van 
bepaalde veidnamen of in her gebruik van bepaalde teimen in het boerenbedrijf. 
Betekenisverschuivingen lijken zich bijvoorbeeld te hebben voorgedaan bij ter-
men als brink, hornleger, schutstal en roeden. Op de betekenis van deze namen 
zal verderop worden ingegaan. 

NOTEN 

1. Zie Mal 1989, F!oreencohier van 1858 en Beneficiaa!boeken van Friesland 

2. Zie Meeuwiasen in Iiteratuur!ijs! 

3. Zie J. Dnndeel2R 1393 

4. Zie v.K.B.! 

5. T. de Graaf- Ve!dnamen in Blankenham 

6. Een uitgebreide besehrijving van de !andschappe!ijke geschiedenis van IJsse!ham in Kroes/Ho! 
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HOOFDSTTJK II 

De middeleeuwse kolonisatie 
Een van de eerste schriftelijke bronnen die melding maakt van veldnamen in de 
omgeving van de latere Groote Veenpolder is een veel bediscussieerde oorkonde 
uit 1165. Bissehop Godfiied van Utrecht gal in doze oorkonde een groep Friezen 
alt Lammerbrucke toestemming land in cultuur te brengen dat lag tussen Ruthe-
rikesdole en Wibernessate on tussen Antiquam Lennam en Kunren.1  
De oorkonde past in een reeks van oorkonden die van de tiende tot de twaalfde 
eeuw voor het eerst melding maken van het gebied waartoe ook de Stellingwer-
yen en de streek rond Kuinre behoorden. De oudste oorkonde in dit opzieht stamt 
uit 944. Koning Otto I verbiedt in dat jaar om in de 'pagus forestensis' in het 
graafschap van Everhard te jagen zonder verlof van de bissehop van Utrecht on 
hij beveelt de wildban van de Utrechtse kerk te handhaven. Met de 'pagus fores-
tensis' wordt een bos bij Fulnaho bedoeld, mogelijk Vollenhove.2  
Zoals uit de oorkonde van 1165 blijkt, gaf de bissehop woeste gronden uit aan 
kolonisten die hiervoor een tins, een soon grondbelasting moesten betalen. Het is 
de vroegste oorkonde waarin van een dergelijke tins sprake is. Voor iedere tien 
roeden in eultuur gebrachte grond moesten de kolonisten iederjaar op Sint Maar-
ten een penning als tiende betalen. 
In de oorkonde komen de namen Rutherikesdole on Wibernessate voor. Her 
woord dole kan versehillende betekenissen hebben. Het kan gewoon 'sloot' bete-
kenen, maar ook 'grenspaal'. 3  Rutherik lijkt een persoonsnaam te zijn. Dus: de 
sloot of de grenspaal van of bij Rutherik. Versehillende historici hebben zich be-
zig gehouden met de vraag, waar Rutherikesdole en Wibernessate precies lagen. 
Er zijn vele artikelen over doze kwestie verschenen. Een definitief antwoord 
heeft her onderzoek echter niet opgeleverd. Het gaat om kolonisatie in de buurt 
van Kuinre of van Olde- on Nijelamer.4  Bij Wibemessate gaat het mogelijk om 
het dorp Wiberburen ten noorden van Kuinre. Door overstromingen in later eeu-
wen zou dit dorp verdwenen zijn. Enige tijd geleden kwam de historicus Midden-
dorp met een andere opvatting. Hij meent dat het gaat om kolonisatie bij Scher-
penzeel en Spanga. 5 

We vinden in de oorkonde van 1165 ook de namen van twee belangrijke rivier-
es in het gebied, namelijk de Linde of Lende (Lennam) en de Kuinder (Kunren). 

Op de betekenis van doze twee namen zal 1k hiema ingaan. 
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DE NAAM LINDE OF LENDE 

De Linde slingert sinds de !aatste ijstijd door het Ste!lingwerfse landsehap. Vol-
gens overlevering ontspringt zij bij het gehucht Tronde in de gemeente Ooststel-
lingwerf en stroomde tot de aanleg van de Noordoostpolder bij Kuinre in zee.6  In 
de Middeleeuwen werd hot riviertje wel beschouwd als de noordelijke grens van 
het bisdom Utrecht, dus van her Oversticht. Momenteel vormt het riviertje aan de 
boven!oop de gemeentegrens tussen Oost- en Weststellingwerf en aan de be-
nedenloop de provinciegrens tussen Friesland en Overijssel. 
In de oorkonde van 1165 komen we voor het eerst de naam van het riviertje tegen 
in de vorm van Lenna. In 1204 komt de naam Lienna voor: bisschop Diederik II 
van Utrecht gaf in dat jaar toestemming aan de bewoners van 'Holenpathe aan de 
Lienna' (Holenpathejuxta Liennam) een eigen kapel to stichten. 7  Mulder ziet in 
de naam Holenpathe het dorp Holtpade. Dos Oldeholtpade aan do Linde. 
Ondertekenaar van de oorkonde is o.a 'Henrico do Kuenre'. Doze Henrico 
maakte deel nit van een adellijk ges!acht, dat in de Middeleeuwen de 1-!eerlijk-
heid Kuinre bestuurde. Do Heren van Kuinre hadden ook omvangrijke bezittin-
gen in de Westhoek van Weststellingwerf, zoals later nog zal blijken. 
Na 1204 zijn er ve!e oorkonden waarin de naam van de Linde voorkomt. In 1228 
sehrijft men over de Lenna 9,  een oorkonde van 1232 bevat do zinsnede 'a Cunra 
et Lenna"° en in 1401 lezen we 'tusschen der... Lennen'." De benaming Linde 
duikt voor het eerst op in de !6de eeuw. 12 

De naam Linde zou afge!eid kunnen zijn van Keltisch: Lind, lend of lendha = wa-
ter, vijver, meer. 13 

Er zijn nog meer veldnamen die aan het Kettische 'linde' of 'lendha' gerelateerd 
kunnen worden. In Spanga aan de Nieuweweg vlakbij de kruising met de Gracht 
bevindt zich eon verveend en weer ontgonnen stuk land, dat de Lamers genoemd 
werd. 
Deze naam lijkt verwant te zijn aan Lemmer, Oldelamer. Miedema heeft de bete-
kenis van do naam Lemmer aan de orde gesteld. Het gaat daarbij om een tweetali-
go waternaam met meer als tweede bestanddeel, waarbij beide namen dezelfde 
betekenis hebben. 
Het Middelnederlaadse Lemmer is terug to voeren op Len(ne)-mere: Lende-
meer. Het oudfriese Liamer is terug to voeren op het germaanse Lithamere: ook 
Linde-meer. Liamer, de oudfriese vorm voor Lemmer, is in hot latere Fries van 
Liaminer tot Ljemmer geworden, welke vorm geleidelijk samenviel met het Ne-
derlandse Lemmer. Vermoedelijk geldt deze verklaring ook voor de naam van 
bet dorp Oldelamer, niet ver van do Linde en zijn oude uitmonding. Deze naam 
zou dan betekenen: oud !inde-meer. Wellicht heefi ook do naam van her stuk land 
dat do Lamers genoemd werd to maken met de vorm Liamer, zodat eon vergelijk- 
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1. Woningen in de oude Fabrieksbuurt in De Langelille. 

bare verklaring voor doze naam kan worden gegeven. Dus ook: Linde-meer. 14 

Ook de benaming Langelille kari een woorddeel bevatten dat terug te voeren is op 
'linde'. Reeds op de kaart van Schotanus uit ca. 1664 wordt de naam Langelille 
vermeld. Her Iijkt dan to gaan om de gehele zuidelijke never van de Tjonger, 
waar in die tijd al huizen ofboerderijen stonden. Van een buurtschap op de krui-
sing van de Tjongerwai en de Kerkeweg was waarschijnlijk nog geen sprake. IS 

Vile zou teruggevoerd kunnen worden op linda, waarin ook weer het Keltische 
len, un, lyn, linde in de betekenis van water, plas, pod, vijver, meer to vinden is. 
La betekent bos. Dus: (moens)bos aan her water, aan een meet. Er zijn voor de 
benaming Langelille ook wel andere verklaringen gegeven. De naam zou verwij-
zen naar de werkwoorden lillen, drillen, rillen, in de betekenis van een woke 
rnassa die in beweging is. Lille zou dan betrekking hebben op de woke veengrond 
in de omgeving. Ook wordt voor de samenstelling i/n-la wel de verklaring gege-
ven van: bos van lindebomen. Dit wordt gedaan bij de verkiaring van de naam 
van twee Belgische dorpen Lille en Lilloo, dat vroeger ook geschreven word als 
Lin-lo. 16 

Er is ons een legende over de buurtschap Langelille overgeleverd. Er was eens 
eenjonkvrouw, Felicitas genaamd, die leefde bij de 'bron', vlakbij de Scheene. 
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Dichtbij die plek woonde omstreeks het begin van onze jaartelling ook een een-
zame reus the de naam Lille droeg. Lange Lille noemde men hem. Op de jonk-
vrouw Felicitas rustte een vloek, uitgesproken door een jonge magiër die ver-
geefs naar haar hand dong. Wanneer zij zou trouwen zou zij veranderen in een 
giflige adder. De reus Lange Lille wist de betovering op te heffen door aan zeven 
voorwaarden te voldoen, die de jonge magier had gesteld. Daarna trouwde de 
reus met Felicitas en ze lecfden nog lang en gelukkig. 17 

DE NAAM KUINDER OF TJONGER 

Terwijl de Linde de geografische grens vormt tussen Friesland en Overijssel en 
de zuidelijke grens van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf, vormt De Kuin-
der, of zoals de Friezen zeggen de Tsjonger, de noordgrens van deze gemeenten. 
De Tjonger wordt vanouds gezien als de taalgrens tussen Friesland en de Stel-
lingwerven, die in 1504 wel bij de provincie Friesland werden ingedeeld niaar 
waar de bevolking een variant van het Nedersaksisch spreekt. De Kuinder ont-
springt bij de Drentse grens in het gebied rond Oosterwolde en neemt enkele zij-
beken en dwarssloten op. 
De naam komt in oude oorkonden verschillende keren voor. Tussen 1039 en 
1047 werden munten geslagen van Bruno II, graaf van Brunswijk, Staveren, 
Westergoo en Islegoo, waarop vermeld staat 'Ciunder'.18  1k besteedde reeds aan-
dacht aan de oorkonde van 1165 waarin over 'Kunren' wordt gesproken.19  In 
1200 komt in een oorkonde de aanduiding 'in monte Qcunre' of 'Cunre' voor. 20 

En in 1228 wordt gesproken over een 'tercio loco, qui est super Cunram fluvium 
apud Brokope' 21  (plaatselijk gebied, aan de bovenloop van de rivier de Come in 
de buurt van Brokope). 
De etymologen zijn her niet eens over de betekenis van de naam en de afleiding 
ervan. Het zou bij de gelijknamige plaats Kuinre aan de benedenloop van de ri-
vier gaan om de resten van een graafschap, dat ontstond bij de regeling van het 
landsbestuur onder Frankische koningen. 22  Van zo'n graafschap is echter nau-
welijks iets bekend. Wel zegt De Vos van Steenwijk dat het bij de rechten van de 
heren van Kuinre zou gaan om de resten van het graafschap Islego, dat door over-
stromingen in het Zuiderzeegebied grotendeels is verdwenen. 23  
Molhuijsen zegt in navolging van de oude geschiedschrijver Brumanus dat de 
Kuinder genoemd is naar een flguur nit een middeleeuwse legende, de heilige 
Cunera. De verhalen over de heilige Cunera maken deel nit van een grote groep 
legenden waarin eenjonkvrouw Ursula de hoofdrol speelt. Zij was een Britse ko-
ningsdochter die de gelofte van maagdelijkheid had afgelegd en die om aan het 
huwelijk met een heidense prins te ontkomen in gezelschap van 11.000 maagden 
haar land per schip ontvluchtte. Het getal van 11.000 is vermoedelijk door een 
leesfout ontstaan. Een storm bracht de vloot van Ursula voor de Nederlandse 
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kust. De schepen voeren de Rijn op tot bij Keulen, datjuist door de Hunnen bele-
gerd word. De Hunnen vermoordden de 11.000 maagden, maar na militaire 
schermutselingen namen zij de vlucht. De lichamen van de maagden werden 
daarop plechtig binnen de stad begraven. De verering van Ursula on haar gezel-
linnen breidde zich uit over geheel West-Europa en nam in de late middeleeuwen 
een grote vlucht. De feestdag waarop de heilige Ursula word vereerd was 21 ok-
tober. Ook in her gebied van de middeleeuwse Stellingwerven en omgeving word 
de legende levend gehouden; men kan daarbij denken aan de Steenwijker jaar-
markt, die de 'Elfdujzend' heet. De legende van de heilige Ursula fungeerde als 
een soort raaniverhaal voor allerlei andere legenden. Zo zou de heilige Cunera 
aan de marteldood bij Keulen zijn ontsnapt, waarna zij allerlei nieuwe avonturen 
beleefde. Zij zou door 'een koning van de Rijn' naar Rhenen zijn gebracht en 
door diens vrouw uit jaloezie zijn gewurgd. Zij word in de Middeleeuwen als 
martelares vereerd. 
Zoals reeds opgemerkt, zegt Molhuijsen dan vervolgens op grond van de oude 
geschiedschrijver Brumanus dat de naam Kuinre kan worden afgeleid van doze 
Cunera. In de Oude Kerk to Amsterdam was een altaar aan Kunera gewijd, en in 
Kampen bestond de Cunera broederschap die de liefdadigheid beoefende on die 
met de Reformatie word opgeheven. 

De afleiding van de riviemaam de Kuinder van St. Cunera die Molhuijsen geeft, 
vindt men tegenwoordig met meet waarschijnlijk. De rivier heeft twee namen: 
Kuinder en Tjonger. Volgens Heeroma is de ti-vorm het oudst. De naam Tjonger 
heeft dan to maken met het Oudfriese tiona en her oudsaksisch tiunan, teona; 
woorden die allen verwijzen naar 'schade doen, schade toebrengen'. 24  De Tjon-
ger word als een 'kwaadaardige' rivier beschouwd, het was een 'razend water'. 
Als de vorm Kuinder de oudste is, zou doze onder Keltische invloed kunnen zijn 
ontstaan en is het woord Kuinder vergelijkbaar met het Welsh Gwenddwr (uit to 
spreken als: Keundeur), dat de betekenis heeft van 'schoon water'. 25  Schönfeld 
bijvoorbeeld meent dat de k van Kuunder oorspronkelijk is. Tjonger komt van 
tjonre dat weer afgeleid is van kionre. Ook Gysseling acht de k her oudst. Vol-
gens hem zou Kuinder of Tjonger van Keunirà zijn af to leiden. Keunira hangt 
samen met (a)keun- 'schitterend'. 26 

DE ACTIVITELTEN VAN KERICEN EN KLOOSTERS 

Grote delen van de hoger gelegen gebieden in de buurt van Steenwijk, Vollen-
hove on de Stellingwerven werden vanaf de 11 de eeuw ontgonnen. Kloosters en 
andere kerkelijke instellingen speelden bij die ontginningen een grote rol. Een 
voorbeeld is her klooster van Ruinen, dat in her latere land van Vollenhove ver-
schillende bezittingen had. In 1181 maakt Hendrik, abt van her klooster van St. 
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Marie to Ruinen, een lijst op van de bezittingen, waarin bet idooster door bis-
schop Boudewijn wordt bevestigd. Het klaoster heeft dan eigendommen in Vol-
lenhove en een 'villa Echtene' (een huis of hof in de Friese plaats Echten). 27  In 
de 12de en l3de eeuw Iijken de ontginningen van Steilingwerf en Noordwest-
Overijssel in voile gang to zijn. Bij de aanvang van de Be en 14e eeuw warden 
de belangrijkste dorpen in de Westhoek van Weststellingwerf dan aok a! ge-
noemd. Het zijn Nijetrijne, Spanga, Scherpenzeel en Munnekeburen. In het val-
gende hoofdstuk zal op de betekenis van doze namen en bun ontstaan warden in-
gegaan. 
In de 12de on 13de eeuw speelden kloosters en andere kerkelijke instellingen zo-
als gezegd een grate rol bij de ontginning van de lager gelegen veengebieden. Het 
waren vaak priesters of randtrekkende religieuze groepen die de kolanisatie 
groepsgewijs aanpakten. 
Oak in de aorkonde van 1165, die aan het begin van dit hoofdstuk word behan-
deld, komt tot uiting dat geestelijken een belangrijke ral speelden bij de kolonisa-
tie. Eon priester Egbert vraagt aan de bisschop of hij de kolonisten taestemming 
wil geven een eigen kerk te stichten. Blijkbaar is doze priester bij de organisatie 
van de ontginningen betrakken. 

BEZITTINGEN 

Kloasters en kerken hadden in de Middeleeuwen grate haeveelheden land in be-
zit, oak in de Westhoek van Weststellingwerf. Vele veldnamen verwijzen daar-
naar. Zo bleef de naam Munnikenkamp in het dorpsgebied van Spanga lang in de 
volksmand voortleven. Mal wijst op een aorkande uit 1480 waarin doze naam 
vaarkomt. Het land wordt omschreven als 'ende noch een campken lants, gehei-
ten die Mon/ken Camp, gelegen in den kerspeil van die Spangen, aen die suut-
sijde ende aen die naortsijde naest gelegen Andries Claessens erfgenamen'. 28 

In de Floreencahieren van 1700 wordt gesproken over een soalstede waartoe de 
Munninken camp behoorde. 'Haiff zaate lants, streckende uyt de Cuinre. De 
Munninkencamp'. 'Stuck maeden, de Munnickeneamp genaemt'. In de floreen-
cahieren van 1858 wordt gesproken over de Munnekamp met aan weerskanten de 
'Raomse Armen'. Met de 'Raomse Armen' bedae!de men de kerk van Kuinre 
die in Spanga grate haevee!heden land in bezit had. 29 

Uit het voorgaande blijkt dat de middeleeuwse naam Monnikenkamp in ieder ge-
val halverwege de 19de eeuw nag in de valksmond bekend was, omdat zij nag in 
de Flareencahieren van 1858 genaeind wordt-  
De Manikenkamp behaarde tat de resten van de bezittingen en rechten die bet 
klaoster van het Convent van Schaten in de amgeving van S!ijkenburg bezat. Dit 
ldaaster behoarde tat de zogenaamde Duitse Orde. De Duitse Orde was een rid-
derarde van manniken, een militaire braederschap die de heidenen bestreed ter 
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bescherming van het christelijk geloof. In Friesland waren de momüken eehter 
heel wat vredelievender; ze hielden zich bier vooral met religieuze zaken en land-
bouw bezig. 
Her veerrecht op de plaats waar Linde en Tjonger samenvloeiden behoorde tot de 
rechten van het Convent van Schoten. Net  klooster trek uit dit veerrecht tot Ca. 
1470 veel inkomsten.30 Mot  vermoedt dat de bisschop als vertegenwoordiger van 
de koning in de 1 3de eeuw het veerrecht en allerlei onroerende goederen aan het 
klooster heeft afgestaan. Zo bezat het klooster een Complex van twee hoeven en 
enkele kampen land in Wiberburen en SlUkenburg in de dorpsgebieden van 
Kuinre en Spanga, aan weerszijden van de Tjonger. 31  De hoeven worden om-
schreven als: 
'die een saet lants gelegen in Wyberga, daer aen die suut side naest gelant is 
Ruuscher Johans seen, ende aen die noert side Johan Nelilkens seen, streckende 
metten oest eynde in die Kuenre ende mit dat west eynde an die bide Repen, 
ende noch een saet lants, geheiten Slikenborch, daer aen die suutside naest gelant 
is die Heylige Geest van Campen ende aen die noortsijde Griete van Merkens erf-
namen...' 
Daama volgt een beschrijving van de ligging van de Monikencamp en het Han-
neinakers Kamp. 32  Verder bezat het klooster landerijen in de dorpsgebieden van 
Oudesehoot en Oldeholtwolde. Na 1470 ging bet grootste gedeelte van het kloos-
terbezit bij Slijkenburg in andere handen over. Alleen 12 dagmad hooi- en wei-
land, waaronder de Moniken kamp, bleven over. Dc hoeve Slikenborch is waar-
schijnlijk genoemd naar landerijen in de huidige Buitenpolder achter Kuinre die 
al in de Middeleeuwen als de Sleken of siikken bekend staan. In 1453 spreekt 
men over de keep van een 'half schutstal land, welke Heyne Weymkenssoen eer-
tijds gekocht had van 1-lanne Fockens vader', gelegen op 'De Sleyken te Kuenre 
tussen de Homeister van Schoten en de heiligen van Cateiic' 33  Het bezit van het 
Convent van Schoten wordt in deze oorkonde ook weer genoemd, en er blijkt uit 
dat het land dat bij de boerderij Slikenborch hoorde de Sleken heette. Er werd 
nog in onze tijd een onderseheid gemaakt tussen de voorste, middeiste en ac/i-
terste Sleken. Ook de benaniingen Eerste Sleken en lage Sleken komen wel voor. 
Silk of sleken verwijst naar periodiek droogliggende, aangeslibde, nog met inge-
dijkte kleigrond. In dit geval Mel, aangevoerd door de Zuiderzee. 
Overigens is er in deze omgeving al in 1398 sprake van een slot of kasteel dat met 
Slikenborch te maken heeft. In dat jaar krijgt de baijuw Claes Vroukyn Seen van 
Hertog Albrecht van Saksen de opdracht het 'buys ende slot tot Slikenborch' te 
beheren.34  De benaming burg of borg in Slykenburg hoeft met te verwijzen naar 
een burcht of kasteel, hoewel zo'n kasteel er zoals we hiervoor zagen wel gestaan 
heeft. De oorkonde zegt echter dat het slot bij, in, tot Slikenborch stond; het kan 
dus naamloos zijn geweest of een andere naam hebben gedragen. Burcht of burg 
in Sljken burg lijkt verwant te zijn aan berg, dus een hoogte in de betekenis van 
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vluchtheuvel bij hoog water.35  De boerderij Slikenborch, die hiervoor word ge-
noemd, kan this gelegen zijn geweest op een hoogte of terp. Burgnamen in deze 
betekenis komen in of in de omgeving van de Westhoek van Weststellingwerf 
wel meer voor. Denk aan Gapenburg, aan de Linde ten oosten van de Drieweg-
sluis in het dorpsgebied van Oldetrijne, en Stekelenburg, aan de Tjonger bij de 
weg naar Echtenerbrug. 
In de late Middeleeuwen waren er in Friesland veel Monsters die het onderhoud 
van bruggen en andere waterstaatswerken voor hun rekening namen. Wellicht 
herinnert ook de benaming SchoterzUl aan het Convent van Schoten. Aan de 
naam van het klooster herinneren ook de Schoteruiterdüken, aan de cover van de 
Tjonger in Lemsterland ten noorden van Schoterzijl. 
Er zijn vele andere veidnamen die aan bezit van kloosters herinneren. Zo bezaten 
de Heren van Kuinre 17 hoeven in Mon ike Kuynre, dat in Weststellingwerf lag. 
Dit blijkt nit een oorkonde van 17 juli 1331, waarin Willem Ill van Holland beer 
Jan I van Kuinre beleent met een aantal nauwkeurig omschreven goederen on 
rechten in Kuinre en onigeving. 
De oorkonde is merkwaardig, omdat onduidelijk is op grond waarvan de leen-
heer, de graaf van Holland, zijn rechten op de goederen kon laten golden. De 
Heerlijkheid Kuinre hoorde eigenlijk bij het Overstieht, waarbij de beer van 
Kuinre een bisschoppelijk ministeriaal was. Dc heren van Kuinre voerden in het 
grensgebied van het bisdom Utrecht echter een zelfstandige politick, waarbij ze 
verschillende landsheren tegen elkaar uitspeelden on nu cons met de bisschop, 
dan weer met de graaf van Holland aanpapten. De belening door de graaf van 
Holland meet in dit kader worden gezien. Jan II van Kuinre noemde zich later 
beer van Kuinre, StelIingwer1 Schoterwerf en Oosterzee.36  In de opsomming van 
de rechten wonien de gerechten van Kuynre, Emlairden (Emmeloord) en Orc 
(Uric) genoemd. Vervolgens: 'Voirt in 't dorp (Kuinre) toit Espel die zeevond en 
't verval van vechtelrie ende van rove. Item 't gherechte to Vene (Veenhuizen). 
Item 't gherechte te /vfonike Kuynre, dat in Stellinghewerve gheleghen es, ende 
XVII hoeven lands in den zelven gherechte. Item dat erve toit Oisterzee, dat men 
hiet Penningenhure. Item die grute to Kuynre. Item die berch, die leghet ten (zui-
den) van den dorpe to Kuynre ende hiet die Aldeberch'. 37 

Het is met bekend waar het hierboven genoemde Monike Kuynre precies gelegen 
heeft. Wellicht gaat het her om het dorp dat later Munnekeburen genoemd 
wordt. Doze benaming kwam echter ook al in de Middeleeuwen voor, zodat dit 
niet zeker is. Janse zegt echter eenvoudigweg dat het bij de opsomming van de 
rechten gaat om de gerechten van Kuinre, Veenhuizen en Munnekeburen. 38 

In Munnekeburen vinden we nog meer namen die mogelijk aan kloosterbezit her-
inneren, zoals het Kloosterland. Dit land lag tussen het Voetpad en de Grintweg. 
Verder was or in vroeger tijden in dit dorp een boerderij die Dc Kloosterplaats 
heette. Deze boerderij stond aan de Grintweg. 
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In de polder Net Ronde Brock vinden we aan de cover van de Linde een buurt-
schap die Net Klooster heet. In de eerste heift van de 20ste eeuw bestond de 
buurtschap uit twee dicht bij elkaar staande boerderijen, flu staat er nog maar eén. 
De boerderij met haar landerijen ertegenover, aan de andere kant van de Linde, 
dus in Spanga, heeft tot in de jaren dertig toebehoord aan de kerk in Steenwijk. 
Ten oosten van doze boerderij lag aan de Lindedijk het Karkeweitj& 
In de mondeling overgeleverde cultuur doen allerlel verklaringen de ronde over 
veidnamen die verwijzen naar kloosterbezit. Zo wordt van de buurtschap I-let 
Monster in het Ronde Brock gezegd dat daar een klooster of een uithof ervan ge-
staan zou hebben. Dit word ook gezegd van het Kloosterland in Munnekeburen. 
Verder spreekt men in dit dorp over Net stuk met de steenen: een akker aan het 
Voetpad met erg veel dikke keien, die volgens de overlevering de overblijfselen 
zoudefi zijn van een nabij her klooster gelegen zeer oude markt. Duidelijk is a!-
leen dater in dit gedeelte van Munnekeburen vrij veel huizen dicht bij elkaar ge-
staan hebben. 
De enige schriftelijke bronnen die in de Groote Veenpolder of in Het Ronde 
Brock verwijzen naar een klooster zijn twee oorkonden, resp. uit 1245 en 1337, 
waarin uithoven (grangiae) van Staveren en Flemelum in Scherpenzeel on de om-
geving van Kuinre worden genoemd. 39  Voorlopig houd ik het crop dat de veld-
namen met monnik of klooster alleen verwijzen naar bet bezit van kloosters. 
In het voorgaande word duidelijk dat behalve bet klooster van het Convent van 
Schoten en de Heren van Kuinre ook de kerken van Steenwijk en Kuinre land be-
zaten in de Westhoek van Weststel lingwerf. Daar kan nog aan worden toege-
voegd dat ook de kerken van Oldemarkt en Oldetrijne bezittingen hadden in dit 
gebied. En verder waren er dan flatuurhjk nog de piaatselijke parochiekerken. 
We vinden dan ook vele veldnamen met het voor- of achtervoegsel kerke. 
In Munnekeburen lag het Kerkepad. Oft pad liep van de huidige Grintweg naar 
Langelille, langs de zuidkant van de Lijkvaart tot aan een boerderij tegenover de 
Tjongerbrug. Waarschijnlijk gingen de bewoners van Langelille-Noord langs dit 
pad in Munnekeburen naar de kerk. In Munnekeburen vinden we ook de Kerke-
polder. Deze polder lag tussen de Grintweg en de Gracht, is verveend on daarna 
weer ontgonnen. De kerk van Munnekeburen was eigenaar. Deze kerkepolder 
kan echter pas in de I Sde of I 9de eeuw zijn ontstaan, omdat men teen pas met in-
polderingen begon. Niet alle namen met kerke zijn dus oud 
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Kerkeweg in Munnekeburen. De Kerkeweg 
loopt vanaf de kruising met de Grintweg tot aan de Tjonger bij Langelille. In de 
I 9de eeuw was het een modderweg. Deze weg word toen nog Zwarte Do/c of 
Zwarte Weg genoemd. De benaming Zwarte Weg verwijst mogelijk naar het 
soort veen dat hier word gevonden. Zwartland is veengrond, moergrond, stuk niet 
ontgonnen heide of woeste grond. 40  Zwarte turf is turf uit het zwartveen, goede 
turf. Het zwartveen of blauwveen zat under het grauwveen. 
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Ook in andere dorpen vindt men veldnamen met kerke cnn. Zo lag in Spanga her 
Kerkeweer in een hoevestrook die van de Scheene naar de Linde liep en die ei-
gendom was van de kerk. 
In Nijetrijne vinden we verschillende benamingen met kerke- of karke-, waarbij 
dit woord verwijst naar kerkelijk bezit. 
In de eerste plaats is er een smal perceel dat Karkeland genoemd werd. Her Kar-
keland liep van de Pieter Stuyvesantweg tot aan de Lindedijk. Verder is er de 
Kerkem ate, ook wel de Mate genoemd. Het land ligt bij de resten van een oudere 
Lindedijk, die de D47kstallen genoemd werden. 
Vervolgens komt in Oldetrijne de benaming Karkemeenthe voor. Deze meente 
lag aan de oostzijde van de Rottige Meenthe. De Karkemeenthe is inmiddels yen-
veend. Oonspronkelijk was her eigendom van de kerk in Oldetnijne. 
In Nijetrijne heeft in de Middeleeuwen een kerk gestaan, die in 1750 is afgebro-
ken. We vinden op deze plaats nu nog het Kerkhofstu/c, achter een boerderij aan 
de noordzijde van de Padsloot. Op de plaats waar de kerk stond hebben bewoners 
in de 20ste eeuw twee waterputten gevonden en potscherven. Her kerkhof is flu 

met meer in het landschap herkenbaar. Her is in totaal drie keer afgegraven. De 
eerste keer in 1900, daarna tussen 1945 en 1950, en omstreeks 1982 is het gebied 
geheel viak geniaakt en geploegd. 
Naast namen met kerke- verwijzen ook andere namen naarkerkelijk bezit en acti-
viteiten van parochiekerken. Zo ligt in Spanga Het Armstok, ten oosten van de 
Spangahoekweg. Het is nu een vet-veend en niet weer ontgonnen stuk land. Het 
weiland werd zo genoemd omdat het eigendom was van de diaconie van Schen-
penzeel, die met de opbrengsten van het land armen in de streek ondersteunde. 
In Nijetrijne ligt een stuk land dat De Bisschop beet, maar het is onduidelijk of dit 
iets met kerkelijk bezit te maken heeft. 

BE EERSTE DORPEN EN nurc NAMEN 

In de 14de eeuw is de ontginning van de moerasgebieden van de Stellingwerven 
reeds ver gevorderd. De meeste dorpen die en nu liggen, bestaan dan al. In een 
oorkonde van 9 september 1320 worden de vier dorpen Schenpenzeel, Munneke-
bunen, Spanga en Nijetrijne voor her eerst gezamenlijk genoemd. Het is de oudste 
bron waanin aBe toenmalige Stellingwerfse parochies tegelijkertijd worden ver-
meld. 41 

Zeventien dorpen, in Stellingwerfgelegen, venklaren in deze oonkonde onder ede 
dat zij achtenstallige renten voontaanjaanlijks in Vollenhove aan de bisschop van 
Utrecht zullen voldoen. De namen nit de Westhoek van Weststellingwerf zijn: 
Nieuwestrinde, Span ghe, Nieuskerpensele en Monckebure. 
Mulder meent dat de toevoeging nieu bij Skerpensele een vergissing is. De naam 
van dit donp komt ovenigens ook al in oudene oonkonden voor, bijvoorbeeld in 
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een oorkonde uit 1245, waarin gezegd wordt dat paus Innocentius IV het klooster 
Sint Oduif met haar bezittingen te Staveren under zijn bescherming neemt. Er 
wordt dan gesproken over 'grangiam d'insula Urek, in Scerpensele, Gaesterdorp' 
(uithoven op her eiland Urk, in Scherpenzeel, Gaesterdorp). 42 

Een andere belangrijke bron is een oorkonde van 28 mei 1399, waarin de 'ge-
mene bueren' van 16 Stellingwerfse dorpen trouw beloven aan graaf Albrecht 
van Beieren. Er bestaat alleen een I 8de-eeuwse kopie van, in her Charterboek 
van Schwarzenberg. De dorpen Nyetrynde, Spangen, Scarpenzeel en Monneke-
buer worden erin genoemd. 
De Beneficiaalboeken vermelden vervolgens de namen Nyetryne, Spange (of 
Spanghe, ook met Dc), Scharpenzeel (of Scat-pen- /Scerpenzeel, ook zonder n) en 
Munnickebuyerum (of Munnekebueren). 
Dc historicus Mulder (zie literatuurlijst) heeft bestudeerd hoe de dorpsnamen in 
De Kroniek van Friesland van Worp van Thabor werden gespeld. Deze kroniek 
werd tussen 1517 en 1538 geschreven. Er bestaan alicen nog I 6de-eeuwse ko-
pieën van. In het vierde boek, dat in her Nederlands is geschreven, noemt Worp 
van Thabor bij hetjaartal 1408 een oorkonde waarin de bisschop van Utrecht een 
geschil regelt met de landen van Stethngwerf, Schoterwerf en Oosterzee. De ver-
schillende dorpen zullen ieder een vastgesteld bedrag aan de bisschop betalen. 
Daarom werden alle toen bestaande dorpen opgesomd. Mulder heeft 19 hand-
schriften vergeleken en de namen die daarin genoemd werden op een rijtj e gezet. 
Bij her buiten beschouwing laten van bepaalde Iogische spetlingsverschillen res-
ten de volgende namen die voor dit boek van belang zijn: 
* Die Spange, Die Spangae, Die Spange, Spangie, Spange, Spangen; 
* Scarpenseel, Scarpenzeel, Scarpenseell, Schaprenzeell; 
* Monkebuer, Monkebuer, Moniekebueert, Munkebaerdt, Monkever, 

Monckebuert, Muntkebuert; 
* Netrynde, Nye Trynde, Nyetryne, N(/etrne, NUetninde,  Nyetrine. 

DE VER}CLARJIWG VAN BE DORPSNAMEN 

Na de schrijfwijze van de dorpsnamen behandeld te hebben, ga ik in op de moge-
lijke betekenis. 
Zoals we hiervoor zagen, werd Nijetrijne in de oorkonde van 1320 geschreven 
als Nieuwestrinde. Hierover zegt Mulder her volgende. Nijetrijne heette oor-
spronkelijk mogelijk Westrinde, en omstreeks 1320 werden Westrinde en Nije-
trinde door elkaar gehaald omdat de nieuwe naam Nijetrinde nog niet was in-
geburgerd. Oorspronkelijk bestond volgens Mulder de uitgebreide parochie 
Trinde, waarbij twee nieuwe parochies zich hebben afgescheiden (Ostrinde en 
Westrinde). Een gedeelte van de oude parochie bleef Oldetrinde heten. Dc pa-
rochie Westrinde heette op den duur Nije Trinde. Een Stellingwerver spreekt 
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woorden als wind nit als wiend, winderig als wienderig. Zo zou ook van Trinde 
Triene en later Trijne zijn gemaakt. We moeten dus op zoek naar een verkiaring 
van de naam Trinde. Etymologen geven twee verkiaringen voor deze naam. Ten 
eerste zou trEnd, trund in het Oudfries betekenen: rond. Vaak de eerdere vorm 
van het dow.  De buurtschap Tronde onder Elsloo heette vroeger 't Ronde en dit 
is verwant aan Trinde, Trunde. 43  
Ten tweede kan -in tegenstelling met het voorgaande- trine afgeleid zijn van het 
werkwoord trahiren 'trekken, slepen'. Trinen is sleep, stoet. Hier zou het dan de 
betekenis hebben van een stoet, een lange rechte nj percelen. 44 

De Groot verwerpt bovenstaande verkiaringen. Volgens hem is Trijne afgeleid 
van de heilige Cathenina (Katriene), de patrones van de dorpskerk. 45  

Munnekeburen hebben we hiervoor al behandeld. De naam van het dow  verwij st 
naar kloosterbezit, mogelijk van Sint Odulf in Stavoren of het Convent van Scho-
ten. Buren in plaatsnamen is als benaming voor dowswijk, buurtschap voorna-
melijk in Friesland bekend. In Drenthe en Overijssel komt het in die betekenis 
niet voor. Plaatsnamen met buren in de Steflingwerven hebben dus een Friese 
herkomst. 46 

2. De Bovenweg (Grinsweg) in Munnikeburen. 
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Somnüge etymologen veronderstellen dat Spanga vergelijkbaar is met dorps-
naam Spanninga, die afgeleid is van de oude mansnaam Span. Ga betekent: 
streek. Dus de streek van Span. De oorspronkelijke schrijfwijze is echter De 
Spange of Spangen, of vergelijkbare schrijfwijzen. Spanga is een verfrieste ga-
naam van later datum. Oudere verldaringen van Spanga, bijvoorbeeld van J. 
Wittier, zijn niet juist. 47  Tegenwoordig denken de etymologen aan de volgende 
mogelijkheden. 48 

Spange zou kunnen verwijzen naar een spang in de betekenis van een haarspeld-
bocht. Her woord spang heeft de betekenis van cirkel, kring, sluiting, gesp. Het 
dorp Spanga ligt op een plaats waar Linde en Tjonger naar ellcaar toebuigen in de 
vorm van een spange, een haarspeld. Binnen deze spange ontstonden bij de kolo-
nisatie een bovenweg (de Spangahoekweg) en een benedenweg (het Voetpad), 
die eveneens naar elkaar toebuigen. De Spange betekent dan: dow in haarspeld-
bochten. 
Eon tweede mogelijkheid is, dat Spangen een datief is van spange, spang, spong, 
dat strook, zoom betekent. Dos Spangen betekent: smalle strook hogere grond 
langs de Linde. 
Sponge betekent in bet Middelnederlands ook: spons. De naam zou dan duiden 
op een veenachtige waterpartij. 
Maar er zijn meer mogelijkheden. Spange kan ook betekenen: afgesneden stuk 
land of beekovergang. 49  Dc Groot wijst erop dat in Duitse literatuur voor de ver-
Idaring van spong wordt verwezen naar de betekenis van steg (denk ook aan 
Steggerda), een verhoogd pad door een natte street Spong kan echter ook bete-
kenen: boomstam die dient als loopplank in drassige grond of over een water-
geul. Er zijn vele plaats- en waternamen met spang. Zo is er in Brabant een beek 
die Spanghe beer, en or stroonit bij Mijdrecht een beek die de Sponghe genoemd 
wordt. In Duitsiand vinden we Spangenborn, Spangenbeke en de rivieren Sponge 
en Spange. Nader vergelijkend onderzoek naar bodemgesteldheid on ligging bij 
veldnamen met spang zal wellicht kunnen uitwijzen welke verklaring het meest 
plausibel is. 50 

De plaatsnaam Scherpenzeel vinden we vroeger geschieven als Skarpensele of 
Scharpenseel. 
Van der Tuin geeft hierbij de volgende verkiaring. Er zijn veel oude plaatsnamen 
met sele, sue of sulle van vdór de tijd dat de eerste zijien, uitwateringssluizen, 
werden gebouwd. Een oudere betekenis ligt daarom meet voor de hand. De bete-
kenis 'drempel' (vergelijk het engelse sill) in de zin van een verhoging (een oe-
verwal of een andere zandafzetting) is aannemelijk. De toevoeging sele vinden 
we ook in de plaatsnaam IJsselham, dat in de oudste vermeldingen nit de I 3de 
eeuw Silleham of Seleham genoemd wordt. De betekenis van hem of ham is: 
een omheind stuk land. De oorspronkelijke betekenis van IJsselham zou dan zijn: 
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door verhogingen omgeven land. Andere schrijfwijzen zijn: Sileham (1198), i's-
lehamme (1320) en Yseihamme (1313). 
Volgens Van der Tuin is Scherpenzeel ontstaan nit scarpen en sele, met de bete-
kenis van: een scherp omlijnde verhoging in een overigens vlak laagveenge-
bied.52  Dc Groot deelt deze mening. Hij wijst op vele veidnamen met scherp, zo-
als in 1116 Scarpenseile in Zuid Limburg, Scherpenborg, Scherpenkate, 
Scharphof, Scherphuis, Scherpenheuvel bij Sluis en in Belgie en Scherpenisse op 
Tholen. In Duitsland vinden we Scharfenberg en Scharfenstein en in Engeland 
Sharpenhoe (Scarpeho), Sharperton en Sharpness. De Engelse namen zouden te-
mg te voeren zijn op her oudengelse scearp, dat betekent: steil, sterk hellend, hoogge-
legen. Ook dAt leidt tot: Scherpenzeel betekent steile verhoging in een vlak gebied. 53 

Een geheel andere mening heeft professor Huisman. 54  Hij ziet in zeel her alge-
mene Oudgermaanse woord sali, een bouwtechnische term voor een halvormig 
huis, zonder indeling in vertrekken. Soms werd de benaming zeel of sali gebruikt 
voor tijdelijke onderkomens, zoals schaapskooien en tijdelijke behuizingen voor 
runderen. Wanneer de tijdelijke nederzettingen zich tot permanente ontwikkel-
den, kreeg de plaats een naam met zeel erin. Huisman noemt daarvan verschil-
lende voorbeelden. Het gaat bij dergelijke jongere nederzettingen om een soort 
dochtemederzettingen, die door ontginning vanuit een ouder domeingoed ont-
staan kunnen zijn. De meeste zeel-nederzettingen liggen in voormalig onontgon-
nen land, in de nabijheid van moerasgronden en waterlopen. 
Het woord scherp in de plaatsnaam Scherpenzeel kan vele betekenissen hebben. 
Men kan denken aan de bodemgesteldheid, de plantengroei, een scherphoekig 
stuk land, een plaats waar een 'scherprechter' recht sprak. Tenslotte kan men 
denken aan Scherp als persoonsnaam. Her woord is dan afkomstig van de stam 
skarpa- of skarpja- 'snijdend'. Huisman noemt verschillende voorbeelden van 
dergelijke persoonsnamen en onderzoekt welke combinatie van scherp en zeel 
het meest plausibel is. Daarbij lijkt hem Scherpenzeel in de betekenis van de 'seli 
van Skarpo', her huis van de persoon Skarpo, het meest waarschijnlijk. Interes-
sant is vervolgens de beschouwing van Huisman over het benoemingsprobleem. 
Een plaats, rivier of weg kan zijn vernoemd naar een elders voorkomende naam, 
omdat kolonisten die naam meenamen of omdat op die wijze verwezen werd naar 
elders woonachtige bezitters van grond. Dit lijkt bijvoorbeeld gebeurd te zijn met 
de namen Schoterzijl en Schoteruiterdijken, zoals we in dit hoofdstuk hebben ge-
zien. Huisman vond zes plaatsen met de naam Scherpenzeel, waarvan Scherpen-
zeel in Gelderland wel de bekendste is. Sele-namen zijn boven de grote rivieren 
met talrijk, maar komen zuidelijker, in Vlaanderen en Zuid-Nederland veel meer 
voor. Het is dus sterk de vraag, of de benaming zeel of sele noordelijk van de 
grote rivieren wel inheems is. Voor de meeste van de boven de grote rivieren ge-
legen dorpen met de naam Scherpenzeel geldt bovendien dat het streekdorpen 
zijn, die aan de rand van het woongebied (in de 1 lde of 12de eeuw) moeten zijn 
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gebouwd. Het zijn dus relatiefjonge nedertettingen. En tenslotte liggen de vier 
Nederlandse plaatsen Scherpenzeel alle in het middeleeuwse bisdom Utrecht, zo-
dat een kolonisatie vanuit her Nedersticht naar her noorden mogelijk tot de floor-
delijker gelegen plaatsnaam Scherpenzeel geleid heeft. Scherpenzeel in Friesland 
kan zijn ontstaan vanuit Echten, dat weer relaties had met klooster Sint Oduif van 
Stavoren en met het klooster te Ruinen. Mogelijk dat langs die weg de vemoe-
ming heeft plaatsgevonden. In Scherpenzeel heeft een grangius, een uithof van 
her klooster Sint Oduif gestaan, en in Echten eon villa Echtene van her klooster 
nit Ruinen. Huisman concludeert dat er mogelijk in Vlaanderen, Wallonië of 
Noord-Frankrijk een plaats Scherpenzeel bestaan heeft, waar de andere plaatsen 
naar genoemd zijn. Een dergelijke plaats is echter tot nu toe niet gevonden, zodat 
het een hypothese blijft. 55 
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HOOFDSTUK III 

De inrichting van het landschap 
BINNENWEGEN 

Historici redetwisten over de vraag, hoe de kolonisatie in de Stellingwerven pre-
cies is verlopen. In grote lijnen is her echter als volgt gegaan. De dorpen in de 
Groote Veenpolder behoren bij de streekdorpen die men vanaf de 12de eeuw 
bouwde op een aantal evenwijdig aan de rivieroevers van Linde en Tjonger lo-
pende zandruggen.1  Doze zandruggen staken boven het veen uit en liepen naar 
het zuidwesten af. De boerderijen werden - aangepast aan de lokale omstan-
digheden - in een large nj naast elkaar gezet. Bij iedere hoeve hoorde een stnook 
grand, die van de zandrug naar de rivieroever liep. Langs de boerderijen die mid-
den op de zandruggen lagen werden wegen aangelegd die men binnenwegen 
noemde. Soms is zo'n binnenweg met meet clan een voetpad gebleven. Dit was 
ook bij Spanga, Scherpenzeel en Munnekeburen het geval. 
Langs her Voetpad liep de Padsloot. Men sprak ook wel van de Olde Padsloot. 
Doze sloot liep aan de oostzijde langs her gehele Voetpad door Spanga, Scher-
penzeel on Munnekeburen. De Padsloot is nog wel to herkennen als een brede 
sloot. Vroeger was de sloot bevaarbaar. In Nijetrijne liep voor de verveningen 
ook een Voetpad en een Padsloot. Men sprak in Nijetrijne van de Padesloot, dus 
met een e als tussenvoegsel (zie ook Padewal). 

BOVENWEGEN 

Evenwijdig aan de binnenwegen werden buitenwegen of bovenwegen aangelegd, 
die bestemd waren voor het doorgaande verkeer en die de verbinding vormden 
tussen de verschillende dorpen. Twee bovenwegen sluiten bij Spanga boogvor-
mig op elkaar aan. In Spanga noemt men de bovenweg Spangahoekweg, in 
Scherpenzeel heet hij Grintweg. Op de kaart van D. Schotanus uit 1718 is het pa-
troon van binnen- on buitenweg good herkenbaar. Ook op de kaart van B. Schota-
nus uit 1664 is her patroon van binnenwegen en buitenwegen in de Stellingwerfse 
dorpen duidelijk to zien, al worden aan de benedenloop van Linde en Kuinder of 
Tjonger de binnenwegen met getekend. Wel tekent Schotanus de Padsloot die 
langs het Voetpad liep, zodat het patroon toch herkenbaar is. 
Op deze kaart worden verschillende buitenwegen Heerenwech genoemd. Dit was 
ook in Spanga het geval. We lezen in een koopakte uit 1788 over een schenking: 
'zodanig end Heerenwech als ten noorden van mijne 3 en een halve mad lands 
onder Spanga is gelegen'. 2  Heerenwech kan de betekenis hebben van: hoofdweg, 
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die is aangelegd, ofdeels wordt onderhouden door grootgrondbezitters, 'hoge he-
ten'. Het is echter ook mogelijk dat de benaming een andere betekenis heeft. De 
Vent geeft aan dat bet woord haar of heer de betekenis kan hebben van hoogte in 
de heide, hoge, begroeide heide. Her kan echter ook betekenen: hoog, midden in 
het veld gelegen kanipje bouwgrond. De Vent zegt dat vroeger de bouwgronden 
diehtbij de huizen lagen. De aanduiding haar of heer voor bouwgronden schijnt 
in ieder geval in Ooststellingwerf vrij algemeen te zijn geweest. De benaming 
Heerenweg zou dus war betreft het woord heer kunnen duiden op: weg door de 
bouwlanden. De Vent acht deze betekenis waarschijnlijker dan: 'weg over een 
hoogte', aangezien bet hoogste punt van de zandruggen in de Stellingwerfse dor-
pen langs de binnenwegen liep. 3 

De bovenweg of gedeelten daarvan droegen ook wel andere namen. Natuurlijke 
verhogingen in het landschap werden soms wel aangeduid met de naam Haule. In 
Ooststellingwerf ligt een dorp dat De Haule beer. Ook bij Wolvega ligt een 
buurtsehap die deze naam draagt.4  Volgens Middendorp werd de gehele boven-
weg tussen Wolvega en Spanga Haule genoemd. In Spanga komen we de bena-
ming Haule tegen in een koopakte nit 1797, waarin de kerk een stuk land ver-
koopt om aan de opge!egde be!astingverplichtingen te voldoen. Her land wordt 
omschreven als: ' de z.g. haule gelegen onder Spanga hebbende tot naastlegers 
Evert vos cum suic, en ten noorden Pieter Hu!s, vrij van floreen, dog bezwaart 
met huur tot Petri 1798. ...' 5 En in een inventaris van een nalatensehap uit 1815 
staat: 'ten vierden een weg, de Hauwel genaamd, mede te Spanga'. 6  De bena-
ming Hauwel is waarschijnlijk een Stel!ingwerfse uitspraak van de naam. De in-
formant Brouwer spreekt over De Houwel en zegt daarbij dat dit de uitspraak is 
van zijn vader en diens generatie. Ook konit de benaming Ouwel voor, zonder h. 
Her gaat bij bet weggedeelte dat men De Hauwel noemt om her rechte eind vanaf 
de tweede bocht na de brug over de Scheene (de Spangeti!!e) in de richting van 
Nijetrijne. 
Op de baakse bocht waar in Spanga de Ouwel begint lag 't Slangenbosje. De be-
tekenis van de naam is niet bekend. 
De bovenweg werd ook we! Oudeweg genoemd. In 1712 is er sprake van een 
akte, waarbij Klaas K!asen Brauwring een stuk land, genoemd Ongemeten Oude-
weg en gelegen in het dorp Spanga, ruilt met Hendrik Peters Keyser tegen een 
stuk !and, dat eveneens genoemd wordt Ongemeten Oudeweg, maar dat gelegen 
is in Scherpenzeel. Reeds in de Beneficiaalboeken, dus in de 16de eeuw, wordt 
gesproken over den olden weg. Tegenwoordig wordt de bovenweg Span gahoek-
weg genoemd. In Scherpenzeel spreekt men tegenwoordig van de Grin tweg. 
Langs de bovenweg door Spanga, Scherpenzeel en Munnekeburen liep een brede 
sloot, meesta! de Wegsloot genoemd, die vroeger bevaarbaar was. Ook Ooster-
hoffkon zich deze wegs!oot nog goed herinneren. '!k weet nog heel goed, dat ze 
in Spangehoek de straatweg hebben gekregen, dat was eerst een gewone modder 
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3. De Grintweg in Sc/iarpenzeel. 

weg, waar een vaart bij langs liep, en bet staat me nog bij, dat er voor Kaper een 
bruggetje in de weg was.' 7 

PADEN TUSSEN BUITEN- EN BINNENWEG 

In Spanga en Scherpenzeel stonden de boerderijen vroeger meestal tussen bet 
Voetpad en de bovenweg of Spangahoekweg en dan altijd met het front naar bet 
Voetpad. In Munnekeburen stonden de boerderijen meestal achter het Voetpad.8  
Bouwer zegt dat in de Stellingwerven de meeste boerenhoeven tot de ontwikke-
ling van een betere waterbeheersing in de 20ste eeuw aan die zijde van de bin-
nenweg lagen waar de minste kans op wateroverlast bestond. 9  
Er liepen paden van de bovenwegen naar de vooral aan de binnenwegen gelegen 
boerenhoeven, die men vaak reed of menning noemde. De paden tussen buiten-
wegen en binnenwegen hadden vaak een uitloop naar de hooilanden aan de ii-
vieroevers. In Stellingwerfse dorpen buiten de Westhoek van Weststellingwerf 
sprak men ook wel van singel, steeg of drift. Deze benamingen ben ik echter in de 
Westhoek niet tegengekomen. 1k vond alleen in Slijkenburg de Boksteeg, die 
langs het ZijThuis loopt. Middendorp zegt daarover: 'de Tussenlinde Iiep door 
Slijkenburg. Water over is van het huis van de Zijimeester, bet zogenaamde Ziji- 
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huis, is nog to zien in de oude Bokkesteeg'. 10 

In Spanga liepen er met alleen menningen of een reed van de bovenweg of Hee-
renweg naar het Voetpad, maar ook van de Lindedijk naar de bovenweg. Jedere 
boerderij aan de Lindedijk had wel zo'n pad. Reed heefi de betekenis van: wagen-
pad, pad waar!angs wagens reden. In het Middelnederlands sprak men over rede, 
een afleiding van het werkwoord riden, dos een rede is het spoor dat door de wie-
len van wagens gevormd is. 11  
Dc menning of reed diende vooral voor het vervoer van de oogst naar de boerde-
nj en het drijven van vee naar de weidegronden. Menning lijkt samen to hangen 
met het werkwoord mennen het sturen van paarden die voor de wagens liepen. 
Om een bepaalde menning aan to duiden, word doze weer voorzien van een na-
dere aanduiding. Zo vinden we in Munnekeburen bij de kerk de Bakkersmen-
ninge. Dit was een kort pad dat vlakbij de kerk van de buitenweg naar het Voet-
pad Rep. Op de p!aats waar de menning bij het Voetpad uitkwam, stond in 
vroeger tijden een bakkerij. In bet verlengde van de Bakkersrnenninge liep van 
het Voetpad naar de Scheene de Bakkersvaart. Volgens Brouwer word doze vaart 
in de jaren dertig nog we] bevaren met een beurtschip. Ook de draaimolenexp!oi-
tant kwam toen nog per schip naar het dorp. De dorpsjeugd moest hem dan wel 
met zijn schip door de vaart naar het dorp trekken. Dit ging gepaard met een 
groot feest. Ook kwam er nog wel een drijvende winkel via de Bakkersvaart in 
Munnekeburen. De Bakkersvaart is nu grotendeels verdwenen, maar nog wel in 
het landschap herkenbaar. 
In Nijetrijne vinden we de Lange Menning. Doze menning !oopt door vergraven 
land naar de weg in Nijetrijne. Tegenwoordig doet hij dienst als reed, in de tijd 
van de vervening was bet een brede legakker. Ook een oud kerkpad van Nije-
trijne naar de kerk van Munnekeburen word De Menninge genoemd. 
In Spanga vinden we de Smalle Menninge. Doze menning is in de tijd van de 
veenderijen met uitgeveend en is dos blijven bestaan, omdat de bewoners van een 
boerderij aan bet eind van doze menning bet 'recht van reed' hadden naar de bui-
tenweg. De verveners waren dos verplicht er zorg voor to dragen dat de bewoners 
van de boerderij de buitenweg via doze menning konden bereiken. 
In Scherpenzeel vinden we de Bielemenning. De betekenis van de naam is ondui-
delijk. Biele is de Stellingwerfse uitspraak van het woord bijl, maar fuel of Biji is 
ook een familienaam; wellicht van een familie die in de buurt woonde. De Biele-
menning was een oud pad dat vanaf de kerk in Scherpenzeel naar de Gracht Hop, 
en vervolgens langs enkele huizen naar de Tjonger bij Langelille-Zuid. Dit deel 
van Langelil!e hoorde kerkelijk onder Scherpenzeel, en bet ligt voor de band dat 
de inwoners van dat dorp !angs dit pad liepen als ze naar de kerk gingen. 
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ANDERE PADEN EN WEGEN 

Op de kaart van B. Sehotanus wordt bij Nijeholtpade een gedeelte van de binnen-
weg Lijkweg genoemd. 12  Ook in Spanga was dit het geval: 'ongeveer 1 mad hooi-
land gelegen onder Spanga, in no. 11, strekkende nit de padsloot tot in de sloot 
van de weg, hebbende ten oosten H. Bouwmeester erven en ten westen B. Hid-
dinga, bezwaart met een half floreen en onderhoud van her voetpad, moetende 
mede gedogen reed en voetpad voorzover nodig tot Lijkweg en voetpad'. 13  De 
eigenaar van dit hooiland moest dus toestaan dat de dorpelingen over zijn land 
naar her Voetpad en de Lijkweg gingen. De benaming Lijkweg heeft de betekenis 
van dodenweg, waar de begrafenisstoet langs ging naar de kerk en her kerkhof. 
Overigens werden ook waterwegen wel gebruikt voor het vervoer van de overle-
dene. In Munnekeburen vinden we de LUkvaart,  die liep van de Grintweg naar de 
Gracht naast de Speelmanspolder. 
In Nijetrijne vinden we de PadewaL Daze hap van de plants waar tot 1750 de 
kerk van Nijetrijne stood, dus vanaf bet Kerkhofstuk naar de Scheene. Het was 
een pad naar de weg in Nijetrijne van enkele bewoners die aan de Scheene woonden. 
In Spanga vinden we verder her Kuunderpad. Dit pad is nu verdwenen. Her liep 
van Slijkenburg via de Blauwhof dwars door de landerijen naar de bovenweg in 
Spanga. Daama liep het pad over het Voetpad door de verveende landerijen naar 
de Scheene. Op de plaats waar het pad bij de Scheene uitkwam sprak men van De 
Kop. Waarschijnlijk heeft deze aanduiding de betekenis van omhoogstekende, 
zandige verhoging in het landschap. Bij de Kop stonden enkele huizen. Ben van 
de huizen had een overzet met de boot over de Scheene naar de Zeuvenbuurt te 
Spanga, dus naar de bovenweg die door Nijetrijne naar Wolvega liep. In de tijd 
dat iedereen nog liep, was dit voor de bewoners aan de bovenloop van de Linde 
de kortste weg naar Wolvega. 
In Spanga vinden we verder nog een pad waarvoor informant Brouwer geen 
naam heeft kunnen vinden, en dat hij daarom her Pad Zander Naam noemt. Her 
liep vanaf Slijkenburg achter de boerderij Coersveld langs en dan dwars door de 
vergraven landen met loopplanken met leuningen naar een boerderij aan de Nije 
Weg. Her pad werd veel gebruikt door Slijkenburgers die naar Scherpenzeel lie-
pen of fietsten. Men kon zo de reis inkorten. Met de ontginning van her gebied in 
dejaren vijftig van de 20ste eeuw is her pad verdwenen. 
Een aftakking van het 'Pad zonder naam' werd De Lange Planken genoemd. Het 
was een verbinding met bet 'Pad zonder naam' via een lange brede plank met 
leaning. Vandaar dat het pad De Lange Planken heette. Het was een binnenpad 
tussen Shijkenburg en de Nijewegsbrug naar Scherpenzeel. Her pad liep langs een 
uitgeveende plas, die het Wiede Gat werd genoemd. 
In het voorgaande kwam de Nije Weg alter sprake, dit in tegenstelhing tot de Bo-
venweg door Spanga, Scherpenzeel en Munnekeburen, die al in de Beneficiaal 
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4. Op de kruising van de Spangeboekweg en de Ni jeweg vormde herberg 'De Veehandel' 
door de eeuwen been bet ontinoetingspunt voor pnensen die handelden en die op weg 
waren van en flaw' Overijssel. Tegenover de herberg was dear van 1896-1903 een 

zuivelfabriek in bedrijf. 

boeken de Olde Weg genoemd wordt. 
Men sprak bij de Nieuwe of Ne weg ook wel van Tolweg. Dit blijkt bijvoorbeeld 
in 1856. Het gemeentebestuur van Weststellingwerf en bet bestuur van de Groote 
Veenpolder sluiten in dat jaar een overeenkornst over de bekostiging van een 
brug over de Gracht op de plaats waar deze de Nieuwen of Toiweg snijdt.14  De 
weg werd ook wel Toiweg genoemd, omdat er op de plaats waar de Nieuwe weg 
uitkwam op de Olde of Bovenweg een tol was. Er stood hier ook een tolhuis.15  
Bij de kruising van Oude en Nieuwe weg was ook een Overtoom, die op verschil-
lende kaarten staat aangegeven.16  De schepen werden bier door rollen met een 
her over de weg getrokken. De weg was ook dijkje of waterkering Op deze pints 
staat no café De Veehandel. 

VERKAVELING 

Het algemene beeld in de Stellingwerven aan het einde van de Middeleeuwen 
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was, dat de kavels van het in cultuur gebrachte land van de hogere zandruggen 
naar de rivieroevers liepen. De kavels lagen dus haaks op de evenwijdig lopende 
binnen- en buitenwegen. Iniedere kaveistrook komen we zo verschillende hoog-
ten on grondsoorten tegen, en daarmee een zeer gevarieerde flora on fauna. Zo 
word de inrichting van een boerenbedrijf met een veelzijdig karakter mogelijk. 
De stroken land langs de rivieroevers, die soms maclen of mieden werden ge-
noemd, konden worden gebruikt als hooiland. De war hoger gelegen weidegron-
den on de heide boden de mogelijkheid voor het laten grazen van allerlei vee. De 
most die dit vee produceerde en de plaggen die de boeren in de heidestrook sta-
ken, werden gebruikt voor de bemesting van de nog weer hoger gelegen akkers, 
waar rogge, boekweit en andere gewassen werden verbouwd. Bovendien konden 
de boeren in hun eigen hoevestrook turf steken, die als brandstof kon worden benut. 
Het cultuurlandschap word dus zo ingericht, dat naast veeteelt ook akkerbouw 
rnogelijk was, zodat in een gemengd bedrijf een op zelfvoorziening gerichte 
bestaanswijze ken worden gerealiseerd. 
Het was enerzijds een sterke aanpassing aan de natuurlijke omstandigheden zoals 
die voor de kolonisatie reeds bestonden, anderzijds word in de Middeleeuwen in 
een situatie van geringe handel on op zelfvoorziening gerichte bedrijven een 
veelzijdige productie realiseerbaar. In iedere hoevestrook vinden we immers 
uiteenlopende grondsoorten, waterstanden en natuurlijke begroeiing. 
Sommige veidnamen verwijzen naar productiemethoden die vroeger gebruikelijk 
waren. Zo komen we op versebillende plaatsen de benaming Olde of Oude Weide 
tegen. In Langelille-zuid vinden we zo'n Olde Weide. In Munnekeburen achter 
her Voetpad vinden we ook een perceel dat zo genoemd wordt. Ook in Spanga en 
Nijetrijne komt de benaming voor. Ten perceel vruchtbaar weiland, de zoge-
naamde Oude Weide'. Op de kaart in de bijiage staan enkele weilanden die zo 
werden aangegeven. 
Voor de opkomst van bet moderne omweidingssysteem in combinatie met her 
strooien van kunstmest liet de beer na het winterseizoen de koeien in het voorjaar 
eerst in de hooilanden, behalve dan in de allerlaagste, die vaak nog drassig 
waren.17  Men noemde dit het voorweiden. Pas als daar weinig meer to halen was, 
kwam her vee op de eigenlijke weilanden, die niet gemaaid werden. De koeien 
liepen dan gedurende mei, juni of tot half juli steeds in hetzelfde perceel. Men 
noemde doze percelen de Oude of Olde Weide of standweide. 
Het vee moest in de voorzomer in doze weilanden blijven totdat de naweide van 
de eerste snede beschikbaar was. Het land dat in her vooijaar word voorgemaaid 
of voorgeweid en dat in het najaar het nagras opleverde, word hooiweide ge-
noemd. In Nijetrijne vinden we een stuk land dat nog steeds doze naam draagt. 
Her beweidingsysteem met standweide was met bevorderlijk voor de omvang 
van de hooioogst en de kwaliteit van het hooi, omdat er dan pas laat gemaaid ken 
worden. De hooilanden werden immers in het vootjaar eerst kaalgevreten. Dit 
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betekende ook dat na her maaien van de hooilanden er in het najaar nog maar 
weinig gras groeide, en dus het nagewas met meer tot zijn recht kwam. Soms kon 
men de hooilanden zelfs slechts eenmaal perjaar maaien. 
Men probeerde het voorweiden - het beweiden van de hooilanden in her vootjaar - 
dan ook zoveel mogelijk to beperken. 
In feite hadden de boeren voor de invoering van de kunstmest weinig of geen mo-
gelijkheden ban productie per hectare op to voeren. Ze zaten in een vicieuze cir-
kel: to weinig most om de landerijen vruchtbaarder to maken, daardoor konden ze 
minder vee houden on daardoor word er weer to weinig most geproduceerd. De 
boeren stonden voor een moeilijke keuze: of meer vee houden in de zomer, maar 
dan was er minder hooi voor de winter, of meer vee houden in de winter, maar 
dan moest or in de zomer veel hooi worden geoogst en konden er in dat seizoen 
minder koeien worden gehouden. Het Oude weide-systeem is een poging, bij het 
ontbreken van kunstmest de productie zo hoog mogelijk to laten zijn. 

Naast de benaming Olde weide, die naar het productiesysteem in de veeteelt ver-
wijst, zijn er nog veidnamen die verwijzen naar het soort vee dat op een stuk land 
weidde. Zo vinden we in de Langelille 't Kalverhoekje, aan de Langelilleweg. 
In Spanga vinden we de Bollekampe. Dit stuk land ligt aan de westkant van de 
Spangahoekweg en loopt door tot aan de Stuyvesantweg. Het is nu grotendeels 
rietland. Volgens Brouwer weidden voor de tijd van de verveningen dde boeren 
hun vee op de Bollekampe, met name ban stieren. Een stier wordt in het Stelling-
werfs bolle genoemd. De stieren van de boeren stonden aan de cover van de 
Scheene an de stikke mit et stuur. De stikke was een staten pen, die diep in de 
grond word gestoken. Het stuur was een zware lange ketting die aan de stikke be-
vestigd was en die de stier enige bewegingsruimte gaf. In Spanga vinden we in de 
I 8de eeuw ook het Pynekeland, in Scherpenzeel her Varkenskaampien en De 
Appeihof. De Appeihof lag aan de Gracht. De boomgaard had de vorm van een 
winkelhaak, en was geheel beplant met vruchtbomen. 

AKKERS EN KAMPEN 

De verschillende stukken land in een bepaalde hoevestrook werden vaak akkers, 
kampen en weren genoemd. De akkers liggen in principe tussen het Voetpad (de 
binnenweg) en de Scheene. De kampen liggen tussen bet Voetpad en de Spanga-
hoekweg of de Grintweg (de bovenweg). 
Soms kregen de verschillende stukken land bier ter nadere aanduiding de naam 
van een vroegere bezitter, bijvoorbeeld in Spanga de Alenakker en het Wubben-
kampien. De Alenakker is waarschijnlijk genoemd naar Ale Schaap, die omstreeks 
1900 een bekende vervener was. Het Wubbenkampien in de buurt van het kerk-
hof beeft lang behoord bij een boerderij aan de Lindedijk, die gedurende meer 
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dan een eeuw werd bewoond door een familie De Boer. In de Berste Wereldoor-
log is dit perceel bebouwd geweest met bomen en aardappelen voor de buurt. Dc 
naam komt van de voomam Wubbe nit de familie De Boer. De stamvader van 
die familie is Peter Wubben, die in de 18de eeuw leefde en waarvan de kinderen 
de achtemamen Worn en De Boer aannamen. 
We vinden venter in de hoevestrook - die tot het begin van de 1 9de eeuw 
gedeeltelijk eigendom was van de kerk in Spanga - achtereenvolgens de Akker-
tjes, de Vossekamp en her Kerkeweer.18  De Vossekamp is mogelijk genoemd 
naar een telg uit de Overijsselse patriciërsfamilie Vos, die tot in de 19de eeuw 
grote hoeveelheden land bezat aan weerszijden van de Linde.19  Verder noemt 
Naarding in het dorpsgebied van Spanga de Haulerakkers. In her Stellingwerfs 
spreekt men van De Ouwelakkers. Ze lagen in Spanga ten westen van de weg die 
De Haule genoemd werd, na de brug over de Scheene en ten oosten van die Scheene. 
In Munnekeburen werden kleine stukjes land voor de huizen Kortelingen ge-
noemd.20  Deze Kortelingen vinden we ook in Nijetrijne, ten oosten van de Ker-
keweg. Het betreft ook hier korte percelen. Er is in de jaren vijftig van de 20ste 
eeuw zand uitgezogen voor de aanleg van de Pieter Stuyvesantweg. Verder 
noemde men in Scherpenzeel een gedeelte van de akkers de Druilen. Ook de 
Druilen liggen tussen de Scheene en het Voetpad. 
In Scherpenzeel werd een onderscheid gernaakt tussen voorakkers en achterak-
kers. 21  Verder komt in Scherpenzeel een tussen de boven- en binnenweg gelegen 
stuk land met de naam Bloemkamp voor. Dit is in de westelijke Stellingwerven 
een veel voorkomende naam. Aan de Langelille, op het zuideinde, ligt ook een 
Bloemkamp: een stuk ontgonnen rietland. Deze Bloemkamp zou eigendom ge-
weest zijn van de kerk in Munnekeburen. In Sonnega ligt ook een stuk land met 
de naam Bloemkamp. 22 

In Nijetrijne vinden we het Akkersland. Vanaf dit Akkersland liep door de nu ver-
graven landen tot aan de Stuyvesantweg de Akkersvaart, een oude turfvaart. Het 
nu vergraven Akkersland werd ook wel de Paardekoppen genoemd. Het ligt voor 
de hand te veronderstellen dat her desbetreffende Akkersland de vorm had van 
een paardekop, maar er zijn andere verklaringen mogelijk. De Vent vond in her 
dorp Fochteloo onder andere Peerdevenne en de Peerdekampen.23  Men sprak in 
dit dow  ook wel van de Peerse- of Perekaampen en de Perevenne. Gezien deze 
verschillen in uitspraak zou de naam Perevenne kunnen duiden op het voorko-
men van een plant die in het Stellingwerfs peers werd genoemd. In het Neder-
lands beet deze plant heermoes of akkerpaardestaart. In de Friese Greidhoek 
spreekt men van kwadernaat of robol. De koeien lustten deze giftige plant niet. 
Wanneer ze in een stuk land liepen waar veel peers groeide, kon hun rnelkgift 
verminderen. Paarden konden deze plant beter verdragen. Daarom graasden op 
stukken land waar peers groeide vaak paarden. Vandaar het door elkaar lopen 
van de benamingen metpaard-, peers- enpere-, volgens De Vent. 
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We hebben in het voorgaande bij de behandeling van namen van paden gezien 
dat de plaats waar het Kuunderpad bij de Scheene uitkwam de Kop werd ge-
noemd. Kop of Koppen heeft dan de betekenis van (zandige) verhoging in bet 
landsehap. De Paardekoppen zou dus kunnen betekenen: een wat hoger liggend 
gebied, of een gebied met zandige verhogingen, waar de plant paardestaart veel 
voorkwam. 

WEREN, MAllEN EN ANIDERE NAMEN VAN STUKKEN LAND 

Naast akkers en kampen waren er de zogenaamde weren, die over het algemeen 
tussen de rivieroevers en de buitenweg lagen. De naam Weer komt in vele bron-
nen voor, bijvootheeld in de Beneficiaalboeken. In Spanga: 'Item noch twee ac-
ker landts, gelegen mt brede weer, ende myt stalmade daer buten aengelegen; aen 
de westzyde Hessel Vos erffgenaemen, aen de oistzyde Kattyne Lywes, strec-
kende van den olden wech in den Lende'. 'Item, noch twee erfflycke jaerwenden 
mt breede weer'. In Munnekeburen: 'twee dachmadt weeren, streckende van den 
olden wech, vuytgaende tot aan de graeft'. 
Ook in de Floreencohieren worden weren genoemd: 'Het Weer. De weg- aan de 
graverij, soolstede nr. 7'. De benaming weren werd in Spanga later vooral ge-
bruikt voor land bij de Spangabrug aan de Scheene en de Spangahoekweg. 
Bij de weren sprak men vaak van voorweer en achterweer, die door scheidings-
sloten in de breedte van het land van elkaar werden afgescheiden.24  Weer heeft 
volgens Bouwer de betekenis van kavel in later verdeelde hooi- en weilanden. 
Het kan echter ook een term voor een 'doorgaande hoeve' zijn.25  Weer of were 
wordt dan waarschijnlijk gebruikt in de betekenis van perceel of opstrekkende 
kavel, lopende van de buitenweg naar de oevers van Linde en Kuinder. Eén zo'n 
hoevestrook met een boerderij aan de binnenweg was een hoeve. Het woord weer 
kan echter ook andere betekenissen hebben. Ten Hove en Zeiler denken naast 
'were' dat perceel of opstrekkende kavel betekent aan de betekenis van 'weer' in 
de An van 'landweer'. Een landweer is volgens hen een kunstmatige afscheiding 
van een eigendom of rechtsgebied, misschien in de vorm van een houtwal. Bij 
Paasloo (De Hare) is sprake van een ' weerwal'. Zo zou het gebied 'De Wheeren', 
her ingepolderde land tussen de Hare en de Broekweiden, aan haar naam zijn ge-
komen. Het gebied aan de Friese zijde van de Linde in de buurt van de Drieweg-
sluis beer ook De Weeren. In Nijetrijne ligt het Karkeweer. 'Weer' was in dit ge-
bied een algemene benaming voor het land tussen de bovenweg (Spangahoekweg 
en de weg door Nijetrijne) en de Linde. 26  Ten Hove en Zeiler denken bij de be-
naming 'weer' in Nijetrijne en Paasloo aan een systeem van landweren langs de 
grens tussen Overijssel en Friesland ter bescherming van de route naar Friesland 
tegen aanvallen nit het westen, bijvoorbeeld van de Heren van Kuinre.27  
Stukken land langs de Linde werden wel maden genoemd, zoals in 'Halve zaate 

37 



lants, str. Uyt de Cuinre, de Kieyne bottermaete', 'Maeden, gelegen in de 
kleine bottermaede', 'Maeden, gelegen in de groote bottermaet' en 'Hooylant, 
de botter maeten genaemt, geleegen in een meentestuck mt geheel, str. tegen 
Scherpenzeel'. 28  
Deze maden werden waarschijnlijk begrensd door een sloot die in de archieven 
de olde maetsloet wordt genoemd; 'strekkende van de Leende tot aan de olde 
maetsloet'. Ook in het dorpsgebied van Nijetrijne vinden we De Maadsloot, vgl. 
'Hooiland strekkende van de Maadsloot'. 29  

Uit het voorgaande blijkt dat de benamingen akker, kamp, weer en made dikwijls 
met een nader bepalend woord in samenstellingen voorkomen. Zo'n meet alge-
meen voorkomende benaming is ook de aanduidingperk,p/rk ofpier/k. Een perk 
is een omheind stuk land achter een huis of akkerstrook. In Kuinre lagen de per-
ken achter de huizen, waar nu het Nieuwe Kanaal stroomt.30  Ook in her dorps-
gebied van IJsselham komen de Pier/ken voor.3' In Slijkenburg werd een wei-
landje in her midden van het dorp Perk of Bleek genoemd. In de Groote 
Veenpolder gebruikte men verder de benaming Varkenspirk. 
Ook de benamingj/ster komt in de Groote Veenpolder voor, in de betekenis van 
nabij de boerderij gelegen stuk land waarin de koeien werden gemolken of dat als 
opsiag van goederen langs de rivieroevers werd gebruikt. 
Bij maden, weren, kampen, akkers en perken ging het om land dat binnen de ri-
vierdijken lag. Er was echter ook buitendijks land dat 's zomers kon worden ge-
bruikt, ook at stond dit land 's winters en in het voorjaar onder water. Men sprak 
daarbij van uiterdijken of buitenland. Her is een benaming die we veelvuldig in 
de archieven tegenkomen. In Langelille vinden we op de hoek van de Tjonger en 
de Helomavaart de Grote Uiterdzjken.32  
Daamaast vinden we in dit dorp de Kleine UiterdUken. Dit land lag aan de Lange-
lilleweg bij de Tjongerbrug. Hierop staat nu camping Stekelenburg. 
In Spanga vinden we de Utterdiek (utterdiek is Stellingwerfs voor Uiterdijk). In 
Nijetiijne aan de Linde vinden we ook een stuk land dat de Uiterd(/k genoemd werd. 

Behalve de hier genoemde, zijn er nog meer veldnamen die verwijzen naar de 
landschappelijke situatie. Zo vinden we in het dorpsgebied van Spanga het Leege 
Land: 'Zaate landts, genaemt het Leege landt, strekkende uit de Wegh in de 
Scheene'. Het Leege Landt Iijkt mij Stellingwerfs voor laagland. 
In her dorpsgebied van Munnekeburen vinden we de zogenaamde Hellen. Men 
sprak well van de Voorste en Achterste Hellen. Dit land lag tussen de Tjonger en 
de Gracht in Langelille-Noord. Bloemhoff-de Bruijn noemt verschillende bete-
kenissen voor deze veldnaam. Helle kan een Iaagte, een diepte zijn, maar ook een 
stuk grond dat boven de omgeving uitsteekt. Hel zal over het algemeen laagland, 
moeras, plas, depressie betekenen en soms heuveltje. 33 
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In het dorpsgebied van Spanga lag de sate het Ongemaeckte Bedde. Waarschijn-
lijk wordt met deze veldnaam bedoeld dat het onontgonnen land was. Op kaart 7, 
p. 70 komt de vermelding 'd 'huisstede d' Bette' voor. Mogelijk gaat het om de-
zelfde boerderij die later bet Ongemaeckte Bedde genoemd wordt. Deze boerde-
rij lag binnen de Worstdk in de buitenlanden achter Kuinre, bet gebied dat later 
de Buitenpolder van Kuinre wend genoemd. 
En dan zijn er nog namen van stukken land die niet in een bepaalde categonie zijn 
in te delen. 
Zo wordt in de floreencohieren in Spanga gesproken over het Achterland. In 
Spanga konit verder ook de benaming Langestreek voor. Dit land behoorde bij de 
boerderij de Blauwhof. Daarbij werd ondenscheid gemaakt tussen de Voorste en 
Achterste Langestreek. De Voorste Langestreek wordt in een verkoopboekje on-
schreven als: 'belend ten noorden in de halve gedempte sloot, ... en verder M.M. 
Semplonius cs., ten westen perceel 11, de wed. A. Hofstee en N.H. Meesters'. 34 

De Achterste Langestreek wordt omschreven als: 'belend ten oosten en ten noon-
den M.M. Semplonius c.s., ten zuiden in de halve gedempte sloot nominer 7083, 
perceel 9, ten westen N.H. Meesters'. Streek lijkt hier niet de betekenis te hebben 
van omgeving, maar van smalle strook land. Inderdaad is de Langestreek op ka-
dastrale kaarten een smalle, langgerekte strook land. 35  Dit is ook bet geval bij de 
Meulestreek of Molenstreek.36  
Verder vinden we aan de Lindedijk in Spanga het Weverslant. 'Hooylant, bet 
Weverslant genaemt'. 37 

In Spanga aan de Nieuweweg ligt een verveend en weer ontgonnen stuk land, dat 
de Steenwyker werd genoemd. De herkomst van de naam is onbekend. 
Aan de westzijde van bet kerkhof in Spanga ligt Her Weidje. In deze omgeving 
zijn oude scherven uit de I3de en I4de eeuw gevonden. Met stukje land beeft een 
kleine oppervlakte. In Spanga vinden we ook het Licktestok dat op enige afstand 
van de Linde ligt. De naam is ontstaan doordat en slechts weinig rivierklei op te-
nechtgekomen is, en daarom was bet een Iicbt soort gnond. In Nij etnijne aan de 
Lindedijk ligt bet Notarisstuk. Dit stuk land was ooit eigendom van een notanis 
die Van Giffen heette. 
In Langelille bebben verschillende stukken land namen waarvan de ouderdoni 
onbekend is en die genoemd zijn naar een vroegere eigenaar. Voorbeelden zijn 
het Boukestok, een hooggelegen stuk land grenzend aan de verveningen op Lan-
gelille Zuid, het Meine Ales stok in Langelille-Noord en bet Stukje van Haring. 
Sorns verwijzen veldnamen naar de weersomstandigheden in een bepaald gebied. 
Aan de Langelilleweg ligt her Hardewindstukje. 
Met is verveend en daarna weer ontgonnen. Brouwer noemt als enige verkiaring 
dat bet een tochtige hoek was, waan her vaak waaide. In Nijetrijne ligt De On-
weershoeke. Het is de binnenhoek van de 'grote Ins' in de Linde, die de Kromme 
Rakken werd genoemd. Brouwer zegt dat her Lindegebied bekend was om de 
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zware onweersbuien die daar passeerden. Meerdere boerderijen en hoge bomen 
werden getroffen. Dit was voor de drooglegging van de Noordoostpolder. Hij weet 
nog dat de bewoners zeiden: 'Kick es achter de Kuunder, anzwellende luchten'. 38 

OPPERYLAKTEAANDUIIDINGEN 

In vroeger tijden was een veelheid van oppervlaktematen in gebruik. Postma 
noemt als voorbeelden: koegang, roeden ofjerden, dagmaden, pondematen, ak-
kers, hoofden gras en in Oosterzee en op Ameland penningenhuur. 39  De laatste 
oppervlaktemaat kwamen we tegen in een oorkonde uit 1331, wanneer Willem 
III van Holland heer Jan 1 van Kuinre beleent met een aantal rechten in Kuinre en 
omgeving (zie ook hoofdstuk 2). De Iandmaatpenningenhure is ontstaan doordat 
van een bepaalde hoeveelheid land een penning cijns, dus belasting, aan de lands-
heer moest worden betaald. Postma rekent nit dat een penningenhure ongeveer 
eon mad was. Hij gaat nader in op hot ontstaan van do naam. Hot gnat om eon be-
lasting die de landsheer als bezitter van de rechterlijke maeht mocht heffen. In-
komsten voortvloeiende nit de eigendom van de grond werden echter grashuur of 
akkerhuur genoemd. 
In de Westhoek van Weststellingwerf lijken vooral de oppervlaktematen mad en 
roede veel voor to komen. Vooral mad komt vaak voor. Een mad was 50 are (een 
halve hectare): de oppervlakte die een goede maaier in eon dag met de zeis kon 
maaien. Zo'n goede maaier moest niet alleen lichamelijk sterk zijn, hij moest de 
techniek van her maaien good beheersen on bovendien moest hij good kunnen 
'haren' (de zeis scherp maken). 
In Langelille-Noord aan de Langelilleweg vinden we de Driemad en de Viermad. 
In Munnekeburen vinden we achter het Voetpad een stuk land dat 't Mad ge-
noemd word; op de hook van de Kerkeweg en de Grintweg lag de V?jfmad,  on aan 
de Kerkeweg, achter her Voetpad, de Viermad. In Munnekeburen lag verder nog 
de Zesmad: Ten perceel weiland, de zes mad genaamd, liggende ten oosten van 
en aan de Langelille'. 
Daamaast was or in dit dorp de 80 mad: Ten hock water in de 80 mad voor de 
Gracht aldaar'. De 80 mad lag tussen de bovenweg en de Gracht en was ongeveer 
40 ha groot. Middenin stond een huis, waar een zekere David woonde. Vandaar 
een oude bekende uitspraak: 'David nit de 80 mad'. Hij heette eigenlijk David 
Kuiper. In het midden van de 80 mad lag een grote uitgeveende plas, die 't Wiede 
genoemd word. Informant Brouwer zegt dat in de wildemis die hier na de 
verveningen ontstond veel uilen huisden. Aan de Grintweg hoorde men's nachts 
het roepen van deze beesten.40  Na 1945 is dit gebied weer ontgonnen. Eigenaar 
van de 80 mad was toen de heer Ypeij, ten grootgrondbezitter. De veenderij ging 
hier al met de baggermachine, on her is dos later verveend. 
In Nijetrijne vinden we de Tweemad. Het is een langwerpig stuk land. In Spanga 
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vinden we net als in Munnekeburen en Langelille de Vierinad. Net  als in Munne-
keburen liggen in dit dorp ook stukken land die de Vqfmad en de Zesmad werden 
genoemd. 
Soms werd de oppervlaktemaat niet vermeld, alleen her getal dat aan de maat 
voorafging. In Nijetrijne ligt De Lange VUfe. In dit dorp vinden we aan de Linde-
dijk ook de Vjfdehalf Naast dit stuk land ligt De Westhoek. De betekenis van 
deze naam is onbekend. 
Tussen de weg en de Gracht te Scherpenzeel ligt de Magere Zeuven. De grasmat 
ervan was van minder goede kwaliteit. Dc gehele uitgang van weg naar Oracht is 
met verveend. Rondom deze uitgang is alles verveend en weer aangemaakt. Her 
waterpeil in deze percelen was dientengevolge onvoldoende voor de grasgroei en 
de opbrengst was dos 'mager'. 
Ook andere oppervlaktematen vinden we terug in de benamingen van stukken 
land. De roede was oorspronkelijk een lengtemaat of een oppervlaktemaat, waar-
bij eon roede 14 m2  was (or gaan 700 roeden in een hectare). Bouwer zegt dat 
men in de Stellingwerven de roede vooral gebruikte als Iengtemaat. 41  De grootte 
van de hoeven werd in veel Stellingwerfse dorpen aangeduid door de breedte in 
roeden die de hoeven langs de binnenweg in beslag namen. In oude rechtssyste-
men hadden de bewoners van stemdragende hoeven rechten en plichten die deels 
aan de hoevebreedte gebonden waren.42  
De term roede werd later gebruikt als specifieke aanduiding van stukken land 
langs de Lindedijk. In Nijetrijne werden stukken weiland langs de Lindedijk wel 
aangeduid met do naam de Roeden. Ook komt in dit dorp de benaming De Roeder 
voor. Men sprak ook we! van Binnenroeden: 'Het uiterdijIe met dijk en de bin-
nenroeden'.43  
In een verkoopboekje vond ik over een nabij de boerderij Dc Blauwhofgelegen 
stuk land verder de volgende beschrijving: 'een perceel zeer vruchtbaar weiland 
De Roeden met de daartoe behoorende zogenaamde Kolk'. Brouwer zegt over 
deze Roeden dat het ging om een smal stuk land vlak langs de Lindedijk. Hier is 
in 1827 en 1886 klei van afgegraven voor verhoging en bekleding van de Lin-
dedijk. Men sprak bij een ander stuk land wel van de Roedens. Dat perceel lag 
ook weer aan de Lindedijk. Ook hier is klei afgegraven voor bekieding van de ii-
vierdijk. 

DE LIGGIJ4G VAN AKKERS, KAMPEN EN WEREN 

Oosten zegt dat benamingen van stukken land met overeen hoeven te stenimen 
met feitelijk gebruik. 44  Er waren akkers in het gemengde bedrijf, maar het is de 
vraag of de namen akker, kamp en weer op al!er!ei oorspronkelijke gebruiksvor-
men duiden. De benaming akker hoeft bijvoorbeeld met op her vroeger voorko-
men van akkerbouw te slaan, of aan te duiden dat er op een bepaald stuk land ak- 
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kerbouw gepleegd is. Zeker in de Westhoek van Weststellingwerfzullen door de 
wateroverlast de niogelijkheden hiervoor beperkt zijn geweest, al lag het land in 
de Middeleeuwen hoger dan nil. Later is de veenlaag ingekrompen en hebben 
zich wijzigingen in her cultuurlandschap voorgedaan door de verveningen. Vol-
gens Oosten duiden de namen akker, kamp en weer alleen op de Jigging. In 
Spanga is het volgens hem over het algemeen zo, dat de akkers tussen de Scheene 
en het Voetpad liggen, de kampen liggen tussen het Voetpad en de buitenweg of 
Spangahoekweg en de weren liggen ten zuidwesten van de buitenweg. 
Toch is dat niet altijd zo. De benaming kamp kan ook meer algemeen voorko-
men. Het hoeft niet persé om een stuk land te gaan dat tussen de buiten- en de 
binnenweg ligt. De Munnikekamp lag bijvoorbeeld bij de later aangelegde Sta-
tendijk. 
Dit geldt ook voor het Hannemakerseamp. De naam van dit stuk land wordt ge-
noemd in een oorkonde uit 1480, wanneer de Landconunandeur van het Convent 
van Schoten aan de rechters en mad van Zevenwouden zijn visie uiteenzet be-
treffende overeenkomsten over goederen gelegen onder Spanga, die hij en zijn 
voorgangers sinds 1472 gesloten hebben. Over het naast her Hannemakerseamp 
gelegen land waren conflicten ontstaan tussen de Stellingwervers en het klooster 
van her Convent van Schoten. Dit leidde tot een plundering van her klooster. Her 
land wordt ornschreven als 'the campe landes in die My Spangen' en later als 
'ende noch een campken lants, gelegen in die Spange, daer an die west side naest 
gelant lecht Hannemakerscamp, ende aen die oestsijde Andries Claessen'. 45  
Ook de in Munnekeburen gelegen Kranekamp lag niet tussen de bovenweg en het 
Voetpad, maar in de buurt van de Gracht. Namen met kraan- of krane(n)- komen 
veel voor. Niet alleen elders in Friesland (bij Nij Beets liggen de Kraanlanden), 
maar ook in Drente (bij Gasselte: Kraanlanden) en Overijssel (Kranenburg, Kra-
nenkolk, Kranendonk, etc.). 
O.G. Dijkstra geeft in zijn brochure over het veenderijmuseum in Nij Beets een 
mogelijke verklaring voor de naam. De naam zou te danken zijn aan de trek van 
de kraanvogels, die hier vroeger neerstreken op hun vlucht van Noord-Europa 
naar AZië. Zij hadden hier hun pleisterplaatsen, zoals nu nog de ganzen in Noord-
Friesland. Hun aantal is sterk achteruitgegaan, en er zijn nu alleen nog enkele 
pleisterplaatsen in onder andere de Achterhoek en Twente. 46 

HET YERLOOP VAN DE KOLONISATIE 

Lit de Jigging van Kranekamp, Hannemakerskamp en Monnikenkamp blijkt dus 
dat een algemene regel voor de plaats waar de naam kamp voorkomt moeilijk te 
geven is. Wellicht is bet als volgt gegaan. De stukken land tussen Scheene en bin-
nenweg of Voetpad werden akkers genoemd. Deze naam komt alleen daar voor. 
De hoevestroken die van de binnenweg tot aan de Linde liepen, werden in hun 
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goheel weren genoomd. De term kamp slaat meet in hot algemeen op een door 
dwarssloten in een weer afgepaald stuk land. 47  In oerste instantie botrof hot bij 
de ontginning van Spanga, Nijetrijne en Scherpenzeel de stukken land tussen de 
binnenweg en de buitenweg die in de weren van andere stukken land werden ge-
scheiden door de Padsloot en de sloot bij do bovonweg. Doze stukken land wer-
den dus kampen gonoemd. Toen men later ovorging tot ontginning van stukken 
land bij de Lindedijk, in wat toen de Njje Spange werd gonoemd, werden ook hior 
dwarssloten in do weren gegraven en werden de stukken land die zo ontstonden 
vaak ook kampon genoemd. 
Do vraag is, in hoeverre doze sehets van de gang van zaken aansluit bij do vor-
schillende theorieën over de ontginning van do Westhook. 
Bouwer verondorstolt dat de binnenwegen - in do latero Grooto Voenpoldor hot 
Voetpad - de oorspronkelijke occupatieasson zijn, en dat daar do eorsto boordo-
rijen werden gebouwd. Vorvolgens word hot gobiod in do vomi van opstrokkondo 
kavols vanuit de binnenweg ontgonnen. 
Deze thoorie wordt ochtor bostroden door Mol. 48  Hij verondorstelt dat do dorpon 
aanvankolijk moor op do watorwegon Linde on Tjongor on minder op landwogon 
gericht waron. Do buurten bij Langelille on do Blauwhof zouden dan niot vanuit 
Spanga on MunnokoburorilSchorponzoel zijn gesticht, nee, het zou andorsom 
kunnon zijn: doze buurtjos vormon eon rest van do oorsto noderzottingon die dicht 
langs Linde on Tjonger lagen. Toen her maaivold daar zakto, zouden do nodorzot-
tingen verder van het water af zijn komon to liggon: langs de binnon- on buiton-
wog, do huidigo lokatio. Daar waar hot veld niet sterk daalde omdat er klei en 
zand aan do opporvlakte lagen, zouden do oorspronkolijko woningon - dicht bij 
hot water - zich hobbon gohandhaafd. Dit was bij Langolillo on do Blauwhof 
het geval. 
Mol weerlegt ook de theorie van Bouwor dat hot bijvooglijk naamwoord ne in 
do dorpsnamon zou duiden op eon zich zijwaarts uitbroidondo bowoning langs 
eon binnenweg of occupatie-as vanuit oudoro dorpon (Olde- on Nijoborkoop, 
Olde- en Nijelamer, Olde- en Nijetrijne etc.). Hij meent dat oude of nije alleen 
duidt op de ouderdom van do middeloouwso parochio on dus eon korkolijko aan-
duiding is. 
In het geval van Spanga goldt dit ochtor met. In oorkondon is soms sprako van do 
NUe Spange in do buurt van do Lindodijk. 49  Zowol in oorkondon waarin do Mon-
nikonkamp voorkomt als die waarin hot Kindorland tor sprako komt, blijkt dat 
doze stukken land tot do Nijo Spange bohoorden. Hier kan nog een oorkonde tilt 
1519 aan wordon toogovoogd: in dat jaar oorkondt Bono Johansz, stolling in de 
Spange, dat Vrouko Peter jansz woduwo, mot Claos Petorsz haar zoon on mom-
her, verkocht heeft aan Elysaboth van don Vene 15 goudon rijnsguldon porjaar 
nit hun dordo doel van eon sate land met huis on hot, gologon in do Nye Spange, 
belend ten Oosten Idzo Hansz, ton woston hot Kynderland, strokkondo van do 01- 
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demadesloet tot in de Londe. 50  Bij de Nije Spange ging het dos om land dat aan 
de Linde on de Tussenlinde lag. Daarbij is van een zelfstandige parochie geen 
sprake, zodat her geen kerkelijke aanduiding kan zijn maar moet slaan op nieuw 
ontgonnen land. 
Ook de benamingen Olded4jckstersland en Olded4jcicsloot in de dorpsgebieden 
van Spanga en Nijetrijne duiden or volgens mij op dat de Lindedijk oorspronke- 
lijk meer landinwaarts lag, en dat pas later de landerijen langs de huidige oever 
binnendijks kwamen te liggen. Dit wordt ook gesteld door Oosten: 'in Spanga en 
Nijetrijne heeft men de dijk langs de Linde vroeger op veel groter afstand van de 
rivier gehad on zijn de boerderijen langs eenjongere Lindedijk gebouwd, dos op 
oude zogenaamde 'uiterdijken'. Kerkelijk bleven de woningen fangs de Tjonger (de 
Langelille) en fangs de Linde onder de vier dorpen welke reeds waren ontstaan.' 51 

Doze theorie van Oosten wordt bevestigd door de bevindingen van informant 
D.R. Brouwer bij zijn onderzoek naar veidnamen. In Nijetrijne en Spanga vinden 
we op enige.afstand van de huidige Lindedijk de Dksta1len (dijk-staal), over- 
blijfselen van oude Lindedijken. Brouwer herinnerde zich nog verschillende van 
die dijkstallen, die no afgegraven zijn. Eon voorbeeld daarvan is de in Oldetrijne 
gelegen Diekstal, gelegen op het Karkemeentien, ook wel Karkeweitje genoemd. 
Doze Diekstal liep parallel aan de huidige Lindedijk, met altijd op gelijke af 
stand. 52  Een van Brouwers zegslieden, R. van der Sluis, vertelde hem dat in 
Spanga een stuk land 't Dijk.stal genoemd word en dat hier in vroeger tijden de 
Lindedijk langs liep. 
Brouwer maakt zelfs een onderscheid tussen verschillende dijksystemen, waar-
van op versehillende afstanden van de Lindedijk gelegen dijkstallen de overblijf- 
selen zijn. Het oudste dijksysteem dat Brouwer vond en dat hij de eerste kering 
tegen het Lindewater noemt, liep over S kavels. Hij veronderstelt dat doze Diek-
stallen over nog meer stukken land hebben gelopen. Na de aanleg van dit eerste 
systeem schoof men de Lindedijken steeds meer in de richting van de rivier. 
Brouwer is dat op vijf plaatsen tegengekomen. 53  De conclusie kan dos luiden 
dat de Lindedijken oorspronkelijk op grotere afstand van de rivier lagen. 
Het is niet op voorhand uit te sluiten dat de kolonisatie drie fasen heeft doorlo-
pen. Eerst was er bewoning langs Linde en Tjonger en men dat door waterover-
last met meer mogelijk was, zijn de wegdorpen verder landinwaarts ontstaan. 
Tenslotte zijn in de late Middeleeuwen, toen de dijkenbouw verbetenle, de oe-
vers van Linde on Tjonger opnieuw ontgonnen. 
De geschiedenis van de Gracht past ook in het pafroon dat de kolonisatie drie fa-
sen heeft doorlopen. Na de kolonisatie langs de binnenweg (het Voetpad) ont- 
stond een nieuwe nj boerderijen langs de Tjonger en de Linde. De percelen land 
zijn hier korter en breder dan de weren die vanuit de binnenweg werden aange-
legd. Men moest bij de ontginning van het land langs de rivieren een scheiding 
zoeken met de hoeven langs het Voetpad. Daarvoor word in Munnekeburen en 
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Scherpenzeel een onregelmatige scheidingsvaart gegraven op de plaats waar at 
een zijarm van de Scheene liep, een oud veenstroompje. Deze scheidingsvaart 
wordt in de Beneficiaalboeken aangeduid als Grift. Later is men ook wel van 
Oude Gracht gaan spreken. Dc Grift liep tot de Bielemenning en kwam slechts 
gedeeltelijk voor in het dorpsgebied van Munnekeburen. In de tijd van de veen-
derijen is deze Grift de brede, rechte Gracht in de Groote Veenpolder geworden.54  
Bij de aanjeg van de Groote Veenpolder is do Gracht verder uitgegraven en ver-
lengd tot aan de Helomavaart. 
In Spanga maakt de Gracht een bocht in de richting van de Spangahoekweg, waar 
in de tijd van de veenderijen een havene was, dat nu nauwelijks meer in bet 
Iandschap herkenbaar is. Het stuk Gracht na de bocht noemde men de Opgrachte. 
Het voorzetsel op Iijkt bier dezelfde betekenis te hebben als in opdijk en opvaart, 
rd. 'Ioodrecht op'. Eon opdijk en een opvaart liepen haaks op de hoofdrichting 
van de dijk, resp. de richting van de hoofdvaart; de Opgrachte loopt haaks op de 
hoofdrichting van de Gracht. 

NOTEN 

I. Do beschrijving van hot cultuurlandschap is gobaseerd op Bouwer 1989 

2. Koopakte I 

3. Do vent 1991, blz. 33 

4. Zie Middendorp 1980, Hz. 22-25 

5. Koopakte 2 

6. Koopakte 3 

7. voenpolderrev-ue 

8. veldnamenarchiefSohrieversronte, Mien 112: Kampen. 

9. Bouwer, blz. 8 

10. Middendoop 1981 

II. Do Vent, blz, 35 

12. Schotanus a Slerringa 1664 
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16. Zie knit I 
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18. Koopakte 5. flier worden ook do Binnenroeden genoomd. 
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20. Oosten, blz. 31 
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LlisLs1zIiIbitsJak!4 

De verdediging tegen het water 
Het staat met geheel vast wanneer men bij Kuinre met dijkenbouw is begonnen. 
In 1413 en 1418 blijkt uit versehillende bronnen dat de zeedijk van Kuinre naar 
Blankenham reeds bestond.1  In de I Sde eeuw begon men ook met de aanleg van 
polders. De polder het Bedükte Rondebroek is aangelegd in 1433. 
Bewoning in de Buitenlanden achter Kuinre en langs de benedenoevers van 
Linde en Tjonger was in eerste instantie alleen mogelijk door de aanleg van 
kunstmatige hoogten, een soort terpen, die polle werden genoemd. Door op deze 
hoogten te gaan wonen, was men beter beschermd tegen dijkdoorbraken en tegen 
hetjaarlijks buiten de oevers treden van de rivieren. De benaming polle kan ech-
ter ook meet algemeen betekenen: erf waarop een boerderij of enkele huizen 
staan, omringd door sloten. Een kleine boerderij werd ook wel polie genoemd. 2  
Een voorbeeld van zo'n bewoonde hoogte is de Kevietepoile aan de dijk tussen 
Slijkenburg en Kuinre. Keviet of Kavietse betekent in het Middelnederlands 
'oud, bouwvallig huis of plaats waar een herberg gevestigd is' .3  Brouwer 
veronderstelt dat de naam betekent: doorbraak of gat. Recht tegenover de Keviet 
ligt ni. een dijkdoorbraak met een kolk, aan de Overijsselse kant van de Linde, 
vandaar volgens hem de benaming Kevietepolle. Vroeger lag hier het huisvuil 
van Kuinre. De plaats werd altijd de Keviet genoemd. 
Langs de Lindedijk, in de huidige Buitenpolder achter Kuinre en bijvoorbeeld in 
Blankenham komen we ook bewoonde hoogten tegen die polle werden genoemd. 
Op de plaats van het vroegere Veenhuizen in de Buitenpolder achter Kuinre lagen 
de Dokterspo lie en Sjoertepo lie. 
Ook langs de Kuinder of Tjonger in Langelille kwamen pollen voor. Dit blijkt 
bijvoorbeeld op 6 juni 1720, wanneer mr Joh. K!eijenborgh uit Wolvega voor 
6600 goudguldens een zathe koopt te Munnekeburen op de Langelille, bestaande 
uit 2 soolsteden met no 24 en 25 op het dorpscohier bekend, strekkende uit de 
Cuinder tot in de Gragt en van de vergraven pollen, bestaande uit ongeveer 40 
dagmad zoo hooi als weydland, doende 70 car gi hour. 4 

Waarschijnlijk gnat het bij de 'vergraven pollen' om weggegraven land, waarvan 
de grond destijds gebruikt werd voor de aanleg van de Statendijk en de dijken 
langs de Kuinder. 
Na 1700 kregen veel langs de Tjonger gelegen zathen aftrek in de florenen (be-
lastingaftrek) van het provinciaal bestuur (= de Staten van Friesland) omdat de 
grond vergraven was. 5  
In Langelille-Zuid vinden we nog de Kuinder Polle, genoemd naar de rivier de 
Kuinder. Het is no een rietpolderbinnen een Tjongerarm. Ook achter het gemaal 
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te Langelille vinden we een erf met een huisje dat De Polle genoemd wordt. 
In Spanga lag de Spraopolle, aan de Gracht tussen de recente Stuyvesantweg en 
de Nieuweweg. Sprao is ouder Stellingwerfs voor 'spreeuw'. Her is no vergraven 
en weer ontgonnen land, zodat depolle niet meet in het landschap herkenbaar is. 
Na de vergraving was her een dicht begroeide wildernis waar veel bramen en 
frambozen groeiden. In de 20ste eeuw ging in de volksmond het verhaal dat de 
plaats Spraopolle of Spreeuwpolle genoemd werd omdat op dit terrein grote 
groepen vogels, waaronder spreeuwen, ovemachtten. Daarbij brak het net en 
werd het terrein een grote wildernis. 6  Het is echter niet zeker dat de benaming 
spraO op spreeuwen betrekking heeft. In de atlas van Eekhoff is op de plaats van 
de Spraopolle een vogelkooi getekend. 7  flit zou kunnen betekenen dat we bij sprao-
moeten denken aan de spreeuwkop, een soortnaam voor bepaalde tamme eenden, 
die ook wel lokeenden of staleenden werden genoemd. 8  Mogelijk werden deze 
tamme eenden in de vogelkooi gehouden om wilde eenden te Iokken. Wat de 
werkelijke betekenis is van Spraopolle zal wel nooit meer kunnen worden achter-
haald. 
In Spanga vinden we ook de Brandpolle. flit was bij Slijkenburg een buitendijkse 
wildernis aan de Statendijk, ontstaan door afgraving om grond te verkrijgen voor 
de aanleg van de Statendijk. In Oldelamer vinden we de Brandemeer, no een na-
tuurgebied. Dergelijke namen met brand kunnen afgeleid zijn van de persoons-
naam Brand, maar brande kan ook betekenen: branding, roerig water. 9 

Er zijn veel veldnamen die naar dijken en waterkeringen verwijzen. Zo vinden 
we in Langelille De Sleep. Het is een brede keerwal tussen twee polders. In 
Kuinre werd de zeekant van de dijk met de Zuiderzee ook De Sleep genoemd. 
Wat is de betekenis van het woord sleep? 
Begin l8de eeuw doen de Staten van Friesland en Overijssel voorstellen voor 
verbetering van de zeedijken in de omgeving van Kuinre en Slijkenburg. Dit 
heeft geleid tot de aanleg van de Statendijk. Daar zal in hoofdstuk 6 nader op 
worden ingegaan. In 1704 achtten Ridderschap en steden van Overijssel het no-
dig dat ter bescheiming van de huizen in Kuinre een 'goede suffisante gesleepte 
dijk' gelegd moest worden. Voorts dat rondom de Heerlijkheid een 'goede suf-
fisante zomerdijk' gelegd moest worden, 'ter wederzijde gesleept'. 10  Slepen be-
tekent bier 'achterover hellen'. Een beschoeiing stelt men meestal slepende naar 
achteren. Her kan echter ook betekenen 'tot op de bodem of in het water affian-
gen': zware, slepende gordijnen, wilgentakken die in het water slepen. 
Omstreeks 1870 blijkt bet met de staat van dijken en wegen nog niet best gesteld 
te zijn: To de Zwarte Dijk bij Langelille, waar ze nu Kerkeweg tegen zeggen, dat 
was vroeger een gewone menninge. Nou en dan de Langelille zelf was een ge-
wone dijk, waar ze iederjaar weer leem opbrachten. Het is nog niet eens zo lang 
geleden, dat ze daar een soort hobbeiweg hebben gekregen.' 12 
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OVERSTROMLNGEN 

Er zijn versehillende veidnamen die verwijzen naar overstromingen. Rivieren 
tradenjaarlijks langdurig buiten hun oevers en langs de kust waren er overstro-
mingen, waarbij de gebrekkige dijken werden weggespoeld. In hoofdstuk 3 werd 
het weiland De Roeden genoemd met de daarbij behorende kolk, nabij de hoer-
derij De Blauwhof. Ben kolk is een met stilstaand water gevuld gat in de bodem, 
ontstaan door de werking van een kolk. 13  Er moeten langs de Lindedijk vele van 
deze kolken zijn geweest, ontstaan door dijkdoorbraken. Ook in Nijetrijne vinden 
we nog een kolk aan de Lindedijk. Waarsehijnlijk evenals de kolk bij de Blauw-
hof een dijkdoorbraak tijdens grote overstromingen in 1825. 14  In Spanga vinden 
we nog een andere Kolk door Brouwer vermeld, die tijdens een doorbraak van de 
Lindedijk in 1776 zou zijn ontstaan. Deze kolk is in 1997 dichtgemaakt. 
In de omgeving van Kuinre herinneren versehillende namen nog aan de tijd dat 
her land langs de rivieroevers in het vooiaar onder water stond Door deze over-
stromingen ontstond er een bijzondere vegetatie van planten die weinig voedsel 
nodig hadden. Men sprak daarbij van 'blauwgrasland', omdat er in de zomer een 

5. Aan de Lendiek ofLendedi ek was 4/dens de Reform atie een schuilkerk van 
kat/iolieken in de boerder '1k Blauwhoj' ondergebrac/zt. 
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blauwachtig waas over het land lag. Voorbeelden van planten die in dit milieu 
groeien zijn blauwe knoop, blauwe zegge, knoopkruid en Spaanse Ruiter. Her 
hooi dat dit zogenaamde 'blauwgrasland' opleverde was van zeer slechte kwali-
teit. De naam van de boerderij de Blauwhof aan de noordzijde van de Lindedijk 
bij Slijkenburg zou nog aan deze situatie kunnen herinneren. De kelder van de 
boerderij diende in de tijd van de Reformatie als schuilkerk voor de katholieken 
uit Overijssel, waar ze sfrenger werden vervolgd dan in Friesland. In de yolks-
mond gaat her verhaal dat vroeger bij de Blauwhof een bijzondere tuin heeft ge-
hoord, waar zeldzame stinseplanten en kruiden groeiden. We vinden namen die 
verwijzen naar blauwgrasland ook elders in Friesland, bijvoorbeeld de Blauwe 
Maden bij Oosterwolde en Blauwhus bij Heerenveen. 
Er zijn echter ook andere verkiaringen voor de naam Blauwhof. Fr.J. Bank ver-
onderstelt dat de naam afkomstig is van de blauwe dakpanrien op het dak van de 
boerderij.15  Bloemhoff-de Bruijn noemt deze mogelijkheid ook; zij maakt duide-
lijk dat blauw zowel op blauwe dakpannen als op blauwgrasland kan slaan. 16 

Bank geeft een beschrijving van de families Blauwhof en Wehda waarbij er vol-
gens hem in beide gevallen een relatie bestaat met de kleur blauw. In 1760 woon-
den Wilm Hans en Tetjen Insen op de Blauwhof. Zij hadden twee zoons, Hans 
Wilms en IJntse Wilms. De eerste nam de achternaan-i Blauwhof aan, de tweede 
de achtemaam Wehda. Dit gebeurde al voor de invoering van achtemamen aan 
bet begin van de 19de eeuw. Volgens Bank is de achtemaam Wehda afgeleid van 
de kleur blauw, die men ook in de wapenkunde gebruikt. Ben wede is een kruis-
bloemige plant met Iangwerpige bladeren en gele bloemen, eertijds als verfklant 
gekweekt. Men maakte er blauwe verf van. De wede groeide in het wild langs de 
rivieroevers. Zowel de naam Blauwhof als de naam Wehda zouden dan verwij-
zen naar de flora in her gebied, waarbij een associatie werd gemaakt met de kleur 
blauw. Door de overeenkomst in de kleur blauw zouden beide broers dus van hun 
afkomst van de Blauwhof en het omringende blauwgrasland blijk hebben gegeven. 
De achtemaam Weda verwijst echter met naar de Blauwhof. Al in 1670 noemt 
men in her Ronde Broek een boerderij de erve Weda. 17  IJntse Wilms is in 1783 
met zijn vrouw naar deze boerderij vertrokken, en is dus vemoemd naar de boer-
derij waar hij woonde. De naam erve Weda kan verwijzen naar de plant waar men 
een Ideurstof voor blauwe veil van maakte, maar het woord weda kan vele bete-
kenissen hebben: weide, teen, twijg, struikgewas, blauwe verfstof, ondiep water. 8  
Dat de hooilanden langs de rivieroevers vaak erg moerassig waren blijkt ook uit 
andere namen. Om in de hooitijd de wegen door de weilanden berijdbaar te ma-
ken werden ze belegd met takkenbossen die ook wel prikken werden genoemd. 
Zo kon worden voorkomen dat de volgeladen hooiwagens in de modder wegzak-
ten. Deze prikken groeiden in moerassig gebied. Namen die met dit woord zijn 
gevormd, komen we veel tegen, bijvoorbee!d Frikkendam bij Noordwotde en de 
Fri kkenweg tussen Beets en O!deboorn. 19  Bij Makkinga vinden we de Prikken- 



dam in de Tjonger. Aan de zuidzijde van de Lindedijk bij Slijkenburg in het 
Ronde Brock vinden we de boerderij Prjlcicenoord. De Graaf verklaart deze naam 
aldus: oord is een vooruitstekende hoek land langs een water; Prikkenoord: voor-
uitstekende bock land langs de Lindedijk, begroeid met hakhout of belegd met 
prikken. 20 

BENAMINGEN VAN WATERLOPEN 

Tijdens her in cultuur brengen van her land werden vele sloten of waterwegen ge-
graven en bestaande werden uitgebreid. Om her moerasgebied tussen de rivier-
tjes Linde en Tjonger in twee grote kolonisatiegebieden te verdelen, werd de 
Scheene aangelegd, een gegraven scheiding, die van Nijeholtpade naar Spanga 
loopt. Een kort stuk van de Scheene onder Munnekeburen werd de Kromme 
Scheene genoemd. 21  In Spanga eindigen zowel de Scheene als de twee boven-
wegen die langs de oevers van Linde en Tjonger werden aangelegd en die de ver-
binding vormden tussen de verschillende wegdorpen. 
In de archieven noemt men verder de Spanger Wetering: 'Weiland van beste 
veen voorzien, ten oosten van de Spanger Wetering, belendende ten noorden en 
oosten de Beer D. Buisman, ten zuiden de erven Wubbe Komelis de Boer en ten 
westen K. Doeven en de Beer van Heloma'. En verder is er een Are van verpach-
ting van een sate, gelegen op de Wetering uit 1675 met stukken over pachtbe-
talingen tussen 1687 en 1702.22 
De Spanger Wetering was een heel oude uitwatering van de Scheene naar de 
Linde. Bij de Linde was een ziji aangebracht ter afsluiting. Volgens Brouwer kon 
men erdoor varen als her water aan beide zijden ongeveer gelijk stond. Viak naast 
de zijl heeft tot 1900 een boerderij gestaan. Lange tijd stood er ook een grote 
boom. Door de zijl vervoerde men in vroeger eeuwen wel graan en turf via de 
Linde naar Holland. De Wetering is met de ontginning grotendeels verdwenen. 
Bij de Lindedijk is her watertje nog aanwijsbaar. 23  Deze wetering was in vroeger 
tijden voorzien van een dijk of wal. 'Item, een half acker landts in Andries Jans 
landt op de Weteringewalle, aen den oistzyde Andries voorsz, aen de westzyde 
Jacop Lamberts naestlegers'. 24 
De Domsloot wordt in de archieven vele malen genoemd. Het is een heel oude 
waterlozing, die op geringe afstand van de Lindedijk door 't dorp Spanga en ge-
deeltelijk door Nijetrijne loopt. 25  De sloot vormt aan de oever van de Linde de 
omlijning van het uitgeveende land en van her Lindedkstersland, dat bestaat nit 
rivierklei en dat met verveend is. Tegen de Domsloot heeft op meerdere plaatsen 
een dUkstal gelegen, dus resten van een oudere Lindedijk. 
Naarding ziet in Domsloot een Friestalige verbastering van Damsloot, d.w.z.: 
sloot langs een dam die het water moest tegenhouden. Er kan volgens hem echter 
ook vethand bestaan met kerkelijke instellingen, bijvoorbeeld het Utrechtse 
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Domkapittel als landeigenaar in deze streken. 26 

Door deze Domsloot werd in de tijd van de verveningen turf afgevoerd, later veel 
net. Dc inwoners van de Westhoek spraken ook wet van de Dompsloot, met een 
p. Aan de Domsloot lag het Dompestuk, een stuk land dat nog in de jaren dertig 
eigendom was van de diaconie van de Hervormde kerk van Blankenham. In 1856 
werd de Domsloot wijder gemaakt en uitgebaggerd en werd een aantal bruggen 
over dit nieuwe kanaal aangelegd. 27 

Een andere naam die we tegenkomen is de Ommersloot. We lezen bij Meeuwis-
sen over een akte van verkoop en transport uit 1643 door Simon Reyniers aan Jan 
Reynders van een kamp land, groot 5 dagmaten, gelegen aan de Ommersloot, 
waarop een Ate van consent van de grietman van Weststellingwerf-Westeinde 
en een kwitantie. Meeuwissen geeft de toevoeging: in dorso staat in een 
contemporaine hand: 'Koopbryf van 't Pynckelandt over Ommersloot' 28  En ver-
der noemt Meeuwissen een aide van scheiding en deling uit 1698 tussen Ysbrand 
Harmen cs. en Klaas Klasen Blauwring van een stuk land, groot 8 dagmaten, ge-
legen aan de Ommersloot, dat door hen gemeenschappelijk in eigendom werd 
bezeten.29  
Ook in de floreencohieren komen we deze naam tegen: 'Zaate landt, strekkende 
uit de Scheene in de Ommersloot'; 'Flooylandt, str. van de Ommersloot'. Het is 
onduidelijk of het bij de Ommersloot gaat om de vaart die van Slijkenburg in een 
boog richting Spanga liep en daar uitkwam bij de Overtoom. Brouwer noemt het 
Vaartstok, westelijk van Slijkenburg. Dit land lag tegen de vaart aan.30  
Langs de Nieuwe weg liep de Nieuwewegsvaart, die de verbinding vormde tus-
sen Schoterzijl en de Overtoom op de kruising van Grintweg/Spangahoekweg en 
de Nije Weg. In vroeger tijden was deze vaart goed bevaarbaar. Wanneer men de 
Overtoom gepasseerd was, kon men in de vaart langs de Spangahoekweg en de 
Padsloot komen. 
Bij de zeedijk maakte de Nieuwewegsvaart een bocht naar her noordwesten. Men 
sprak bij de vaart die langs de zeedijk naar Schoterzijl liep met van Nieuwewegs-
vaart maar van Dijkvaart of Dks1oot. Dc Dijksloot kwam uit in de Tjonger. Hier 
lag een sluis en via deze sluis kon men Schoterzijl bereiken. Vandaar kon men 
naar de Lemmer varen. Eeuwenlang is de Dijkvaart en het sluisje in de Tjonger in 
bezit geweest van de familie Kortenhorst uit Kuinre. In 1856 doet Theodorus 
Kortenhorst afstand van vermeende rechten op de Dijkvaart 'lopende langs de 
Statendijk van Schoterzijl tot aan de opvaart under Spanga, en op een sluisje in 
deze dijkvaart ter hoogte van Schoterzijl'.3' Met de 'opvaart onder Spanga' 
wordt de Nieuwewegsvaart bedoeld. Zoals hiervoor blijkt, kon men vroeger van-
uit Spanga varende De Lemmer bereiken. Winkelier Hendrik de Ruiter uit 
Spanga bijvoorbeeld voer rond de eeuwwisseling met de punter naar Lemmer. 
Hij ging in een dag heen en terug. In de Lemmer haalde hij de voorraden op voor 
zijn winkel in Spanga. Hij ging 's morgens vroeg in het stikdonker op pad en 
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wanneer hij terug kwam was her weer donker. 33  De winkel stond in her buurtje 
waar ook café de Veehandel deel van uitmaakt, naast de gebouwen van de voor-
malige coöperatieve zuivelfabriek, die in 1896 werd opgericht en die in 1903 
werd opgeheven, omdat de fabriek fliseerde met de zuivelfabriek in de Langelille. 
Op korte afstand ten zuiden van de huidige Helomavaart lag vroeger de Olde Jo-
hannessloot. 34 Deze sloot vormde toen dus de verbinding tussen de Scheene en 
de Tjonger. Vanaf de Grintweg tot de Scheene is de sloot nog te vinden. Bij de 
Scheene is nog sprake van een duidelijke verbreding, die als haventje of zwaai-
plaats kon dienen. 
Bochten in de rivieren hadden specifieke namen. Zo komen we in de Tjonger 't 
Rak tegen, een scheme  bocht in de rivier bij Langelille-Zuid. De benaming gold 
voor de zuidelijke helft van de bocht. 
Op de oudste kaart van Schotanus van 1664 worden twee grote lussen in de Linde 
onder Nijetrijne de Cromme Racken genoemd. Dit gebied werd ook wel de Over-
haekcn genoemd. Zowel in de Linde als in de Tjonger komen we dus voor 
scheme bochten de benaming Rak tegen. Dit is een meer algemeen voorkomende 
naam in Noordwest-Europa. Zo ligt bij Kopenhagen het Skagerrak, en in Amster-
dam kermen we het Damrak en het Rokin (Rakin). 
Bij een andere scheme bocht in de Linde sprak men van de Koekoek. Deze bocht 
in de Linde lag tegenover de ZijI in de Spangerwetering. Het aan de bocht in de 
Linde grenzende land ten oosten van de Spangerwetering werd de Koekoekviere 
genoemd. 
In de Floreencohieren zijn de benamingen van verschillende waterwegen in her 
dorpsgebied van Munnekeburen herkenbaar. Eerst de Tjonger, dan de Tjonger-
wal, dan de Gracht, dan de Binnendks1oot, vervolgens de Wegsloot, de weg, de 
Binnenwegsloot, de Padsloot, het Pad en de Binnenpadsloot en tenslotte de 
Scheene. 
Er waren in de Westhoek van Weststellingwerf ook oude meren, die met de veen-
derijen zijn verdwenen. In Langelille aan de Lange!illeweg was een breed uitge-
veend gat met weinig ribben, zodat er weinig grond was om nieuw !and te maken. 
Het is nu dan ook slap en laag ge!egen land. Dit gebied werd de Meer genoemd. 
Ten perceel wei- en hooiland, de zogenaamde oude meer'. 35  Wellicht gaat her 
bier om de resten van een oud meer. Overigens vinden we ook bij Langelille-zuid 
een gebied dat men de Meertjes noemde. 

NAMEN VAN BOERDERIJEN 

In her voorgaande heb ik al verschillende namen van boerenerven behandeld, zo-
a!s de Blauwhof en Prikkenoord. Een algemene aanduiding van boerderij was 
ook we! zathe. Andere benanfingen voor boerenhoeven zijn buy. plaats, 
(huis)stede en soolstede. 
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Tot in onze tijd bestaat de gewoonte, een huis of boerderij een naam te geven. Zo 
heette een boerderij in Spanga in de jaren dertig Sonnevanck. Ann de Lindedijk 
liggen de Polle, de Lendezathe, de Grethahoeve en hoeve Nova Trinda. In Scher-
penzeel vinden we hoeve Welna. Een boerderij vlakbij de klokkenstoel op het 
kerkhof in Spanga werd tot voor enige tijd boerderij Het Klokhuis genoemd. 
Ook in vorige eeuwen droegen boerderijen vaak namen. Zo vinden we in de ar-
chieven het Boltens erie, waarschijnlijk genoemd naar de familie Bolten. 
Meeuwissen noemt rekeningen, opgesteld door de erfgenamen van Jacobus 
Schultinck, over diens beheer van bijvoorbeeld het aan de kinderen van wijien 
Frederick van Emsthuys toebehorende halve aandeel in het Boltens erve te Slij-
kenburg over 1712-1736. 36 

In de archieven komen we ook de naam Her Boomtie tegen. Meeuwissen noemt 
een akte van scheiding en deling tussen Jacobus Schultinck en Neeltje Boelens, 
weduwe van E. Wigeri te Wolvega, van enige door hen in gemeenschappelijk ei-
gendom bezeten landerijen, genoemd Ret Boomtie, groot Ca. 22 dagmaten, 1736.37  

Mogelijk gaat het hier om de boerderij die elders De Boompjes wordt genoemd. 
Bewoner van deze boerderij was Kornelis Machiels Peereboom, die in mci 1768 

huwde met Trijne Gerardus Samplonius. Dc boerderij De Boompjes lag in de 
Buitenpolder achter Kuinre. De dochter van Trijntje en Kornelis, Rieuwkje Kor-
nélis Peereboom trouwde met Nuttert Gabes Gouma. Ook Rieuwkje en Nuttert 
woonden op de 'plaats' in de Kuinderpolder die bekend stood als De Boompjes. 
Bij Slijkenburg lag aan de zeedijk de boerderij Haersveld. Bij de reed naar deze 
boerderij stond een grout hek dat 't zwarte hekke werd genoemd. 
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Verwijzingen naar vroegere rechtssystemen 
De organisatie van de burenhuip speelde tot het einde van de 19de eeuw een roll 
in de productie van goederen en diensten. In principe was het zo, dat alle bewo-
ners van een bepaalde buurtschap dccl uitmaakten van een stelsel van mondeling 
overgeleverde verplichtingen en gewoonten, waarbij men elkaar in tijden van 
need moest helpen. De buren waren bij geboorte, overlijden, ziekte en rampen 
zoals overstromingen en oorlogen sterk op elkaar aangewezen, want or was geen 
verzorgingsstaat zoals in onze tijd. Wanneer de sarnenwerking tussen meerdere 
personen de opbrengst ten goede kwam, hielpen de buren elkaar in de zomer bij 
her oogsten van de gewassen. 
Er zijn aanwijzingcn dat in do Stellingwerven do organisatie van de burenhuip 
was verbonden met de inrichting van de streekdorpen, waarvan Bouwer de ont-
staansgeschiedenis en de verschillende typen heeft beschreven. 
De streekdorpen die in de I 2de en I 3de eeuw ontstonden, waren weer onderver-
deeld in een aantal buurten die bestonden uit groepjes dicht bij elkaar staande 
huizen en boerderijen. De bewoners van doze groepjes huizen en boerderijen 
maakten mondelinge afspraken over wederzijdse huip. Soms ontstonden groep-
jes huizen in de buurt van een sluis of een café. Ook Slijkenburg on Schoterzijl 
zijn ontstaan bij een sluis.2  In her dorpsgebied van Spanga waren er naast Slijken-
burg nog de buurten Oude Linde, Blauwhof, Voetpad, Nieuweweg en her buurtje 
rond café De Veehandel, waar aan het eind van de 1 9de eeuw ook een zuivelfa-
briek heeft gestaan. In Spanga vinden we verder de Zeuvenbuurt. De Zevenbuurt 
of Zeuvenbuurt is een buurtnaam voor enkele huizen die aan weerszijden van de 
Spangahoekweg staan, in de buurt van de Spangabrug over de Scheene. Brouwer 
veronderstelt dat de naam is ontstaan doordat er oorspronkelijk zeven huizen aan 
weerszijden van de weg stonden. We vinden de naam Zevenbuurt echter ook in 
her Echtener veld aan de westzijde van de Tjonger, waar nabijgelegen land De 

Lange Zeven wordt genoemd. Het kan dus ook zijn dat de buurt genoemd werd 
naar een nabij gelegen stuk land dat bijvoorbeeld zeven mad was. IDe naam Zeu-
venbuurt in Spanga is al oud. We vinden de naam in ieder geval al op een kaart 
van Petrus Schenck uit 1706. 3 

Enkele buurten, zoals rond de bekende boerderij de Blauwhof, zijn nagenoeg ge-
heel verdwenen. loch had men tot in dejaren dertig van de 20ste eeuw ook in dit 
buurtje een eigen begrnfenisvereniging. In iedere buurt maakte men afspraken 
over onderlinge huip. Nanst de begrafenisvereniging van de buren rond de 
Blauwhof was er ook een in Slijkenburg, on natuurlijk bestonden ze ook in an-
dere dorpen van de Groote Veenpolder. 
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In sotumige veidnamen is wel iets terug te vinden van de onderlinge hulpsyste-
men bij productie van landbouwgewassen, onderhoud van dijken of andere ge-
meenschapsvoorzieningen. 
Zo noemt men in de Floreencohieren van het dorp Spanga her Scholeland. Brou-
wer noemt de Skoeleakker, tussen het Voetpad en de Scheene, en c/c Sc/icicle-
kampe, tussen Voetpad en Spangahoekwegweg. Deze naam verwijst naar een 
schoolfonds dat al enkele eeuwen end moet zijn. Het Scholeland was in her bezit 
van dit fonds, en de opbrengst van het land werd in eerste instantie gebruikt voor 
de kosten van een lagere school te Slijkenburg, die in de loop van de 20ste eeuw 
werd opgeheven omdat er een nieuwe school in Scherpenzeel werd gebouwd. 
Teen de kosten van het onderwijs door de overheid werden overgenomen, bleef 
het fonds bestaan. Men bleef allerlei projecten in het belang van her dow  Spanga 
financieren. Zo droeg men bij aan het onderhoud van het kerkhof en aan de aan-
leg van straatverlichting in Slijkenburg De administratie wordt bijgehouden 
door twee schoolvoogden. De boeren die uit hun midden de voogden kiezen, 
worden 'floreenplichtig' genoemd, war herinnert aan de floreenbelasting die in 
de 19de eeuw werd afgeschaft. De burgemeester roept de 'floreenplichtige' boe-
ren jaarlijks op voor her goedkeuren van de rekening van het schoolfonds on her 
benoemen van de schoolvoogden. Her aantal boeren dat aan deze vergadering 
deelneemt bedraagt nooit meet dan vijf of zes. Het groepje vult zichzelf aan met 
nieuwe leden en deze warden bij acciamatie benoemd. 

BESTUURSSYSTEEM GEBASEERD OP BURENIIULP 

De regels van de burenhulp werden soms vastgelegd in meet formeel-juridische 
organisatie- en bestuursvormen. De verdeling of het gebruik van land, de 
vertegenwoordiging van de dorpgemeenschap naar buiten en de relaties met ho-
gere bestuursvormen werden dan vastgelegd in reglementen. Een voorbeeld van 
een begrafenisreglement dat opgesteld was door de buren in Slijkenburg, heb ik 
gepubliceerd in de Stelling van juli 1995. 4 

In de Middeleeuwen bestonden er al juridische systemen, met regels, waarin een 
gedeelte van de onderlinge relaties tussen de buren was geregeld. Dat was nodig 
omdat in het "Friese Friesland" en ook in de Stellingwerven vanafde 1 3de eeuw 
geen centraal gezag meet bestond, en her buurrecht van de verschillende dorpen 
en grietenijen steeds meet betekenis kreeg. 
Voor de organisatie van her bestuur waren in de Middeleeuwen van belang de 
stemdragende, behuisde stukken land, ook wel 'soolstede' genoemd. Van der 
Molen spreekt over 'principaele stelle'. Een stelle was in de Friese Wouden een 
woonhuis van een stelling, een bewoner van een stemdragende hoeve. Ook ver-
stond men onder stelle wel een stuk land of 'hornleger' waarop geen huis meet 
stand, maar waarop nog wel stemrecht rustte. 5  ben later een heel andere staat- 
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kundige situatie was ontstaan, bleef men de oorspronkelijke stemdragende hoe-
yen nog wet onderseheiden van andere huizen, bijvoorbeeld in het register van 
aanbreng. Dit was ook in Spanga het geval. her verkoopt de familie Bomeman 
in mei 1798 land dat worth omsehreven als: 'Zekere Huisinge, Schuure, en horn-
leger Cum Annexis, staande en geleegen to Spanga, en aldaar ten Cohiere bekend 
met no 10. met hierbij dde Campjes en twee een tweede akker weideland gelegen 
in no. 8, 9 en 10 aldaar, streckende uit de sloot aan de zuidkant de weg tot Noord-
waarts in de Scheene, (exempt nogtans de tent of huisinge sampt hovinge en 
brink, zoo als in zijn beslotinge is geleegen:) hebbende ten oosten I. Ripserveld 
Cum Sue, en ten westen de kerke, bezwaart met dde floreen, on op no. 10 met 
dde floreen en met menninge en drift van de tent of huisinge als hier bovenge-
noemd tot op de Weg- wordende dit aRes gebruikt door Joehem Jelles zijnde op 
Petri en maij 1798 vrij van huur-' 6 

Naarding merkt op dat er in de I 7de en 1 8de eeuw een aanzienlijke betekenisver-
schuiving heeft plaatsgevonden, waarbij de termen brink on hornieger tezamen 
voorkomen en alleen nog maar de betekenis hebben van erf rond een boerderij . 
In bovenstaande koopbrief worden beide termen brink en hornleger ook ge-
noemd, maar de termen lijken betrekking to hebben op verschillende boerener-
ven Ook in bovenstaande koopbrief is het echter de vraag of de term homleger 
meet is dan een aanduiding van het boerenerf. 

ROULERINGSSYSTEEM 

In de 14de en 15de eeuw werden de grietman on de rechters in Friesland auto-
matiseh voor een jaar benoemd volgens een rouleringssysteem, de 'rechtsom-
gang', wat inhield dat ieder jaar in vaste volgorde een andere stemdragende 
hoeve een reehter moest leveren. Men onderscheidde bij boerenhoeven twee 
soorten: die waarover het recht omging en de andere. De eigenaars van de eerste 
categorie boerderijen konden wanneer ze aan de beurt waren rechter of grietman 
worden, de andere met. Al konden de boerderijen waarover het recht met omging 
toch we[ stemreeht hebben. Soms overlegden de rechters met de 'meene meente', 
de totaliteit van stemhebbenden in een bepaald rechtsgebied. In de loop van de 
l3de eeuw was dit reehtsgebied gaan samenvallen met de grietenijen. De meente 
benoemde, koos, sloot overeenkomsten met andere rechtsgebieden. De bena-
ming meente - verwant aan 'gemeenschappelijk', 'gemeente' - word ook gebruikt 
als aanduiding van de gemeenschappelijk gebruikte weidegronden en heidevel-
den. Voor het gebniik bevatte het buurrecht allerlei regels. Dit zal hiema nog ter 
sprake komen. 
In de middeleeuwse bestuursstructuur had dos niet iedereen wat to vertellen. Het 
Principe van gelijke rechten voor alien (bijvoorbeeld algemeen kiesrecht en gelij-
ke rechten voor mannen en vrouwen) gold nog lang niet. 



In somniige grietenijen was het aantal boerenhoeven waarover her recht omging 
nog niet de heift van het totaal. Alleen grondeigenaren mochten stemmen, d.w.z. 
de eigenaren van een hoeve of sate, ook we! genoemd 'het behuisde bouwland'. 

DE STELLINGWERVEN 

Hoe was in de 14de en lSde eeuw flu het bestuur in de Stellingwerven geregeld? 
Hierover is sleehts in beperkte mate jets bekend. We moeten her doen met frag-
mentarische gegevens, en met oorkonden, waaruit soms ook jets over de 
organisatie van het bestuur blijkt. Oosterwijk veronderstelt dat er een grote over-
eenkomst bestond tussen her hierboven beschreven rechtssysteem in Friese grie-
tenijen en het systeem in de Stellingwerven. Hier zien we in de 14de eeuw de 
'stelling' naar voren komen. Ook in andere rechtsgebieden kwam deze naam we! 
voor. Dat blijkt bijvoorbeeld nit een oorkonde uit 1313 uit Opster!and, waarin de 
mederechters 'stallingen' worden genoemd. In de omgeving van Groningen yin-
den we de aanduiding 'stelling' ook. 
De stellingen hadden vele functies; uit 14de eeuwse oorkonden blijkt dat zij ver-
dragen sioten met adellijke personen en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders 
of bestuurders van steden, overlegden met vertegenwoordigers van naburige dor-
pen en streken en regelend opfraden bij conflicten tussen dorpsbewoners. 
Bestuur en rechtspraak werden in de Midde!eeuwen in de Stellingwerven moge-
lijk uitgevoerd door drie stellingen. Er wordt in sonimige oorkonden ook ge-
sproken over een grietman. Mogelijkerwijs werden ook in deze landstreek de 
stellingen op grond van omgang benoemd door de vertegenwoorcligers van de 
'stellen' of 'staten', d.w.z. de hoeven waaraan her stemrecht was verbonden. In 
Weststellingwerf was er na 1580 nog een overblijfsel van het hierboven beschre-
yen rechtssysteem. De gebieden ten noorden en ten zuiden van de Linde waren 
kennelijk versehillende rechtsgebieden 8,  want men mocht niemand aan de an-
dere zijde van de rivier 'te rechte beroepen'. Dat wil zeggen: bewoners ten noor-
den van de Linde moesten in Wolvega worden berecht en bewoners ten zuiden 
van de rivier in De Blesse. Er zijn aanwijzingen, dat her westen van Weststelling-
werf een derde rechtsgebied vormde, waarbij er in Spanga een rechtbank was ge-
vestigd. In 1461 is sprake van her 'gericht Spange' en in 1513 wordt gesproken 
over Pieter Pyers, stellingk in der Spanghe. Gerichtsluden zijn dan Cleys IJs-
brants en Derck IJsbrants. 
In 1519 oorkondt Bene Johanzs, stelling in de Spange, dat Vrouke Peter Jansz. 
weduwe met Claas Peters haar zoon en momber heeft verkocht aan Elysabeth van 
den Vene 15 gouden rijnsguldens per jaar uit hun derde deel van een sate land 
met huis en hot, gelegen in de Nije Spange. 'Oorkonds!uden' zijn hier Vrancke 
Hendriksz en Heero Martensz. In 1544 wordt weer gesproken over het 'gericht 
Spange', en dan over de stelling Anders Jansz. Getuigen zijn dan Jannes Berentsz 
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en Cleys Jan Albertsz. 9 

Resten van oude bestuursvormen uit de Middeleeuwen leiden een taai leven; nog 
tot het einde van de 1 8de eeuw wordt gesproken over stellingen, hoewel die in 
die tijd een geheel andere thnctie hebben gehad en functioneerden in een heel an-
der bestuurssysteem dan in de Middeleeuwen. Eén van de ons bekend geworden 
stellingen is Jan Willems, die blijkens een grafsteen op het kerkhof van Spanga in 
1627 is overleden. 10  
In de stemcohieren van 1698 vinden we Machiel Gerbrants als stelling vermeld. 
Hij is dan gebruiker van de no.'s 31, 32 on 9. Bij no. 31 wordt gezegd dat Machiel 
Gerbrants stelling is. I I In 1714 vervult hij die flinctie nog steeds. Een van z'n op-
volgers is omstreeks 1776 Jan Popkes, die ook in een van de gebrandschilderde 
ramen van de hervormde kerk van Scherpenzeel staat vermeld.12  Deze Jan 
Popkes maakte nog steeds een duidelijk onderscheid tussen zijn verschillende 
functies: 'bijzitter van Stellingwerfwesteinde, dorpregter van Spangen, ontvan-
ger van Spangen, Scherpenzeel on Munnekeburen'. Andere dorpsrechters uit 
Spanga die in archieven genoemd worden zijn Klaas Geerts, Pieter Peters on Jan 
Claassen. 
Het hierboven beschreven rechtssysteem is stork generaliserend en er bestaat 
veel onduidelijkheid over de feitelijke vorm en de inhoud van het bestuurssys-
teem. Dat bet systeem in de Stellingwerven stork zou gelijken op dat in andere 
delen van Friesland is m.i. voor een gedeelte op onbewezen veronderstellingen 
gebaseerd. Bovendien is het hachelijk om oorkonden uit bijvoorbeeld her begin 
van de 14de eeuw to vergelijken met oorkonden honderd of meerjaren later; bij 
her in een bepaalde mate ontbreken van een stork centraal gezag zullen ook in de 
deels mondeling overgeleverde tradities veranderingen hebben plaatsgevonden, 
wanneer men bijvoorbeeld met nieuwe economische of sociale en politieke ont-
wikkelingen word geconfronteerd. 

HOOPSTEDE EN OFSLAG 

De echo's van mondeling overgeleverde regels in de onderlinge relaties vinden 
we ook terug in andere veldnamen. Langs de oevers van Linde, Tjonger en 
Scheene lagen de hoopsteden die vooral in de tijd van de verveningen werden ge-
bruikt. Het waren opslagplaatsen van turf,net, bout en hooi. De eigenaar van 
doze Ideine stukken land moest toestaan dat eigenaren van in de buurt gelegen 
landerijen hun goederen tijdelijk op de hoopstede langs de oever van de rivier 
opsloegen, in afwachting van vervoer per schip naar elders. Zo lezen we: Ten 
Hoopstede of opslagplaats aan de Scheene to Munnekeburen belend ten noorden 
J.M. de Hoop, ten oosten J.E.D. Visser, ten zuiden de Scheene, ten westen J.T. 
Kemme, sectie C, norniner 7427, groot 8,90 aren."3  In hetzelfde verkoopboekje 
wordt een Hoopstede of opslagplaats verkocht die 2,60 are groot is. 
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WaarschijnJijk betreft her bij de hoopsteden een mondeling overgeleverd recht, 
vergelijkbaar met her recht van reed (bet recht om over her land of bezit van ie-
mand anders een pad aan to leggen naar een woning of stukken land die op andere 
wijze met bereikbaar zijn). Later zijn deze mondeling overgeleverde rechten wel 
vastgelegd in koopakten. Overigens word een grote turfhoop ook wel hoopstede 
genoemd. 14 

Stukken land waar dergelijke mondeling overgeleverde rechten aan verbonden 
waren noemde men ook wel de Ups/ag. Zo vinden we in Nijetrijne bij de boerde-
nj tegenover de Ossenzijligersloot buitendijks land dat De Opsiag genoemd 
word. Het land noemde men ook wel De Overzet omdat hier een bootje naar Os-
senzijl voer. Ook in Spanga vinden we een stuk land dat De Ups/ag genoemd 
word- Her lag aan weerszijden van de Lendediek. In de eerste helft van de 20ste 
eeuw word doze opslag gebruikt als laadplaats voor bladniet. Er kwamen dan 
twee motorschepen de Linde opvaren. Het bladniet word vervoerd naar de bollen-
streken. Brouwer vermeldt dat doze schepen nog meet laadplaatsen langs de 
Linde aandeden. De schepen voeren dan met een bos net in de mast. Dit was het 
sein voor de arbeiders in de rietpollen om naar de laadplaats te komen om te hel-
pen laden. 15 

Aan de zuidzijde van de Linde, in de Weerribben, word een hoopstede of opslag 
Pothof genoemd. Ook een pothof was een opslag van turf, most of niet. Een hof 
was een plaats voor algemeen gebruik, en potten was een benaming voor bet 
neerzetten van goederen.16  
Ook de benaming schutstal zou kunnen verwijzen naar vroegere rechtssystemen, 
met name betreffende de verdeling en bet gebruik van onverdeelde gemeen-
schappelijke weidegronden. Er lijkt zich bij de term schutstal een betekenisver-
schuiving to hebben voongedaan. Het woord had mogelijk oorspronkelijk de be-
tekenis van stal waarin verdwaald vee geschut word; her vee word binnen een 
omheining of stal gebracht en opgesloten. Later kan de aanduiding zijn overge-
gaan op een stuk land waar bet vee ingedreven word wanneer een boor ten on-
rechte zijn vee liet grazen op bepaalde gemeenschappelijke weiden. Ook in het 
dorpsgebied van Spanga komt het gebruik van de term 'schutstal' voor. In de 
Beneficiaalboeken wordt gesproken over 'vier acker landts met een olt schuten-
stal vuyterdijcks aen de oistzyde Andries Peters, aen de westzyde Hanne Peer Sy-
werts erffgenaemen, streckende van de lantscheydinge in de Lende'. 
In 1453 is sprake van de koop van een half schutstal land in de sleken; dan lijkt 
'schutstal' uitsluitend een bepaalde oppervlakte aan to duiden. 17 

Op 21 december 1413 wordt een zoenbrief opgesteld door de Stellingwervers en 
de bisscbop van Utrecht, nadat de bisschop een inval in de Stellingwerven had 
gedaan en het gebied brandscbatte." flit naar aanleiding van conflicten over 
hooilanden in het kerspel Iisselharn, die de Stellingwervers in gebruik badden. In 
de zoenbnief worden bepalingen gemaakt over de verkoop en de betaling der 
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hooilanden, geheten Vppen Broeck. 'Als dat bepaelt ende die staecken in voirty-
den gesteecken waren'. De Stellingwervers zouden voor elke schutenstal vier en 
een half gouden sehild geven, op zekere voorwaarden te betalen. Het woord 
'schutenstal' betekent hier blijkbaar een afgepaald stuk land van een bepaalde 
oppervlakte in onverdeelde weidegronden. 

MEENTE 

Gemeenschappelijke, onverdeelde weilanden werden in de Stellingwerven vaak 
Meente genoemd. In Spanga bijvoorbeeld: 'hooylant, de Rotter Maeten genaemt, 
geleegen in een Meente stuck mt geheel, str. tegen Scherpenzeel'. De benaniing 
meente is verwant aan de woorden gemeenschappelijk, gemeente, gemene gron-
den. De meente kan dus wijzen op gemeenschappelijk bezit of gebruik, of op ge-
bruik door de dorpsgemeenschap. De meente was in de Stellingwerven her hoger 
gelegen heideveld, en de meenschar of meenteweide her gemeenschappelijk ge-
bruikte grasland dat erachter lag. 19 

In sommige streken van ons land brengt men de meenten in verband met een 
marke-organisatie: alle boerenhoeven in een bepaalde buurtschap hebben een 
'waardeel' in de gemeenschappelijke gronden. De boeren hebben her recht hun 
vee op de meente te weiden, of turf te steken en hout te halen. De meeste meente-
gronden in ons land zijn al in de late Middeleeuwen en kort daarna verdeeld. Dit 
lijkt ook met de meentegronden in de Westhoek van Weststellingwerf her geval 
te zijn. 
De benaming meente hoeft niet perse te verwijzen naar een markeorganisatie, of 
naar collectief bezit van de buurtgenoten in een marke, maar kan ook betrekking 
hebben op drassige wildemissen en andere woeste gronden die nog niet door par-
ticulieren of in opdracht van een landsheer ontgonnen waren en die verder ook 
niet werden gebruikt. Ook wel ontgonnen gronden die de eigenaar als groot-
grondbezitter exploiteerde door inscharing van vee tegen betaling, werden soms 
meente genoemd. Vaak was de grootgrondbezitter een landsheer die de gronden 
beschouwde als prive-bezit of tot zijn domein behorende. De buren hadden in dat 
geval alleen een collectief gebniiksrecht op de meentegronden. Zij hadden de 
grond in gebruik tegen betaling van een tijns (een belasting) aan de grondheer. 20 

Een aantal 14de-eeuwse conflicten tussen de Stellingwervers en de bewoners van 
IJsselham enerzijds en de bisschop van Utrecht anderzijds hebben hier betrek-
king op. De IJsselhammers beschouwden de gemeenschappelijke weidegronden 
aan de oevers van de Linde als hun collectief eigendom. Maar de bisschop van 
Utrecht meende dat deze gronden van hem waren, en dat de !Jsselhammers 
slechts het gebruiksrecht hadden, zodat zij de gronden niet mochten verkopen. 
Ook de meentegronden in de Westhoek van Weststellingwerfkurmen toebehoord 
hebben aan een belangrijk persoon, bijvoorbeeld de Heren van Kuinre, die in dit 
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gebied omvangrijke bezittingen hadden, of een andere grootgrondbezitter, zoals 
het klooster van het Convent van Schoten. 
We vinden de benaming meente ook terug in de Rottige Meente. Dit is rietland 
onder Nijetrijne, dat no eigendom is van Staatsbosbeheer. Onder Rottige Meente 
wordt in onze tijd een grant gebied van 800 hectare aan weerszijden van de Stuy-
vesantweg verstaan. Volgens Brouwer sloeg de naam oorspronkelijk op een veel 
ideiner gebied van 30 of 40 hectare, aan de zuidzijde van de Stuyvesantweg. Tot 
1900 behoorde het aan een boerderij aan de Lindedijk. Het was blauwgras, dos 
zeer slecht land met weinig opbrengst. Het land kon slechts eenmaal perjaar ge-
maaid worden. Omstreeks 1900 is het grondig uitgeveend. 21  Hoe het eerste deel 
van de naam Rottige Meente moet worden uitgelegd, is niet helemaal duidelijk. 
Meente duidt dos op gemeenschappelijke weidegronden of op woeste, nog filet 
ontgonnen gronden. Het woord rot kan verschillende betekenissen hebben. Het 
zou slecht land, land met weinig opbrengst kunnen betekenen. Veenachtig, moe-
rassig, laaggelegen land werd in verschillende streken rotterik, rottering, rot, 
rotte wei, rotte kwachten genoemd. 22  De Groot wijst erop dat rot ook kan beho-
ren tot een groep van woorden met varianten als rade, rag, rat, roet, rode, rooij, 
rot, nut. Deze woorden dmkken het rooien van houtgewas of een ontginning uit.23  
Het woord rottige in Rottige Meente zou oorspronke!ijk rottinge kunnen zijn ge-
weest, waathij het woord behoort tot een groep van woorden die eindigen op 
-inge, wat 'behoren bij' betekent. De Ste!!ingwervers kunnen er rottige van ge-
maakt hebben; de verandering van -inge in -ege of -ige komt in bet Stellingwerfs 
wel meer voor.24  Rottige Meente zou dan betekenen: veenachtig, moerassig laag-
gelegen land of ontgonnen land behorende bij de meente. Maar er zijn ook ande-
re verkiaringen moge!ijk. Zo was er in de I 8de eeuw in Oldemarkt sprake van de 
'rotmeesters'. Zij kregen van tijd tot tijd bij loting een stuk weg of dijk toegewe-
zen, dat onder bun leiding moest worden onderhouden. In het archief van bet be-
stuur van het kerspel Oldemarkt bevinden zich nit de periode 1733 tot 1787 lijs-
ten van personen die met paarden en wagens verdeeld in rotten, aan de kiuften in 
de Marksteege moesten werken. Rot heeft hier des de betekenis van nj of groep 
van boeren die voor het periodieke onderhoud van de dijken moest zorgen. Men 
kan wat deze betekenis betreft ook denken aan de militaire term 'rot'. 25  De term 
ging vervolgens ook fungeren als aanduiding van bepaalde dijkvakken of stuk-
ken land. 
Hiervoor werd opgemerkt dat in Oldemarkt de rotmeesters een stuk dijk of weg 
bij loting werd toegewezen. Het woord loting of lot kon ook de benaming worden 
voor een perceel land of dijkvak. Dit was in Spanga het geval. Een gedeelte van 
de Lindedijk in de hoevestrook van or. 42 werd De Loot genoemd. Lot of loot 
was dus in vroeger tijden een term in her dijkwezen; het was een yak van de dijk, 
dat een hoer voor zijn dijkplichtigheid was aangewezen. 
'De nieuwe dijek (Sal) afgepaelt ende uijtghelotet worden in ellefloten ofte par- 
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celen. Elcke lot (sal) een Capiteyn ende een schrijver the opzichter bij t voick 
hebben in 't arbeyden'. 26  
Hoe voor 1800 de toewijzing van de loten in het beheer van de noordelijke Lin-
dedijken precies in zijn werk ging, is onbekend. De archieven die daarover uit-
sluitsel kunnen geven zijn bij mijn weten verloren gegaan. Het archief van het 
waterschap 'De Oude Lindedijk' gaat temg tot halverwege de l9de eeuw. Toch 
moeten ook voor die tijd allerlei regelingen bestaan hebben. 
In 1776 wordt eon rapport opgemaakt naar aanleiding van de doorbraak van Lin-
dedijken. 27  Hieruit blijkt dater toen een dijkgraaf was die toezicht hield op her 
onderhoud en er is sprake van 'leden van 't Dijksgeregte'. Een van zijn taken is: 
'in gevalle het Lindewater op twee voeten na tot de hoogte der buitendeuren van 
Helomaverlaat is gekiommen, de ingezetenen, welke met het ondethoud dezer 
dijken zijn belast, worden gewaarschouwd en belast, om spoedig naar hunne per-
ken van dezelve te vertrekken, voorzien van zeilen, spaaden the andere gereed-
schappen, waarmeede doorbraken gemeenlijk voorkomen kunnen worden. Wan-
neer zulke deezer Ingezetenen welke na de bekende waarschowing, door 
moedwillig verzuim in persoon zig niet op hunne posten met de vereiste werktui-
gen hebben bevonden ofte aldaar geen werklieden voor hun hadden gezonden, in 
eene boete van ses guldens telkens behooren te vervallen'. 
hit het bovenstaande blijkt dat een to onderhouden dijkvak niet alleen loot maar 
ook perk werd genoemd. Perk heeft hier dus een andere betekenis dan die welke 
in hoofdstuk 3 werd genoemd. 

NOTEN 

I, Bnuwer 

2. Do gesehiedenis van doze sluis is beschmvon in Middendoip 1985, biz. 23 cv. 

3. Petrus Schenck, Kaart van de provincie Friesland verdecid in grietenijen. 1706 
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HOOFDSTUK VI 

Veidnamen en de ontwikkelingen in de 1 8de 
en 19de eeuw 
Er zijn twee oorzaken aan te wijzen voor het felt dat het landschap in de West-
hock van Weststellingwerf in de 1 Sde eeuw sterk van karakter veranderde, name-
lift de veenderijen en de veranderingen in de economische structuur. 
Wat betreft de economische structuur: er treden in Friesland in de tweede helft 
van de I 8de eeuw verschuivingen op in de verhouding tussen veehouderij en 
akkezbouw. Globaal komt het crop neer dat men zich in de bouwgebieden steeds 
meet op akkerbouwproducten ging toeleggen en minder grasland aanhield, on dat 
daarnaast typische veeteeltgebieden ontstonden, de veenweidegebieden in de 
Wooden en in Zuidwest- en Midden-Friesland. Ook in Groningen deden deze 
wijzigingen zich voor. I 

Bouwer constateert echter dat de verhouding veeteelt-akkerbouw in veel Stel-
lingwerfse dorpen nog lang na de tweede helft van de I 8de eeuw hetzelfde bleef. 
Her gaat om een geleidelijk proces, dat in de Westhoek van Weststellingwerf 
waarschijnlijk eerder merkbaar was. Reeds tijdens de agrarische crisis in de eer-
ste helft van de 1 Sde eeuw moet hier op grote schaal omzetting van bouwland in 
grasland hebben plaatsgehad. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de koren-
molens van Nijetrijne en Slijkenburg aan het begin van de I 8de eeuw werden af-
gebroken. 2 

Daarbij was er een teruggang van economische activiteiten aan de oostkust van 
de Zuiderzee ten opzichte van de westkust. 
De economische crisis blijkt nit ontwikkelingen in Spanga, Munnekeburen, Nije-
trijne en Scherpenzeel. Oosten stelde in mim een eeuw een sterke achteruitgang 
vast in her aantal boerderijen. Bij het opstellen van de stemcohieren in 1640 telde 
men in de vier dorpen in de Groote Veenpolder tezamen 121 stemnien. 3  Wan-
neer dit aantal overeenstemt met het aantal boerenhoeven dat er oorspronkelijk 
geweest is, dan is er een duidelijke teruggang te constateren. 4  In 1640 telde Mun-
nekeburen 32, Scherpenzeel 31, Spanga 42 en Nijetrijne 16 stenimen. In 1709 
zijn er nog 84 boerderijen over, en in 1749 nog maar 66. 
In de recessie van de l8de eeuw kunnen de boeren zelfs het onderhoud van de 
kerken met meer betalen en worden verschillende kerken afgebroken of ze verke-
ren in een slechte staat van onderhoud. De kerk van Nijetrijne moest in 1750 wor-
den afgebroken; de kerk van Scherpenzeel ging over tot de verkoop van land. 5  
De boeren werden ook nog eens zwaar getroffen door de veepest-epidemieën, die 



in de I 8de eeuw hevig hebben gewoed. 
Ondanks de grote armoede bleven de regenten de zware belastingen handhaven, 
en in de tijd van economische teruggang betekende dat een relatieve verzwaring 
van de belastingdruk. De floreenbelasting bleef tot 1695 gedurig stijgen, en 
daania werd zij ondanks dalende inkomsten van de boeren op hetzelfde peil 
gehandhaafd. Ook de fasten van de waterbeheersing en her dijkbeheer drukten 
zwaar op het budget van de boeren. Men kan stellen dat omstreeks 1750 tot een-
vijfde van de bruto-opbrengsten van veel Friese bedrijven werd besteed aan di-
recte belastingen, buiten de waterschapslasten. Het hoeft dan ook geen 
verwondering te wekken dat her onderhoud van de dijken werd verwaarloosd en 
dat veel overstromingen voorkwamen. Slechts een steeds kleiner wordend 
groepje regenten wist aan de malaise te ontkomen on haar bezit te handhaven of 
zelfs uit te breiden. 
Al aan her einde van de I 7de eeuw was de verwaarlozing van de dijken in de cm-
geving van Kuinre zo ver voortgeschreden, dat drastische maatregelen moesten 
worden genomen. Her zou te ver voeren daar op in te gaan, maar moeizame on-
derhandelingen tussen Friesland en Overijssel over wie wat moest betalen, heb-
ben uiteindelijk in 1702 geleid tot de aanleg van De Statendktussen Slijkenburg 
en Schoterzijl (zie ook kaart 6, p.  69). Daamaast werden in de I 8de eeuw nog an-
dere waterstaatkundige werken uitgevoerd. Men is steeds bezig geweest met her 
verbeteren van de waterhuishouding en de dijken aan de benedenloop van Linde 
en Tjonger om overstromingsrampen te voorkomen. 
Tot in de 1 6de eeuw verenigde de Linde zich bij Slijkenburg met de Kuinder. De 
Linde was een getijdenrivier die een directe verbinding had met de zee. De noor-
delijke Lindedijken moesten het opdringende zeewater tegenhouden. Ook na de 
aanleg van de Statendijk bleef deze situatie in feite bestaan. Van 1580 tot 1702 
lag er in Slijkenburg een sluis aan de Linde. Vanaf deze sluis liep een gegraven 
kanaal naar de Tjonger. Dit kanaal werd de Zijiroede genoemd. Een deel van dit 
kanaal is nu nog in Slijkenburg herkenbaar als een laagte naast de Stuyvesantweg. 6  
In 1702 werd alles anders. De Statendijk werd aangelegd ten noorden van de Bui-
tenpolders achter Kuinre. Bij Schoterzijl werd een sluis voor de uitwatering van 
de Tjonger gemaakt. De Tjonger tussen Schoterzijl en Slijkenburg, ook well By-
linde of Tussenlinde genoemd, werd bij Slijkenburg afgedamd. De Bijlinde 
kwam toen dus geheel buitendijks te liggen. 
De benedenloop van de Linde van Slijkenburg naar de voormalige Zuiderzee te 
Kuinre wordt de Kromme Linde genoemd. 7  Vanaf Slijkenburg stroomafwaarts 
volgt de Kromme Linde over een lengte van 1,5 km de oorspronkelijke loop, die 
vanaf dat punt oostwaarts afbuigt en daar als Oude Kuinre bekend staat. De 
Kromme Linde gaat vanaf dat punt als Kuinderdiep zuidwaarts naar de Zuiderzee. 
Volgens Lantinga werd de Kromme Linde echter aangelegd bij de indijking van 
de polder Her Rondebroek; de Linde kwam tot die tijd bij Slijkenburg uit in de 
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6. Gezicht vanafde Kuunder (of Tsjonger) op de in 1858 gehouwde watenno/en nit 3 van 
de Grate Veenpoolder. Depolder werd ooit door zag windwatermolens bemalen. Deze 

stond 'an de Lange/il/c' via/thU Sc/i oterziei en werd in 1951 afgebro/cen. 

Tjonger en werd bij de inpoldering van het Rondebroek parallel aan de polderdijk 
verlengd tot her Kuinderdiep. 8  Het Kuinderdiep werd ook wel het Rechtediep ge-
noemd. Waarschijnlijk is dit een reeds in de 12e eeuw gegraven, ruim 1 km lange 
verbinding met de zee, waarlangs het dorp Kuinre is ontstaan. 9 

In de loop van de 1 Sde eeuw verzandde de haven van Kuinre aan de monding van 
het Kuinderdiep, zodat scheepvaartverkeer nauwelijks meer mogelijk was. De 
bevolking van Kuinre heeft diverse pogingen ondernomen, de Staten van Over-
ijssel ertoe te brengen deze situatie te verbeteren. In 1743 werd daarom aanslui-
tend op de Kromme Linde en het Kuinderdiep een havengeul, het Scheepsdiep 
gegraven. Na de aanleg van de Noordoostpolder verloor het Scheepsdiep haar 
flmnctie. Het havenhoofd aan het eind van het Scheepsdiep is gerestaureerd, men 
kan het nu vinden in het Kuinderbos aan de Hopweg. JO 

Kaart 6 laat de situatie bij de Statendijk in 1775 zien. Op deze kaart komen 
verschiilende veidnamen voor, die soms elders alter sprake kwamen. De Staten 
van Friesland kregen voor de aanieg van de dijk grond in eigendom, en langs de 
Statendijk vinden we dan ook de Staatengrond, ook wel de Statenendjes genoemd. 



In onze tijd spreekt men kortweg van de Eindjes. Het zijn stroken land aan de 
binnenzijde van de oude zeedijk. Dc bovenlaag is afgegraven om grond op de 
zeedijk to brengen. Bij de Statendijk lag Dc Pachtweide, ten westen van Slijken-
burg. Her was een nachtverblijf voor ingeschaarde pinken, die overdag aan de 
Statendijk graasden. Ze stonden dan onder de hoede van een oppasser, en ze kon-
den vrijelijk over de rijweg lopen. 
Tussen de Statenendjes en de dijk liep een sloot die Ringsloot werd genoemd. Er 
wordt op de kaart verder een watermolen aangegeven in her land ten westen van 
de hoeve Coetsveld. Op de kaart zien we hoe vanaf deze molen de Molensloot 
naar de Linde stroomde. Er is overigens in her dorpsgebied van Spanga ook 
sprake van de Molend/k, maar deze liep ten oosten van de Spangerwetering van 
de Lindedijk naar de Haule." 

Kaart 6. Seliets van de Landen en Naastlegers der Drieplaatsen in West Stellingwerf 
gelegen. Zoo a/s bevonden zUn  injuly /775. Kaart van bet gebied tussen Schoterzie/ en 

S/iekenborg. (Ryksarchieffan Frysldn. kaart 14177) 

De hoeve Coetsveld wordt op andere kaarten Koesveld of Coesveld genoemd. 
Her gebied stond na de verveningen bekend als 'de ribben in Dc Koessies'. In de 
volksmond heeft de naam rare verbasteringen ondergaan. Men sprak bij de hoeve 
Koesfeld ook wel van Roersveld. Wat de naam betekent, is mij onduidelijk. Mis-
schien is er verband met kloosterbezit. Nabij deze hoeve lagen de Hannemakers-
camp en de Monnikencamp, die hiervoor alter sprake kwamen. De laatste kamp 
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was in her bezit van her Wooster van her Convent van Sehoten. 
Verder zijn op de kaart de gebouwen van een Zlwerf aan de oever van de Tjon-
geT aangegeven. Vanaf deze Zijlwerf liep ook de Zjjlsloot in de richting van de 
bovenweg in Scherpenzeel. Tenslotte staan op de kaart 6 de Domsloot en de Boter- 

Kaart 7. Kaart van de situa tie van de landen acliter de Kuinre geleegen in 
1715. (R/ksarchief van Overijssel, kaart 3151 / inv. nr. 93 7). 

maden aangegeven, die hiervoor alter sprake kwamen. 
Overigens blijkt ook uit deze kaart dat de katholieke kerk van Kuinre aanzien-
lijke bezittingen had in dit gebied. Daar hoorde een boerderij bij die Sint Nico-
laashoeve werd genoetnd. De kefic van Kuinre was gewijd aan Sint Nicolaas. 

NIIEUWE VELONAMEN RU LIE OPKOMST VAN DE TURFPRODUCTJE 

Aan her begin van dit hoofdstuk werd erop gewezen, dater zich aan her einde van 
de I 8de eeuw grote veranderingen voltrokken. Dc economische structuur wij-
zigde zich, maar daarnaast zien we de opkomst van de veenderijen. Aan her einde 
van de iSde eeuw vindt in Friesland een explosie van activiteiten op dit terrein 
plaats. Daarvoor werd er al wel turf gestoken in her Iaagveengebied, maar slechts 
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Kaarl & Kaart van de situ atie van 1anderjen in de buurt van Sc/zoterziel en 
Sliekenborg, plm. 1800. (Ryksarchyffan Fries/an, kaart 14178). 
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op kieine schaal. 
In Oidetrijne vinden we in de I ide en I 8de eeuw de zogenaamde halingen, dras-
sig land dat was ontstaan toen na her weggraven van de bovenste !aag veen de 
piassen die op die manier waren ontstaan weer dichtgroeiden en geschikt werden 
gemaakt voor hooiproductie. In 1777 wordt gesproken over halingen, groot on-
geveer drie mad, gelegen in no. 32 in Oudetrijne: 'Jan Klaassen wonende te 
Spanga en Barteid C!aassen te Scherpenzeei bekennen en verkiaren vercogt, ge-
cedeert en in waren eigendom overgedragen te hebben, sulks doende mit deesen 
aan onsen suster Stijntje Klaassen, gesterkt met haar man Hannen Jacobs wo-
nende te Nijetrijne onse geregte vijfagste parten van seeker stuk land of halingen 
groot ongeveer drie mad gelegen in no. 32 in Oidetrijne de eerstgenoemde voor 
3/8 en de iaatstgenoemde voor 2/8 behorende, ,nandehg met de kopers die de 
overige 3/8 parten eigen is, zijnde vrij van floreen, voorts sodanig ons enigsints 
competeert, en aan de copers als mandelige ten voile is hekend...' 12 

Welhcht gaat het bij deze halingen om land in gemeenschappelijk bait, waar de 
dorpsbewoners turf mochten sicken. Maar mandelig land wijst met aitijd op oude 
vormen van gemeenschappelijk gebruik. Gemeenschappelijk gebnzik en bezit 
van grond kan ook door vererving zijn ontstaan, waathij men meenlere erfge-
namen zowel de goede als de siechte grond wilde iaten gebruiken. Crompvoets 
noemt haling of hailing als benaming van sommige stukken land in Noord-Hol-
land. Waarsehijnlijk is hailing ontstaan nit haifdeiing. Een hailing was ook wel 
een wailetje met vergraven veen als waterkering tussen twee veenputten. 13 

De turroductie in de latere Groote Veenpolder van Westste!hngwerf komt ech-
ter pas aan bet begin van de 19de eeuw goed op gang. Teen de veenderijen in de 
Kop van Overijssel uitgeput raakten, wend deze economische activiteit voortge-
zet in de iaagveengebieden van Friesland. Een van de grotere veenbazen die in de 
I 8de eeuw actief was, was Nicoiaas van Heloma. De Staten van Friesland gaven 
deze vervener in 1748 toestemming een vaart te laten graven van de Tjonger naar 
de Linde, als onderdeel van een stelsel van vaarten en boks!oten waarlangs de te 
vergraven turf kon worden afgevoerd. De aanleg van de vaart werd echter ver-
traagd; pas in 1775 schijnt hij kiaar te zijn. In de vaart werden een schutsluis, de 
Heiomagiuis en een keersluis, de Heiomasas, gebouwd. In 1834 en 1875 werden 
onderhouds- werkzaamheden uitgevoerd, waarbij de Heiomasluis werd ver-
nieuwd. 14 

Het feit dat er een tijdlang turf gestoken is in de Oroote Veenpolder, komt in vele 
veidnamen tot uiting. Op de Langehile-zuid lag bet Turfsiuisje. Her lag tegenover 
de Bioen*amp en omgeving. Vanuit de veenderijen in dit gebied kon men de turf 
per boot op de Tjonger brengen. Er was vaak ruzie over wie er het eerst door her 
siuisje mocht. Brouwer zegt dat de deuren er we] eens uitgevaren zijn. Aan de 
Langehile vinden we ook de TurJiiaart. Deze vaart iiep vanaf de Langelilleweg 
naar de erachter gelegen veenderijen van weleer. Er zijn veel van dergelijke turf- 
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Kaart 9. Fragment van een knart met veidnamen uit de 'Handse/irifien, meerendeels 
betrekking hebbende op de taal en geschiedenis der Stellingwerven' van J. Laurens 

(ca. 1880-1935). (Provinsjale Bibliotheekfan F'ysldn, Hs 440). 
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vaarten. In Munnekeburen loopt er een van de Giintweg naar de Oracht, die de 
vaart van Ouwe Thjs werd genoemd. Er is no weinig meet van over vanwege de 
ontginningen. De naam komt van een inwoner ter plekke. De Olde Vaart ligt pre-
cies op de grens tussen Nijetrijne en Spanga. Hij begint bij een Opsiag aan de 
Linde en gaat over in de N(/etrnstervaart. Via deze vaart konden goederen naar 
de Linde worden vervoerd. Van de Nijetrijnstervaart is weinig overgebleven: hij 
werd gedempt en nu loopt de Pieter Stuyvesantweg erover. 
Benantingen voor vaarten komen we veel tegen, bijvoorbeeld in 1901: Ten 
strook aan de oostkant van de Nieuwe Vaart tegen het eigendom van de heer 
Reinders vanaf de Dwarsvaart tot de Scheene'. 15 

Veel families van veenarbeiders nit Overijssel gingen met de verplaatsing van de 
veenderijen mee; men vestigde zich dus in Friesland. 16 

Verschillende namen van families tilt Giethoom en omgeving die naar Friesland 
verhuisden, vinden we ook terug in veidnamen. In 1860 doen de verveners Be-
rend J. Dragt en Berend Lampe afstand van het eigendom van een vaart, lopende 
uit de Scheene naar de Ringsloot bij de polderdijk.17  Bedoelde vaart werd de 
Lampevaart genoemd, naar Berend Lampe. Andere veidnamen waarin de naam 
van deze vervener te herkennen is, zijn de Lampepolder, aan de Lampevaart en 
de Scheene, en de Lamp ebrogge, die over de Lampevaart lag. 
De naam van Berend J. Dragt komt terug in de aanduiding van een stuk land: 
Berensdragt. 
In Spanga liggen Kemme 's Gatten,18  zo genoemd naar de vervener Kemme, af-
komstig nit Duitsiand. Dit was in dejaren dertig geheel open water, nadat het was 
uitgeveend. Het was een be!angrijk viswater, totdat door nieuwe afwateringsme-
thoden alle trekgaten en pollen droog kwamen te liggen. De vervener Kemme 
werd ook vemoemd bij de Kemmevaart, die in Scherpenzeel vanaf de Grintweg 
naar de Gracht liep. Deze vaart werd ook we1 Lkvaart genoemd. Het achterste 
deel van deze vaart is tijdens het ontginnen vervallen. 
Uitgeveende petgaten, meestal kortweg gat of gaten genoemd, kregen vaak spe-
dale namen. Zo was er voor de ontginning in Spanga tussen de huidige Pieter 
Stuyvesantweg en de Nieuweweg (Nijeweg) een plas die het Wade Gat (Wiede 
Gat) werd genoemd. 
Zoals we bij de behandeling van paden en wegen hebben gezien, liep hier een 
binnenpad langs dat de Lange Planken genoemd werd. Over het Wiede Oat de-
den allerlei verhalen de ronde. 'Et spoekte wel es in et Wiede Oat.' Naar spoken 
verwijst ook de naam het Spookllekke, in Langelille-noord aan de Oracht. Het 
was een groot donker hek, waar het volgens veel mensen 's nachts spookte. In 
Scherpenzeel achter het Voetpad lag het Tjallegat. Dit gebied is niet opnieuw 
ontgonnen, en dus nog steeds een veenplas. De naam komt van een vrouw die 
Tjalle heette en die viak bij deze waterplas woonde. Op deze wateren werden 
hardrijderijen gehouden door een van de ijsclubs van Scherpenzeel, die De Us- 
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beer heette. Dc andere ijsclub heette de Harmonic. 
In Spanga vinden we de Greverije, ook een naam die naar de veenderijen ver-
wijst. Dit is een flunk gebied ten westen van de Smalle Menninge. Her is no weer 
weiland. Verder lag in Scherpenzeel de Schimmelgraver{/. 
In de Veenpolderrevue 19  wordt een beschrijving gegeven van de veenpolder hal-
verwege de 1 9de eeuw. Weel buitenwonende eigenaren verkochten her veen van 
hun land aan de veenlieden, zo noemden ze in die tijd de veenbazen. Naar de 
grote steden, vooral Amsterdam, gingen schepen vol turf. Her werd natuurlijk 
druk bij de Grachtsluis, als de schippers kwamen laden en de bokken met turf uit 
de veenderij de Gracht opvoeren. De vervening bracht heel war drukte in de p0!-

der. Er kwamen turfschuren bij de Grachtsluis en overal in het land en aan de 
Gracht kwamen de tenten voor de turfmakers en de keten voor de trekkers. 
Machines waren er nog niet en dus moest alles met de hand gebeuren. In her 
vooijaar, als her werk begon, kwamen overal de baggelaars en mengers vandaan 
om bier in de trekker?j te werken.' 
Deze losse arbeiders namen hun eigen gewoonten mee. Zo hadden ze de gewoon-
te in her vooijaar te gaan staken om een hoger loon te bedingen. Ook maakten ze 
allerlei afspraken over de organisatie van her werk en ze zongen allerlei liederen. 
Versehillende veidnamen herinneren nog aan de aanwezigheid van deze losse ar-
beiders. Op de Langelille ligt een stuk land dat Kommer en Gekiag heet. Her is 
verveend land, dat nu is ingepolderd. De werkploeg van losse arbeiders zong zo-
als gezegd tijdens bet werk allerlei liederen. In een van die liederen kwam in het 
refrein steeds de uitdrukking Kommer en Gekiag voor. Dit werd vervolgens de 
aanduiding voor een van de stukken land waar men werk-te. 
Zoals gezegd, wenien de woningen van de losse veenarbeiders keten of tenten 
genoemd. In Langelille vinden we het TenteperceeL Dit was een stuk land waar 
vroeger een turfmakerswoning heeft gestaan. In Nijetrijne vinden we de Tente-
polle. Ook bier stond vroeger een woning, op een zandkop. Nu staat er een schuur 
van Staatsbosbeheer, met dezelfde naam. 
De losse veenarbeiders die in her voorjaar in de veenderijen kwamen werken 
kwamen vaak uit Duitsland. Na het seizoenwerk in her veen gingen ze wel bij de 
boeren gras maaien en hooien. Men noemde hen Poepen. In Spanga ligt her Poe-
pestok, aan de Nieuweweg, tussen de Gracht en Scherpenzeel. 
Tussen dc losse veenarbeiders ontstonden vaak vechtpartijen, en zoals gezegd, 
staakten ze bijna iederjaar wel om een hoger loon bij de veenbazen te bedingen. 
Dit bracht de bewoners van de Veenpolder ertoe, een gedeelte van her land aan 
weerszijden van de Gracht waar veel losse arbeiders bivakkeerden, Her Lombok 
te noemen. In de I 9de eeuw werd er op her Indonesisehe Lombok ook nogal eens 
gevochten, vandaar de naam. 
Ook onder Noordwolde vinden we een streek die Lombok genoemd werd, In 
Scherpenzeel vinden we aan de Nije Weg ten noorden van de Pieter Stuyvesant- 
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weg een gebied dat Siberiê werd genoemd. Deze naazn verwijst naar onherberg-
zame streken, waar bet met pluis was. 

In her navolgende zal ik allerlei termen uit de veenderij behandelen, waarvan ilc 
er veel in verkoopboekjes en koopakten uit de 19de eeuw tegenkwam. 1k citeer: 
'Hagen, net en water, gelegen tussen de Gracht en den straatweg te Scherpen-
zeel' en 'Rietland en water met een haag hooiland'. Een haag was een smalle, 
overgebleven veenstrook tussen uitgeveende petgaten. Een haag of haag was 
ook wel een veenrand van een boerenkuil in bet veen. Deze laatste betekenis is 
een op de situatie toegepaste betekenis van een heining tot beschenning of bepa-
ling van een stuk land. 20 

'Weiland zuidwaarts aanvolgende, strekkende ten noorden uit de kielspitten, be-
lendende ten noorden perc. 3, ten oosten J.P. de Vries en perc 7, kad. bekend no 
115 deels'. 
Een kielspit is een spit in de vorm van een kiel, bijvoorbeeld wanneer men een 
diepe greppel maakt. Kielspitten is her door middel van een greppel in heide af-
bakenen van grond, om te bepalen hoever men van zins is land te ontginnen. De 
grup is wigvonnig. 21  Wanneer in de Groote Veenpolder over kielspitten wordt 
gesproken, gaat het mogelijk om een sloot of greppel die gegraven werd om her 
land dat verveend mocht worden afte scheiden van her land in de nabijheid van 
waterwegen en dijken dat niet verveend mocht worden. 
De bewoners van de Westhoek spraken bij uitgeveende plassen vaak over lu-ag-
gen. Een kragge is een aan vier zijden door ribben en zetwallen omgeven stuk 
moeras met net, dat ontstaan is door de veenderijen. Crompvoets geeft de beteke-
nis 'zetveldstrook': een smalle, door water omgeven strook land. 22 

Toen aan her einde van de I Sde eeuw de verveners uit Giethoom naar Zuidoost-
Friesland kwamen, introduceerden zij een nieuwe methode van vervenen, ni. her 
graven met de beugel. De Gietersen lieten de turf Set drogen op ribben en zet-
wallen, maar voerden het veen per boot af. 1-lierdoor ontstonden diepe waterplas-
sen zonder ribben en zetwallen, die petgaten werden genoemd. Deze petgaten 
waren groter van oppervlak en dieper dan de in vroeger tijden uitgeveende Ian-
den, omdat het veen tot op grotere diepte werd weggehaald. De petgaten verland-
den hierdoor minder snel en brachten gevaar van afslag en overstromingen met 
zich mee, omdat er geen ribben waren die de golfslag braken. Het woord petgat is 
synoniem aan putgat, veenkuil, put of holte in her veen, waaruit de turf wordt ge-
graven of gebaggerd. Het woord pet in petgat kan ook verwant zijn aan het En-
gelse peat 'veen', oudengels pet, pert, pete. Petgat betekent dan 'veengat'. 23 

Stroken grond tussen de petgaten die Set werd uitgeveend en waar de turf op te 
drogen werd gelegd, noemde men ribben. Men sprak ook wel van veenakker, leg-
akker of zetveld. Het is een stuk veenland midden in het water. Ribbe wordt ook 
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wel gedefitheerd als 'een smalle reep vast land, die men voorheen bij het uitve-
nen van het moorland liet staan tegen de aandrang van het water'. Het woord 
trekgat heeft dezelfde betekenis als petgat: veenput, baggerput, waterplas door 
veenafgraving ontstaan. 24  De Stellingwervers spreken over treggatten, zonder k. 

Bij het vervenen waren de bovenste lagen onbruikbaar. Deze grond word in 
sloten gestort, die na de vervening achterbleven als zogenaamde zetwallen. Net  
als op de ribben word hierop de turf gedroogd. 

7. De draaibruggetjes over de Sc/ieene zjjn bekend door de op een /ionden/iokje 

4/kende ba/c. Daarin werden keistenen ge/egd als 'contragewic/zt'. 

Ten strookje grond ten noorden van den straatweg, belendende ten westen P. 
Veenhouwer on ten noorden in de slegge den heer Mr M. Mz van Heloma. Kad 
bek. no. 113 deeLs, groot ongeveer 0-06.87 ha.' 
In verschiLlende dorpen komen we de benaming slegge tegen. Het was de alge-
mene benaming voor een sloot, maar het kon ook een stuk land zijn. Zo word in 
Elsloo een stuk land de Slegge genoemd. Daar was De Slegge een met geslecht 
stuk land met dobben on kuilen erin. Het nabijgelegen Land heette De Goorn. 25 

In de inventaris van het Veenpolderarchief van De Raad en Hagen staat (nr. 232-
234): 'stukken betreffende de aanleg c.q. verwijding en verdieping van de kana-
Len de Gracht, de Domsloot en de Scheene en van een aantal bob!oten, al of niet 
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gecombineerd met her leggen van bruggen.' 
De benaming bolisloot verwijst waarschijnlijk naar de bok. Dit was een bag-
gerschuit, een p!atboomd vaartuig, waarmee turf vervoerd werd.26  Her was een 
praam voor turfvervoer, een lage, platte schuit die getrokken of gcduwd werd. 
Boksloten waren dan sloten waardoor een bok kon varen. 
Behalve van boksloten was er ook sprake van tochtsloten.27  Een tochtsloot is een 
hoofdafvoersloot die her polderwater, aangevoerd door zij- en kavelsloten, naar 
een gemaal of een uitwateringssluis voert.28  
Bij turfsteken sprak men ook wel van een spit steken, spitten steken. In Nijetrijne 
lag her Spittestok. Her ligt achter een stuk land dat het Bouwstokkien werd ge-
noemd. Het is nu verveend land met hagen en turfwallen. In de Tweede Were!d-
oor!og werden hierveel spittengestoken, natuurlijkzonderofficiëletoestemming. 

BRUGGEN 

Oosterhoff zegt in de Veenpolderrevue: 'en dan waren er allemaal tenten en 
trekkersketen en bruggetjes en draaien aan de Gracht en in het land, want je moet 
rekenen, het was daar toen nog allemaal veenderij'. 
Veldnamen die verwijzen naar bruggen zijn er in overvloed. Een algemene bena-
ming voor land dat alleen via een brug bereikbaar was, is Broggestok. Zo ligt in 
Nijetrijne aan de Stuyvesantweg een stuk land dat deze naam droeg. Voor de 
Stuyvesantweg werd aangelegd was dit !and al!een bereikbaar over een hoge 
brug die over de vaart lag. 
Vender was er in Nijetrijne een perceel land waarover een nienning liep die naar 
een boerderij aan de Lindedijk ging. In deze menning lag een hoge houten brug 
over de Nijetrijnstervaart. Ook dit !and werd her Broggestok genoemd. De brug-
gen werden hoog gebouwd, omdat er hoog opgeladen net- en turfschepen onder-
door moesten varen. 
Soms werden ook bruggen vernoen-id naar hun eigenaar, bijv. in Nijetrijne het 
Brugje van Lampe of de Lampenbrogge. De heer Lampe was een vervener, naar 
wie ook de Lampevaart is genoemd (zie hiervoor). 
Verder is er in dit dorp nog de Ale Bakkersbrogge. Dit is een brug over de 
Scheene in de Kerkeweg te Nijetrijne. De brug werd genoemd naar een familie 
van rietdekkers, die bij de brug woonde. De brug was vroeger van hout en af-
neembaar. In de tijd van de veenderijen, toen men al met machines werkte, moest 
de brug eraf voor het passeren van de veenmachine. Dit werd van tevoren bekend 
gemaakt in de Stellingwerver Courant. De hoge brag was lastig voor de passage 
van paard en wagen met zware vnachten. 
In Spanga lag vroeger de Brogge van Lubbert. Lubbert was een man met een 
lange baard, die naast de brug woonde. De brug lag over de Domsloot. Ook het 
land bij deze brug, aan de westzijde van de Domsloot, werd het Broggestok genoemd. 
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In veel verkoopboekjes komen we de benaming Bart tegen. 
'de kooper moet ovememen: bet stel met barten voor f26,-, her hek voor /4,-, de 
ladder voor f2,-, de tjaskermolen voor / 150,-, te zarnen voor / 182,-1. 29 

Her woord bart kan verschillende betekenissen hebben: lieht vervoerbaar brug-
dek of, vooral in Friesland benoorden Stellingwerf, opstap aan de waterkant, Wa-
terstoepje. Waarschijnlijk was in de Groote Veenpolder vooral de eerste beteke-
nis van toepassing, want het waterstoepje werd stap genoemd. Fen hart bestond 
uit twee balken, waarop een aantal planken getimmerd was. Soms werden boven 
op die planken nog weer dwarslatjes getinimerd, om wanneer er koeien over 
moesten lopen, uitglijden te voorkomen. Ben bart was vaak vrij zwaar, maar kon 
naar elders worden vervoerd om daar als bruggedek dienst te doen. 
Er lagen bijvoorbeeld houten "barten" over de Domsloot voor een boer aan de 
Lendediek the her recht had, over deze barten naar de buitenweg in Spanga te 
gaan. In vroeger tijden stond bij deze barten een turfmakerswoning. Deze plaats 
werd dus aangeduid als Dc Barren. 
Terugkomend op de benaming nap: in een verkoopboekje vond ik de volgende 
formulering. 'De kooper moet overnemen: her hek tegen perceel 2 en de stap bij 
de Kolk te zamen voor 11,-'. 
De stap was een constructie van planken en paaltjes aan de oever van een sloot of 
kolk, waar het melkgerei en materiaal voor de productie van borer en kaas kon 
worden schoongemaakt. Men sprak ook we] van boenstap. 
Ben andere benaming voor een brug is draai. Ult een verkoopboekje: 'Bezwaart 
met vaart en overvaart naar en van de algemeene vaart en weg Jangs de vaart ten 
zuiden en over her erf en de barten ten behoeve van de achtergelegen percelen 8 
en 9. Bezwaard met het houden en onderhouden van gedeelte van vaart en draai 
en barten over de algemene of Poldervaart'. 
In Nijetrijne vinden we een brug die Dc Draai genoemd werd ten oosten van de 
Kerkeweg. Deze draai lag over de Padsloot. 
Maar bruggen konden nog andere namen hebben, bij v. yonder, zo blijkt uit de 
volgende citaten uit een verkoopboekje: 'Het brugje of de yonder tusschen dit en 
volgende perceel behoort bij het volgende perceel'. 
'Het brugje of de yonder welke thans den tuin met perceel I verbindt mag door 
den kooper van dit perceel worden weggenomen en behoort bij dit perceel'. 
Ben tille is oorspronkelijk een klein bruggetje over een sloot. Soms een enkele 
plank over een smal water. Later in sommige streken ook een brug over een breed 
water, hetzij van hout, hetzij van steen. 30  Men sprak bij de brug over de Scheene 
in Spanga in de Spangahoekweg wel van de Spangetille. Brouwer geeft Spanger-
ti/Ic op. Tegenwoordig wordt deze brug Spangebrogge genoemd. Ook dit is een 
hoge brug, om doorvaart van schepen mogelijk te maken. 
Op de kaart van Eekhoff staan alleen al in de Wegsloot door Spanga zes zoge-
naamde zetten getekend. 31  Ook dit zijn bruggen of losse barten. 



We vinden deze benaming ook terug in het woord overzet. Een overzet was een 
plaats waar een soort pont regelmatig of op afroep over de rivier been en weer 
voer. Er waren versehillende overzetten over de Linde en de Tjonger. Zo kon 
men bijvoorbeeld vanuit Spanga in Ossenzijl komen. 'Onze reed naar de weg in 
Spanga staat op de kaart van Eekhoff aangegeven als voetpad. Het pad ging via 
de overzet over de Linde schuin door de Broekianden naar Ossenzijl.' 32 

Verder was er halverwege de Statendijk een overzet in de Tussenlinde naar de 
Overijsselse kant, met name naar de Kuunderpolle en naar een boerderij die op 
een grote tern  stond. 

NOTEN 

I. Faber, blz. 191 

2. Zie voor korenniolen Slijkenburg: Ooaten, blz. 44-45 

3. Zie vooruitleg over stemcohieren: Mol 1989, blz. 16-17 

4. Zie Oosten, blz. 45 

5, Zie daarvoorMiddendorp 1987 

6. V.A.S. Spa nr. 73, D.R. Brouwer 

7. Van der Tuin, blz. 47 

8. Lantinga, blz. 33 

9. Zie oolc Kroes/HoI 

ID. Meer infnnaatie hierover in Lantinga, blz. 19 cv. 

II. Kaartalsbijlagebij V,K.B. XIII 

11 Koopakte9 

13. Crompvoets, Hz. 303 

14. Zie ook Lantinga, blz, 35 

15. V.A.S., Nt, geen numnier. lilt verkoopboekje van 1901. 

16. Knees 1996 

17. Dc Raad en Hagen, or. 236 

18. V.A.S., Spa or 68, R. vd Sluis 

19. Oosterhoff 

20. Cron,pvoets,blz.288en 180 

21. Cron,pvoets, blz. 369-370 

22. Crompvoeta, blz. 239 

23. De Groot 1987a 

24. Crompvoets, blz. 239 en 287. 

25. V.A.S., El or. 84: De Sleie/Slegge (Kastelein) 

26. Cron,pvoets, blz. 242 en 353 

27. Dc Raad en Hagen, blz.44 no. 245. Stukkenbetreffendede aanleg vantochisloten, mbijkoenende werken, 1933. 

28. Zie ook Van Dale 

29. V.K.B. Iperceel 16 
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3!. Kaart van Eekhoff, afgedmkt in Mo! 1989 

32. V.A.S., Spa or. !A, D. Brouwer 
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HOOFDSTUK VII 

Inpolderingen 

In de I 8de eeuw was de overheid met in staat overstromingsgevaar door de veen-
afgravingen effectief to bestrijden. Her bestuur word in feite lamgelegd door te-
genstrijdige belangen van de landeigenaren on de veenbazen. Men ging met over 
tot her grootschalig in cultaur brengen van land. Landeigenaren begonnen 
daarom maar op eigen houtje land in te polderen. Al voor het ontstaan van de 
Groote Veenpolder van Weststellingwerf in de 1 9de eeuw, werden particuliere 
polderes of 'zomerpolders' aangelegd. Oosterhoff zegt in de Veenpolderrevue: 
'Op het zuideinde van de Langelille hadden ze een soort zomerpolder met molens 
erin, want anders lagen de landerijen gewoon voor her buitenwater en daar had-
den ze last van'. 
Doze polders kregen ook weer allerlei namen. Overigens werden ook na her 
hierna to behandelen ontstaan van de Groote Veenpolder nog poldertjes aan-
gelegd, nog wel in de 20ste eeuw. 
We vinden in her dorpsgebied van Nijetrijne de Rietpolder. 2  Het gebied is ver-
veend on weer tot weiland gemaakt. Volgens Brouwer word doze polder later 
mogelijk de Schotanuspolder genoemd, maar dit kan ook een afzonderlijke pol-
der zijn geweest. 3  In Nijetrijne beyond zich verder een complex uitgeveende Ian-
derijen die de Ruiterspolder word genoemd. Het gebied is met opnieuw in cultuur 
gebracht. Her lag ten westen van de Lampevaart aan de Scheene, on is vernoemd 
naar een vroegere veenbaas uit Munnekeburen die De Ruiter heette. 
In het dorpsgebied van Spanga bevindt zich de Timmermanspolder. Deze polder 
wordt omschreven als Ten perceel hooiland tusschen de straatweg en de Linde to 
Spanga, thans nog in hour bij mejuifrouw Tj. de Jong, belend ten noorden den 
beer J.J. de Jong c.s., ten oosten den Grooten Veenpolder in Weststellingwert ten 
zuiden en ten westen de erven van wijlen de beer H.R. van der Lende'. 4  Wellicht 
dat her Timmer,nansland under Langelille, ten zuiden van de fabrieksbuurt, ver-
noemd is naar dezelfde persoon. In Spanga vinden we ook de Ossepolder. Vol-
gens Brouwer lag doze polder aan de Gracht naast de Stuyvesantweg. Andere in-
woners van Slijkenburg verzekerden mij dat de Ossepolder aan de overzijde van 
de Linde in Het Rondebroek lag. In doze Ossepolder werden verschillende soor-
ten gras gekweekt. In de tijd dat de lagere school in Slijkenburg nog in gebruik 
was, gingen de kinderen met schoolmeester Knit naar de Ossepolder om de na-
men van verschillende planten to leren. De polder is genoemd naar de familie 
Osse nit Twenthe, die veel land in de Groote Veenpolder in bezit had. Zo bezaten 
zij ook het Osseland, dat van de Statendijk bij Slijkenburg naar de Gracht liep. 
De Stuyvesantweg Iigt in de lengte over het gehele perceel. 
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In Scherpenzeel aan het Voetpad heeft overigens ook een beer gewoond die Osse 
heette. Hij is in Scherpenzeel vernoemd bij de Ossevaart en ook weer een Osse-
polder. De Ossevaart liep van her Voetpad naar de Scheene. In Scherpenzeel yin-
den we ook de Schapepolder. Deze polder lag aan de Nieuweweg op de grens van 
Spanga en Scherpenzeel. Bet land is uitgeveend en weer ontgonnen door de fa-
milie Fleer. De naam van deze polder komt van de vervener Albert Schaap. Deze 
vervener wordt g&interviewd in de parlementaire enquête over de veenderijen die 
aan her einde van de I 9de eeuw werd ingesteld om onderzoek te doen naar de ar-
moede en de ellende onder de veenarbeiders. In her socialistische weekblad voor 
Zuid-Oost Friesland, De Kiok, leverde men conmientaar op de resultaten van de 
enquête. 5  Uit dit commentaar blijkt hoe scherp de sociale tegenstellingen in de 
Groote Veenpolder waren. Zo gaat men in De KIok tekeer tegen de antwoorden 
die Schaap geeft aan de enquêtecommissie: 
Vraag: 'Waarop liggen de arbeiders (trekkers)?' 
Antw: 'Op ruigte; de ligging laat wel jets te wensen over.' 
De KIok heeft een bitter commentaar: 'Ste] je voor, de ligging laat wet jets te 
wensen over. Reeds dat antwoord kenschetst de man; men bemerkt er reeds nit 
dat zijn karakter wel jets te wensen overlaat.' 
Willem Schaap doet aan gedwongen winkelnering, een deel van her loon wordt 
in natura uitbetaald. De prijzen in de winkel van Schaap liggen hoger dan elders; 
de veenarbeiders zijn met handen en voeten gebonden aan hun baas. Dc veenbaas 
onderhandelde wel met de arbeiders over de hoogte van her loon, maar, zegt De 
KJok, 'zoals een lam accordeert met den wolf in schaapsjas.' Schaap betoogde 
dat de waren in zijn winkel wet een ietsje duurder zijn, maar dat de waren ook een 
zeer goede kwaliteit hebben. 
hit her verhoor van de arbeider Johannes Rinkes de Vries nit Munnekeburen 
blijkt echter iets anders. 
Vraag: 'Is her in de winkel van de veenbazen goedkoop?' 
Antw: 'Nee, erg duur.' 
Vraag: 'Kunt gij daar voorbeelden van geven?' 
Antw: 'Genoeg. Bijv. een brood van 10 oude ponden - ten minste dat zoveel beer 
te wegen - in den slimsten winkel bij ons in den Westhoek, van Willem Schaap. 
Hij neemt brood van een bakker voor 4 cents minder en rekent er 2 cents meet 
voor, dan wanneer het bij de bakker wordt gehaald. Dat is 6 cents, en her gebeurt 
wel, dat hij er 8 cents aan verdient, en dan krijgt hij her brood met eens in huis, 
want de bakker bezorgt het bij de mensen.' 
Schaap ontkende dat er werkelijk armoede was. 'In mijne omgeving heerscht 
geen bijzondere armoede, doch ik zorg ook dat de lieden 's winters wat te werken 
hebben: maar ik geef dan een kleiner daghuurtje.' Schaap ziet er geen been in dat 
de kinderen niet naar school gaan wanneer hun moeder nit werken gaat; ze hou-
den ze dan thuis. Her commentaar in De Kick: 'Heele natuurlijke dingen bij 
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Schaap. De man praat erover alsofhij over turven spreekt.' 
'Er zijn mensen, die nooit tevreden zijn', zegt Schaap. 
In De Kiok wordt geschreven: 'Zeker, zulke mensen zijn er. Daaronder behooren 
wij ook. Wij zijn zelfs met een exemplaar als Schaap met tevreden. Gelukkig dat 
de kerel 67 jaar end is. En zulke creaturen worden beschermd door marechaussee 
en soldaten, zelfs als het yolk, goedmoedig als het is, zulke dikhuidigen onge-
moeld laat. Brave Schaap, stik in turfmolm en verdwijn!' 
Naar deze Albert Schaap werd ook een turfvaart vernoemd, de Vaart van Albert 
Schaap. Deze vaart liep in Scherpenzeel ten oosten van de kerk. Hij is no vrijwel 
verdwenen, na ontginningswerkzaamheden. 
Ook in Spanga lag een Schapepolder, maar bet is onbekend of die naar bovenge-
noemde Albert Schaap is genoemd. 6  Deze polder lag ten westen van de Molen-
dijk. Veertigjaar geleden was het hier nog een grote wildernis. Het is een van de 
vroegst verveende gebieden in Spanga, verveend aan bet begin van de 19de 
eeuw. In 1928 was Cr nog veel open water. In Spanga lag ook de Eisma 'spolder. 
Deze lag ten noorden van de Gracht naast het Kuunderpad. In de jaren dertig 
heeft een belegger in grond dit gebied laten ontginnen. Aanvankelijk was het 
bouwland. Na de ontginning is de structuur van de grond sterk verbeterd. In 
Spanga vinden we verder de Lichthorstpolder.7  Deze polder lag halverwege de 
Spangahoekweg en de Gracht, aan de westzijde van het Kuunderpad, en was ei-
gendom van een meneer Lichthorst, die een vleesfabriek had. Brouwer zegt dat 
Lichthorst tijdens de Tweede Wereldoorlog mensen in deze polder liet werken, 
zogenaamd voor de landbouw, dan hoefden ze met naar Duitsland om daar te 
werken. Bet was een manier van onderduiken die vrij lang geed ging. De bevol-
king van de Groote Veenpolder sprak altijd van de mannen van het 'kamp'. 
In her dorpsgebied van Scherpenzeel vinden we de Scheltingapolder. 'Hooiland, 
net en water, de Scheltingapolder, liggende ten westen van de Grintweg en ten 
oosten van en aan de Oude Gracht onder Scherpenzeel, ornringd door vaar-
waters'. 8 

In een verkoopboekje las ik over de verkoop van de Oudepolder in het dorpsge-
bled van Munnekeburen. 'Hooiland en water de Hellen en een gedeelte van 'den 
Ouden Polder". 
In Munnekeburen vinden we ook de .Jodepolder, vanaf de Gracht naast de Ring-
vaart tot het Voetpad. Bet is on ontgonnen land, waar een nieuwe boerderij op 
staat. Eigenaar was in de jaren twintig de beer Groskalk, die handelde in vlees en 
vis. Eveneens in Munnekeburen Iigt de Speelmanspolder. Deze polder ligt tegen 
de 80 Mad en Inept van de Grintweg tot de Gracht. Bet land is uitgeveend en 
weer ontgonnen. De beer Speelman was eenjonkheer die de tegenwoordige boer-
derij aan de Langelille tegenover de Driesprong bij de Tjongerbrug in bezit had. 
Op de Langelille vinden we de Wieger c/c Ruiterspolder (niet te verwarren met de 
Ruiterspolder in Nijetrijne), die in de hook Kerkeweg-Gracht lag. Het was een 
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grote uitgeveende polder, 60 jaar geleden was het nog een grote wildernis. De 
polder is in de jaren dertig ontgonnen. 
Wanneer een stuk moerassig of uitgeveend land weer in cultuur werd gebracht, 
sprak men wel van de droogmaker. 'Een huis met schuur, wei- en rietland, de 
droogmaker, met voetpad daarvoor te Scherpenzeel bewoond door S.T. van der 
Lende' (opperv!akte 2,6 ha). 9  De polder lag dus aan het Voetpad bij Scherpen-
zee!, dicht bij de kerk. Volgens Brouwer is dit een van de oudste polders. 
Ook in Munnekeburen vinden we een polder die de Droogmakerij genoemd 
werd. Deze lag tussen het Voetpad en de Scheene. 
Verder vinden we in Spanga nog de Kleine en de Grote Droogmakerjj, viak bij de 
Pieter Stuyvesantweg. Deze droogmakerijen werden bemalen door een molen, 
waarvan nu nog in her land herkenbaar is waar hij gestaan heeft. Ter plaatse ligt 
een rond, drassig stukje land, war lager dan de omgeving. Dit stukje land sluit aan 
op een smal, langgerekt stuk land dat naar de Spangahoekweg !oopt, en dat de 
Meulestreek genoemd werd. 

INFRASTRLJCTURELE VERANDERINGEN IN 1W I9DE EEUW 

In de ! 9de eeuw waren er veel veranderingen in de infrastructuur. Uitgeveende 
gebieden werden op grote schaal ingedijkt, wegen werden verhard en rivieren 
werden gekanaliseerd. In de Westhoek van Weststellingwerf werd de Groote 
Veenpolder aange!egd en werden Linde en Tjonger gekanaliseerd. & ga nu eerst 
kort in op de aan!eg van de Groote Veenpolder. 
In de Franse tijd aan het begin van de ! 9de eeuw kreeg Nederland een andere 
organisatie van het bestuur. De centrale overheid kreeg meer bevoegdheden om 
rege!end op te freden. Toen de Fransen waren vertrokken en het koninkrijk ont-
stond, bleef deze bestuursvorm voor een groot gedeelte bestaan. Er werden 
heffingen op de verveningen ingevoerd die door de verveners moesten worden 
betaald en waaruit waterstaatkundige werken gefinancierd zouden kunnen wor-
den (o.a. de slikge!dheffing). Daamaast moest voor iedere !OO vierkante meter 
viak gemeten turf een heffing worden betaald, die bestemd was voor de armen in 
de streek waar de vervening plaatsvond (het armenfonds). 
Een hoge ambtenaar,jhr. B de La Coste, kreeg opdracht van koning Willem I de 
uiteen!opende waterstaatkundige toestanden te onderzoeken. 10  De vervenings-
gebieden in Friesland werden in drieên verdeeld, overeenkomstig uiteenlopende 
waterstaatkundige toestanden. 
Weststellingwerf lag in het derde gebied, waar reeds zware dijken bestonden die 
dienden om het land te beschermen tegen het water van Linde en Tjonger, zodat 
versterking van de bestaande dijken een oplossing kon bieden om de gevolgen 
van wateroverlast door de verveningen tegen te gaan. In Weststellingwerf waren 
de verveningen alleen zeer omvangrijk ten westen van de Helomavaart, bij de 
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dorpen Spanga, Mutmekeburen en Scherpenzeel. Vooral in dit gedeelte van 
Weststellingwerf zou toch een aaneengesloten bepoldering noodzakelijk zijn. 
Uiteindelijk heeft dit in 1847 geleid tot de oprichting van de 'Groote Veenpolder 
van Weststellingwerf . II 

Er werden plannen gemaakt en er werd een polderbestuur benoemd om het werk 
voor te bereiden en te laten uitvoeren. Zo zijn langzamerhand de polderwerken 
tot stand gebracht. Dat ging met zo gemakkelijk, want er was nogal wat 
tegenwerking van de grondeigenaren, die het land dat daarvoor nodig was met 
wilden afstaan. In 1856 is daarvoor nog grond onteigend. Maar in 1850 waren de 
dijken langs de I-Ielomavaart en langs de Tjonger grotendeels klaar. Teen zijn 
ook de houten sluizen aanbesteed. Er werden in totaal drie sluizen gebouwd. Er 
kwam een sluis bj Schoterz1 en aannemer Kaniman uit Kuinre bouwde de 
Grachtsluis voor / 10.000,-. Dc Scheenesluis werd gebouwd door een aannemer 

8. By de Sclieenesluus aan de Helomavaort staat nag het huis waarin ooit de herberg 'De 
laatsle Stuiver ' gevestigd was. 

uit Harlingen voor /9300,-. 12  Dc Gracht is men ook wij der gemaakt en door de 
Spangewetering in verbinding gebracht met de Scheene. Zowel de particuliere 
poIderj es die hiervoor werden genoemd als de meeromvattende Groote Veen-
polder werden bemaald door middel van molens en tjaskers. In de Groote Veen-
polder werden zes waterniolens gebouwd en rend de polder werd een ringvaart 
aangelegd, die langs de nieuwe dijken liep. De Ringvaart loopt gedeeltelijk pa- 



mild aan de Helomavaart van de Linde tot aan de Tjonger en heeft nog betekenis 
voor de afwatering. Langs de Ringvaart ligt de Veenpolderdijk tussen de 
Helomavaart en de Tjonger. 
Hiervoor schreef ik dat de veenbazen slikgeld moesten betalen. Dat geld werd 
belegd op de Grootboeken van de Nationale Schuld voor een fonds dat later ge-
bruikt moest worden voor de droogmaking. Daaruit zijn deels de werken voor de 
polder en in de 20ste eeuw de aanleg van de Grachtkavel betaald. Ook in de 20ste 
eeuw hebben natuurlijk veel infrastructurele veranderingen in de Veenpolder 
plaatsgevonden, maar het valt enigszins buiten het bestek van dit boek over veld-
namen om daar verder op in te gaan. 
Er zijn veel veidnamen die herinneren aan de inolens die in de Westhoek van 
Weststellingwerf hebben gestaan. De Meulestreek in Spanga werd al genoemd. 
In Langelille-Noord, even ten zuiden van het Wijde van de Tjonger, stood vroe-
ger een van de molens die de Groote Veenpolder bemaalde. Het stuk land waar 
deze niolen op stood werd de Meulestee genoemd. 13 

In Langelille-Noord vinden we een oude veenvaart tussen Gracht en Tjonger. 
Aan het Tjongereinde van deze vaart stond ook een watermolen. De vaart werd 
dan ook Meulevaart genoemd. 14 

9. De vervallen Grachtsluus. De Gracht stand in verbinding met de He/omavaort. Door 
de flu in vervalgeraakte sluis vonden miljoenen baggelturven hun weg naar de Icac/zet 

Deze in 1851 door aannemer F. Schaafsma gebouwde betonnen sluis mag uniek voor 
Nederland genoemd warden, De /zooggefundeerde kolkwand was namelyk van beton. 
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De Meulewal' 5  in Munnekeburen is een nog bestaand voet- en fletspad vanafhet 
Voetpad naar de Scheene. 
Dc Molendijk, in her dorpsgebied van Spanga, liep van de Spangahoekwegweg in 
een boog naar de Lindedijk. Volgens Brouwer is het een oude waterkering. De 
Molendijk is in de volksmond echter niet meer bekend, en er is niets meer van 
een dijk to zien. Wel is er op de plaats van de Molendijk nog een reed naar twee 
boerderijen en een woning die nu is afgebroken. 
In Nijetrijne vinden we her Meulestok, aan de Lindedijk. Ook achter dit perceel 
stood een melon. 16 

AANLEG VAN DI,JKEN IN DE I9DE EEUW EN KANALISATIE VAN DE 
LINDE 

In voorgaande hoofdstukken hebben we gezien dat de bevolking in de loop der 
ceuwen veel last had van overstromingen. Dit was ook in de I 9de ceuw her geval; 
vooral de overstromingsramp van 1825 sprak tot de verbeelding. 
In Munnekeburen ten westen van de Grintweg ontstond tijdens de overstroming 
in 1825 een dri//bron. De bron gaf enkele dagen zoet water, waar de bevolking 
dankbaar gebruik van maakte. Na enige tijd was de bron ook weer verdwenen. 
Dc provincie onderzocht dit verschijnsel. 
Na de ramp van 1825 nam men maatregelen om de dijken te versterken. In 1827 
en 1828 schijnen de Lindedijken reeds te zijn verzwaard en verhoogd. Aanslui-
tend op de noordelijke Lindedijk ten zuiden van Oldetrijne word in 1828 een 
nieuw dijkstuk aangelegd, de I'Jieuwe of Frovinciale Lindedijk. Doze dijk liep 
naar Oldemarkt. In de nieuwe Lindedijk, ongeveer drie kilometer ten noorden 
van Oldemarkt, word de Lindesluis of de Sas aangelegd. Doze word later vervan-
gen door een keersluis die alleen dienst deed bij doorbraak van de Zuiderzeedijken. 
In 1833 en 1834 waren er opnieuw zware stormen, waardoor de dijken weer grote 
schade opliepen. De zeedijken werden vervolgens van steenglooiingen voorzien 
en in 1842 word de Linde bij Kuinre d.m.v. een waaiersluis afgesloten. Vanaf het 
punt waar de Linde van de zee word afgesloten word een nieuwe dijk aangelegd 
langs de westoever van de Kromine Linde, die aansloot op de Statendijk bij Slij-
kenburg. Voor de uitwatering van de Linde word in 1842 in Kuinre zoals gezegd 
een waaiersluis gernaakt, zo genoemd vanwege de waaierdeuren erin. Her was 
een keersluis. De Bij- of Tussenlinde word bij Slijkenburg door de nieuwe dijk 
van de Linde afgesloten. De Worstsloot word verruimd en tot een buitenkanaal 
van de Tjonger gemaakt. Vanaf de nieuwe waaiersluis bij Kuinre word een ka-
naal gegraven naar Slijkenburg. Dit kanaal loopt aan de westzijde van de nieuwe 
Lindedijk tussen Slijkenburg en Kuinre, en lag dus buitendijks. Men sprak over 
het Nieuw Kanaal. De Tussenlinde had via dit Nieuwe Kanaal achter Kuinre een 
open verbinding met de Zuiderzee. 
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Aan her einde van de I 9de eeuw, in 1884, zijn twee grote bochten van de Linde 
onder Nijetrijne ten westen van de lleloniavaart afgesneden. De Linde werd hier 
dus rechter gemaakt. De vroegere situatie is op de kaart te herkennen aan de 
bochtige grens tussen Friesland en Overijssel ter plekke. Over deze twee lussen 
in de Linde is al gesproken in hoofdstuk 4. Daar vertelde ik dat men bij de grote 
lus sprak van de Kromme Rakken of Overhaeken. De kleinste lus werd de Kleine 
Linde genoemd. Aan de Kleine Linde stond een boerderij die no afgebroken is. In 
de jaren dat de twee grote lussen werden afgesneden, kreeg de Lindedijk boven-
then een kleibekleding. In 1916 werden de lussen gedempt met Lindebagger. Her 
weiland dat zo ontstond werd de Utterdiek genoemd. 
Ook in de 20ste eeuw zijn grote veranderingen in de loop van de Linde aange-
bracht. Er waren problemen voor de scheepvaart en bovendien stagneerde de af-
voer van overtollig water uit her oostelijk deel van de Lindeva!lei, omdat door 
ontginning van hoogveengebieden aan de bovenloop het overtollige water steeds 
sneller de rivier bereikte. IS  Dc discussies over de verbetering en kanalisatie van 
de rivier duurden vele jaren, maar injuni 1922 ging de eerste spade de grond in. 
Men begon met de verbreding en verdieping van de Helomavaart. In de jaren 
daarna werd de Linde gekanaliseerd vanaf de 1-Ielomavaart tot aan Tronde. In 
plaats van een rivier met vele bochten en krorikelingen werd her op veel plaatsen 
een recht kanaal. In 1924 werd een keerstuis gebouwd in een nieuwe Lindedijk 
onder Oldetrijne, 't Sas genoemd, ter vervanging van de bestaande schutsluis. In 

10. De Driewegsluus brachtde Lende en de watergebieden van Noordwest-Over!essel en 
Fries/aandin 1927 met elkaar in verbinding. Defoto Wont desluig toen dIe net was opgeleverd. 



1925 word de verbetering van de bovenloop ter hand genomen. Twee jaar later 
begon men met de aanleg van de Driewegsluis, op de plaats waar de Helomavaart 
in de Linde stroornde. Doze sluis was een vervanging van de Helomasluis in de 
Helomavaart, die kwam te vervallen. De sluis is een combinatie van twee 
schutsluizen en een keersluis, zodat ondanks de verschillende waterstanden sche-
pen van de Flelomavaart naar de boven- en benedenloop van de Linde konden Va-
ren of omgekeerd. De boven- en de benedenloop van de Linde hebben op deze 
plaats verschillende waterstanden, zodat ook hier een schutsluis noodzakelijk 
was. De keersluis bij Kuinre word omgebouwd tot een schutsluis. 
De rivier word na de aanleg van de Driewegsluis door drie schutsluizen in vier 
panden verdeeld. 19 

Het eerste pand liep van de waaiersluis bij Kuinre naar het IJsselmeer on word 
wet de Haven van Kuinre genoemd. Het tweede pand liep van de waaiersluis bij 
Kuinre naar de Driewegsluis. Van hieruit kon geschut worden naar de Helo-
mavaart, her tweede pand en het derde pand. Dit derde pand lag tussen de Drie-
wegsluis en de schutsluis bij Nijeholtpade. Her vierde pand strekte zich nit tot de 
weg van Oldeberkoop naar Noordwolde. Ten noorden van die weg was de Linde 
niet bevaarbaar en diende de rivier alleen voor de afwatering.20  
In 1973 nam de modeme Linthorst 1-fomansluis de functies van de Driewegsluis 
over. De Driewegsluis word in 1995 gerestaureerd. 

KANALISATIE VAN DE TJONCER 

De middenloop van de Tjonger word van 1886 tot 1888 over een lengte van 35 
km gekanaliseerd. Dit zogenoemde Tjongerkanaal had een diepte van 1.70 m en 
een bodembreedte van 7.50 rn.21  
Op 19 maart 1886 word het uitbaggeren van de Tjonger aanbesteed van de Pier 
Christiaansloot tot de Rotstersloot en tot de grens tussen Oost- en Weststelling-
wed'. 22  Reeds op 3 mei van dat jaar word een begin gemaakt met het afdammen 
van de Engelenvaart.23  
Eind november 1886 is de kanalisatie '3 urea gaans voltooid'; de bewoners van 
Oudesehoot, Mildam en Nijehorne zijn blij met de kanalisatie, omdat het nieuwe 
economische activiteiten met zich meebrengt, hoopt men. 
Eind maart 1887 werken 600 man aan de kanalisatie; or wordt besloten dat de 
gelsoleerde dorpen Makkinga en Oldeberkoop door een vaart met het Tjongerka-
naal zullen worden verbonden. Op iS april 1888 komt het work echter stil to hg-
gen; or breekt een staking nit onder de kanaalgravers die werkten aan de be-
schoeiing. Doze arbeiders trokken in de orngeving rond met een rode viag 
waarop stood: 'vrijheid, gelijkheid, broederschap'. Adrianus van Ernmenes, een 
prominente figuur nit de socialistische Sociaal Democratische Bond speelde een 
belangrijke rol bij deze staking. Daarria leidde van Emmenes vote veenstakingen, 



waaronder tweemaal in Weststellingwerf. Dc staking van de gravers aan het 
Tjongerkanaal paste in een reeks van stakingen die in dat jaar plaatsvonden. Zo 
staakten op 23 april 1888 in de (iroote Veenpolder van Weststellingwerf de 
veenarbeiders. Ze hadden vooral bezwaar tegen de gedwongen winkelnering. De 
stakingen breidden zich uit, toen een week later de grote groep losse arbeiders 
verscheen die aan het Tjongerkanaal werkten. 24 

De aanleg van de Afsluitdijk en de Noordoostpolder in de loop van de 20ste ecuw 
zouden het definitieve einde betekenen van de Linde en de Tjonger als open ri-
vieren, die uitmondden in zee. De zee-, Linde- en Tjongerdijken verloren daar-
mee grotendeels de flinctie die ze eeuwenlang hadden gehad. Ook de schutsluis 
bij Kuinre had geen functie meer en werd daarom in 1958 gedempt. In 1991 is de 
sluis opgegraven, hersteld en geschikt gemaakt voor de recreatievaart. 

NOTEN 

I Oosterhoff, bIz. S 

2. vic.B. vnr 
3. V.A.S., NE nr. 42, D. Brouwer 

4, V.K.B. Ill 

5. Dc Kiok 9-1-1892 

6. V.A.S., Spa nr. 29, N.P.Oosten 

7. V.A.S., spa nr. 67, DR. Brouwer 

8. V.8(8. XII 

9. V.K.B. XI 

EU. Koninklijk Besluit van 22 febniari 1823. Zie daarvoor Oosten, blz. 57 

II, Zie verder Oosten, blz. 57-68 

12. Ooaterboff, bIz. 5 

13. V.A.S., Dia nr. 88, J. F{oekstra 

14.V.A.S., Din nr. 185, H. Dijkstra 

15. V.A.S., Men an. 106, Fant Icaper 

16. V.A.S., We nr. 141, D.J. Beouwer 

17. Beckman, bla. 118 onder Linde 

IS. Lantinga, blz. 21 

89. Beckman, bla. 118 

20. Zie voor cen uitgebreide beschrijving van de Lindekanalisatie: Lanlinga 

21. van der Tuin, blz. 48 

22. Wun,kes, blz. 499 dccl 2 

23. Wumkes, blz. 502 dccl 2 

24. Frieswijk, blz, 131-132 
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HOOFDSTUK VIII 

Veidnamen van de 20ste eeuw 
Na de kolonisatie en het in cultuur brengen van het land in de Middeleeuwen en 
de verveningen in de I 8de en 19de eeuw, kwamen in de 20ste eeuw nieuwe grote 
veranderingen op gang waardoor het cultuurlandschap ingrijpend veranderde. 
Men ging verder met het weer in cultuur brengen van vergraven landerijen, die in 
de tijd van de veenderijen veranderd waren in wildemissen. Nog in de jaren vijf-
tig van de 20ste eeuw word in Spanga in het kader van DUW-projecten het plas-
sengebied tussen Nieuwe weg on Stuyvesantweg geheel opnieuw ontgonnen. De 
DUW (Dienst Uitvoerende Werken) was een werkgelegenheidsproject. 
Na de Tweede Wereldoorlog nam de schaalvergroting in de landbouw gestaag 
toe. De melkproductie per koc ging steeds omhoog, tcrwijl de boerderijen steeds 
groter werden. De moderne productiemethoden en de bemaling van het land heb-
ben geleid tot een grotere productie per hectare. De blauwgraslanden met hun in 
moderne ogen geringe opbrengst verdwenen definitief en daarmee ging voor een 
grout gedeelte de daarbij behorende flora on fauna verloren. Fusies tussen water-
schappen hebben geleid tot het verdwijnen van de Groote Veenpolder als zelf-
standige bestuurseenheid. 
De laatste decennia is er echter weer meer aandaeht voor het behoud van de na-
tuur. Momenteel wordt in cultuur gebracht land weer omgezet in een moeras-
landsehap met uitgegraven petgaten, ribben on blauwgrasland. Op doze wijze zou 
in Weststellingwerf en de Kop van Overijssel een nagenoeg aaneengesloten moe-
rasgebied kunnen ontstaan dat loopt van het Brandemeer nabij Oldelamer tot 
voorbij Giethoom. 
Tegelijkertijd zoekt men naar een compromis met de grootschalige landbouw. 
Enerzijds moeten er gebieden zijn waar deze landbouw kan worden bedreven, en 
anderzijds, strong geseheiden daarvan, natuurgebieden, waar geen landbouw 
wordt beoefend. Doze ontwikkeling betekent een verdere afbraak van het oor-
spronkelijke cultuurlandschap, met zijn vermenging van natuurwaarden en in 
cultuur gebracht land. De oorspronkelijke verkavelingen zijn nauwelijks nog in 
het landschap herkenbaar. Wei rest nog het patroon van biimenweg en buitenweg 
van de oorspronkelijke wegdorpen. 
Diverse veidnamen zijn in de 20ste eeuw ontstaan. In Langelille vinden we de 
Fabrieksbuurt. I Doze buurt word zo genoemd omdat hier in 1896 een coöpera-
tieve zuivelfabriek word opgericht. In eerste instantie telde die 14 leden. In 1903 
kwam er een fhsie met een coöperatieve zuivelfabriek uit Spanga, die ook 14 le-
den had. De coöperatieve zuivelfabriek in de Langelille word de belangrijkste fa-
brick in de Groote Veenpolder voor de verwerking van de melk. In de jaren ze- 
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ventig kwam een fusie met andere zuivelfabrieken tot stand, die leidde tot de op-
richting van de NOVAC. (Nieuw en Oud Voor Agrarische Concentratie). Uitein-
delijk betekende dit de sluiting van de zuivelfabriek op de Langelille. De woon-
kern bij de zuivelfabriek die Fabrieksbuurt werd genoemd, bleef echter bestaan. 
Tegenover de zuivelfabriek lag de Fabrielcsvaart. Dit was een verbinding met de 
Tjonger, die het mogelijk maakte dat beurtscbippers en schepen met melkbussen 
viak voor de fabriek konden komen voor de afvoer van produeten. 
In 1956 werd een klinkerweg aangelegd tussen Slijkenburg en OldetrijnelWol-
vega. De weg volgde een nieuw trace, vanafSlijkenburg via café de Veehandel, 
op de grens van Scherpenzeel en Spanga, naar Nijetrijne en verder naar Wolvega. 
Later is de weg geasfalteerd en verbreed. Bij de aanleg van de weg werd een 
nieuwe brug gebouwd over de llelomavaart. De weg werd Pieter Stuyvesantweg 
genoemd, naar een historische figuur, Pieter Styuvesant, die in Scherpenzeel op-
gegroeid is en die gouverneur was van Nieuw Amsterdam (nu New York). 
Aan de noordzijde van de Pieter Stuyvesantweg, op de grens van Nijetrijne en 
Scherpenzeel, lag een oud petgat dat 't Zwembad genoemd werd. Bier werd in de 
jaren dertig van hout en dik gaas een soort zwembad gemaakt. In de jaren zeven-
tig is het weer verdwenen. 
In Scherpenzeel vinden we de I.Jsbaan, die even ten westen van de kerk van 
Scherpenzeel lag, en in 1931-1932 in gebruik genomen werd. Daarvóór hield 
men wedstrijden op een trekgat, maar dan moest her hard vriezen. De ijsbaan 
werd onder water gezet met dezelfde windniotor waarmee in de zonier het zwem-
bad van vers water werd voorzien. Na de oorlog is hij weer verdwenen, en was er 
alleen nog een ijsbaan in Oldelamer. 
In Munnekeburen ligt het Verbrande land. Dit land ligt langs de Kerkeweg van 
Grindweg tot Gracht. Na de vervening was het een grote wildernis. De naam is 
als volgt ontstaan. In 1915-1920 werd het gebied aangekocht door ondernemende 
Zeeuwse boeren. Zij gingen her land ontginnen. Daarbij hebben ze eerst alles ver-
brand wat maar branden wilde. Bet is no zeer goede grond. Er staan twee grote 
boerderijen. 
Bet Bouwstokkien in Nijetrijne werd zo genoemd omdat het tijdens de Tweede 
Wereldoorlog verplicht als bouwland werd gebruikt. Her lag midden tussen de 
vergraven landen. 
De Zandputte ligt nog net in Spanga, op de hoek Gracht-Nieuweweg. Her was 
een diepe put, met een doorsnee van 30 meter. Er kwam ter plaatse een zandkop 
aan de oppervlakte. Volgens overlevering is daar veel zand opgegraven door 
losse arbeiders, die bet zand op de weg van Spanga naar Nijetrijne brachten. Ver-
harding van de Bovenweg (De Spangahoekweg) door deze dorpen heeft na 1870 
plaatsgevonden. 
Recentelijk zijn er enkele nieuwe asfaltwegen aangelegd. De nieuwe weg in 
Spanga die een verbinding vormt tussen de Spangahoekweg en Ossenzijl werd 
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Marktweg genoemd. Verder werd langs de flelomavaart in Munnekeburen een 
asfaitweg aangelegd, die de Lemsterweg werd genoemd. In Munnekeburen loopt 
een fietspad, het Scheenepad, via de Scheene naar de Helomavaart, dat overgaat 
in de Veend4/k. 

NOTEN 

1. V.AS., Dia nr. 118, D. Brouwer 
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Conclusies 
In het voorgaande zijn vele veldnamen aan de orde gekomen en zijn beschouwin-
gen gewijd aan hun mogelijke betekenis. In de inleiding kwam reeds ter sprake 
dat veldnamen zeer oud kunnen zijn. Sommige veldnamen bleven eeuwenlang in 
de herinnering bewaard. Zij maken dan deel uit van een mondeling over-
geleverde volkscultuur, die flu nagenoeg verdwenen is. Benamingen met -akker, 
-kamp, -weer en de naam Haute komen al in de 16de eeuw voor. Over de tijd 
daarvoor, this de Middeleeuwen, zijn we minder goed ingelicht. Wel is duidelijk 
dat de namen van de verschil!ende dorpen en van waterlopen zoals Linde en 
Kuinder dan al bekend zijn, en ook benamingen als Lammerbroeke, Tvfonniken-
kamp, Langestreek, Kinder!and, Sleken en Kranekamp - Mogelijk hebben som-
mige veldnamen met kerk, monnik of klooster een hoge ouderdom. De namen 
Coesfeld en Blauwhof zjn reeds in de 1 7de eeuw bekend. 
In de loop van de tijd zijn veel veldnamen ontstaan door een soortnaam te koppe-
len aan een eigennaam, meestal een bezitter van een stuk land of waterweg. Der-
gelijke sanienstellingen kunnen na enkele generaties als naam weer verdwijnen, 
bijv. Wubbenkampien en Alenakker. Voorbeelden zijn ook verschillende aandui-
dingen van eigendommen in de Benificiaa!boeken die her niet tot echte namen 
hebben gebracht, d.w.z. (enige tijd) na her wisselen van eigenaar alweer verdwe-
nen. In Scherpenzeel: Betgen!andt, Dircks Alberts Zaete, Peter Nellen erve, An-
dries Clues landt. In Spanga lijken Bene Vos lant en Peter Vos lant een uitzonde-
ring op de regel te vormen. Deze laatste namen Iijken het langer volgehouden te 
hebben, want in de I Sde eeuw wordt immers nog gesproken over de Vossekamp. 
De familie Vos moet uitgebreide bezittingen in Spanga gehad hebben, want er is 
ook nog sprake van Hesse] Vos erfgenamen, vg!. 'Item, noch twee acker Iandts, 
gelegen mt Brede Weer, ende myt stalmade daer buten aengelegen; aen de west-
zyde Hessel Vos erffgenaemen, aen de oistzyde Katryne Lijwes, streckende van 
den olden wech in den Lende'. 
Naast de meer generatiegebonden veldnamen en de namen die reeds in de Mid-
deleeuwen bestonden, zijn er namen die in de tijd van de veenderijen zijn ont-
staan en die het meenlere generaties uithielden. DikwUls zijn ze gebaseerd op 
technische termen in het veenderijbedrijf, of herinneren aan de veenarbeiders die 
in bet gebied werkten: Poepestok, Kommer en Gekiag land. Andere namen ver-
wijzen weer naar de eigenaars van veenderijen (Lampevaart, Schapepolder, 
Lichthorstpolder etc.). 
In veldnamen worden bijvoeg!ijke naaniwoorden en voorzetsels vaak gebruikt 
om de landschappe!ijke situatie of een eigenaardigheid van een stuk land of wa- 



terweg aan to duiden. 
Krom en recht: Kromme Rakken, Kromme Linde, Kromme Scheene, Kromme 
Warren, Krompad, Rechte Diep. 
Lang en kort: Kortsakkers, Langestreek. 
Nieuw en oud: N4e weg, Ongemeten Oude Weg, Qude Linde. De aanduiding nj 
of oud zegt gezien vanuit onze tijd vrijwel niets over de ouderdom van de veld-
naam. De Nije Weg is zeker drie eeuwen oud. Men bleef dus bet ooit ontstane on-
derscheid tussen 'nieuw' en 'oud' eeuwenlang in de volksmond handhaven. 
Voor en achter: De Voor en Achter akkers, de Voorste en Achterste Hellen, her 
Voorste en Achterste Kinderland, de Voorste en Achterste Langestreek, Voor-
weer en Achterweer, de Voorste en Achterste Sleken. Men redeneerde daarbij 
vanafde rivieroevers van Linde en Tjonger. Diebter bij de never was voor, verder 
van de rivier verwijderd was achter. 
Dezelfde betekenis hebben binnen en buiten: De Binnendijksloot, de Binnenpad-
sloot, de Binnenroeden, de Binnenwegsloot, Buitenland, Buitenbroek. Wat ei-
genlijk 'Buitenwegsloot' of 'Buitenpadsloot' zou moeten heten, heette slecbts 
Wegsloot of Padsloot. 
In Munnekeburen grenzen de Voorakkers aan de Binnenpadsloot, de Achterak-
kers komen uit bij de Scheene, het Voorweer ligt in de buurt van de rivieroever en 
her Achterweer grenst aan de Wegsloot 



Lijst van afkortingen 

Dia = Langelille/De Langelille 
Fior. Coh. = Floreencohieren 
K.G.O. = Kadastrale Gemeente Oudetrijne 
K.G.S.J. = Kadastrale Gemeente Sint Johannesga 
Ku = Kuinre/De Kuunder 
LeM = Lemsterland 
Mun Munnekeburen/Munnekeburen 
N.G.N. = 	zie literatuurlijst 
NOP = Noordoostpolder 
Nt = Nijetrijne/Ni'jtriene 
O.B.G.D. = zie literatuurlijst 
O.B.S.U. = zie Iiteratuurlijst 
Oss = Ossenzijl/Ossenziel 
Ot = Oldetrijne/Ooldetriene 
Sib = Slijkenburg/Sliekenborg 
Spa = Spanga/Spange 
Sz = ScherpenzeellScharpenzeel 
V.A.S. = Veidnamenarchief Stellingwai-ver Schrieversronte 
V.K.B. = Verkoopboekje 
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Van der Tuin - J.D. van der Tuin, Wateren en Waternamen in Noordwest-Over-
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Van der Vaart - J.H.P. van der Vaart en S. Talsma, Kadastrale Atlas fan Frysldn 
1832 - Deel 2. Weststellingwerf ten noorden van de Linde. De kadastrale ge-
meenten Wolvega en Oudetryne. Ljouwert, 1989 
De Vent - 0. de Vent, Veldnaemen van Stellingwarf Diel IV. Dc Fochtel. Oos-
terwoolde, 1991 
De Vos van Steenwijk - A.N. de Vos van Steenwijk, Het geslacht de Vos van 
Steenwijk in het licht van de geschiedenis van de Drentse adel. Assen/Amster-
dam, 1976 
Vreugdenhil - A. Vreugdenhil, J. Weinreich en H. Ruiter, Landschapsoecologie 
van de Rottige Meente. Met bijiagen. Staatsbosbeheer, 1981 
De Vries - J. de Vries, Etymologisch woordenboek. Waar Komen Onze Woorden 
Vandaan? Utrecht, 1967 
Weda - G.J. Weda en A. van Gelder-v.d. Dunker, artikelen over Weda. In: De 
Stelling 9ejrg (1990) or. 33 en volgende numiners. 
Wiedijk - Frederik M. Wiedijk, Binnen en Buiten de Djjken van de Zuiderzee 
(Zeemans-, Piraten- en andere verhalen). Blokzijl, 1990 
Wumkes - G.A. Wumkes, Stads- en dorpskroniek van Friesland. Leeuwarden 
1930-1934. Deel 11700-1800. Dee! 111800-1900. 

BI.JLAGE 1. GEBRULKTE VERKOOPBOEKJES EN KOOPAKTEN IN 
PARTICULLER BEZIT 

Koopakte 1. Donatie gepasseerd bij Piebe Epkes, huijsman te Spanga, voor 
Stijntje Klaassen, gesterkt met haar man Claas Bouwen te Nijetrijne. 1788. 
Hier wordt de Heerenwech genoemd. Het betreft een schenking van een gegoede 
burger. 
Koopakte 2. Coopbrief voor Claas Bouwen cum suic te Spanga betaald 29-05-
1798. 
De kerk verkoopt een stuk land, de Haule genaamd, om aan opgelegde belasting-
verplichtingen te voldoen. 
Koopakte 3. Expeditie inventaris van de boedel en nalatenschap van Klaas Bou- 
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wen, in leven huijsman te Spanga. 1815. 
Hierin is sprake van Dc Hauwel. 
Koopakte 4. Coopbrief voor Claas Bouwen cum suic te Spanga, geadjudiceert 
07-12-1797, betaald 29-05-1798. 
111cr wordt de lijkweg genoemd. 
Koopakte 5. Konditien en artikelen waaronder de kerkvoogden enige stukjes 
land na trachten te verhuren als volgt, etc. 
Hierin de namen het Kerkeweer, de Akkertjes en de Vossekamp genoemd. 
Koopakte 6. 19 december 1839 verkopen Dirk IJsbrands Oosten en anderen een 
'huizing met stede, tuin en weiland' te Scherpenzeel. 
Her Buitenlant bij de Nije Weg en de voorakkers worden genoemd. 
Koopakte 7. Koopbrief voor Klaas Bouwen, huisman, en Stijntje Kiazen echte-
lieden te Spanga. Zij kopen in mei 1798 van de familie Bomeman 'Zekere huis-
inge, schuure, en Homleger Cum Annexis, staande, en gelegen te Spanga in no. 
10 en drie campjes en twee een tweede akker weideland gelegen in no. 8,9 en 10'. 
Koopakte S. Den 30 sept. 1806 door Klaas Bouwen te Spanga in de verponding 
aangegeven zijn plaats te Spanga. 
Koopakte 9. Coopbrief voor Stijntien Claasen gesterkt met haar man Harmen Ja-
cobs woonende te Nijetrijne. 28 september 1777 dragen Jan Klaasen woonende 
te Spanga en Barteld Claasen te Scherpenzeel drie mad halingen over aan hun 
wster Stijntien Kiaasen. 
V.K.B. I - Publieke verkooping van de zathe en landen 'de Blaauwhof" te 
Spanga, te houden door de notarissen J.M.J. Lis te Wolvega en K. Goner te 
Wommels. 20 september en 2 october 1917. Ten verzoeke van de te Leeuwarden 
gevestigde N.N. 'Stania'. 
V.K.B. II - Verkoop van vastigheden under Munnekeburen, Oldelamer, Oldet-
rijne, Nijetrijne en Spanga. W. van der Meer, notaris te Munnekeburen, zal dins-
dag 13 november 1883, bij voorlopige en dinsdag 27 november a.v. bij eindelijke 
toewijzing, telkens 's voormiddags 11 uur, ten huize van den gefaifleerde Fr.F1. 
Pen te Munnekeburen, publiek verkopen, ten verzoeke van den weledelgestrenge 
Heer Mr. J.W. Sluiter, advokaat en notaris te Zwijndrecht, enige vastigheden in 
11 perceelen. 
V.K.B. III - Publieke verkooping van: een boerenhuizinge met uitmuntende wei-
landen te Spanga onder Slijkenborg, een huis met hooi- en rietlanden te Spanga 
en hooiland de 'Timmermanspolder' aldaar, behoorende tot de boedel van wijien 
de beer Heine Rudolfs van der Lende, te houden door notaris Johs Hessing te 
Woivega mede ten verzoeke van zijn ambtgenoot N. Ottema en A.M. Hartgerink 
beiden te Leeuwarden, op 17 februari en 3 maart 1938. 
V.K.B. IV - Publieke verkooping eener zathe en landen gelegen te Spanga, eigen 
aan den heer H.A. Oosterhof, d.d. 10 en 24 october 1901. 
V.K.B. V - Publieke verkoop voor den heer Ale W. Schaap te Nijetrijne van on- 
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roerende goederen op 26 jan. en 9 febr. 1915 ten huize van de kastelein P.D. de 
Vries te Scherpenzeel. 
V.K.B. VI - Publieke verkooping van hooi- en rietland, gelegen te Scherpenzeel, 
d.d. 19 nov. en 3 dec. 1906. Voor R.H. Schaafsma: Hagen net en water, gelegen 
tussen de Gracht on den straatweg te Scherpenzeel. 
V.K.B. VII - Verkoop eener zathe en landen, strekkende van den straatweg te 01-
detrijne tot bijna aan de Linde met uiterdijk daarbij. Woensdag 25 october 1893. 
V.K.B. VIII - Publieke verkoop voor den hoogwelgeboren heer Mr. J. Hera Sic-
cama van de Harkstede te Hilversum van twee vruchtbare zathen en landen onder 
Nijetrijne op 3 en 17 october 1911. 
V.K.B. IX - Publieke verkoop van verschillende vastigheden, gelegen onder 
Scherpenzeel, Munnekeburen, Spanga on Nijetrijne. 1905. 
V.K.B. X - Publieke verkooping eener zathe en landen en burgerhuizinge te 
Scherpenzeel voor de erven K.P Oosten. 15/29 dec. 1910. 
V.K.B. XI - Publieke verkooping van eene zathe on landen to Munnckeburen aan 
de Langelille en con perceel wei- en hooiland to Schoteruiterdijken aan de Tjon-
ger en van eenige huizen aan de Langelille te Munnekeburen. Op 8 en 22 october 
1931. 
V.K.B. XII - Publieke verkooping van cone zathe en landen to Munnekeburen 
aan de Langelille ten verzoeke van de erven van wijien de weduwe B.P. Oosten 
op 8 en22october 1931. 
V.K.B. XIII - Publieke verkooping van con zathe en landen onder Spanga. Een 
zathe en landen onder Schoteruiterdijken. 1-Iooi- on rietland onder Spanga te hou-
den door notaris J.M.J. van Lis to Wolvega op 15 en 29 maart 1921 ten verzoeke 
van mejuifrouw de wed. U.R. Oosten. 
V.K.B. XIV - Publieke verkooping van vastigheden onder Munnekeburen, 
Scherpenzeel, Spanga en Nijetrijne voor de familie Pen to Munnekeburen door 
de notarissen Van Lis en Rambonnet to Wolvega. Dd. 7 en 21 november 1916. 
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BULAGE 2. KAARTEN 

Kaart 1. Overzicht van De Westhoek(e) van West-Stellingwerf(,lz. 5). 

Kaart 2. Plattegrond van de Grote Veenpoolder van West-Stellingwerf(blz. 7). 

Kaart 3. Kaart nit de Nieuwe Atlas van de provincie Friesland (1849-1859) door 
Wopke Eekhof (blz. 8). 

Kaart 4. D. Bern. Schotanus a Stethnga - Uitbeelding der l4eerlijkheid Friesland 
1718 (Uitgegeven door Francois Halma) (blz. 28). 

Kaart 5. Bemardus Schotanus a Sterringa - De Grietenie van Stellingwerf West 
eynde waer over tegenwoordigh d'E Direk van Baerdt grietman is. ca. 1664 - ko-
pergravure 28 bij 44 cm (bE. 28). 

Kaart 6. Rijksarchief Friesland. Kaartnummer 14177. Schets van de landen en 
naastlegers der drie plaatsen in West-Stellingwerf gelegen zooals bevonden zijn 
in July 1775. Kaart van het gebied tussen Schoterzijl en Slijkenburg met daarop 
aangegeven de eigenaren van de diverse percelen land. Behoort bij familiearchief 
Van Sloterdijck, inv. nr. 71 nr. toegang: 318-33. BE. 101 nr. 71: eigendomstitels 
ea stukken betreffende onroerende goederen van de families Boethoom en Cam-
per in West-Stellingwerf I 8e eeuw (H. 69). 

Kaart 7. RiJksarchief van Overijssel. Kaart van de situatie van de landen achter 
de Kuinre geleegen in 1715. K315 1. Inv. nr. 937 (blz. 70). 

Kaart S. Rijksarchief Friesland, kaartnummer 14178. Situatiekaart van lande-
rijen te Schoterzijl en Slijkenburg ca. 1800. Behoort bij familiearchief Van Sb-
terdijck, inv. nr 71 nr. toegang: 318-33 (blz. 71). 

Kaart 9. Fragment van een kaart met veldnamen nit de '1-Iandschriften, meeren-
deels betrekking hebbende op de taal en gesehiedenis van de Stelbingwerven' van 
S. Lourens (Ca. 1880-1935). Provinciale Bibliotheek fan Fryslân, HS 440 (blz. 73). 
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BLJLAGE 3. ALFABETLSCHE OPSOMMING VAN DE VELDNAMEN 

In deze lijst vindt u een opsomming van de meeste veldnamen die in het book 
voorkomen. In de eerste kolom staat de naam, in de tweede kolom de bladzijde 
waar de naam in het book ter sprake komt, in de derde kolom het dorp waar de 
naam voorkomt, in de vierde kolom de bron waarin de naam is genoemd en in de 
vijfde kolom een omschrijving van de locatie waar de naam voorkomt. 
In de vierde kolom worden - als ze er zijn - ook de namen genoemd van de 
zegslieden die van het bestaan van de veldnaam op de hoogte waren. De 
afkortingen vindt u terug in de afkortingenlijst op blz. 97. Sommige namen 
komen op versehillende bladzijden voor, maar ik heb alleen de bladzijde vermeld 
waar de betreffende veldnaam behandeld wordt. De veldnaam is op die bladzijde 
dan cursiefafgedrukt. Ook kan het zijn dat een veldnaam in meerdere bronnen 
voorkomt, maar ik heb or vanwege de beknoptheid voor gekozen slechts een of 
twee van de bronnen te vermelden. Van veldnamen die nog steeds in de 
volksmond bekend zijn en die ook op recente kaarten voorkomen is geen bron 
vermeld. 

Veldnaam BIz. dorp Bron/informant kadaster/localisering 

De Achterakkers 36 Sz Koopakte 6 

Achterland 39 Spa Flor. Coh. 1858 1858 K.G.O. C 408, 410, 
b1z. 38 463, 469, 472, 2943 

De Achterste 38 Mun V.A.S. nt. 163A en Tussen Tjonger en 
Hellen I 	163B, R. Oosting Gracht, DIa-noord 

Het Achterste 10 Spa Zie Kinderland Nabij de Blauwhof 
Kinderland V.K.B. I 

Do Achterste 39 Spa V.K.B. I 1917 K.G.O. C 3006 on 
Langestreek 7083 deels. Nabij de 

Blauwbof 

De Achterste 17 Ku Recent Buitenlanden achter Ku 
Sleken 

Het Achterweer 37 Sz Oosten 

De Akker(s) 35 Recent AIg. beaming voor land 
tussen boven- en 
binnenweg 



Bet Akkersland 36 Nt V.A.S. or. 53 en  
53A, K. v.d. Weg  

De Akkersvaart 36 Nt V.A.S. u. 53 en  
53A, K. v.d. Weg  

Dc Akkertjes 36 Spa Koopakte 5 Nabij kerkhof in Spanga 

Dc Aldebereli 18 Ku Molhuysen blz. 11 Voormalige burcht Heren 
van Ku in Kuinderbos 

Dc Ale Bakkers 78 Nt VA.S. fir. 40, Brug over de Scheene in 
brogge D. Brouwer. de weg van Nt naar Mun 

De Alenakker 35 Spa VA. S., 	e. 	c M vr. D 
Aan bet Voetpad 

Boer-Oosten 

De Appelhof 35 Sz V.A.S. 	160 nr. 	, Te Sz aan de Gracht; 
D.R. Brouwer 

fruitboomgaard 

Het Ai-rnstok 20 Spa V. A. 	. 	r. 	, S n 50 Ten oosten van de Haute 
F._Kloppenburg  

Dc Bakkers- 31 Mun V. A. 	. 	. Ill, S nr.  Pad van Grintweg naar 
menninge R. Fledderus voetpad vlakbij de kerk 

De Bakkersvaart 31 Man V. A. 	. 	r. 	, S n 	109 Van voetpad naar 
Fain. Kaper Scheene in verlengde 

Bakkersmenninge 

Ban 79 V.K.B. I Aig. benaming voor licht 
vervoerbaar bruggedek 

De Barter, 79 79  Spa nr. 58 Brag over de Domsloot 

Het Bedijkte 47 Ku De Raat-Giljam Polder ten oosten van Ku 
Rondebroek 

Berensdragt 74 Nt V.A.S. nr. 24,  
K. v.d. Weg  

d'Bette 39 Spa Kaart 7(1715) Naam Baerderij. Zie oak 
Ongemaecte Bedde 

De Bielemenning 31 Sz V.A. S. 	. 	, S nr. 99 Pad van Sz naar Gracht / 
R. Jager DIa- mid 

De Binnendijk 53 Man Mat 1989 Slaat langs Tjangerwal 
slaot 
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De Binnenpad- 53 Mun Mo! 1989 Sloot langs bet Voetpad 
sioot 

De Binnenroeden 45 Spa Koopakte 5 

De Binnenweg 53 Mun Mo! 1989 Sloot !angs de Grintweg 
s!oot 

De Bisschop 20 Nt 
V.A.S. nr. 178, 

Land aan de Lindedijk 
65 J. de Boer 

De B!auwhof 50 Spa V.K.B. 1, V.A.S. Boerderij a.d. Linde 
nr. 38, D. Brouwer onder Sib 

Be Bleek 38 Sib T. van der Lende. Weiland midden in Sib 
Recent 

De Bioemkamp 36 Sz Fior. Cob. 1858 Tussen bovenweg en 
b!z. 43 Voetpad 

Dc Bloemkamp 36 Dia V.A.S. nr. 82, Zuideinde Dia 

B. van Dijk  

Boenstap 79 V.K.B. I Aig. benaming v. water- 
stoepje waar me!kgerei 
werd schoongemaakt 

De Bokkesteeg 30 Spa Middendorp 1981 Steeg in Sib !angs bet 
Zij!huis 

Boks!oot 78 Crompvoets Hz. Sloot waariangs turf 
242, 353; De Rnad vervoerd werd 
en Hagen 4243 

Bolde Repen 17 Ku Mo! 1991 b!z. 273- Land in de buiten!anden 
274 achter Ku 

De Boilekampe 35 Spa V.A.S. nr. Si, Land aan de Scheene bij 
F. Kioppenburg Spangctiiie 

Bo!tens Erve 54 Spa Meeuwissen Ic afd. 
nr. 627 

Het Boomtie / de 54 Spa Meeuwissen 2e aid. 
Boompjes nr. 958 

De Bottermaeten 38 Spa Zie Kleyne 
Bottermaete 
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DeBottermaeten 38 Spa Mol 1989 Hz. 103 K.G.O. C970, 971, 973. 
Kaart 2 Zie oak Maden 

Het Boukestok 39 Dia V.A.S. nr. 78, Haag stuk land grenzend 
A. Snijder aan de verveningen op 

Dia-zuid 

Bet Bouw- 78, Nt V.A.S. nr. 182, 
stokkien 93 J. de Doer 

De Brandemeer 48 Man Recent Ligt in Oldelamer 

De Brandpolie 48 Spa V.A.S. nr. 71, Buitendijkse wildernis bij 
D.R. Brouwer Sib aan Statendijk 

Her Brede Weer 37 Spa Benificiaaiboeken 

Brink 58 Spa Koapakte 7 (1798) Zie aok Hornieger 

HetBroggestok 78 Nt V.A.S. nr. 147, 
P. Veenhouwer 

Her Broggestok 78 Nt V.A.S. nr. 143, 
D.J. Brouwer 

Het Broggestak 79 Spa V.A.S. nrs. 25 en 
Land aan de westzijde 

30, N.P. Oosten 
van de Domsioot 

De Brogge van 78 Spa V.A.S. nrs. 25 en 
Drug over de Damslaot 

Lubbert 30, N.P. Oasten 

Het Buitenbroek Oss Recent Tussen Rondebroek en 
Ossenziji 

Her Buiteniand 38 Spa Moi 1989 sooist. Grenzend aan 1858 
nr. 6, Koopakte 6 K.G.O. B733, 735 
(1839)  

Bij Linde 68 Spa Recent Tjonger tussen Schoter- 
ziji en Sib. Zie ook 
Tussenlinde 

De Diekstal 44 Nt V.A.S. nr. 140, Liep af over 5 kaveis tot 
D.R. Brouwer nr. 22A (Karkemeentien) 

De Diekstai 44 Nt V.A.S. nr. 22, Lag op Karkenieentien 
K. v.d. Weg 22A afKarkeweitje 
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DeDijkstallen 44 Spa V.A.S. nr. 5A, Resten van code 
D.R. Brouwer Lindedijken in Spa 

Het Dijkstal 44 Spa V.A.S. nr. 65A, Resten van oude 
R. v.d. Sluis Lindedijken 

Dijkvaart of 52 Sz Dc Raad en Hagen Sloot langs Statendijk 
Dijksloot blz. 43 onder Schoterzijl 

Dc Dokterspolle 47 Ku Kamman In Buitenpolder achter 
Ku 

De Domsloot. 51 Spa Zie kaart 2, Flor. Oost-west op geringe 
Ook: Dompsloot Cob. blz. 37 vele afstand Lindedijk door 

kad gegevens; 
Spa en Nt 

V.A.S. nr. 158, 
DR Brouwer 

Het Dompestuk 52 Spa R. v.d. Lende 

De Draai 79 Nt V.A.S. nr. 152 AIg. benaming voor 
H. Nymeier bruggetje. Ook: brug ten 

oosten v.d. Kerkeweg 
over de Padesloot. Zie 
ook V.K.B. 11, 1883 

De Driemad 40 DIa V.A.S. nr. 131, DIa-noord a.d. Lange- 
J.D. Hoekstra lilleweg 

Driewegsluis 90 Spa Recent 

Dc Droogmakerij 85 Mun V.A.S. nr. 125, Tussen voetpad en 
J.D. Hoekstra Scheene. Ook: alg. 

benaming van polder 

De Droogmakerij 85 Sz V.K.B. XL' V.A.S.  
nr. _49._D._Brouwer  

De Druilen 36 Sz Nor. Cob. 1858 
bIt 42; Mol 1989 
blz. 108: Dreuilen 

Drijfbron 88 Mun V.A.S. nr. 41, Mun ten westen van de 
DR. Brouwer Grintweg 

De Dijksloot 52 Spa V.A.S. nr. 80a, Vaart langs de Statendijk. 
B. van Dijk Sloot am op de 

Nieuwewegsvaart 



Dwarsvaart 74 Nt V.A.S. (geen nu.); 
Verkoopbockjc 
1911 

De Berste Sicken 17 Ku R. van der Lendc Buitenlanden achter Ku 

Dc Eismas polder 84 Spa V.A.S. or. 66, Ten noorden van Gracht 
D.R. Brouwer tegen her Kuunderpad 

Emlairden 18 NOP Moihuyscn blz. ii 
(Emmeloord)  

Dc Endjes 69 Spa V.A.S. nr. 119, Zie ook Statengrond, 
H. Postma Statencndjes 

Fabrieksbuurt 92 DIa V.A.S. or. 118, Buurt bij de zuivcifabrick 
D. Brouwer 

Fabrieksvaart 93 DIa V.A.S. or. 83, Vaart tegenover de 
B. van Dijk zuivelfabriek 

De Grachtkavcl 87 Spa / o.a. Oosten 
Sz 

Dc Gracht 44 div. Oostcn blz. 43 Zie ook Gruff, Oude 
Gracht 

Dc Grachtsluis 75, Mun Veenpoiderrevue Verbindende sluis tussen 
86 1-lclomavaart en Gracht 

Grcthahoeve 54 Nt Recent Benaming v.e. boerderij 
aan de Lindedijk 

De Greverije 75 Spa V.A.S. or. 7, 
D. Brouwer 

De Grifi 45 Spa / Benificiaalboeken Zie ook Oude Gracht 
Sz 

Dc Grintweg 29 Sz Recent Bovenweg in Sz 

De Groote 38 Spa Moi 1989 biz. 102 Sooistede or. 18 1858 

Bottermaet K.G.O. C965,1242, 
2901; Zie ook Maden, 
Macden, Bottermaet 

Do Grote 38 Dia V.A.S. or. 124, Hock Tjonger en 
(Jiterdijken 	I J.D. Hoekstra Helomavaart 
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Dc Grote 85 Spa R. van der Lende Am de oostkant van de 
Droogmakerij Pieter Stuyvesantweg 

Haag, Hagen 76 V.K.B. VI Alg. benaming voor 
overgebleven veenstrook 

Boerderij 54 Spa V.A.S. nr. 171, Bij Sib nan de zeedijk 
Haersveld S. de Boer 

Dc l4alingen 72 Ot Koopakte 9(1777) Oldetrijne 

Hannemakers- 42 Spa Mol 1991 blz. 272 Nabij StNicolaashoeve 
camp, Hanne- in Nije Spange 
makers Kamp 

Hardewindstukje 39 DIa V.A.S. nr. 134, 
J.D. Hoekstra 

De Hauie 29 Spa Koopakte 1798 Gedeelte v.d. bovenweg 
(Spangahoekweg) in Spa 
bij de brug (Spangetille) 

De Haulerakkers 36 Spa V.A.S. nr. 52, Ten westen v.d. boven- 
DR. Brouwer; weg na de Spangetiile. 
Naarding Zie ook Ouweiakkers 

Dc Hauwel 29 Spa Koopakte 3(1815) Zie Dc Haule 

Dc Heerenwech 27 Spa Koopakte 1(1788) Boven- of buitenweg in 
Spa (Spangahoekweg) 

De HeIlen 38 Man V.K.B. XII 1920 K.G.O. sectie C, 
nrs. 5635, 5636, 2271, 
2270, 2256 en 2257. ged. 
nrs. 

Dc Helomavaart 87 Mun / Sinds 1774 Zie ook Jonkcrsvaart 
Nt 

Dc Hooiweide 34 Nt V.A.S. nr. 138, Ook: aig. benaming voor 
D.J. Brouwer land dat i.h. vooijaar 

werd voorgeweid en U. 
najaar nagras opleverde 

De Hoopstede 60 Nt V.K.B. V 1920 K.G.O. sectie B, 
nrs. 961 en 1121 
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Dc Hoopstede 60 Mun V.K.B. V 1920 K.G.O. sectie C, 
nrs. 7427 en 7366 

Hornleger 58 Spa Koopakte 7 Zie ook Brink 

De Houwel 29 Spa V.A.S. nr. 37, Zie Dc Hanle 
D.R. Brouwer 

De Jister 38 Spa V.A.S. nr. IA, AIg. benarning voor 
D. Brouwer stukje land bij boerderij 

voor melken van kocien 

De Jodepolder 84 Mun V.A.S. nr. 107, Van Gracht tot voetpad 
Earn. Kaper 

Jonkersvaart 87 De Raad en Hagen Andere benarning van 
1-lelomavaart 

1-let Kalverhoekje 35 DIa V.A.S. nr. 130, Aan de Langelilleweg 
J.D. Hoekstra 

Dc Kamp(en) 35, div. Ten Hove blz. 27 AIg. benaming voor land 
42 tussen voetpad en 

bovenweg. Bijv. Mun 
V.A.S nr. 112 

Het KanaaI 88 Ku Recent Kanaal langs dijk van Sib 
naar Ku 

Het Karkeland 20 Nt V.A.S. nr. 23, Van de weg in Nt tot de 
K. v.d. Weg Lindedijk 

De Karke- 20, ot V.A.S. nr. 18, 
Am de oostzijde van de 

meenthe / Het 44 W. Pen; V.A.S. Rottige Meente 
Karkemeentien nr. 22, K. v.d. Weg  

Het Karkeweitje 24 Nt V.A.S. nr. 22, Zie Karkemeentien 
K. v.d. Weg  

Het Karkeweitje 19 Spa V.A.S. nr. 159, 
D.R. Brouwer 

Keet 75 div. Veenpolderrevue AIg. benarning v. verbiijf 
van seizoenarbeiders in 
de veenderijen 
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Dc Kemmcvaart 74 Sz V.A.S. nr. 100, Liep vanafbovenweg 
R. Jager (Grintweg) naar Gracht 

Kemme's Gaff en 74 Spa V.A.S. nr. 68, Ten noorden van de 
R. v.d. Sluis Gracht 

Dc Kerkemate 20 Nt V.A.S. nr. 45, 
Naam nit oud 
verkoopboekje 

Her Kerkepad 19 Mun V.A.S. nr. 104, Van Mun naar Dia-noord 
Fam. Kaper  

Dc Kerkepolder 19 Mun V.A.S. nr. 105, Tussen bovenweg en 
Fam. Kaper Gracht, tegen Kerkepad 

Net Kerkeweer 36 Spa koopakte 5 In de hoevestrook die 
oorspronkelijk eigendom 
was van de kerk te Spa 

Dc Kerkeweg 19, Mun V.A.S. nr. 117, Weg van Mun naar Dia, 
27 D.R. Brouwer zie ook Zwarte Diek 

Veenpolderevue 

Her Kerkhofstuk 20 Nt V.A.S. nr. 16, Aebter een boerderij, 
K. v.d. Weg noordzijde Padsloot 

De Kevietepolle 47 Ku V.A.S. Spa nr. 174, Aan de zeedijk tussen Sib 
D.R. Brouwer en Ku 

Kiclspitten 76 V.K.B. VII Scheidingssloot 

Her Kinderland 9, Spa Don deel 2 R1393; Nabij de Blauwhof 
43 V.K.B. I; Dc Graaf; 

T. van der Lende 

De Klcyne 38 Spa Mol 1989 blz. 102 1858 K.G.O. C968, 969, 
Botterrnaete 1009, 1240, C1241; Zie 

ook maden 

De Kleine 85 Spa R. van der Lende Aan de oostkant van de 
Droogmakerij Pieter Stuyvesantweg 

Dc Kleine Linde 89 Nt V.A.S. nrs. 44 en Zie ook Kromme Rakken, 
44a Overhaeken 

De Kleine 38 DIa V.A.S. nr. 123, Aan Langelilleweg bij de 
Uiterdijken  J.D. Hoekstra Tjongerbrug 
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Her Klooster 19 Ku V.A.S. nr. 159, Buurtschap in Her 
D.R. Brouwer Rondebroek 

De Kloosterdijk 19 Ku Recent Zuidelijke Lindedijk in 
Rondebroek 

Her Kloosterland 18 Man V.A.S. nr. 114, Tussen voetpad en 
Tj. Sijtsma bovenweg 

De Kloosterplaats 18 Mon V.A.S. nr. 115, Te Man ann de bovenweg 
R. Fledderus 

De Koekoek 53 Spa V.A.S. nr. 13 en 15, Scherpe bocht in Linde 
D. Brouwer 

tegover de ziji in de 
Wetering 

Dc Koekoelcviere 53 Spa V.A.S. nrs. 13 en Land bij de Koekoek 
15, D. Brouwer 

Koesveld, Coes- 
69 Spa Kaart 8 Boerderij tussen 

veld, Coetsveld, Stuyvesantweg en Nije 
De Koessies, weg vlakbij Statendijk 
Roersveld 

De }Colk 41 Spa V.K.B. III (1937) Naast de Blaawhof 

De Kolk 49 Nt V.A.S. nr. 149, 
D.R. Brouwer 

De KoIk 49 Spa V.A.S. nr. 148, 
D.R. Brouwer 

Kornmeren 75 DIa V.A.S. nr. 133, 
Gekiag land J.D. Hoekstra 

Dc Kop 32 Spa V.A.S. nr. 43, Aan de Scheene 
D. Brouwer 

De Kortelingen 36 Mon, V.A.S. nr. 150, 
Nt DR. Brouwer; 

Flor. Coh. 1858 

Kragge 76 Vreugdenhil blz. 32 AIg. benaming voor 
moeras met net 

DeKranekanip 42 Sz 

i 

Flor. coh. 1858 K.G.O. 1858 C2526 

I blz. 51 
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Kromme Linde 67 Ku Lantinga Aansluitend op her 
Scheepsdiep 

De Kromme 53, Nt V.A.S. nrs. 44 en Stuk Linde tussen twee 
Rakken 89 44a, D. Brouwer; lussen 

Kurt 5 

De Kromme 51 Mun Jonker 1996 Deel van de Scheene 
Scheene 

Kuynre 18 Ku Molhuysen blz. 11 

Het Kuinderdiep 67 Ku Recent Zie Rechtediep 

De Kuinder Polle 47 DIa V.A.S. nr. 157, Rietpolder binnen 
R. v.d. Sluis Tjongerarm op DIa-mid 

Het Kuunderpad 32 Spa V.A.S. nr. 43, Van 5Th via de B!auwhof 
D. Brouwer naar de weg in Spa 

Kunren 14 O.B.S.IJ. 1 nr. 444 
b!z. 397 

Dc Lage Sleken 17 Ku R. van der Lende Buiten!anden achter Ku 

De Lamers 12 Spa V.A.S. nr. 165, Flock Nijeweg/Gracht 
J. Fleer 

De Lampen- Nt V.A. S. nrs. 18 en Brug over de  
brogge, Brugje 78' 176, K. v.d. Weg Lampenvaart 
van Lampe 

De Lampenpolder 74 Nt 18 Lag bij de Lampenvaart 
 

De Lampenvaart 74 Nt V.A.S. nr. 17, Van Pieter Stuyvesant- 
K. v.d. Weg weg naar de Scheene 

Lammerbrucke 11 O.B.S.U. I nr. 444 
blz. 397 

Langelille 12- Mun Schotanus 1664 Zuidoostoever van de 
13  Tjonger 

De Lange 31 Nt V.A.S. nr. 181, 
Menning J. de Boer 

De Lange 32 Spa V.A.S. nr. 169, Tussen de Gracht en de 
Planken S. de Boer zeedijk 
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DeLangeVijfe 41 Nt V.A.S. at. 184, 
J. de Boer 

Het Leege Landt 38 Spa Mol 1989 blz. 100 1858 K.G.O. B795, 796, 
807-808a, 891 

Dc Lemsterweg 94 Mun Recent Asfaitweg langs de 
Helomavaart in Mun 

Lende/Linde 12 div. recent 

Lendezathe 54 Spa  Am de Lindedijk in Spa 

Het Lichtestolc 39 Spa V.A.S. nr. 28, 
N.P. Oosten 

De Lichthorst- 84 Spa V.A.S. or. 67, Halverwege de weg Spa 
polder D.R. Brouwer en Gracht ad. westzijde 

v. h. Kuunderpad 

De Lindedijk 43- Spa / Recent Noordelijke Lindedijk 
44 Nt 

De Lijkvaart 19, Mun V.A.S. ms. 103 en Liep van bovenweg naar 
14 104, fam. Kaper Gracht naast Speelmans- 

__________________  polder 

De Lijkvaart 32, Sz V.A.S. or. 100, Lijkvaart of Kemmevaart 
74 R. Jager van Weg naar Gracht 

Dc Lijkweg 32 Spa Koopakte 4 (1798) Gedeelte binnenweg bij 
her kerkhof 

Linthorst Homan 90 Spa Recent Nieuwe sluis ter 
sluis vervanging van de 

Driewegsluis. Zic daar. 

Het Lombok 75 Spa V.A.S. or. 65, Ic Spa ann Gracht ann de 
R. v.d. Sluis zuidkant waar zich een 

haakse bocht bevindt. 
Oak ann de noordkant. 

De Loot 63 Spa Flor. Coh. 1858 1858 K.G.O. B 654 
blz. 39 

DeMaadsloot 38 Nt Flor.Coh. 1858 1858 K.G.O. B411,414, 
blz.32 418 
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't Mad 40 Mon V.A.S. or. 128, Achter her voetpad 
J.D. Fjoekstra 

De Maeden 38 Spa Mo! 1989 b!z. 102 Zie Groote Bottermaet 

Dc Magere 41 Sr VA.S. nrs. 12a en Te Sr tussen weg en 
Zeuven 12b, D. Brouwer Gracht. Roger !iggend, 

niet verveend. 

De Marktweg 94 Spa Recent Weg tussen Spa en 
Ossenrijl 

De Mate 20 Nt Zie Kerkemate Nt Zie Kerkemate Nt 

Het Meentestuck 62 Spa Mol 1989 blr. 103 o.a. 1858 K.G.O. C970, 
971, 973; Zie ook 
Bottennaeten 

Meine Ales stok 39 DIa V.A.S. or. 86, DIa-noord 
J. Hoekstra 

De Menninge 30 Nt V.A.S. nr.19, Menning: aig. benaming 
K. v.d. Weg voor pad van bovenweg 

naar boerderijen aan de 
binnenweg 

Dc Meulestee 87 D!a V.A.S. or. 88, In Dia-noord even ten 
J. I-Ioekstra zuiden van her wiede v.d. 

Tjonger 

Het Meulestok 88 Nt V.A.S. or. 141, Aan de Lindedijk 
D.J. Brouwer 

De Meulestreek 85 Spa R. van der Lende Smal stuk land langs de 
oostkant van de Pieter 
Stuyvesantweg 

De Meu!evaart 87 DIa V.A.S. or. 185, Noordeinde Dia tussen 
H. Dijkstra Gracht en Tjonger 

De Meulewal 88 Mun V.A.S. or. 106, Voetpad en fietspad van 
Fam. Kaper Voetpad naar Scheene 

Het Middelste 10 Spa ZieKinderland; 

Kinderland 

De Midde!ste 17 Ku T. van der Lende Buitenlanden achter Ku 
Sleken 
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De Moiendijk 69, Spa Kaart VKB XIII; 
88 Ook genoemd in 

V.A.S. nt 27 

Dc Molensloot 69 Spa Kaart bijiage 3 

MonikeKuynre 18 Moihuysen blz. II 
Lag in SteIlingwert 
exacte ligging onbekend 

Moniken Camp 16 Spa Mol 1991 biz. 272 Zie Munnekamp 

Munnekamp 16 Spa Flor. Coh. 1858 1858 K.G.O. 3092 
blz. 38 soolstede 18 

Munnekeburen 7, Mon div. vormen v.d. 
13, naam: zie biz. 13 
22 

Munniken camp 16, Spa Mo! 1989 blz. 302 Dc soolstede nr. 18 waar 
17 deze camp toe behoorde 

lag 1858 K.G.O. C 967, 
973, 1010-1012 

Nieuwe Kanaal 88 Ku Sinds 1843 Kanaal langs dijk tussen 
Ku on Sib 

Nieuwe of 88 Ot 
Provinciale 
Lindedijk  

Dc Nieuweweg 32 Spa / Dc Raad Hagen Weg op de grens tussen 
(Nije Weg) Sz blz. 45, Tolweg Sz en Spa van Schotertiji 

naar de Overtoom 

Dc Nieuwewcgs- 15 Spa V.A.S. nr. 169, 
brug S. de Hoer 

Nieuwewegsvaart 52 Spa V.A.S. nr. 80b, Vaart langs de Nijeweg 
D. Brouwer 

Nieuwe Vaart 74 Nt V.A.S. (geen nr); 
Uit verkoopboekje 
1901 

Notarisstuk 39 Nt V.A.S. nr. 145, TeNt aan de Lindedijk 
D.J. Brouwer 

Nova Trinda 54 	1  Nt Recent Boerderij ad. Lindedijk 
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De Nije Spange 43 Spa eNY Zie Ny Spangen 
Spangen 

Nijetrijne 7, Nt Div. vormen v.d. 
13, naam,zieblz. 13 
21 

Die Ny Spangen 42 Spa Mol 1991 blz. 272 Spa aan de Statendijk 

Oldedijcksloot 44 Nt Flor. Coh. 1858 Grenzend aan soolst. nr  6. 
blz. 32; Mo! 1989 1858 K.G.O. B733, 735 

Olde Johannes- 53 Mon V.A.S. nr. 187, 
sloot D.R. Brouwer 

Oldelamer 12- 
13 

De Olde 38 Spa J. Don deel 2 Nabij Kinderland 
Maetsloet R1393 

Dc Olde Padsloot 27 Spa V.A.S. nr. 34 Ze!fde ais Padsloot 

De Olde Vaart 74 Nt V.A.S. nr. 144, Vaart op de grens van Nt 
D.R. Brouwer en Spa 

De Olde Wech 33 Spa Benificlualboeken 8ovenweg in Spa/Sz 

De Olde Weide 34 DIa V.A.S. nr. 77, Aig. benaming in oude 
A. Snijder weidesysteem 

De Olde Weide 34 Mon V.A.S. nr. 126, 
J.D. Hoekstra 

De Olde Weide 34 Spa V.A.S. nr. 1, 

DR Brouwer 

De Olde Weide 34 Nt V.A.S. nr. 137, 
D.J. Brouwer 

De Ommersioot 52 Spa Meeuwissen 2e afd. 
nrs. 954/ 955; Mo! 
1989 biz. 103 

Bet Ongemaecte 38 Spa Wumkes di. I  Naani van een boerderij; 

Bedde zie ook d Bette 

Dc Ongerneten 29 Spa/ Meeuwissen 2e afd. Bovenweg in SpaISz 
Oudeweg I Sz 	I nr. 932 
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Dc Onweers- 39 Nt V.A.S. nr. 177 In Nt de binnenhoek van 
hoeke 'de Grate Lust.  

Dc Opgrachte 45 Spa V.A.S. nr. 110, Vanafde hoek bij 
D. Brouwer Lombok tot de bovenweg 

Dc Opslag 61 Nt V.A.S. nr. 59, To. Ossenzijligersloot 
D.R. Brouwer buitendijks 

Dc Opslag 61 Spa V.A.S. nr. 26, 
N.P Oosten 

Ore (Uric) 18 NOP Molhuysen blz. II 

Her Osseland 82 Spa V.A.S. nr. 69, Van Statendijk naar 
R. v.d. Sluls Gracht op de plaats van 

de Stuyvesantweg 

Dc Ossepo!der 82 Spa V.A.S. nr. 164, Nabij de Gracht tegen de 
J. Fleer Stuyvesantweg 

Dc Ossepolder 82 Sz 
V.A.S. nrs. 76 en 
155, R. Jager  

De Ossevaart 83 Sz V.A.S. nrs. 76 en 
155, R. Jager  

De Oude Gracht 45 Sz  V.K.B. XII. bijiage 
boek Oosten. 

Oude Linde 11 O.B.S.U. I nr. 444 
b!z. 397 

De Oude Meer, 53 Mun V.A.S. nr. 135, J.D. Resten van een oud meer 
de Meer, de Hoekstra; V.A.S. 

Meertjes nr. 146, J. 1-leida 

Dc Oude polder 84 Mun V.K.B. XII Lag vlakbij de Hellen; 
1920 K.G.O. sectie C nrs 
5635, 5636, 2271, 2270 
Gedeelte v.d. nrs. de 
Hellen 

Dc Oudeweg 29 S pa M. eeuwissen 2e afd Bovenweg in Sp/Sz; zie 
nr. 932; oak De Haule, 
Benificiaalboeken: Spangahoekweg, 
'den Olden Wech' Grintweg, Heerenwech 
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De Oude Weide 34 DIa V.K.B. XI KG.S.J. sectie D. nr. 
5756 

De Ouwel 29 Spa V.A.S. nr. 37, Zie ]De Haule 
D.R. Brouwer 

De Ouweiakkers 36 Spa V.A.S. nr. 52, DR. Zie Haulerakkers 
Brouwer; Naarding 

De Overhaeken 53 Nt V.A.S. nrs. 44 en Andere benaming Krom- 
44a 

me Rakken. Recht stuk 
tussen 2 bochten in Linde 

De Overtoom 33, Spa Kaartnr. I en 6; Grens Spa en Sz aan 
63 V.A.S. nr. 36 Oudeweg (Spanga- 

_________________  hoekweg en Grintweg) 

De Overzet 61, Nt V.A.S. nrs. 59 en 
Zie ook Nt Dc Opsiag 

80 IA, D.R. Brouwer 

De Overzet 61 Spa V.A.S. nr. 75, Haiverwege de Statendijk 
D.R. Brouwer naar boerderij in 

Kuinderpolder 

De Paardekoppen 36 Nt 53 Zie ook Akkers!and 
 

De Pachtweide 69 Spa V.A.S. nr. 60, Ten westen van Sib 
R. v.d. Siuls 

De Padesloot 27 Nt V.A.S. nr. 16 Liep door Nt 

De Padewal 32 Nt V.A.S. nr. 20, Van her Kerkhofstuk naar 
K. v.d. Weg de Scheene 

De Padsloot 27, Spa/ Spa V.A.S. nr. 34, Liep door Spa, Sz en 
53 Man D. Brouwer Mun 

Het Pad zonder 32 Spa V.A.S. nr. 70, 
naam R. v.d. Sluis 

De Panden van de 90 div. Beckman herste, tweede, derde en 
Linde vierde pand 

Penningenhure 40 DIa Molhuysen blz. II Erf te Oosterzee 

Petgat 76 Crompvoets blz. Mg. benaming voor 
286 moeras met net 
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Pier Christiaan- 90 Lem De Raad en Hagen, Kanaal van Tjeukemeer 
sloot inventaris Veen- naar Tjonger 

polder Echten 

Pieter 93 Spa / Aange!egd in 1956 Weg van Ku naar 
Stuyvesantweg Nt Wolvega 

Het Pynckeland 35, Spa Meeuwissen 2e afd. Vlakbij Ommersloot 
52 nr. 955 

De Pirk 38 Ku/ Kroes/HoI Ook we! Perk, Pierik. Zie 
- Sib ook Varkenspirk 

Het Poepestok 75 Spa V.A.S. nr., Am de Nicuweweg, 
S de Boer tussen Gracht on Sz 

De Polle 48 Dia V.A.S. or. 89, Achtergemaal te Dia; a!g 

S. Kok benaming van 
boerenerven 

De Polle 54, Spa Naarn van boerderij a/d 
47 Lindedijk 

Prildcenoord 51 Ku De Graaf Boerderij in Rondebroek  
am de K!oosterdijk 

Het Rak 53 DIa V.A.S. or. 79, Becht in Tjonger Dia- 
A. Snijder mid 

Het Rechtediep 68 Ku Zie ook Kuinderdiep 

De Reed 30, div. Recent Mg. benarning voor pad 
31 van bovenweg naar de 

boerderijen am voetpad 
en Lindedijk 

Ribbe 77 Crompvoetsbiz. Aig. benaming voor veen- 
239  of iegakker 

De Rietpolder 82 Nt V.K.B. V1!1; 1920 K.G.O. 703 en 704 
V.A.S. or. 42, D. 
Brouwer 

De Rings!oot 69 Spa kaart 2 Liep langs do 
Statenendjes 
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Dc Ringvaart of 86 Mun / V.A.S. Mon 108a/ Loopt parallel aan de 
Ringsloot Nt 108b, P. Brouwer; Helomavaart van Linde 

Dc Rand en Hagen, tot Tjonger 
nr. 236 

De Roeden 41 Spa V.K.B. III 1937 K.G.O. sectie C, 
7350(1099, 7351 on 
4756 deels) 

De Roeden 41 Spa VA.S. nr. 4, Langs Lindedijk 
P. Brouwer 

De Roeden 41 Nt V.K.B. VIII Langs Lindedijk 

De Roedens 41 Spa V.A.S. nr. 31, Aan de Lindedijk 
N.P. Oosten 

Dc Roeder 41 Nt V.A.S. nT 48, Aan de Lindedijk 
D. Brouwer 

Her Rondebroek 19 Ku Recent Achter Ku 

De Rottige 63 Nt V.A.S. nr. 156, 
Meente DR. Brouwer 

De Ruiterspolder 82 Nt V.A.S. nr. 151, 

P. Brouwer 

Rutherilcsdole 11 O.B.S.U. I nr. 444 Ligging onbekend 

Hz. 397 

De Schapepolder 84 Spa V.A.S. nr. 29, 
N.P. Oosten 

De Schapepolder 83 Sz V.A.S. nr. 167, 
J. Fleer 

Dc Scheene SI Spa/ Recent 
NO 
Man 

Het Scheenepad 94 Man Recent Fietspad van Scheene 
naar J-Ielomavaart 

De Scheenesluis 86 Mon Veenpolderrevue Sluis tussen Scheene en 
I-Ielomavaart 
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Seheepsdiep 68 Ku Lantinga Havengeul in Ku 

De Scheltinga- 84 Mun V.K.B. XII 1920 K.G.O. sectie C, 
polder of Sz nrs. 4509, 4574, 4575, 

5585 

Scherpenzeel 23 Sz Voor div. voimen 
v. d. naam zie blz. 
13 

Schimmelgraverij 75 Sz V.A.S. geen or., J. 
Doornveld. 

Het Scholeland 57 Spa Flor. Cob. 1858 Bij kerkhof te Spa, zie 
ook Skoeleakker 

Dc Schotanus- 82 Nt V.A.S. in-. 42, 
polder D. Brouwer 

Schotenijl 18, Sz Div. bronnen; 

86 Middendorp 

Schoteruiter- 18 DIa Zie kaart 6 In Lemsterland aan de 
dijken oever van de Tjonger 

Schutstal/ 61 Spa Beneficiaalboeken; 

Schutenstal Don deel 2 R 340 

Siberie 75 Sz V.A.S. or. 175, 
N. Brouwer 

Sint Nicolaas- 70 Spa Recent 
hoeve 

Dc Si oertepolle 47 Ku Karnrnan In Buitenpolder achter 
Ku 

Dc Skoeleakker 57 S VA. S. S. nrs. 93 en Zie Scholeland 
94, D. Brouwer 

De Skoclekampe 57 S pa V.A.S. nrs. 93 en Zie Scholeland / 
94, D. Brouwer Skoelcakker 

't Slangcbosje 29 Spa V.A.S. or. 98, Aan her begin van De 
D.R. Brouwer Haule 

Dc Sleep 48 DIa V.A.S. or. 129, Brede keerwal tussen 
J.D. Hockstra twee polders 
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Dc Sleep 48 Ku Recent Oude zeedijk achter Ku 

De Siegge 77 Spa / 
V.K.B. VII; 

Mg. benaming voor een 
Els Els V.A.S. nr. 84, sloot 

Dhr. Kastelein 

De Sicken 17 Ku Don deei 2 R340 Buitenpoider achter Ku 

De Sieyken 1 	17 Ku I Zie Sieken Zie Sicken 

Slikenborch 17 Spa Mol 1991 blz. Dorp op punt waar 
273/274 Tjonger en Linde 

samenkomen 

Siijkenburg 17 Spa Recent 

De Smaiie 31 Spa V.A.S. nr. 6, 
Menninge D. Brouwer 

Sonnevanck 54 Spa R. v.d. Lende Naam van boenierij in de 
jaren dertig 

Spanga 23 Spa Div. vormen v.d. 
naam,ziebiz. 13 

De Spangebrogge 79 Spa V.A.S. nr. 55, Zie ook Spangetiiie 
Mcvi. Dc Boer- 
Oosten 

Dc Spangahoek- 29 Spa Recent Bovenweg in Spa 
weg 

Dc Spange(r)tiiie 79 Spa V.A.S. nr. 39, Brug over de Scheene in 
D. Brouwer de bovenweg 

Dc Spanger- 51 Spa V.K.B. IV; 1901 K.G.O. sectie B nr. 
wetering Meeuwissen 2e afd, 13332 

nrs. 956 / 957; 
V.A.S. nr. 14. 
D. Brouwer 

De Speeimans- 84 Mun V.A.S. nr. 102, Tegen de 80 mad van de 
polder Fam Kaper Grintweg tot de Gracht 

Het Spittestok 78 Nt V.A.S. nr. 180, Lag achter her 
J. de Boer Bouwstokkien (spitten 

steken is turf steken) 
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Her Spoolchekke 74 DIa V.A.S. nr. 186, Te DIa aan her 
H. Dijkstra noordeinde v.d. Gracht 

De Spraopolle 48 Spa V.A.S. nr. 120, Zie ook Naarding 
H. Postma 

Dc Stalmade 37 Spa Benificianiboeken 

Standweide 34 div. zie Olde Weide Andere benaming voor 
Olde of Oude weide 

Dc Stap 79 V.K.B. I Mg. benaming voor 
waterstoepje 

De Statendijk 67 Spa Recent Tussen Sib en Schoterzijl 

De Statenendjes. 68 Spa V.A.S. nr. 119, Langs de Statendijk, zie 
Ook: de Endjes H. Postma, nr. 170, Statengrond 

S. de Boer 

De Statengrond 1 68 Spa I Icaart 2 Langs de Statendijk 

Dc Steenwijker 39 Spa V.A.S. nr. 166, Te Spa aan de Nijcweg 
I. Fleer 

Stekelenburg 18 DIa V.A.S. nr. 123 Camping aan Lange- 
lillieweg bij Tjongerbrug. 
Zie ook Kleine Uiter- 

__________________  dij ken 

Her Stuk met dc 19 Mon V.A.S. nr. 127, 
steenen J.D. Hockstra 

Stukje van Raring 39 Dia V.A.S. nr. 91, SIuk land grenzend aan 
S. Kok de Turfvaart 

Dc Tachtigrnad 40 Mon V.K.B. IX; V.A.S. 
nr. 101, fam. Kaper  

Het Tenteperceel 75 DIa V.A.S. nr. 85, Tent(e) is aig. benaming 
B. van Dijk voor huisjc ye. veen- 

arbeider 

De Tentepollc 75 Nt V.A.S. nr. 21, No naam Schuur 
K. v.d. Weg Staatsbosbeheer 

Het Timmer- 82 DIa V.A.S. nr. 81, 
mansland B. van Dijk  
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De Timniermans- 82 Spa V.K.B. III 1937 K.G.O. sectie C or. 
polder 8175 

t Tja!Iegat 74 Sz VA.S. or. 57, Te Sz achter her Voetpad. 
P.R. Brouwer IJsbaan 

De Tjonger 14 Sz / Recent Taaigrens 
Mun 

De Tjongerwal 53 DIa Mo! 1989 

Het Tjonger- 90 Recent Middenloop van de 
kanaal Tjonger 

Tochtsloot 78 div. Dc Raad en Hagen Hoofdafvoers!oot die bet 
po!derwater naar een sluis 
voert 

Het Tolhuis 33 Spa Mo! 1989 Bij Overtoom Spa 

De To!weg 33 Spa / De Rand en Hagen Andere benaming voor 
- Sz b1z.45 Nieuweweg 

Trekgat 77 Crompvoets b!z. Waterp!as door veen- 
239 en 287 afgraving ontstaan 

Dc Trekkerij 75 div. Veenpolderrevue A!g. benaming voor 
stukken land die worden 
uitgeveend 

Het Tuthluisje 72 DIa V.A.S. or. 87, 
B. van Dijk  

De Turfvaart 72 Ha V.A.S. nr. 90, Achter de boerderij van 
S. Kok Kok v.a. de weg naar de 

achteruit ge!egen 
veenderijen van vroeger 

De Tussenlinde 67, Spa Middendorp 1981 P!aats waar Linde vroe- 
88 ger door Sib stroomde 

DeTweemad 40 Nt V.A.S.nrs. 183,47, 
J. de Boer 

De Tweemad 40 Spa V.A.S. or. 8, 
D. Brouwer 

De Uiterdijk 38 Nt V.A.S. or. 142, Nt ann de Linde, buiten- 
D.J. Brouwer dijks strookje grond 
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Dc Uitcrdijken 38 Spa? Mo! 1989 soolst. 1858 K.G.O. B733, 735 
Nt? nr6 

Uppen Broek 62 Ku Mo!huijsen b!z. 52 In her Rondebroek nan de 
never van de Linde 

Dc Utterdiek 38 Spa V.A.S. nr. 72, V!akbij S!b 
D.R. Brouwer 

Dc Utterdiek 38 Nt V.A.S. nrs. 44,44a Weiland bij Kromme 
55, Rakkcn 
89 

De Vaart van 45 Sz V.A.S. nr. 154, Liep in Sz ten oosten van 
Albert Schaap -  H. Nymeier de kerk 
Her Vaartstok 62 Spa V.AS. nr. 61, 

R. v.d. Sluis 

Vaart van Ouwe 74 Man V.A.S. nr. 153, Oude Turftaart van Weg 
Thijs H. Nijmeier tot Gracbt 

Het Varkens- 35 Sz V.A.S. nr. 96, War lagere zandgrond 
kaarnpien  v.d. Vegt  

De Varkenspirk 38 Sib V.K.B. IX en X Zia ook Pirk 

Café de 33 Spa Naam van café op de 
Veebandel grens van Sz en Spa 

Veenhuizen 18 Ku Molhuysen b!z. ii Buitenianden achtcr Ku 
(Vene)  

Dc Veenpo!der- 87 Mun / V.A.S. Mun nrs. Dijk tussen Ringvaart en 
dijk of Veendijk Nt 108a, iOSb, D. Heiomavaart 

Brouwer 

t Verbrande Land 93 Mun V.A.S. nr. 116, Langs de Kerkeweg van 
Tj. Sijtsma Grintweg tot Gracht 

Dc Viermad 40 Din V.A.S. nr. 132, Am de Lange!illeweg 
J.D. Hoekstra 

Dc Viermad 40 Mun V.A.S. nr. 122, Aan de Kerkeweg achter 
J.D. Hoekstra bet voetpad 

Dc Viermad 40 Spa V.A.S. nr. 5, Achter de Roeden 
D. Brouwer 
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Het Voetpad 27 div. Recent Binnenweg door Sz, Spa 
Mon en voetpad door Nt 

De Vander 79 V.K.B. 111883 AIg. benaming voor 
bruggctje 

Dc Voorakkers 36 Sz Koopakte 6 Am bet voetpad 

De Voorste 38 Man V.A.S- nrs. 163A, Zie ook Dc Hellen 
licHen 1638, R. Oostrng 

Het Voorste 10 Spa Zie Icinderland; Nabij Blauwhof 
Kinderland V.K.B.  

Dc Voorste 39 Spa V.K.B. 1 1917 K.G.O. C 675 en 
Langestreek  676 deels en 7083 deels 

Het Voorweer 37 Sz Oosten blz. 41 

Dc Voorste 17 Ku Buitenlanden achter Ku 
Sicken 

De Vijt'dehalf 41 Nt V.A.S. or. 46, TeNt ann de Lindedijk 
D. Brouwer 

Dc Vossekamp 36 Spa Koopakte 5 

Dc Vijfiuiad 40 Man V.A.S. or. 121, op de hock van Kerke- 
J.D. Hoekstra weg en Grintweg 

De Vijfinad 40 Spa V.A.S. or. 2 

Het Weer, Dc 37 Spa Flor. Coh. 1858; AIg. benaming voor land 
weren '' tussen bovenweg en 

Mew. Dc Boer-  Linde 
Oosten 

Dc Wegsioot 29, Spa / V.A.S. or. 35, Liep door Spa, Sz, Man 
53 Man D. Brouwer; langs bovenweg 

Mol 1989 

Hut Weitje 39 Spa V.A.S. or. 96, VIak tegen her Kerkhof 
amde wcstzijde 

D. Brouwer 

Welna hoeve 54 Sz Op recente kaartcn Am de Grintweg in Sz 

De Westhoek 41 Nt V.A.S. nr. 179, Ligt naast de Vijfdehalf 
J. de Boer 
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De Weteringe- 51 Spa Benificiaalboeken Zie Spangerwetering 
walk 

Her Weverslant 39 Spa Mol 1989 soo!stede 1858 K.G.O. C 2933- 
or. 33 b1z. 104 3036 

Wibernessate 11 O.B.S.U. I or. 444 Ligging onbekend 
blz. 397 

Her Wiede 40 Mori V.A.S. nr. 101, Lag midden in de 
Fam. Kuper Tachtigmad 

Wyberga 9 Ku Mo! 1991 blz. 273- Dorp in buitenlanden 
74 achter Ku 

Her Wiede Gat 74 Spa V.A.S. nrs. 169, Lag tussen Plater 
168, S. de Doer St11yVesaIWeg en Nije- 

________________  weg t. zuiden v.d. Gracht 

Her Wiede van de 51 DIa V.A.S. nr. 88, 
Tjonger J. Hoekstra 

Wiegerde 84 D!a V.A.S. or. 162, Tetflaindehoek 
Ruiterspolder -  S. Kok Kerkeweg-Gracht 

Dc Worstdijk 39 Ku Recent Buitenpolder achter Ku 

Worsts!oot 88 Ku Recent Buitenpolder achter Ku 

Het Wubben- 35 Spa V.A.S. or. 161, 
kampien  D.R. Brouwer 

Dc JJsbaan 93 Sz V.A.S. or. 32, Ten westen van de kerk 
N.P. Oosten in Sz 

lJsselham 23- IJss Gesch. yb. dorp en 
24 div. namen zie b!z. 

14 

De Zandputte 93 Spa V.A.S. or. 173, 1-loek Gracht-Nieuweweg 
S. de Boar 

Zatbe 53 Vale bronnen Aanduiding van boerderij 

Zwarte Diek 19 Mon Zie Kerkeweg Zie Kerkeweg, Zwarte 
dijk 
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Dc Zesmad 40 MUD V.K.B. XII 1920 K.G.O. settle C, nr. 
3354 

De Zesmad 40 Spa V.A.S. nr. 3 

Zetten 80 div. V.A.S., D. Brouwer Brugjes of losse Barren of 
andere overgangen over 
waterwegen 

Zetwal, zetveid 77 div. Synoniem van ribbe 

De Zeuvenbaurt 56 Spa V.A.S. nrs. 4, Aan weerszijden van de 
5 IA, ID. Brouwer; bovenweg bij de Haute 
Pettus Schenck 
1706 

Het Zijihuis 30 Spa Middendorp, 1981 Oude schuur in Sib 

De Zijiroede 67 Spa V.A.S. nr. 73, Kanaal in Sib v.d. siuis 
R. v.d. S!uis a/d Linde naar de Tjon- 

________________  ger; flu nog een iaagte 

De Zijlsloot 70 Spa / Kaart 2 Van Schoterziji naar Sz 
Sz 

De Zijiwerf 70 Sz Kaart 2 A.d. oever v.d. Tjonger 
ten noorden v. Schoterziji 

De Zwarte Dijk 19 Mun OosterhotT veen- Weg van bovenweg in 
poidenevue Mon naar Dia. Zie 

Kerkeweg 

't Zwarte Hekke 54 Spa V.A.S. nr. 171, Aan de zeedijk bij Sib 
S. de Boer voor de reed naar 

Haersveid 

'tZwembad 93 Sz / V.A.S. nr. 33, Oud petgat op de grens 
Nt N.P. Oosten van Nt en Sz 
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