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Inkiding 

Sund 1979 is de Veldnaemekemmissie van de Stellingwarver Schrievers-
ronte doende mit et vaasteleggen van de veldnaemen in de Stellingwarven die 
nog in levendig gebruuk binnen of die nog uut mondelinge overlevering bi'j 
de meensken bekend binnen. De dorpen Ni'jhooltpae, Ni'jberkoop, 
Steggerde, Der Izzerd, Hooltwoolde, Donkerbroek, Tronde en Else bin now 
ofwarkt, d.w.z. dat de kemmissieleden die in die plakken an 't wark west 
hebben, alle naemen die ze bi'j de meensken nog geweer wodden konnen, 
opschreven en op 'e kaorte neteerd hebben. Vaeke konnen d'r nog gegevens 
over de bodemgesteldhied, et grondgebruuk en/ of de herkomst van de naeme 
bi'j neteerd wodden. In Berkoop, Hooltpae, Oosterwoolde en op 'e Haute is 
zok onderzuuk nog gaonde. 

In 1982 kon et eerste diet in de riegel Veldnaemen van Stellingwarf 
versehienen: Ni' jhooltpae en Ni'jberkoop. In de inleiding van dat bock wodt 
ingaon op et doe van et veldnacme-onderzuuk en de warkwieze. Meenskcn 
die meer over et perjekt weten willen, kun daor dus in diet I over lezen. 

Dit twiede diet in de riegel gaot over Donkerbroek. In de winter van 1981- 
1982 begon de beer J. de Boer uut Donkerbroek mit et vaasteleggen in zien 
ddrp. Hi'j het haost alle wat ooldere meensken die daor geboren en getogen 
binnen bi'j langes west om naor oolde veldnaemen te vraogen, mit een 
grote kaorte van et gebied en een staepel invulkaorties bi'j him. De gegevens 
daor de meensken nog heugensehop van hadden, bin anvuld mit sehriftelik 
materiaol van pattie laandkaorten, van een inkelde koopakte en wat 
verkoopboekies, van et veldnaeme-archief van de Fryske Akademy, van et 
gemiente-arehief van Oost-Stellingwarf (stokken angaonde de straotnaem-
geving van de laeste jaoren; de gemiente het veur de naemgeving van de 
straoten in de ni'jbouw vaeke oolde veldnaemen bruukt, en dat is een goeie 
zaeke!), uut et onderwiezersboekien van meester J. Brunsting uut 1857, 'n 
peer ere studies en inkelde artikels uut tiedschriften. In de alfabetisehe list 
(Heufdstok IV) wodt de hieltied angeven waor we de naemen weg hebben. 
Uutgebreid arehiefonderzuuk is netuurlik van belang, mar we hebben deur 
tiedgebrek dislange gien gelegenhied had daor wat an te doen. 

Tegenworig is Donkerbroek veur een belangriek pat een Friestaelig dorp. 't 
Liekt daoromme missehien wat vremd dat de Stellingwarver Schrieversronte 
een boek over de veldnaemen van Donkerbroek uutgeft. Tech sprekt dat 
aenlik vanzels. De naemen van Donkerbroek weerspiegelen de sitewaosie van 
nog niet zo hiel lange leden, doe et dorp veur 't grootste pat nog Stellingwarfs-
taelig was. In zien antekens van 1857 schrift meester J. Brunsting, die doe 
onderwiezer was in Donkerbroek (Brunsting 1857): ,,De taal of tongval is 
met de overige dorpen is Oost-Stellingwerf gelijk, naar het Drentseh 
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zwevende, zijnde er enkele huisgezinnen, waar een weinig boerenfriesch 
gesproken worth" 

Veurdat in Heufdstok IV de veldnaemen op alfabet geven wodden, wodt 
eerst wat verteld - an de haand van kaorten - over ligging, bodem, 
grondgebruuk, bewoning en de veraanderings d'r in deur de tied henne 
(Heufdstok I) en vervolgens wat over de ddrpsnaeme (Heufdstok 11). 
Daornao wo'n de belangriekste toponymisehe elementen behaandeld 
(Heufdstok III). Nao de alfabetisehe list kommen dan nog een naemelist op 
nommer, een ofkottingslist en een literatuuropgifte. 



leg. .z. uut: Boven-Boorngebjed Drachien, 1961. 



IIEUFDSTOK I 

Donkerbroek: ligging, bodem, 
grondgebruuk 

Donkerbroek (veerder: Db) ligt in de gemiente Oost-Stellingwarf 
(zie feguur 1). Et dorpsgebied wodt in et oosten begreensd deur de 
dorpsgebieden van De Haute en Waskemeer, in et zuden deur de Kuunder 
(officieel en Ned. Tjonger), in et westen deur de greens mit de gemiente 
Heerenveen en in et noorden deur de greens mit de gemiente Opsterlaand, die 
bi'j de Leidiek langes lopt. 
Et oorspronkelike wegddrp Db (zie feguur 3) ligt veur et grootste pat op 
een zaandrogge, die in zuudwest-noordoostelike richting tussen de Kuunder 
en een vroegere erosiegeul in lopt (zie feguur 2) Tussen die geul en de 
Kuunder zien we de hoogtelijn van + 5 m N.A.P. 't Oost van Db bliekt binnen 
die lijn te liggen; et is daor dus hoger as 5 m. 
Petersburg en Moskou, twie jongere buurtschoppen onder Db, liggen op 
een zaandrogge ten noorden van de verdwenen grote erosiegeul. Ze liggen ok 
aorig hoge, zoe'n 7 m. 
In et oorspronkelike wegdOrp (feguur 3) stonnen de boerderi'jen bi'j 't 
West, de Herenweg en de Boverweg langes. Et vaalt op dat de 
bewoningsriegel niet deurleup, en dat die dat ok in laetere tieden nog niet dee: 
daor de oolde erosiegeul 't West kruust, hebben nooit boerderi'jen staon (vgl. 
feguur 4 en 5). Et is d'r ok vandaege-de-dag nog leeg Iaand. 
De boerderi'jen in Db stonnen van ooldsher niet op 'e hoogste en dreugste, 
mar ok niet op 'e alderleegste plakken. Ze stonnen ongeveer op een 
hoogte van 4 ('t West) tot 6 m. De hogere zaandkoppen in et dorpsgebied bin 
± 7 m hoge, wiels et bi'j de Kuunder en op et plak van de oolde geul zoe'n 3 tot 
4,5 m hoge is. 
In een protte Zuud-Friese wegdOrpen bin twie parallelle wegen an te 
wiezen, een ,,binderweg" (Ned. binnenweg) en een ,,buter-" of ,,boverweg" 
(Ned. buiten- of bovenweg; Bouwer 1970: 8). 
Deur Db lopt iene weg van west naor oost, mar op 't Oost zien we twie 
parallelle wegen, wiels d'r, nog veerder oostelik, weer iene weg richting De 
Haule lopt. De boverste weg op 't Oost, die ok et hoogste ligt, hiet de 
Boverweg, en de onderste, daor van oolds de boerderi'jen an staon, hiette 
neffens archiefmateriaol van de Fryske Akademy ooit Binnenweg. 

De ooldste kaorte die bi'j dit heufdstok ofdrokt is en daor we hierveur at 
een peer keer naor verwezen hebben, komt uut de Schotanusatlas van 1718 
(feguur 3). Db bliekt in die tied een typisch wegdorp te wezen: de huzen staon 



Jég. 3. Uut: Schotanusaj1g, 1718. 
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in een large riegel bi'j de weg die now Herenweg hiet, langes. Ok in 't 
Westaende staot een riegel huzen. Op 't Oust verspringt de bewoningsriegel 
wat naor 't noorden en gaot op 'e Hanle an, bi'j de Boverweg langes. 
D'r lopt een wech over het veen richting Duurswoolde, missehien dezelde 
reed as de zn. Hogeveenreed (zie de alfabetische naeme!ist). 
An de Kuunder liggen hujianen, en d'r is zo 't sehient nog niet yule laand 
anmaekt. De Vaort ligt d'r nog niet, mar de Ruskeplaets is d'r at we!. De 
Boersterlaene is ok op 'e kaorte te vienen, en de meerst weste!ike van de beide 
laenen die richting Galgeberg lopen, zal wel de Lieklaene wezen (zie de 
alfabetische naemelist). 
Bi'j et Oud Kerkhof zol vroeger ok een karke staon hebben. Jewen leden 
gongen de bewoners van verschi!!ende dorpen en buurten nut de omkrieten 
daore naor karke (Popping 1903: 38). In Schotanus zien tied ston de karke 
van Db op de krusing Balkweg-Herenweg, op etzelde plak as daor now de 
N.H.-karke staot. 

De ,,Topographische en Militaire Kaart" van 1864 (feguur 4) !at zien dat de 
Vaort (officiee!: Opszerlandsche Compagnonsvaart) intied greuven is. Ze 
bin daor van Opster!aand nut mit begonnen. Hi'j was (neffens Oosterwijk 
1977: 103) in 1790 tot de Kuunder an toe k!aor. De Russchen, Ontwijk, 
Stilleven en Het K/ooster bin de boerderi'j- en huusnaemen die op disse 
kaorte te zien binnen. 't Ontwiek wodde in 't begin van de 19e ieuw bouwd. 
Rieksontvanger R. L. Fruitier de Ta!ma lent hier nao de dood van zien heit in 
1857 bossen anplaanten en de wande!paeden an!eggen (L.C. 10-10-1970, 
Donkerbroek). Mar ok in 1857 moet et d'r al mooi west hebben, want dan 
schrift Brunsting ..... de buitenplaats Ontwijk van den Heer Fruitier de 
Talma ontvanger van 's Rijks belastingen, zeer aangenaam in het bos 
gelegen." De naeme Het Klooster staot nog niet op 'e Schotanusatlas, mar 
wel op 'e kaorte van 1864. Toch was de K!oosterp!aetse d'r in 1718 al wel, krek 
as de Ruskeplaets. Beide gaon in ieder geval weeromme tot 1640 (zie in de 
alfabetische list bi'j De Kloosterp/aets en De Ruskeplaets). 
Et oolde karkhof an de Balkweg staot ok nog op 'e kaorte van 1864. Daor 
now Petersburg en Moskou liggen was in 1864 al wat bewoning, en veerder 
naor et zuden toe stonnen bi'j de Vaort langes ok al huzen. In wat in 1718 
al!iend nog mar hoogvene was, bliekt in 1864 op k!eine schaol verveend te 
wezen. 
Et type verkaveling is strokenverkaveling mit bewoning op 'e kavels; et 
gaot om de Zn. deurgaonde plaetsen (Bouwer 1970: 13). De kavels lopen 
evenwiedig an mekeer, ongeveer loodrecht op 'e Herenweg en 't West. Op 
disse kaorte is goed te zien, bgl. an  de zunnekaante van de Herenweg, dat de 
boeren bi'j buns gros!aand hadden, daor aachter bouw (de witte percelen), 
daor weer aachter heide en bos en an de Kuunder leeg grös- en hujlaand. D'r 
liggen in 1864 nog grote stokken heide in et noordelike pat van et 
dorpsgebied, die dan nog niet verkaveld binnen. Verkaveld is we! de heide an 
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Jeg. 4. Topographjsche en Mi/itafre Kaar,, 1864. 
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feg. 5. TopograJIsche kaorte 1926-1927. 
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fig. 6. Len pat van Donkerbroek vanuut de locht, 1981. 
Foto: Fototheek TopograJIsche Dienst. 
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de zunnekaante van de Herenweg en in 't Westaende. 
Feguur 5 lat et dorpsgebied van Db zien zoas et d'r in de twintigerjaoren 

van disse ieuw nut zien het. D'r is dan sund 1864 hiel wat veraanderd. Veural 
et noordelike ddrpsgebied zicht d'r eers nut: d'r lopen wegen deur, d'ris meer 
bewoning, et is veur een pat al verkaveld, mar toch liggen d'r ok clan nog grote 
stokken heide. 't Klooster, Stilleven, Ontw?jk en De Russehen stonnen ok in 
1864 a! op 'e kaorte. Et oolde karkhof wodt niet meer nuumd. We zien de 
baene van de stoomtram bi'j de Balkweg en 't West daele. Dit is een onderdiel 
van de tramlijn Oosterwoolde-De Gerdiek, die in 1911 klaor kwam 
(Oosterwijk 1977: 106). 
De naemen Petersburg en Moskou vien ie niet op disse kaorte. Wel is te 
zien dat d'r, ok an de westkaante van de Vaort, meer huzen kommen binnen. 
An de zuudkaante van de Herenweg is een boel heide verdwenen. De 
Kuunder is recht trokken tot an de Vaort. 

De foto die bier as feguur 6 ofdrokt is, tat mar een diel van et dorpsgebied 
zien, mar maekt wel dudelik dat d'r ok sund de twintiger jaoren weer 
veraanderings kommen binnen. Zo lopt d'r een ruilverkavelingsweg, De 
Pegge, mit een peer scharpe bochten richting Oosterwoolde. De witte vlekken 
an die weg bin plakken daor twie ni'je ruilverkavelingsboerderi'jen bouwd 
binnen. Een aandere ruilverkavelingsweg die op disse foto te zien is, is de 
Tjabbekamp. Die kruust de Balkweg en lopt mit een scharpe bocht op 'e 
Vaort an. De weg bi'j de Vaort daele is mit een bocht om et dorp henne legd. 
De bebouwde koem is slim uutbreided. Al kuj' dat op disse foto niet zo goed 
zien, de bouw is aenlik hielendal vot en d'r is greide veur in 't plak kommen. 
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HEUFDSTOK H 

De dOrpsnaeme 

Over de naeme Donkerbroek is in ere studies hiel wat schreven. In de 
archiefbronnen komt die veur 't eerst in 1408 veur. le lezen dan Dumbraech 
en Dunckbrueck. In 1500 is d'r spraoke van Dumbroeck, in 1561 van 
Dombroeck en bronnen out 1509 en 1543 geven Donkerbroek, d.w.z. 
ongeveer zo speld (Van der Molen 1956a). Mulder 1972: 122-123 neteert uut 
1500 Dumbroeck, out 1508 Dunckerbroek, uut 1509 Dombroeck en in de 
Benificiaal-boeken van 1542/1543 lest hi'j Dombroeck en Dunckerbroeck. 

Wat moe'n we as oorspronkelike vorm annemen: dom-/duin- of done-
/dunc-? Mulder 1971: 21 schrift dat donk een hoogte in moerassig laand is. 
De nc zol dan in oolde haandschriften as m lezen wezen. Dat kan inderdaod 
wel, mar aj' nc veur een in anzien kunnen in een haandschrift dan kan et 
omgekeerde netuurlik lieke goed: de in veur nc anzien. 
De verklaoring: broek = moerassig laand is wel annernelik. D'r lopt ja een 
oolde erosiegeul deur et ddrpsgebied (zie Heufdstok I). 
D'r bin liekewel taelkundige perbiemen wat de verklaoring van donk 
anbelangt. Neffens Naarding 1957: 40 is donk een woord van bezuden de 
grote revieren. Butendat is et vaeke et twiede lid van een saemensteliing, liek 
as in Hozendonk. Naarding hoolt et op dam, dom = dam, ophoging. Et broek 
bi'j zoe'n dam is dan dam- of dombroek. Om bi'j de naeme Donkerbroek uut 
te kommen, het hi'j de volgende tussenvorms anneumen: * dommingerabroek 
(= et broek van de *dommings,  de bewoners bi'j dedom/dam), *dommeger_, 
*domger_ en  *dongerbroek. 
Al disse tussenvorms duken liekewel nargens in de archiefbronnen op, et is 
de hieltied dom-, dum-, dune/c- of duncker-. 
Mulder 1971: 23-24 wil de verklaoring van Naarding dan ok niet 
overnemen, en neffens mi'j niet ten onrechte. Zien idee is dat et woord donk 
wèl uut et zuden kommen kan. De wettelike laandheer was vroeger de 
bissehop van Utrecht. Hi'j nuumt veerder dat Donker hier veule veurkomt as 
femilienaeme, en hi'j vun in 1 3e-ieuwse oorkonden uut noordelik gebied aide 
femilienaeme Dunker. 
As laeste dan nog de miening van Van der Molen 1956. Et eerste die] van de 
naeme kan neffens die schriever in verbaand brocht wodden mit dom- in 
Dombuorren, Domwier: dat bin saemensteilings mit de femilienaeme Donia 
(Dodinga-Doda). Mar hi'j daenkt ok an donk = hoogte in een moerassige 
streek. Volksetymologie zol dan van dom (don) of donk Donkerbroek maekt 
hebben kund, misschien wel deur de donkere kleur van et vene. 
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HEUFDSTOK III 

De veurnaemste toponymische 
elementen 

akker 	 Algemien bekende benaeming veur een stok bouw. 
Hier de hieltied een diel van een groter komplex bouw: 
13 Akkers, De Tien Akkers, De Zeuven Akkers. 

hoer 

	

	 Oorspronkelik etzelde woord as mnl. (ge)bure, nnl. 
(ge)buur (ogerm. bz2r = woning), dat in et mnl., mhd. 
en mnd. buten de oorspronkelike bet.,,woninggenoot", 
laeter ,,aanwoner", ok die van ,,plattelaansbewoner" 
hadde(WNT III: 154). Neffens Sipma 1966: I9isbz2r= 
,,huus" in Fri. buorren (Stell. boeren) vandaege-de-dag 
nog in gebruuk mit de bet.: et pat van een dorp daor de 
huzen staon. 

bos Ned. bos. 
boven- De anduding ,,boven" veronderstelt ok een ,,beneden", 

of leger liggende tegenhanger. Boventjonger staot 
tegenover 	Tjonger, 	ofwel 	et 	Tjongerkenaal. 	De 
Boverweg of Bovenweg ligt hoger as De Herenweg. Et 
Boverveld of Bovenveld (hier is et veld en niet de weg 
mit die naeme bedoeld) ligt vri'j hoge, mar ten opzichte 
waorvan dit veld as boven anduded wodt, is met botte 
dudelik: ,,boven" de vroegere ofwaeteringsgeul, of 
,,boven" de omringende stokken veld? 

diek Stell. diek is in et algemien Ned. ,,weg". D'r bin in Db 
gien diek-naemen vunnen daor et element diek disse 
bet. in het. In de diek-naemen die in Db Al veurkommen 
(De Leidiek, De Oolde Leidiek) betekent diek Ned. 
,,dijk". 

diep In de noordelike perveensies een algemien bekende 
benaeming veur netuurlike stroompies (Drente, Stell.), 
in Grunningen en Frieslaand wo'n netuurlike en greven 
waeterlopen beide 	mit 	de 	naeme diep anduded 
(Beekman 1905: 295). Et Oold Diep in Db is een 
netuurlike stroom: et is de boverloop van De Kuunder. 

dobbe Een dobbe (mnl. dobbe, germ. *dub)  is een koele, een 
hem- 	of 	kleigroeve, 	een 	kolk 	of een 	drinkplak 
(Moerman 1956: 57). In Stell. isdebet. ,,drinkplakveur 
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vee" algemien bekend (De Jong 1962: 49). 
drift 

	

	 Ontstaon uut ogerm. *dr4Itj, ofleiding van ogerm. 
*dr7an; et Steil. van now het drieven, Ned. c/ri/yen. 'n 
Drift is et pad daor et vee langes dreven wodde. Zie ok 
bi'j laene. 

hede 	 Steil. heck = Ned. beg. Vermoedelik is hede ontstaon 
uut heegde, dat neffens et WNT (VI: 435-436) een 
ofleiding is van et ww. hegen = ,,ofpaolen van een 
stok laand". In 't Drents ok eegde, heegde = haag 
(Dr. Wb.). 

heer 	 Et WNT V: 1399 geft veur haar (Ned. veur Steil. heer): 
hoogte in de heide; hoge heide, meerstal begruuid. Now 
allienig nog mar in piaknaemen, neffens et WNT. Vent 
Twente wodt opgeven de bet.: hoge, midden in 't veld 
liggende kaampe bouw. De Jong 1962:35 geft an dat de 
naeme haar veur oolde bouwgrond vri'j algemien is in 
OSt. De Haer, de Heer en De Hoge Heer in Db liggen 
op plakken daor vroeger een protte bouw was. De 
bouw die bi'j de boereplaetsen heurde, lag meerstal 
tussen et groslaand en de heide in (zie feguur 4). De 
Vosseheer -bier is bed oeld nr. 88 op 'e kaorte aachterin 
et boek - ligt liekewel in wat vroegerheideveld was, in et 
noorden van et ddrpsgebied. Mar op 'e Top. Krt. van 
1926227 is d'r op et plak daor de Vosseheer liggen moet, 
we! een stokkien bouw angeven. 
De straotnaeme Vosseheer die in 1957 deur de 
gemiente vaastesteld is, is neffens de stokken uut et 
gemiente-archief keuzen omreden een vroeger heide-
veld an disse weg Vosseheer hiette. Heer is in disse 
naeme dus wrs. gien ,,bouw", mar ,,heide". 
De Herenweg kan uutlegd wodden as: de weg die bi'j de 
heer, of: heren, de oolde bouwgrond(en) dade lopt. 
Disse weg is ommes de midden van de oorspronkelike 
nederzetting, en ]opt over de zaandrogge. De Herenweg 
kan ok opvat wodden as een oolde heerwech, een 
,,heerbaan", ,,legerweg". Ok wel ,,briede weg", ,,grote 
weg" (Mn!. Wb. HI: 235). De post- of Heerenweg die 
Brunsting 1857 nuumt, en die van De Lemmer naor 
Grunningen leup (o.e.) via Db zal vroeger wel een 
belangrieke weg west hebben die over de zaandroggen 
leup, en dus ok bi'j de oolde bouwgrond, de heer, daele. 
De naeme Herenweg kuwwe dus in alle geval op twie 
menieren uutleggen. 
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heide Ned. heide 
hof Oorspronkelik een omsleuten stok grond, een insleuten 

plak. Now o.e. Urnn, hiem, boereplaetse (WNT VI: 837- 
839). SteIl. hof is ok: karkhof. 

kaamp(e) Her 	oorspronkelik 	betrekking 	op 'e vredinge, 	et 
ofpaolen, 	mnl. 	camp 	betekent 	in 	't 	biezunder 
,,afgeperkt" stok laand (Moerman 1956: 120). Een stok 
laand dat anduded wodt as kaamp(e) kan dus van oolds 
liekegoed bouw wezen as groslaand. 

kop (1) Hoogte in et laand in et toponiem De Kop. 
kop (II) Anduding van de vorm van een perceel. De Ossekop het 

zien naeme warschienlik te daanken an de driehoekige 
vorm van et perceel. 

laand Ned. land. 
laene Anduding van verbienings die dwas op de wegen (hier: 

Herenweg en Boverweg) lopen. Ere naemen veur zokke 
verbienings: singe!, drift of reed (Bouwer 1972: 42). D'r 
hoeven niet beslist bomen bi'j langes te staon. 

lei- Ooldned. *!eitha = waeterloop. Mnl. lede, bi'j et ww. 
1/den ,,gaon", of leiden ,,doengaan,voeren"(Moerman 
1956: 142). 
In Db in De Leien, Leidijk, De Oo!de Leidiek. 

leidiek Leidieken dienden om et veenwaeter buten et laand van 
de boereplaetsen te holen. Ze wodden anlegd op 'e 
scheiding van et vene en et boerelaand dat d'r tegen an 
lag. Die dieken wodden verlegd as de boeren et vene 
weer veerder ofgreven wollen veur turf veur eigen 
gebruuk. Daoromme kuj' op 'e kaorten somstieden twie 
of drie leidiekies viak aachter mekeer liggen zien. Dan 
kriej' andudings as: de oolde en de ni'je, of: de buterste 
en de middelste leidiek (Van der Molen 1958: 69-70). 

leien De Leien in Db is een stok leeg laand, daor vroeger nog 
een sloot deur leup. 	Leien kan in Frieslaand as 
laandnaeme versehillende betekenissen hebben: 
1. laand daor et veen othaeld is (Van der Molen 1978: 

61); 
2. leeg 	laand, 	veural 	in 	zaand- 	en 	veenstreken 

(Fri. Wb). 
De bet. van lei ,,waeterloop" kan in verbaand brocht 
wodden mit leien in de hierboven nuumde twie 
betekenissen: et overgaon van een naeme van een 
waeter op et anliggende laand komt vaeke veur 
(Schonfeld 1980: 141). 
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In De Lelen zal de twiede bet, van de laand-
naeme Wen wel van toepassing wezen, mar et zol 
netuurlik wezen kunnen dat dit perceel vroeger ooit 
deur de boeren van de Kloosterplaetse verveend is. 

mad/maod Mat, 	matte, 	maad, meed is hujlaand, mi'jlaand 
(Moerman 1956: 157). Mat ,,dagmaat" (= opp. maot: 
wat 'n mi'jer in iene dag mi'jen kan) moej' los zien van 
made, mede = hujlaand,neffens Schonfeld 1980: 85. 
In Db kuj' mad (opp. maot) niet los zien van maoden of 
een ere vorm veur hujlaand: mad is bier wel een opp. 
maot, mar et gaot altied om een bep. opp. hujlaand. De 
mad-/maodnaemen bin a!legeer in de buurt van de 
Kuunder te vienen. 

pet Neffens o.e. et Fri. Wb. is pet een ,,putte" daor veen 
uuthaeld wodt, een uutgreven venepoele. 

plaets(e) Steil. woord veur een wat grotere boerderi'je. 
poele Ned. poe]. 
pol!e Fri.pôlle is een appat liggend stokkien grond, meerstal 

wat hoger as de omgeving, en omringd deur sloden of 
eer waeter. Veural: hiem en arf daor in de lege lanen et 
huus op staot (Fri. Wb.). 
Folle is vaeke de anduding van een boerderi'je in Steil., 
mar niet van een grote boerderi'je; die hiet bier een 
plaets(e). De Polle in Db is een hoog kaampien laand. 
D'r staot gien boerderi'je op. 

poolder Ned. polder. De percelen die in Db poolder nuumd 
wodden, 	liggen 	allegeer 	in 	et 	!eegste pat 	van et 
ddrpsgebied, krek an de westkaante van de Vaort, mit 
uutzundering van Zwarts Polder(tje), daor neffens de 
kaorte aachterin, en ooldere kaorten, 'n leeg diekien 
omme henne ligt. 

reed Steil. reed = ,,waegenpad". Mn]. rede is een ofJeiding 
van de stam van et ww. riden = o.e. ,,et spoor daor wat 
reden het" en ,,weg daor ze langes rieden mit peerd en 
waegen" (Mnl. Wb. VI: 1143). 

streek Betekent bier niet: omgeving, mar: striepe, smalle 
stroke. Ok in 't Gr. kan streek , , striepe" betekenen (Gr. 
Wb.), vgl. Steil. streken op 't glas = Ned. strepen op 't 
glas. 

striepe De Striepe is 'n lange smalle stroke laand. Steil. 
striepe = Ned. streep. 

vaort Ned. vaart 
veld Veld betekent in 't biezunder: onbebouwd laand, bg!. 
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heideveld (Moerman 1956: 246). 
venne 

	

	 Fri.Jinne betekent: ,,weiland" (Moerman 1956: 247). In 
Veldnaemen van Stellingwarf. Diel I. Ni'jhoolipae en 
Ni'jberkoop (p.  22) schreef ik dat venne ok 
etymologisch verbaand het mit vene, en dat de vennen 
in die beide dUrpen allegeer stokken anmaekt groslaand 
binnen. Dat zal veur de vennen in Db ok wel gellen, al 
bin drie van de vier vennen die lokaliseerd wodden 
konnen wrs. al  wat langer leden anmaekt: De Venne, 
De Qolde Venne en De Vennen lieken in 1864 (fegunr 4) 
al groslaand te wezen. Et Diaekensvennegien was nog 
niet zo lange leden (feguur 5) bos. 

weg 

	

	 Dit is vanoolds een benaeming veur de belangriekste 
verbienings; tegenworig wo'n ok veul minder belangrie-
ke ,,wegen" officiecl mit weg anduded, bgl. Ruskeweg, 
Koelandsweg, Molenweg, Vaartweg. De laeste beide 
bin alderdeegst zaandreden 

wiek 

	

	 Dit is een algemiene naeme veur ziedvaorten in 
verveningsgebieden. 

zaand 

	

	 Ned. zand. 't Hoge Zaand ligt nogal hoge ten opzichte 
van de omgeving. 
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Een plaggehutte, zoas d'r vroeger wel meer stonnen in et Boverveld. Disse 
was van de heer W. Brouwer. Hi']ston zo ongeveer midden tussen wat now de 
Stobbepoelweg is en de Leidiek. 
Foto: H. A. Veltman (1874-1956); Archief Stichting Stellingwarver 
Schrieversronte. 

Een turfmaekershusien in et Boverveld. Et was van de heer J. ✓onker, en et 
ston even oostelik van de plaggehutte van de veurige foto. 
Foto: H. A. Veltman (1874-1956); Archief Stichting Stellingwarver 
Schrieversronte. 
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HEUFDSTOK IV 

Alfabetische naemelist 

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

mondelinge opgifte, vkb. = uut een verkoopboekien, schr. = zoas et op 
officiele kaorten in et Nederlaans schreven is, F.A. = nut de veldnaeme-
verzaemeling van de Fryske Akademy. Et zal dudelik wezen dat naemen 
as Balkweg, Tjongerkanaal, Opsterlandsche Compagnonsvaart en zo in 
méér schriftelike bronnen veurkommen as allienig mar op officiele kaor-
ten; die schriftelike bronnen bin in de list netuurlik niet allemaole 
nuu md. 

- Nan de opgifte van de bron volgt et nommer dat naor de losse kaorte 
aachterin verwist: et nommer geft de ligging op 'e kaorte an. Een nommer 
mit 'n vraogteken wil zeggen dat niet percies meer vaaste te stellen was 
waor et perceel, de reed e.d. mit die bepaolde naeme percies west het. 
De ofkotting n.J., in plaets van een nommer, betekent: niet te lokaliseren. 
Staot d'r aachter de bronopgifte gien nommer en ok niet de oficotting ni., 
dan is de naeme te vienen op 'e kaorte van de koem van et dorp (op 'e losse 
kaorte aachterin). 
Tussen vierkaante haoken is de uutspraoke van de naeme in fonetisch 
schrift weergeven, temeensen as die naeme nog in levendig gebruuk is. 
Veur dat klaankschrift bin de veurnaemste tekens van et IPA, et 
Jnternationaol Fonetisch Schrift bruukt. In pattie gevallen wodt 

bruukt om de starkste klemtoon an te geven; et teken 'geft dan de op len 
nao starkste klemtoon in de naeme an. Eers geft 'et heufdaccent an. 
Soms was d'r twiefel bi'j de infermaanten over de accentverholing. In 
Pattie gevallen is dus een eer accentpetroon niet hielemaol uutsleuten. 
Een r boven de riegel is een reduceerde r. Et stemloos wezen van r in Pattie 
gevallen is niet angeven. Et teken [ m  I staot bier veur de w in Ned. 
water. De lidwoorden de en et an et begin van naemen bin meerstal niet 
mitneumen bi'j et weergeven in fonetisch schrift. 
In et Stellingwarfs van Db komt een "explosieve g"-klaank veur (in alle 
daorveur in principe geschikte pesisies) die slim liekt op de stemhebbende, 
explosieve gin 't Ingels en Duuts. As variaant d'r van komt bi'j pattie spre-
kers ok vaeke de ,,ch", mar soms ok de stemhebbende kontinuante g veur. 
We hebben de hieltied et teken veur een explosieve g bruukt, behalven 
netuurlik in die gevallen dat ok bi'j alle ooidere sprekers as regel de ,,ch"-
klaank bruukt wodt. De diftong [ tj 3 is bi'j Pattie meensken in 
Db [ e I ]. Om de ruumte bin variaanten mit die twiede diftong niet 
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opgeven. De [ d ] is d'r vaeke met in woorden as oolde, peerden. Die 
variaanten zonder [ d  ] bin in de list ok niet opgeven. Et nasaal-wezen 
van klinkers hewwe allienig angeven as daor hiel dudelik spraoke van is. 
Ok in inkelde ere gevallen bin gien hiele fiene onderscheidings bruukt. 

- As een perceel meer as iene naeme bet en/of as d'r verschillende vorm-
variaanten veurkommen, dan staot elke naeme en/of variaant onder et 
heufdlemma. De volgodder (a, b, c, enz.) zal in et algemien wezen: 
eerst, as d'r spraoke van is, mondelinge opgiften, en dan veerder in 
volgodder van de tied daor de schr. opgiften van binnen. 
Aachter de ,,synoniemen" wodt tussen haokies ok de hieltied de bron 
opgeven. De vorms onder a, b, c, enz. bin ok as appat lemma opneumen. 
As die vorms mar kwaolik eers binnen as de heufdlemma-vorm, of as ze 
onder et heufdlemma al voldoende behaandeld binnen wo'n ze met nog es 
verklaord, mar wodt verwezen naor et heufdlemma. 

- Hiernao kommen dan gegevens over de ligging, et grondgebruuk enz., en 
- as de naeme daor anleiding veur geft - vervolgens een verklaoring. 
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[ ':ndç' 'half 'mat] 

De Aanderhalf Mad (rn), 73? 	 [ 	: ndçhal f 1  mat] 
Dit stok lag tegen Et Kenaal an, aachter De Vennen. DeAanderhalfMadlag 
wat leger as De Vennen. Bet, mad: zie Heufdstok UI. 
achterste Fenne (vkb. 1927), n.l. 
Vkb. 1927 geft de volgende infermaosie over dit stok taand: ,,Stuk weiland 
t.n.v. de Compagnonsvaart ( ... ) bevoorrecht met vrije reed en drift langs de 
laan van Hartholt (...), tusschen de beide wegen gelegen nair en van den 
Bovenweg." 
13 Akkers (F.A.), 91 
Neffens de gegevens van de F.A. moet bier spraoke west hebben van 3 x 13 
akkers. 
Aukjemoei's kamp (vkb. 1931), 13? 
Ft vkb. geft de volgende infermaosie over disse kaampe: ,,kamp weiland 
,,Aukjernoei's kamp" genaamd ( ... ) in de uitgang van het plaatsje eigen aan 
H. v. d. Meer, met wallen op de oost-, zuid- en westkant. opp. 1.74.20 ha." 
De Baggeldobbe (m.), 67 	 [ I bag ,dobo][ bag J, ' do: bo] 
Vroeger een dobbe, Iaeter in de ruilverkaveling opvuld mit zaand en 
anmaekt. Ze moe'n d'r ,,baggeld" hebben, nat, rnodderig vene d'r uuthaeld 
hebben om turf te winnen. Stell. baggelen = Ned. baggeren. 
De Baggelpetten (rn), 62 	 [ 1 bagpet p] 
Petgatten in de Wandelbos, daor ze vroeger branige (turf) nut haelden dent te 
,,baggelen". Bet. baggel-: zie bi'j De Baggeldobbe. Bet, pet: zie 
Heufdstok III. 
De Balkweg (m.; schr.), 52 	 [bat k'Mex] 
a. Donkerbroek of Balkweg (Eekhoff 1849; Top. Mu. Krt. 1864) 

De Balkweg leup vroeger deur tot an de N. H. -karke. De tram baene is goed te 
zien (1935). 
Foto: Dorpsarchief Db. 
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Disse weg staot al op 'e Sehotanusatlas van 1718, mar wodt daor niet mit 
naeme nuumd. Balk betekent ,,brogge" in disse wegnaeme. De Balkweg 
lopt over De Kuunder naor Makkinge. Neffens Kalma (1949: 7) bin d'r in 
Frieslaand 'n protte andudings veur broggen en hietten primitieve 
broggen balke, plaanke, batte of hoolt. 
Dc Betonbrogge(m.), 1 	 [ be 1 tömbrogej 
Hier ree de tram vroeger over de Vaort. Stel!. brogge = Ned. brug. 
Bi'j de Brogge (m.) 	 [ b Ljda broge] 
a. b de,  brug (Brunsting 1857) 
Naeme van een buurt in Db, tussen 't Westaende en De Boeren in 
hij de brug (Brunsting 1857) 
Sehreven variaant van Bi'j de Brogge, z.d. 
Binnenweg (F.A.), 119 
Ere naeme veur et oostelike pat van De Herenweg, z.d. 
Blauwkamp (koopakte 1909), 27? 
De naeme kan in verbaand brocht wodden mit 'n bepaolde kleur van et grOs; 
neffens Schonfeld 1980: 65 wodde een perceel dat begruuid was mit mm 
blauwgros wel Blauwe kamp nuumd. 
Saemenstelling mit de fn. Blauw of Blaauw, die in OSt. wet veurkomt (NRF) 
is ok meugelik. 
De Boeren (m.) 	 [bu:e r, 

PI 
a. De Buren (m.; vkb. 1933) 

De Boeren ± 1920. Hier kiek ie naor '1 Oost toe. 
Foto: Dorpsarchief Db. 
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b. De Buurt (in.) 
c. de buren (Brunsting 1857) 
Naeme van een buurt in Db, tussen Bi'j de Brogge en 't Qosi in. Bet. hoer: zie 
Heufdstok III. 
DeBoersterlacne(m.), 141 	 [ bu:3rstrt ft:na] 
a. Buursterlaan (schr.) 
D'r wodt zegd dat disse laene vroeger, doe de Vaort d'r nog niet was, deurleup 
deur wat now de Wandelbos is, in de richting van Makkinge. Op 'e 
Schotanusatlas van 1718 (zie feguur 3) staot disse laene wel angeven, mar hi'j 
wodt daor niet mit naeme nuumd. Bet, hoer: zie Heufdstok III. 
Et Bokkekaampien (rn), 82 	 II bo ke k : mpT] 
tNt is een klein stokkien greide van ± 35 are. Ft ligt nogal veur de haand om 
disse naeme te besehouwen as een saemenstelling mit de dierenaeme bok. 
Mar een saemenstelling mit de fn. Bok zol ok kunnen. Die fn. komt veur in 
Opster!aand (NRF). 
Bokkekampsweg (schr.), 83 
Officiele naeme (sund 1980) van een weg in et Boverveld. 
Boschmeer (F.A.), 106a 
Warschienlik schreven variaant van Dc Bosmeer, z.d. 
De Boskaamp (I) (m.),135 	 [ bosk:mp I 
GrOslaand. 
De Boskaamp (Ii) (rn), 121 	 [bos k:mp ] 
a. De Boskaampe (m.) 
b. Bossenkaampe (m.) 
Kaampe greide van ± 1.10 ha. 
De uutspraokvariaant Bossenkaampe wist d'r op dat bi'j disse naeme eerder 
docht wodden meet an een saemenstelling mit de fn. Bos(ch) of Van de 
Bos(ch) as an een saemenstelling mit bos = Ned. bos. 
De Boskaampe (m.), 12! 	 [bog! k :mpe I 
Uutspraokvariaant van De Boskaamp (II), z.d. 
De Bosmeer (rn), 106 	 [bos !m t. :°r I 
a. Boschnzeer (F.A.) 
Een perceel lege greide. Vroeger was et ± 1 ha laand en ± /2 ha on!aand. At is 
et wel haost zeker dat Dc Bosmeer en Boschmeer dezelde percelen binnen, 
toch geft et materiaol van de F. A. een wat noordeliker ligging an as oonze 
inferrnaant. Ths/Bosch kan Ned. bos betekenen, mar ok lezen wodden as de 
fn. Bos/ Bosch die in OSt. wel veurkornt (NRF). 
Bossenkaampe (m), 121 	 [bos k:mpa I 
Uutspraokvariaant van De Boskaamp (II), z.d. 
De Bouwkaamp (m.), 156 	 [ bowk:rnp I 
a. De Bouwkaampe (m.) 
De Bouwkaampe (rn), 156 	 [ bowk:mpa] 
Uutspraokvariaant van De Bouwkaamp. 
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Boven Tjonger (schr.), 151 + 164 
Officiele naeme van et stok van De Kuunder ten oosten van de Vaort. Zie ok 
bi'j De Kuunder, en bi'j boven in Heufdstok 111. 
Bovenveld (I) (rn.; schr.), 93 	 [bo bw  1  f 6 it] 
Jongere variaant en officiele Ned. henaeming van Et Boverveld, z.d. 
Zie ok bi'j boven in Heufdstok 111. 
Bovenveld (II) (schr.), 115 + 116 
a. De Zwettereed (m.) 
1,. De Zwetteweg (m.) 
c. Nieuwe weg (F.A.) 
d. Groote weg naar Veenhuizen (Eekhoff 1849) 
Sund 1980 officiele naeme van een weg. Vroeger De Zwetteweg en De 
Zwettereed nuumd. De naeme is neffens de stokken uut et gemiente-archief 
veraanderd omreden Cr op De Hanle ok een Zwetteweg is. 
Bovenweg (m.; schr.), 122 	 [bo : bri T 
Jongere variaant en officiele naeme van de weg tussen De Hanle en de 
Herenweg. Oolder is De Boverweg. Zie ok bi'j boven in Heufdstok III. 
Et Boverveld (m.), 93 	 [bo:Mg'fcit][bo:wç1 feit] 
a. Bovenveld (I) (m.; schr.) 
Een bepaold pat van et dorpsgebied van Db. De ooldere generaosie zegt 
Bover-, de jongere Bovenveld. Ned. boven is in 't Stell. in ofleidings en 
saemenstellings vaeke bover, bgl. ok in Steil. boverst, een bepaold 
kiedingstok. VgI. ok buter in Stell. buterdeure, veur Ned. buitendeur. 
De Boverweg (m.), 122 	 [bo:Mc'Mex][bo:wr':cx] 
a. Bovenweg (m.; schr.) 

Boerderi'je an de Boverweg (nr. 20), 1916. 

Foto: Archief Tj. Oldersma. 
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1,. Groote weg naar Veenhuizen (Eekhoff 1849) 
Naeme van de weg tussen De Hanle en de Herenweg. Zie veur de vorm 
hover- bi'j El Boverveld. 
Buiten-of (Brunsting 1857), n.l. 
Neffens Brunsting zol d'r een ,,klein bouwplaatsje" an de Vaort staon hebben 
mit disse naeme in de veurgevel. 
De Bulten (m.), 29? 	 [bØ It ] 
Een perceel dat ten opzichte van de omgeving wat hoger lag. 	er 
Dc Buren (m.; vkb. 1933) 	 [by: p] 

Vernederlaanste variaant van De Boeren, z.d. 
de buren (Brunsting 1857) 
Schreven variaant van De Boeren, z.d. 
De Buterkaamp (I) (m.), 149? 	[ ' bytrk:rnp][bytg T k:nipJ 
Een kaampe die veur de eigeners an de buterkaante lag, tegen de heide van de 
buurman an. 
De Buterkaamp (II) (m.), 155 	 [ byt çk :mp] 

Van dit perceel was niet meer nao te gaon ten opzichte waorvan et as 
,,buterkaamp" zien wodde. 
Buursterlaan (schr.), 141 
Vernederlaanste variaant van De Boersterlaene, z.d. 
Dc Buurt (m.) 	 by :ort I 
Vernederlaanste variaant van De Boeren, z.d. 
Compagnonsvaart (Eekhoff 1849; vkb. 1927, 1933), 4 
Min of meer officiele naeme van De Vaort, z.d. 
Cuinder (Mulder 1980: 32), 28 + 151 + 164 
Neffens Mulder is d'r in de ,,Proclamatie-, Reces- en Weesboeken van 
Stellingwerf-Oosteynde" in 1652 spraoke van ,,een arve landts gelegen op 
Donckerbroeck streckende nit de veenscheydinge in de Cuinder (...)". 
Zie ok bi'j De Kuunder. 
Dc Cuynre (Schotanusatlas 1718), 28 + 151 + 164 
Zie bi'j De Kuunder. 
DiaekensVennegien(m.),78[ T djc:ks1  'fcnexT][ t jc:kgs' 'fcnaxT] 
Leegachtig hujlaand. Stell. diaeken = Ned. diaken. Bet. venne: zie 
Heufdstok III. 
Dols Kaampe (m.), 22 	 [doIs1 k:rpe] 
Kaampe laand. Do! = fn. in OSt. (NRF). 
Donkerbroek of Balkweg (Eekhoff 1849; Top. Mu. Krt. 1864), 52 
Ere naeme veur De Balkweg, z.d. 
Dc Driemad (m), ni. 	 [ 1 drimat ][dri 'mat ] 
Dit stcik lag bi'j de Kuunder, mar waore percies was met meer te 
aachterhaelen. 
Fruitier de Talmaweg (schr.) 
Fruitier de Talma = fn. De Fruitier de Talma's weren in de 19e ieuw de 
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eigeners/bewoners van 't Ontwiek. 
Geert Wolter Smitweg (schr.) 
Officiele straotnaeme sund 1957. 
De gouden yb (Oosterwijk 1977: 101), n.J. 
a. De goude v/oo (Nieuwsb/ad van Fries/and 2-3-1907) 
Neffens een bericht in et Nieuwsblad van Fries/and is dit ,,hotel van den 
zoveelsten rang" dat veertig jaor laank an ,,arme zwervers" onderdak gaf, 
ofbreuken in 1907. De meensken nuumden dit hotel zo. Hoe ze bi'j de naeme 
kwammen, is me niet bekend; misschien dent vergelieking mit De Gouden 
K/ok, een oold en bekend hotel in Oosterwoolde. Omreden et logement in Db 
an laandlopers onderdak gaf, kan et De gouden vlo nuumd wezen. 
Oosterwijk 1977: 101 schrift dat et an de Herenwal staon het. 
De goude vboo (Nieuwsb/ad van Fries/and 2-3-1907), n.J. 
Schreven variaant van De gouden yb, z.d. 
Groote weg naar Veenhuizen (Eekhoff 1849), 115 + 122 
Et eerste stok van de weg die now Bovenvebd nuumd wodt, d.w.z. tussen de 
Herenweg en de Boverweg, en de Boverweg zels, wo'n op 'e kaorte van 
Eekhoff Groole weg naar Veenhuizen nuumd. le gongen doe dos niet veur de 
Kloosterplaetse langes naor De Haule, mar vandaege-de-dag gebeurt dat Al. 
Grote Waterlossing (F.A.), 105 
Disse waeterlossing is op 'e Top. Krt. 1926-1927 nog wel te zien. 
de Haer (vkb. 1931), 16 
In vkb. 1931 is tie Haer een perceel greide. De opp. was 1.86.40 ha. Dit perceel 
wodt now Koopnianskaamp nuumd. Zie ok bi'j De Heer. 
Hanestreek (schr.), 85 
Sund 1980 offlciële naeme van een weg dent et Boverveld. Vroeger was hier 
een reed. Missehien nuumd naor iene die De Haan of Haan hiette? 
Hartholtspolder (F.A.), 19 
Harthols = fn. in OSt. (NRF). 
De Heer (m.), 14 	 Eh. :9r] 
Dit perceel is niet etzelde as de Haer, mar et ligt d'r we] vlak bi'j. Misschien het 
hier vroeger een grotere ,,heer" legen, daor De Heer en de Haer beide bi'j 
heurden. Neffens ooldere kaorten (Top. Krt. 1926-1927 en Top. MU. Krt. 
1864) moet hier vroeger bouw west hebben. Bet. heer: zie Heufdstok III. 
De Heide (m.), 10 	 [hEide] 
Now greide, mar de meensken weten nog dat et deur iene anmaekt is. 
Herenwal (m.; schr.) 	 [hE. :SraIMaI  J[h :91 g aI ] 
Officiele straotnaeme. 
De Herenweg (m.; schr.), 119 	[hL:ere T Mex][hL:er Mcx] 
a. Binnenweg (F.A.) 
Naeme van de weg dent et ddrp, van de brogge tot an de Kloosterplaetse. 't 
Oostelike pat van de Herenweg hiette neffens materiaol van de F.A. 
Binnenweg: een aentien noordeliker en ok hoger ligt de Boverweg (zie ok 



Oolde Saksische boerderi'je an de Herenweg, 1927. Hij is latter ofbraand. 
Foto: Archief Ti. Oldersma. 

Heufdstok I). Bet. heer: zie Heufdstok III. 
Hettyhoeve (schr.), 94 
Naeme van een boerderi'je op Petersburg. De naeme is nog niet oold: de 
boerderi'je is nuumd naor de vrouw van de vroegere eigener. 
't Heugien (rn), ni. 	 [h :xi] 
Ere naeme veur De Lege Heer, z.d. 
HiltjesKsamp(m),4! 	[ 1 hLitjesk:nip]['hLItsjosk:mp] 
Disse kaamp is nuumd naor een vroegere eigeneresse. 
De Hof (m). 154 	 [hof I 
De Hof ligt aachter een oolde boerderi'je. Now grosiaand. Bet. meugelikhe-
den hof. zie Heufdstok III. 
De Hoge Heer (m.), 117 	 [ho:goHt:9r] 
Dit is now een perceel vri'j hoge greide. Neffens ooldere kaorten (Top. Krt. 
1926-1927 en Top. Mu. Krt. 1864) moet bier bouw west hebben. Bet. heer: zie 
Heufdstok Ill. 
het Hoge Holt (De Jong 1965: 13), 161 
Schreven variaant van '1 Hoge Hoot:, z.d. 
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I Hoge Hook (m.), 161 	 [ho:ga t ho: it] 
a. he! Hoge Ho!! (De Jong 1965: 13) 
Oolde verbiening van Db mit Jardinge onder Oosterwoolde. Et is now een 
fietspad dat deurtrokken is tot an de ruilverkavelingsweg De Pegge. De 
naeme '1 Hoge Hools slat op et broggien over de Kuunder daor ie vrogger 
over kwammen aj' dit pad volgden. 
De Jong 1965: 13 schrift: ,,over het Hoge Molt dat vroeger over de KUnder lag 
komen we bij Her IClooster onder Donkerbroek." Hook is hier ,,brogge". 
Primitieve broggen hietten in Frieslaand neffens Kalma 1949: 7 balke, 
p!aanke, batte of hook. 
De Hoge xaamp(m), 132 	 [ho:ge 1 k:nip] 
Stok greide. 
De Hoge Kaampe (rn), 46 	 [ho :ge k:rnpa] 
Hong stok grds!aand. 
Defiogeveenreed(m.),8? 	 [ho:ge t1ft:n1 rt:t] 
Dit was vroeger een reed naor et hoge vene. Misschien was et wel dezelde as 
de reed die in de Schotanusatlas van 1718 ,,wech over het veen" nuumd wodt. 
Van de Hogeveenreed was niet meet nao te gaon waor hi'j percies legen het. 
't Hoge Zaand (m.), 36 	 [ho: go sarit] 
a. her hooge zand (Brunsting 1857) 
b. 't Hoogezand (schr.) 
Naeme van een buurt onder Db, die aorig hoge ligt. Brunsting nuumt disse 
buurt al, mar op 'e kaorte van Eekhoff van 1849 wo'n d'r op dit piak nog gien 
huzen angeven. 
bet hooge zand (Brunsting 1857), 36 
Schreven variaant van 't Hoge Zaand, z.d. 
't Hoogezand (schr.), 36 
Officiële naeme van een buurt onder Db, zie bi'j't Hoge Zaand. 
De Huken (rn), 76 	 [hyk] 
Stok groslaand. Huken is warschienlik oorspronkelik etzelde woord as 
hoeken (Ned. hoeken), en tot huken wodden dent spontane palatalisaosie 
van de oe. Vgl. Stel!. rulen naost roelen (Ned. rollen), en et Stell. yen. deelw. 
beuden (Ned. geboden). 
Mnl. huke, mnd. huke, hoike, heike, houke, Ned. huik is ,,maantel zonder 
mouwen". Mar dat dit woord hulk in verbaand brocht wodden kan mit et 
toponiem De Huken liekt me wat onwarschienlik. 
In dit toponiem een fn. te zien is ok niet zonder perblemen: de fn. Huke 
bestaot we!, mar is zeldzem, en komt in 't noorden alliend een inke!de 
keer in Overiessel veur (NRF VI. Overijsel). 
De Huuskaampen (m.), 47 	 [ hysk:nipri] 
Vroeger twie stokken groslaand; now is et stok dat tegen de weg an ligt, bouw. 
Vermoede!ik zo nuumd omreden disse kaampen vlak aachter en naost de 
plaetse liggen. 
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JetseKaamp(m). 136 	 [jctse 1 k:mp] 
Jetse = veurnaeme. 
De Kaampbos (m), 138 	 [k :rn bos J 
In disse bos hadden de Duutsers in de Twiede Wereldoorlog een kaamp 
bouwd. 
De Kaampreed (m.), 137 	 [k:mp I  ri. :t I 
De Kaampbos (z.d) ligt an de Kaampreed. 
Kalverkampje (vkb. 1927), nI. 
Dit kaampien was niet meer percies te lokaliseren. Vkb. 1927 geft op: 
,,kampje weiland t.z.v. de straatweg achter de Pastorietuin." 
Kapeiweg (schr.), 7 
Disse weg lopt neffens Van der Molen 1956b: 63 in de richting van de krek 
onder Wijnjeterp staonde Kapellepolle, et plak daor ooit de St. 
Bonifaciuskapel staon het. In 1565 hiet et: ,,nog opt noord van desen plecht 
bonifaciy' cabelle in t feen te staen" (ib.). 
De Karkereed (rn), 107 	 [karke r  :t I 
a. Kerkereed (schr.) 
Tegenover de Geriffermeerde karke bi'j et hof daele lopt de Karkereed, veur 
et grootste pat een zaandreed. 
De Keloniekaamp (m), 130 	 [ke lila:  n 1 k:mp] 
Onder kelonie wodt meerstentieds verstaon de Kelonie van de Mij. van 
Weldadigheid in Noordwoolde, Wilhelmina-oord en Frederiksoord. Mar 
hoe de kaamp in Db an disse naeme kommen is, is niet bekend. 
De Keloniekaampen (m.), 53 	 [ke 1 a: n I 1  ka.:mpri] 
Bet. kelonie: zie bi'j De Keloniekaanip. 
Et Kenaal (rn.), 28 	 [ kena: ] 
Ere naerne veur et stok van De Kuunder ten westen van de Vaort, zie ok bi'j 
De Kuunder. 
Kerkereed (schr.), 107 
Officiele naeme van De Karkereed, z.d. 
Et Klaoverlaand (m.), 58 	['klo:Mçl:r1tI['kIo:wç!:rit] 
Stell. klaover = Ned. klaver. 
De Klaovers (m.), 133 	 [ kb :'Ags I[ kb :wçs I 
Stok Iaand. StebI. klaovers = Ned. klavers. 
Het Klaverbiad (schr.), 100 
Officiele naeme van de botterfebriek (= Ned. zuivelfabriek). 
Et Kleine Kaampien (rn), 134 	 [ 'k let no H  k :mpT] 
Kleine Polder (F.A.), 39 
Ere naeme veur Taeke Bosmes Poolder. 
Kleine Waterlossing (RA.), 104 
Disse waeterlossing is op 'e Top. Krt. 1926-1927 nog wel te zien. 
Klein Zwitserlaand (rn.), 77 	 [ ki T H SM Lt sg 1  1 a: nt I 
Ere naeme veur Et Luchienrik, z.d. 
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De Klokkebei (schr.; m.), 64 	 [ 1 k I okebe I ] 
Naeme van een perceel bos mit een kaampien greide. In de bos staot een huus 
mit de naeme Klokkebei. Die naeme is warsehienlik op et omliggende terrein 
overgaon. Klokkebei is een Zuudnederlaanse en Vlaamse naeme veur 
blekbers (Ned. blauwe bosbessen) (Heukels 1907). Een ,,importnaeme" dus. 
de Klooster (vkb. 1931), 11? 
Naen,e van een stok laand. 
Vermoedelik nuumd naor de fn. Klooster of naor De Kloosterplaets. 
bet Klooster (Eekhoff 1849), 158 
Ere naeme veur De Kloosterplaets, z.d. 
Het Klooster (Top. Mu. Krt. 1864), 158 
Ere naeme veur De Kloosterplaets, z.d. 
't Klooster (Top. Krt. 1926-1927), 158 
Ere naeme veur De Kloosterplaets, z.d. 
Kloosterlaan (F.A.), 128 
Ok wel De Lange Weg nuumd, z.d. 
Kloosterplaats (schr.), 129 
Zie bi'j De Nije Kloosterplaeis. 
De Kloosterplaets (in.), 158 	 [ 	klo:stçp Is :ts] 
a. De Kloosierplaetse (m.) 
b. De Qolde Kloosterplaets (m.) 
c. heg Klooster (Eekhoff 1849) 
d. He! Klooster (Top. Mil. Krt. 1864) 
e. 't Klooster (Top. Krt. 1926-1927) 
Neffens een artikel in et Friesch Landbouwblad van 22-2-1957 was disse 
plaetse d'r in 1640 al. Et is niet warschienlik dat d'r in Db ooit een klooster 
staon het. Eerder moe'n we daenken an kloostergrond. Bekend is dat bgl. et  
Iclooster Mariengaarde in disse streken bezit had het (Algra z.j.: 153-154). 
Begin 19e ieuw het de eigener van de boerderi'je de fn. Klooster anneumen 
(Friesch Landbouwblad 22-2-1957). De plaets wodt de laeste tied ok wel De 
Qolde Kloosterplaets nuumd omreden d'r in 1915 een ni'je tegenover bouwd 
is, die de naeme Kloosierplaats in de gevel kregen het. 
Dc Kloostcrplaetse (m.), 158 	 ['k Jo: st çp  16: tse] 
Uutspraokvariaant van De Kloosterplaets, z.d. 
Kloosterweg (schr.), 160 
De Koelaansreed (rn), 109 	 [ t ku I:s T rt :t I 
a. Koelandsweg (schr.) 
Reed deur De Koelanen. Now verhadded en daoromme Koelandsweg 
nuumd. Koelandsweg is de officiele naeme sund 1980. 
Koeland (F.A.), 108a 
Zie bi'j De Koelanen. 
Koelandsweg (schr.), 109 + 110 
Officiele naeme van De Koelaansreed, z.d. 
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De Koelanen (m.), 108 	 [ I ku I b: n ] 
a. Koeland (F.A.) 
Lange stroke aachter et dOrp langes, van de Schaopedrift of tot ongeveer de 
Zwettereed an toe. Hier leuten ze vroeger de koenen lopen. De naeme 
Koeland nut et materiaol van de F.A. staot op 'e kaorte van de F.A. bi'j een 
bepaold perceel binnen et grotere Koelanen-gebied. 
De Koolkaamp (m.), 114 	 [ 1  koHk:mp] 
Dit zal een kaampe west hebben daor vroeger kool verbouwd wodde. Op 'e 
Top. Mil. Krt. van 1864 is te zien dat et doe om een stok bouw gong. 
Koolkamp (F.A.), 112 
Neffens de gegevens van de F.A. zol disse kaamp vlak bi'j De Koolkaamp 
legen hebben. Misschien is toch etzelde stok laand bedoeld. Zie ok bi'j Dc 
Koolkaamp. 
Koopmanskaamp (rn), 16 	 [ ko : prns k:mp] 
a. de Haer (vkb. 193 1) 
Koopmans = fn., krek as Koopman. 
De Kop (koopakte 1909), 27? 
Ft is niet meet goed uut te vienen welk perceel eertieds Dc Kop nuumd 
wodde, marie kun wel zien dat d'r een hoogte in et laand ligt daor et ongeveer 
west hebben moet. 
Dc Krentebos (rn), 44 	 [ krcntebos ] 
Stok bos nuumd naor de krentebomen die daor veurkommen. 
De Krentekaamp (rn), 45 	 [ 1  krcnt aka: rnp I 
Kaampe laand mit wallen daor 'n protte krentebornen in staon. 
Dc Kri'jehos (m.), 57 	 [ kri.jebos I 
Dit perceel was vroeger een sparrebos daor vaeke roekekelonies in zatten. 
Stell. kri'je = Ned. kraai, mar een roeke wodt in Stell. ok wel kri'je nuumd. 
De Kuunder (m.), 28 + 151 + 164 	 [kyndç] 
a. Dc Tjonger (m.; schr.) 
b. Et Kenaal (m.) 
C. Et Oold Diep (m.) 
d. Cuinder (Mulder 1980: 32) 
e. De Cuynre (Schotanusatlas 1718) 
f. Tjonger of Kuinder (Top. Mu. Krt. 1864) 
g. Tjongerkanaal (schr.) 
h. Boven Tjonger (schr.) 
De T(s)jonger is de Friese naeme veur de revier die in 't Stell. Dc Kuunder 
hiet. Ft kanaliseerde stok van de Kuunder ten westen van de Vaort wodt 
meerstentieds Et Kenaal nuumd (officieel: Tjongerkanaa/), zelden Dc 
Kuunder. Ten oosten van et broggien over de revier (bi'j 't Hoge Hoolt) 
numen de meensken dit waeter wel Et Oold Diep, wiels et hiele stok ten 
oosten van de Vaort officieel Boven Tjonger hiet. 
Neffens Heeroma 1958: 45 wodde disse revier in de 12e ieuw Kunre nuumd, 
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is de if van T/onger oorspronkelik en de k et perdukt van ,,averechtse 
ontfriesing'. Tjonger 	zionre, ofri. tiona, osa. tiunan, ags. teona het te 
maeken mit ,,schae doen". De Tjonger wodde as een ,,kwaadaardig" 
reviertien beschouwd. Schonfeld 1955: 92-93 liekewel mient dat de k 
oorspronkelik is: Tjonger <' Tjonre <' Kionre, mit palatalisaosie van de 
nasaal. De percieze etymologie van Kuunder en Tjonger is an now toe nog 
niet vunnen. 

De Kwestiekaampe (rn.), 59 	 [ kcst F k:mpo] 
Van disse kaampe wodt verteld dat ze d'r hiel vroeger onienighied of 
,,kwestie" omme had hebben. 
De Lange Bos (m.), 150 	 [ I aria 1 bos] 
Een lange stroke bos. 
De Lange Mad (m.), n.l. 	 [I arje 'mat] 
a. Et Lange Mad (m.) 
Dit stok hujlaand is now versnipperd en daordeur muuilik percies ante geven. 
Ft lag tegen de Kuunder an en was vroeger neffens zeggen zes zwad en 
hakke bried. Et gaot dus om een smalle stroke. Bet, mad: zie Heufdstok III. 
Ft Lange Mad (in.), n.l. 	 [i ae mat] 
Variaant van De Lange Mad, id. 
Lange Streek (F.A.), 96 
Stok laand. Bet. streek: zie Heufdstok III. 
De Lange Weg (rn), 128 	 [ IarJe T MS)(] 
a. Oude Rweg (Eekhoff 1849) 
1,. Kloosterlaan (F.A.) 
Naeme veur de weg (vroeger een reed) van de Kloosterplaetse of tot an de 
Boverweg (et stok tussen de twie scharpe bochten in de weg Db-De Haule). 
De Langsweg (rn), 25 	 [ ' Iacjsc] 
Ere naen,e veur 'n pat van 't Westaende, z.d. 
De Lege fleer (m.), n.l. 	 [I :ge H i. 	r] 
a. 'I Heugien (rn.) 
SteAl. leeg = Ned. laag. Bet. heer: zie Heufdstok 111. Een heugien is een kleine 
verhoging. 
De Leidiek (in.), 84 	 [tsl H 1k] 
a. Leidijk (schr.) 
Naeme van een weg. Bet. leidiek: zie Heufdstok III bi'j lei en diek. 
Leidijk (schr.), 84 
Offieiele naeme van De Leidiek. Bet. leidiek: zie Heufdstok III bi'j lei en diek. 
Leidyk (F.A.), 110 
Schreven variaant van De Qolde Leidiek. Bet. leidiek: zie Heufdstok III bi'j 
lei en diek. 
DeLeien(m.), 159 	 II ISIjQ][ si 
Stok greide daor de meensken van zeggen dat et onder kwam te staon as et 
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waeter hoge was. Ur leup ok 'n sloot deur. Bet. lelen: zie Heufdstok III bi'j 
lei. 
De Lieklaene (m.), 131 	 [ 	ki e:rie] 
a. De Liekslaene (m.) 
b. Lyklaan (F.A.) 
Op 'e Schotanusatlas van 1718 is een laene angeven die in de richting van de 
Galgeberg lopt. Vermoedelik is dit de Lieklaene. Een lieklaene of liekweg is in 
disse kontreinen een pad of weg daor de begraffenisstoet langes gong naor 
hof toe. Wodde de Lieklaene in Db vroeger bruukt veur meensken die bi'j de 
schermutselingen bi'j de schaans Breeberg ommekommen weren en moe'n we 
A de zn Galgeberg hier mit in verbaand brengen? De schaans en de 
Galgeberg liggen even buten et ddrpsgebied van Db, onder Waskemeer. 
De Liekslaene (rn), 131 	 [Ii ks !j : rio] 
Uutspraokvariaant van De Lieklaene, z.d. 
Lingsmes Poolder (rn), 40 	 [IL osnios P0 d ç] 
Leeg, trapgevulig laand dat winterdag nog wel es onder waeter komt te staon. 
Lingsnia = fn in OSt. (NRF). 
Et Luchtenrik (m), 77 	 I I c6Xt g r I. k] 
a. Klein Zwitserlaand (ni.) 
Omreden hier een mooi stokkien netuur was mit hoogten, nuumden ze dit 
stok Iaand ok we! Klein Zwitserlaand. Et Luchienrik is in verbaand te 
brengen mit et deur Popping 1903: 38 nuumde Luchtenrek of -rak, daor hi'j 
van zegt dat et een waeterkering in de Kuunder west schient te hebben die 
nogal wat te betekenen hadde. Van et rnaeken van dammen in de Kuunder is 
ok spraoke bi'j Wumkes. Die schrift in 1791: ,,De gecommitteerden van het 
Lugtenrek besteden aan het slaan van twee dammen en het droogmaken, 
verders een houten set te maken in de rivier de Kuinder tusschen Makkinga 
en Donkerbroek." (diel 1: 369). Hier kan Lugienrek een naeme wezen veur 
een stok van de Kuunder in plaets van veur de dam d'r in. 
Lugt-/Lucht- en -rek/ -rik kun elk op verschillende menieren uutlegd wodden: 
- lucht is missehien etzelde woord as Stell. locht = Ned. licht (van kleur); 
- lucht kan verbaand ho!en mit Stell. luftig = Ned. luchtig (van textiel); 
- lucht, locht kan neffens SchOnfeld 1980: 82 ofleided wezen van Ned. 

luiken (osa. liz/can, Stell. loeken). In dat geval het et war te maeken mit 
,,ofsluten"; 

- rak, mnl. rac, fries rak, rek heurt bi'j rekken en dudet aenlik een ,,gerekt" 
dos ,,recht" stok waeter an, vaeke gaot et om een recht stok waeter tussen 
twie bochten, en dat het tot gevoig had dat de meensken et rak zels 
opvatten as een bocht (Schonfeld 1955: 223); 

- Stell. rikke = Ned. rek; ok Stell. rak = Ned. rek, vgl. Stell.potrak (rak dat 
butendeure ston en daor bussen en pannen en zo op laggen). 

Ok uut disse bet. meugelikheden bliekt dat 't woord luchienrik (of een 
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spelling- of uutspraokvariaant daorvan) slaon zal of op een stok van een 
waeter, Of op een ofsluting. 
Wat now in Db Et Luchienrik nuumd wodt, is een stok greide an de Kuunder. 
Neffens .SchOnfeld 1980: 141 is et hiel gewoon dat een naeme van een waeter 
overgaot op anliggend laand, mar ok kan de naeme van een ofsluting, 
oniheining of een greensteken overgaon op een perceel (Schonfeld 1980: 129 
ex.). 
Luitzen Oetsesweg (schr.), 32 
Officiele naeme van een ruilverkavelingsweg, nuumd naor Luitzen en Oets 
van der Wa!, die in dit gebied ,,ontgrondingen" uutvoerd hebben. 
Lyklaan (F.A.), 131 
Schreven variaant van Dc Lick/acne, z.d. 
Mandeweg (schr.), 86 
Hier lag vroeger ok al een reed (Top. Krt. 1926-1927), mar die het pas in 1980 
de officiele naeme Mandeweg kregen, een naeme die daorveur niet deur de 
meensken bruukt wodde. Mande, ofri. mcfnda = genieenschappelijk bezit 
(Schonfeld 1980: 164). Toch wist et woord mande neffensBouwer 1970:90 in 
Zuud-Oost-Frieslaand niet altied op gemienschoppelik eigendom, mar vaeke 
op ,,gemienschoppelik" zonder meer, veural in de zin van ,,bi'j mekeer 
liggende". 
Meester Brunstingweg (schr.) 
Officiele straotnaeme in dejongste ni'jbouw van Db. Nuumd naor MeesterJ. 
Brunsting, die van 1833 tot 1880 onderwiezer was in Db (Oosterwijk 
1977: 102). 
De Meuleplaets (m), 125 	 [ TmØH api c :ts] 
Disse plaets staot bi'j et plak daor vroeger de meule van 't Oost ston. 
De Middeikaampen (m.), 56 	 [ 'mtdjka:mpi] 
Ten opzichte waorvan disse kaampen as ,,middel-", ,,de middeisten" 
anduded wodden, is niet bekend. 
het Middelveld (F.A.), nI. 
Neffens et archiefmateriaol van de F.A. ston d'r op 12-5-1813 in de 
Liwwadder Icraante: ,,Te koop 2 Mad Hooyland in het Middelveld." 
Molenhoogte (F.A.), 124 
Op 'e Top Krt. 1926-1927 staot inderdaod op dit plak een hoogte angeven. 
Flier ston de meule van 't Oost. 
Molenlaan (F.A.), 127 
Naeme van een vroegere laene die in de richting van de meule van 't Oost leup. 
Molenstuk (F.A.), 99 
Naeme van een stok laand dat vermoedelik bi'j iene van de meulen heurde (in 
't Westaende en op 't Oost ston een meule). Et is ok meugelik dawwe in disse 
naeme een fn. zien moeten: de fn. V. d. Mo/en komt in OSt. een protte veur 
(NRF). 
Molenweg (schr.), 123 
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Officiele straotnaeme sund 1980. An disse weg het vroeger de meule op't Oost 
staon. Op 'e Top. Krt. 1926-1927 is te zien dat hier 'n pad lopt. Now is et 
grootste pat, veurbi'j de Meulep!aets, nog altied een zaandreed. 
Moskou (m.; schr.), 3 	 [ nios kow] 
Buurt onder Db. Now ok officile straotnaeme. Over de naeme: zie bi'j 
Petersburg. 
De Moskoureed (m.; schr.), 12 	 [ noskow r  :t ] 
Disse reed, nog altied een zaandpad, lopt van Moskou tot an de weg die 't 
West hiet. 	

or 
Dc Netuurstreck (m.), 34 	 [no ty : st ri. : k] 
Stok laand. De ondergrond is hier van een wat eigenaorige struktuur. Ze 
hebben d'r o.e. wel scharp zaand vunnen. Yroeger was d'r ok wat heide. 't Zal 
een mooi stokkien netuur west hebben. Now is 't gewoon greide. Bet. streek: 
zie Heufdstok III. 
Nieuwe weg (F.A.), 115 
Ere naeme veur een pat van de weg die now Bovenveldhiet; et gaot om et stok 
tussen de Herenweg en de Boverweg. 
Dc Ni'je Kloosterplaets (rn), 129 	[ ni.je klo:stçp 	I s:ts] 
a. Kloosterplaats(schr.) 	 [ni.joklo:°strpIe:ts] 
Disse plaets is in 1915 bouwd tegen de oolde plaets over, en het in de gevel 
de naeme Kloosterplaats kregen. 
Nijhof (schr.) 
Officiele straotnaeme. 
't Ontwiek (rn), 60 	 [on t' 1k] 
a. Ontw(/k (schr.) 
't Ontwiek wodde begin 19e ieuw bouwd. De naeme Ontw(/k staot in degevel 
van 't huus, mar de meensken numen eYE Ontwiek. De naeme zal d'r an geven 
wezen dent degene die et bouwen Iaoten het: een stee daor hi'j de drokte 
ontwieken kon, daor hi'j rust vienen kon. Zie ok Heufdstok I. 
Ontwijk (schr.), 60 
Zie bi'j 't Ontwiek. 
Ft Oold Diep(m), 164 	 [a:! di :p] 
Ere naeme veur een pat van De Kuunder, z.d. 
Ft Oolde Huusstee (rn.), 70 	 [ bo:i do hyst t 
Vroeger ston hier een huus. Dat is op 'e Top. Krt. 1926-1927 nog te zien. 
Ft Oolde Karkhof (rn), 54 	 [a:i do H  karkhof] 
a. Oud Kerkhof(Schotanusatlas 1718; Eekhoff 1849) 
b. Oude begraafplaats (Top. Mil. Krt. 1864) 
Hier het neffens overlevering een karke staon daor iewen leden rneensken uut 
verschillende dOrpen en buurten henne gongen. De now al lange vervalen 
binnenpaeden van Schoterlaand uut en de overgangen van de Kuunder (o.e. 
bi'j et vroegere Luchtenrek of -rak) doen hier ok stark an daenken (Popping 
1903: 38). Doe de Balkweg verhadded is, bin hier oolde greven blootlegd. 



De Boeren ± 1910. le kieken naor 't Qost toe. Dissefoto is even oosteliker 
neumen as defoto op Hz. 26. 
Foto; A rchief Tj Oldersma. 
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De Oolde Kloosterplaets (m.), 158 	[ o: 1 do t 1  k I o: s t o 1  p l e: t s] 
Ziebi'jDeKloosterplaets. 	 [ o:Ida Il kIo:astr 1 pIc:ts] 
De Oolde Leidiek (m.), 110 	 [ l o:l do! si l  I dik] 
a. Leidyk (F.A.) 
Bet. leidiek: zie Heufdstok III bi'j lei en diek. 
De Oolde V enne (m.), 163? 	 [0:!  d a 1  feral  
De ligging van dit stok laand was niet meer percies vaaste te stellen. Bet. 
venne: zie Heufdstok III. 
De Oolde W iek (m.), 17 	 [ o: I d a t  M i k] 
Hier lag vroeger een wiek, mar die is now niet meer te vienen. 
het Oost (vkb. 1927, 1931), 119 + 122 
Zie bi'j 't Oost. 
't Oost (m., 119 + 122 	 [o:  ast ] [ o : st I 
a. het oosteinde (Brunsting 1857) 
b. het Oost (vkb. 1927, 1931) 
Naeme van een buurt onder Db ten oosten van De Boeren, d.w.z. ten oosten 
van de weg die now Bovenveld hiet. 
het oosteinde (Brunsting 1857), 119 + 122 
Schreven variaant van 't Oost, z.d. 
De Oostermaod (m.), 69 	 [o:sts i mo:t ][o:astr'mo:at ] 
Ten opzichte waorvan dit stok laand as ,00ster" zien wodde, is niet dudelik. 
Oostwijk (Brunsting 1857), n.l. 
Brunsting schrift: „Op het Oosteinde van het dorp is een klein buitentje 
Oostwijk. Aldaar prijkt ook de korenmolen op een hoogte staande, met zijn 
verheven kruin en wieken (...)". 
Opsterlandsche Compagnonsvaart (schr.), 4 
Officiele naeme van De Vaort, z.d. 
Ossekop (F.A.), 18 
Naeme van een stok laand. Vermoedelik zo nuumd naor de vorm. D'r bin 
een protte veldnaemen ontstaon mit naemen van Iichemsdielen van meenske 
en dier. Schonfeld 1980: 121 nuumt naost Ossekop o.e. ok Ganzekop, 
Bargekop, Kattekop, en daenkt dat et kenmarkende van de percelen mit 
zoe'n naeme wezen zal dat de kaanten schuin naor mekeer toelopen. Bij de 
Ossekop in Db is dat ok et geval: et perceel is driehoekig van vorm. 
Oude begraafplaats (Top. Mil. Krt. 1864), 54 
Zie bi'j Et Oolde Karkhof. 
Oude Hof (I) (Oosterwijk 1977: 102), 142 
Neffens Oosterwijk ston de vroegere schoele aachter de tegenworige op een 
terrein dat et Oude Hof nuumd wodde. Bet. meugelikheden hof: zie 
Heufdstok III. 
Oude Hof (II) (schr.) 
Naeme van een straote in de ni'jbouw. 
Oude Rijweg (Eekhoff 1849), 128 
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Disse weg wodt ok we] De Lange Weg nuumd, z.d. Rzjwegis hier vernioedelik 
op te vatten as: weg daor ie langes rieden. Toch kan nj- ok nog wel es een ere 
bet. hebben. Fri. ryd, rys (Schdnleld 1955: 189 geft o.e. as ooldere vorms mnl. 
rift, mnd. ride) is neffens Kalma 1950; 46 'n nogal klein stroompien dat 
meerstal op 'n grotere uutlopt en dient om et waeter of te voeren. Kalma geft 
nut Frieslaand o.e. de volgende veurbeelden: die olde Ryd: (Drachten), de 
Voile Rijten (Else), Vogelrijd (De Fochtefl, Oude Rij (Burgwerd) en die 
reewiele wal, die nzjwielen wal (Heeg) (ib.: 47-49). 
Oud Kerkhof (Schotanusatlas 1718; Eekhoff 1849), 54 
Zie bi'j Ft Oolde Kark/iof. 
Paardekamp (koopakte 1909), 27? 
Pastorietuin (vkb. 1927), n.J. 
In vkb. 1927 is spraoke van het Kalverkampje dat aachter de Pastonietuin Jigt. 
Peelrug (schr.), 2 
Officiele straotnaeme sund 1980. Neffens de stokken uut et gemiente-archief 
OSt. was hier in vroeger tieden een moeras en lag daor een rogge in, daor de 
Spaanse troepen over en et moeras in dreven wodden. Peel (mnl. pdei) = 
,,drassig veenland" (De Vries 1971: 511). 
De Peerdekaampen (m.), 30? 	 [ pt. : rdek :rnp] 
Stok laand. Steil. peerd = Ned. paard. 
De Pegge (schr.), 148 
Ruilverkavelingsweg, die ongeveer bi'j De Peggebult (zie ok daore) op 'e 
Herenweg uutkomt. 
Peggebult (F.A.), 146 
Stok laand. Niet et stok daor de chr. schoele op staot, mar d'r viak bi'j. Bet. 
van de naeme: zie bi'j De Peggebult. 
De Peggebult (schr.), 147 
Naeme van de christelike schoele. Die is bouwd op een terrein dat de 
Peggebuite hiette (Algra z.j.: 151). le kun now niks meet van de ,,bult(e)" 
zien, mar die Lal de vorm had hebben van een ,,pegge" (Ned. peg, wig, dus mit 
een puntige vorm). 
Peggebulte (Algra z.j.: 151), 147 
Algra schrift dat de chr. schoele bouwd is op een terrein op de Peggebulte. 
Bet. van de naeme: zie bi'j De Peggebult. 
De Peggehutte (m.), n.1. 	 II pegehØto] 
Disse butte moet op 'e Peggebult staon hebben. 
Petersburch (F.A.). 81 
Schreven variaant van Petersburg, z.d. 
Petersburg (m.; schr.; Brunsting 1857), 81 	 [ p. :tgzbørxj 
a. Fetersburch (F.A.) 
Hier hebben heur in vroegerjaoren veenarbeiders vestigd. Op 'e Top. Mu. 
Krt. van 1864 staon d'r al wat huzen. lene van de eerste bewoners moet een 
zekere Pieter west hebben, vandaor de naeme Petersburg. Omreden de 
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nederzetting an de oostkaante van de Vaort de naeme Petersburg kreeg, 
wodde die an de ere kaante van de Vaort Moskou nuumd (Oosterwijk 1977: 
102). De naeme Moskou komt bi'j Brunsting nog met vent. or 
Piekeboers Hoekien (m.), 97 	 [ p1 kebu: s11  h  ki] 
'n Hoekien leegachtig laand. Piekeboer = fn. 
de Poel (F.A.), 95 
Stok laand dat nogal lege ligt. 	 - 
De Poele (m.), 74 	 [pu:1e 
Stok laand dat vroeger bi'j de winter vaeke under waeter ston. Laeter 
ophoogd. 
De Polle (m.), 120 	 [po I a] 
1-bog greidekaampien dat vroeger bouw west het. Bet. po/le: zie Heufdstok 
III. 
Posmes Bus (rn), 143 	 [ posniez bos] 
Now greide, vroeger bus. Postma, Posma = fn. in OSt. (NRF). 
het posthuis (Brunsting 1857), nI. 
Neffens Brunsting de naeme van een harbarge. Hi'j sebrift dat d'r een 
posthuus was in de ,,herberg het posthuis", daor in zien tied ok et bestelhuus 
was van brieven veur de postbode van Berkoop op Oosterwoolde vv. 
Posthuisweg (schr.) 
Officiele straotnaeme (warschienlik nuumd naor et posthuus dat d'r west 
het). 
de post- of Heerenweg (Brunsting 1857) 
Brunsting schrift dat de post- of Heerenweg van Lemmer naor Grunningen 
vroeger dent Db gong. Dit moet dan wel de tegenworige route It West-
Herenweg-Boverweg west hebben. Bet. meugelikheden beer: zie Heufdstok 
III. 
Be Prikhutte (m), 6 	 [ 
Klein kaampien grOslaand. D'r wodt zegd dat hier vrogger een man in een hiel 
oold husien, meet een hutte, van prikken en plaggen wound het. Stell. 
prikken = dunne takken en twiegies. 
Prikkepet (F.A.), 92 
Op 'e Top. Krt. 1926-1927 staot op dit plak inderdaod een poele angeven, in 
een stok bos. Bet. prikke: zie bi'j De Prikhutte. Prikke- kan bier wiezen op de 
begruuiing, mar d'r kun daor ok een protte dooie toeken legen hebben (vgl. de 
,,prikkedam" in de lCuunder tussen Makkinge en Hoornsterzwaog). Bet.pei: 
zie Heufdstok III. 
Be Punt (rn.), 55 	 [pØrit I 
Stokkien laand dat nogal puntig toelopt. 
Ruskeijild (F.A.), 89 
Verfrieste vorm van Li Ruskeveld, z.d. 
De Ruskeplaets (rn), 43 	 [ rØskep Ic :ts] 
a. De Ruskeplaeise (rn.) 
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b. Russchen (Schotanusatlas 1718; Top. Mu. Krt. 1864) 
c. de Russchen (Eekhoff 1849) 
d. De Russchen (Top. Krt. 1926-1927) 
In 1640 was disse plaetse d'r al (Jaeger 1977: 29). De fn.- en Russchen en 
Rusken in OSt. bin vermoedelik ofleided van de naeme van disse plaetse. Die 
moet weer in verbaand brocht wodden mit Stell. ruske = Ned. rus, soort bies. 
De Russchen wodt in de L.C. van 10-10-1970 een ontginningsnederzetting 
nuumd. 
De Ruskeplaetse (m.), 43 	 [ rØskep I c :t sal 
Uutspraokvaraant van De Ruskeplaets, z.d. 
De Ruskereed (m.), 87 	 [rØska 1 rt:tJ[ rØskarL:t] 
a. Ruskeweg (schr.) 
Vroeger een reed, now verhadded en daoromme bi'j de officiele naemgeving 
in 1980 Ruskeweg nuumd. Disse weg lopt bi'j et Ruskeveld langes. 
Etfluskeveld(m),89 	 [rØske'fcltj[YØskafclt] 
a. Ruskefjild (F.A.) 
Veld dat bi'j de Ruskeplaets heurd hebben zal. Bet. veld: zie I-Jeufdstok III. 
Ruskeweg (I) (schr.), 87 
Ofilciele naeme van een weg. Vroeger De Ruskereed, z.d. 
Ruskeweg (11) (F.A.), 21 
Ere naeme veur 'n pat van '1 Wesiaende, z.d. 
Russchen (Schotanusatlas 1718; Top. Mu. Krt. 1864), 43 
Schreven variaant van De Ruskeplaets, z.d. 
de Russchen (Eekhoff 1849), 43 
Schreven variaant van De Ruskeplaets, z.d. 
Lie Russchen (Top. Krt. 1926-1927), 43 
Schreven variaant van De Ruskeplaets, z.d. 
Lie Russchen (Nieuwsbulletin v. d. Kon. Ned. Oudheidkundige Bond 1960: 

kol. 164; F.A.), n.1. 
Hier gaot et om een terreinnaeme, niet om de naeme van de plaetse. 
Schansmeerweg (schr.), 126 
Officiole wegnaeme sund 1980. De weg is veur et grootste die] een zaandreed, 
die in de richting lopt van et vroegere Schansmeer, even buten et tegenworige 
dorpsgebied van Db (zie feguur 4). 
De Schaopedrift (m.), 101 	 1 t sko:padrtft] 
a. Schapendrjfl (schr.) 
Dit is een hiel oold pad daor vroeger de schaopen langes dreven wodden naor 
de heide. Bet, drift: zie I{eufdstok HI. 
Schapendrift (schr.), 101 
Officiele naeme van De Schaopedrjfl, z.d. 
Schippers veerhuis (Oosterwijk 1977: 102) 
Vroeger een bekend logement. 
Lie Sjalker (m.), 118 	 [sjaI kg] 
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Stok laand daor een huus op staot. Disse naeme dot Fries an. Fries 1sf-It]-
wodt deur de Stellingwarver vaeke as sj- uutspreuken (zie ok bi'j De 
Sjammekaan'zpen). Misschien meuj' et Friese woord tsja?,,gebeugen, kroem" 
in dit toponiem lezen, en het et vroeger een betien een rond lopend hoekien 
laand west. Dat is d'r now niet meet an te zien. Tsjalke is een Friese 
mansnaeme, benuming naor een persoon is ok een meugelikhied. Veur 
de beide hier nuumde ,,ofleidings"-meugelikheden gelt liekewel dat een 
verklaoring van et ,,ofleidings-suffix"-ker of -er niet drekt geven wodden 
kan. In dit gebied moe'n we in alle geval rekensehop holen mit een makkelik 
,,ver-Stellingwarfsen" van Friese naemen en omgekeerd. 	

I De Sjammekaampen (rn), 37 	 [sjarna k:mp] 
a Tjabbencamp (Mulder 1980: 32) 
b. Tjamn-zekampen (F.A.) 
Stok laand. De Tjabbencamp en de Tjammekampen bin niet te lokaliseren op 
grond van de gegevens die we d'r over hebben, mar zullen Of et zelde perceel 
wezen as De Sjanimekaanipen, Of d'r viak bi'j in de buurte legen hebben. Et 
materiaol van de F. A. geft an dat de Tjamrnekarnpen an de zunnekaante van 
de weg liggen. 
Neffens Mulder 1980: 32 staot in de ,,Proclamatie-, Reces- en Weesboeken" 
bi'j etjaortal 1652: ,,een arve landts gelegen op Donckerbroeck streckende oil 
de veenscheydinge in de Cuinder, ten oosten de Tjabbencamp." Mulder zegt 
dat disse kaampe nuurnd wezen zal naor de oorspronkelike eigener Tjabbe: in 
1640 was eigener van hoeve Donkerbroek or. 17 Hynke Jans Tjiabbes. Aldan 
niet Fries tsj-/tj- wodt in et Stell. makkelik si-, vgl. T]eerd = Stell. Sjeerd, 
Tfibbe = Stell. Sjibbe. Ok kan de b intervokalisch wel m wodden: vgl. 
kammenet naost Ned. kabinet. 
De Sjammekaampster Hede (rn), 38 	[ sjamek :rnst r hi. da J 
a. T/anime Kampster (haag-hee(g)de) (F.A.) 
Vroeger was dit een briede wal. Die staot ok al op 'e Top. Mu. Krt. van 1864. 
Bet. S]ammekaamp-: zie bi'j De Sjamniekaampen. Bet. hede: zie 
Heufdstok III. 
Ft Spree (rn), ni. 	 [spri. ] 
Dit stok moet argens tussen De Sjalker en De Leidiek legen hebben. D'r wodt 
zegd dat hier vroeger iene woond het die Spree hiette. Disse fn. komt neffens 
et NRF in et noorden niet veur, mit uutzundering van de stad Grunningen 
(NRF III. Groningen), daor Spree en Sprey veurkommen as fn. In de 
perveensie Utrecht kommen de fn.- en Spree, v. d. Spree en Sprey veur (NRF 
IV. Utrecht). 
De Stienkaamp (rn), 144 	 [ stT:k:mpJ 
Stok greide. her zullen een protte stiender in de grond zeten hebben. 
't Stil Aende (rn), ni. 	 [st i. 	: nda] 
Dit zoleen stok van een weg of reed west hebben bi'j Sill/even. Et was niet 
meet te lokaliseren. Stell. aende = Ned. einde. 
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Stilleven (in.; schr.), 75 	 [st LI L :bri] 
Naeme van een huus. Disse naemestaot ok al op'e Top. Mu. Krt. van 1864 en 
op 'e Top. Kit. 1926-1927. 
De Stobbepoele (in), 103? 	 [ stobep u:l a] 
Van disse vroegere poele was niet meer nao te gaon waorhi'j percies west het. 
Stell. stobbe = Ned. boomstronk. 
DeStobbepoelereed(m), 102 	 1 'stobepu:Ce'rVt] 
a. Stobbepoelweg (schr.) 
Reed bi'j de Stobbepoele langes, die sund 1980 officieel Stobbepoelweg hiet 
omreden et now een hadde diek is. 
Stobbepoelweg (schr.). 102 
OffIciële naeme van De Stobbepoelereed, z.d. 
De Striepe (rn), 33 	 [stripe] 
Lange, smalle kaarnpe grOslaand. Stell. striepe = Ned.streep, strook. 
Taeke Bosmes Poolder (m.), 39 	 Its ke bosmes 1 po I d c l 
a. Kleine Polder (F.A.) 	 [tc:ke 1  bosnes 1 poldç] 
Leeg stok laand. Bosnia = fn. (NRF). 
Teijernes Kaampien (rn), 49 	 [tcjemes T kmpT] 
Perceel greide dat vroeger an de fern. Teijerna heurd het. 
Dc Terp (rn), 113 	 [tcrp] 
Hier ston vroeger een boerderi'jgien. Dit hiem zol zo nuumd wezen kunnen 
omreden et boerderi'jgien nogal aachteruut en misschien ok wat hoger ston. 
Et zol ok nog mit een fn. benuumd wezen kunnen: v. d. Terp = fn. in OSt. 
(NRF). 
De Tien Akkers (m), 15 	 It I nakçs ] 
Now greide, vroeger Lien smalle akkers. 
De Tippe (1) (m), 51 	 It Lpe] 

Klein sinaI kaarnpien laand, een t4opien (Ned. hoekje, puntje). 
De Tippe (H) (F.A.), n.l. 
Dit stok laand is niet te lokaliseren. In et materiaol van de F.A. wodt opgeven 
dat et an de Vaort ligt en hujlaand is. Bet. tippe: zie bi'j De Tzppe (I). 
Tjabbekamp (schr.), 31 
Officiele naeme van een ruilverkavelingsweg. Nuurnd naor de in 't Westaende 
liggende Tjabbencamp. Zie veur de bet. van et woord bi'j De 
Sjammekaampen. 
Tjabbekampster waterlossing (schr.), 35 
Officiële naeme van een briede waeterlossing die in de Kuunder uutkomt. 
Bet. Tjabbekamp-: zie bi'j De Sjammekaampen. 
Tjabbencamp (Mulder 1980: 32), n.l. 
Zie bi'j De Sjammekaampen. 
Tjammekarnpen (F.A.), n.l. 
Zie hi'j De Sjammekaampen. 
Tjamme Kampster (hang-bee(g)de) (F.A.), 38 



Dc Vaort ± 1920. le kieken de kaante van ci dorp uut. De weg an de 
overkaante van de vaori /ziet now Vosseheer. 
Foto: Archief Ti. Oldersma. 

47 



Schreven variaanten van De Sjammekaampster Hede, z.d. 
De Tjonger (m.; schr.),28+ 151 -3- 164 	 [tjorjç] 
Friese en officiele naeme van De Kuunder, z.d. 
Tjonger of kuinder (Top. Mu. Krt. 1864), 28 + 151 +164 
Zie bi'j De Kuunder. 
Tjongerkanaal (schr.), 28 
Officiele naeme van et stok van De Kuunder ten westen van de Vaort. Zie ok 
bi'j De Kuunder. 
Ft Tolhuus (I) (m.), 23 	 [ ' to I hys] 
Ft Tothuus (H) (m), 80 	 [ to I hys] 
De Tolhuuskaampe (m.), 24 	 [to i hys k :rnpa] 
Disse kaampe ligt in 't Westaende, nog krek in et dorpsgebied van Db. Et 
tolhuus daor spraoke van is in disse naeme staot d'r tegenover. 
Yaart O.Z. (schr.), 145 
Officiele straotnaeme. 
Vaart W.Z. (schr.), 79 
Offzciële straOtnaeite. 
Vaartweg (schr.), 90 
Sund 1980 officiële naeme van een weg. 
De Vaort (m.), 4 	 [fo 
a. Compagnonsvaart (Eekhoff 1849; vkb. 1927, 1933) 
b. Opsierlandsehe Compagnonsvaart (schr.) 
Dc Vaort is in 't laest van de achttiende ieuw van Opsterlaand uut deur Oost-
Stellingwarf greven. Zn. compagnons ,,exploiteerden" et vene in disse 
streken. 
Veerhuisweg (schr.) 
Officiële straotnaeme in de jongste ni'jhouw van Db, nuumd naor et 
logement Schjppers veerhuis. 
De Veldkaamp (1) (m.), 48 	 [ fcltka:mp] 
Disse kaamp lag tegen een stok veld an (Top. Krt. 1926-1927), en is 
vermoedelik daoromme zo nuumd. Veldkan-zp is een fn. in OSt. (NRF), de 
perceelsnaeme zol dus ok out een fn. kommen kunnen. 
De Veldkaamp (IT) (m.), 157 	 [ ' feItk:mp] 
Veur disse Veldkaamp gelt etzelde as veur De Veldkaamp (I): ok disse lag 
tegen een stok veld an (Top. Kit. 1926-1927). Zie veerder bi'j De Veldkaamp 
M. 
DeYenekaamp(m),5 	 [ !ft:flak:fflp] 

Disse kaampe ligt tegen de gemientegreens an. Op 'e Top. Mu. Krt. van 1864 
is te zien dat et doe bouw was, en tegen een gebied an lag daor verveend 
wodde. 
De Venne (rn), 42 	 [lena] 

Stok laand bi'J De Ruskeplaets. Bet. venne: zie I-Ieufdstok UT. 
De Vennen (m), 66 	 [fe0: ] 
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Laand aachter de Wandelbos. Bet. venne: zie Heufdstok III. 
Ft Veurmaotien (m.), 68 	 [ I fØ:

ar 
 no : t i ] 

Stokkien laand. Dit maotien (bet. maod: zie Heufdstok III) lag een aentien 
van de Kuunder of 
Vicarieplaats (gemiente-archief OSt.), ni. 
Naeme van een oolde plaets, die tot in de 18e ieuw op et plak lag ongeveer 
daor now de Vicariestraat ligt. De straote is d'r naor nuumd. 
Vicariestraat (sehr.) 
Offici1e straotnaeme sund 1957. Zie ok bi'j Vicarieplacts. 
De Yiefmad (m.), 72? 	 [ I f I fmat ] f if mat] 
Stok laand an de Kuunder. Bet. mad: zie Heufdstok III. Steil. vief = Ned. vijf. 
De Viermad (rn), n.1. 	 [ T fi :85nat J[ f  :°'mat I 
Stok laand an de Kuunder dat niet meer te lokaliseren was. Bet. mad: zie 
Heufdstok HI. 
De Vier Roeden van Femmigje Gearts (F.A.), n.l. 
Over dit stok laand bin veerder gien gegevens. 
Dc Vlijt (sehr.), 20 
Naeme van de vroegere meule in 't Westaende. 
Vosbole (PA.), 153 
Stokkien laand aachter et huus dat Vossehole nuumd wodt (z.d.). 
Vosseheer (I) (schr.) 
Offieieie straotnaeme sund 1957, neffens gegevens van et gemiente-archief 
OSt. nuumd naor een heideveid dat vroeger an disse weg lag. Bet. heer: zie 
Heufdstok III. 
Vosseheer (II) (gemiente-archief OSt.), n.i. 
Naeme van wat vroeger een stok heideveld was an tie weg die laeter de naeme 
Vosseheer kregen het (zie Vosseheer (I)). Bet. heer: zie Heufdstok III. Vos 
kan naost dierenaerne ok fn. wezen. 
Vosseheer (of haar) (F.A.), 88 
Stok laand. Bet. heer: zie Heufdstok III. Vos kan naost dierenaerne ok fn. 
wezen. 
Vossehole (rn), 152 	 E I  foseho:lo] 
Naeme van een huus. Op et huus staot et jaortai 1838. Waoromme disse 
naeme an dit huus geven is, is niet bekend. Was hier een vossehol? Was et een 
speulse naeme veur et huus en de bewoners? 
De Wandclbos (m.), 61 	 [ 1  Mand j bos] 
Groot stok bos, vroeger anlegd deur de bewoners van 't Ontwiek, mit 
wandelpaeden, een peer stokkies heide en een viever. Et is now eigendom van 
Staotsbosbeheer. 
'I Weertien (F.A.), 111 
Een stok leegaehtig groslaand. Fri. war (weT) is leeg groslaand (Mnl. Wb. XI: 
558); neffens Bouwer 1972: 48 is weer: kavel in (laeter verdielde) wei- of 
hujianen. Beide bet. aspekten bin weeromme te vienen in weer in'! Weertien. 

49 



bet Weertje (F.A.), n.1. 
Et archiefmateriaol van de F.A. geft op dat d'r in de Liwwadder Kraante van 
12-5-1813 staon hebben moet dat ,,2/3 van het Heideveld, ofzgn. Weertje" te 
koop was. Hier is weer dos gien leeg gröslaand, mar heide. As het Weertje 
etzelde stok laand is as et hierboven nuumde Weertien, dan is dat tussen 1813 
en 1864 anmaekt: op 'e lop. Mil. Krt. van 1864 kuj' zien dat 't Weertien doe al 
grOslaand was. 
Wemerstraat (schr.) 
Officiele straotnaeme; nuumd naor de fern. Werner die de grond in eigendorn 
hadde daor disse weg over lopt. 
't West (m.; schr.), 9 + 21 + 25 	 [ucst] 
Naeme van een buurt onder Db; ok officiele naeme van een weg. Zie bi'j 't 
Westaende. 
't Westaende (rn.),7+9+21+25 	[Mcst'ë:nde][Mcst 1 nde] 
a. het westeinde (Brunsting 1857) 
b. he! Westeinde (vkb. 1931, 1933) 
c. 't West (m.; schr.) 
d. De Langsweg (m.) 
e. Ruskeweg (F.A.) 
Naerne van een buurt onder Db. De buurt wodt an de oostkaante begreensd 
dent de buurt Bi'j de Brogge, d.w.z. begint bi'j de grote krusing mit de weg 
Drachten-Ernmen, en an de westkaante deur de dorpsgreens. D'rwodt ok wel 
't West zegd, in plaets van'! Westaende. 'I West is ok de officiele naeme van de 
weg die deur 't Westaende lopt. Vroeger nuurnden sornmigen et stok tussen de 
beide scharpe bochten (nr. 25 op 'e losse kaorte aachterin et boek) De 
Langsweg. Et materiaol van de F.A. geft de naeme Ruskeweg, en plaetst die 
naeme niet bi'j wat now officieel Ruskeweg hiet, mar bi'j 'n stokkien van 'I 
Westaende ten noorden van de Ruskeplaets. 
bet westeinde (Brunsting 1857), 7 + 9 + 21 + 25 
Schreven variaant van 'I Westaende, z.d. 
bet Westeinde (vkb. 1931, 1933), 7 + 9 + 21 + 25 
Schreven variaant van 't Westaende, z.d. 
De Wiègerom (m.), 162 	 1 Ligerorn] 
Stok leeg, veenachtighujlaand. Warschienlik nuurnd naor 'n ,,omke Wieger": 
Wieger = veurnaerne; -om aachter een mansnaeme betekent Ned. oom. Lees 
dus: Wieger-Om. 
Et Wilde Kaampien (m.), 65 	 [ rida 1  id:rnpi] 
Icaampien greide. Misschien bet et d'r wat wild bi'j legen en/of lag et vol 
,,hulten en bulten". Daor is in ieder geval now niks meet van te zien. De 
Wilde is een fn., et kaampien zol dos ok naor een persoon nuumd wezen 
kunnen. Die fn. komt niet veur in OSt., mar wel in Opsterlaand neffens et 
NRF. 
Wilpkamp (schr.) 
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Offciele straotnaeme. Nuurnd naor een stok laand? Steil. wilpe = Ned. wuip. 
Van Zandenstraat (schr.) 
Offici1e straotnaerne, nuurnd naor de fern. Van Zanden. 
De Zesmad (rn), 50 	 [sas mat Ii 
Bet. mad: zie Heufdstok Ill. 
De Zeuven Akkers (rn), 26 	 [so: bakrs] 
Dit perceel beston vroeger nut zeuven akkers. Dat is nog te zien an de zes 
grdppies die d'r in liggen. 
De Zeuvenmad (m.), 71? 	 [ sØ:br:at I 
Bet, mad: zie Heufdstok III. 
Et Zuderkaampien (a), 139 	 [sydç 1  k:mpT] 
Ten opzichte waorvan dit kaarnpien as ,,zuder" beschouwd wodde, is niet 
dudelik. Et lag bi'jglieks in et zudelike diel van et laand van een plaetse, of et 
lag ten opzichte van de boerderi'je an de zuudkaante. 
De Zuderlaene (rn), 140 	 [sydr 	: ne] 
Wat veur Et Zuderkaarnpien gelt, gelt ok veur De Zuderlaene: et is niet 
dudelik ten opzichte waorvan disse laene as ,,zuder" zien wodde. De laene 
lopt van de Boverweg of op et zuden an, mar dat gelt veur meer laenen daor in 
de buurt. 
De Zwaluw (sehr.), 63 
Naeme van de vroegere hadfietsersbaene. Now is et gewoon een stokkien 
greide. 
Zwarts polder(tje) (F.A.), 98 
Stokkien laand daor neffens de kaorte aachterin, en neffens ooldere kaorten, 
een leeg diekien orn henne ligt. Daor is in et laand aenlik niks (rneer) van te 
zien. Zwart = fn. in OSt. (NRF). 
De Zwettereed (m.), 115 + 116 	 [ s.aterc. :t I 
Vroegere naerne veur de weg die now Bovenveld hiet. Et was vrogger een reed. 
Op 'e Top. Mu. Krt. van 1864 zien we op et plak van disse reed al een aende 
reed rnit een sloot, en in et verlengde van de reed, naor et zuden toe, lees ie et 
woord waterlossing. 
Mnl. swette = greens. Dit woord is verwaant mit swade, swat = rnnl. zende, 
stroke ofmi'jd grös (Moerrnan 1956:126). Neffens Heeroma 1958:43 zalswet 
van et begin of een insnieding in et lege laand west hebben, een greven sloot. 
De Zwetteweg (rn). 115 + 116 	 [ sMeteMe)( ] 
Vroegere naerne veur de weg die now Bovenveld hiet. Bet. zwette: zie bi'j De 
Zwettereed. 
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Naemelist op nommer 

1. De Retonbrogge 
2. Peelrug 
3. Moskou 
4. Compagnonsvaart, Opsterlandsche Conipagnonsvaart, De Vaort 
5. De Venekaamp 
6. De Prikhutte 
7. Kapelweg, 't Westaende, het westeinde, het Westeinde 
8? De Flogeveenreed 
9. 't West, 't Westaende, het westeinde, het Westeinde 

10. De Heide 
Ii? de Klooster 
12. De Moskoureed 
13? Aukjernoei's kamp 
14. De Beer 
15. Dc Tien Akkers 
16. de Haer, Jcoopmanskaamp 
17. Dc Oolde Wick 
18. Ossekop 
19. Hartholtspolder 
20. De Vlijt 
21. Ruskeweg (11), 't West, 't Westaende, bet westeinde, bet Westeinde 
21 Dols Kaampe 
23. Et Tolhuus (I) 
24. De Tolhuuskaampe 
25. De Langsweg, 't West, 't Westaende, het westeinde, het Westeinde 
26. De Zeuven Akkers 
27? Blauwkamp, Dc Kop, Paardekamp 
28, Cuinder, De Cuynre, Et Kenaal, Dc Kuunder, De Tjonger, Tjonger of 

Kuinder, Tjongerkanaal 
29? De Butten 
30? De Peerdekaampen 
31. Tjabbekamp 
32. Luitzen Oetsesweg 
33. De Striepe 
34. De Netuurstreek 
35. Tjabbekaxnpster waterlossing 
36. 't Hoge Zaand, bet hooge zand, 't Hoogezand 
37. Dc Sjammekaampen 
38. Dc Sjammekaampster Hede, Tjarnme Kampster (haag-hee(g)de) 

52 



39. Kleine Polder, Taeke Bosmes Poolder 
40. Lingsmes Poolder 
41. Hiltjes Kaamp 
42. Dc Venne 
43. De Ruskeplaets, De Ruskeplaetse, Russehen, de Rüssehen, 

De Russehen 
44. Dc Krentebos 
45. Dc Krentekaamp 
46. Dc Hoge Kaampe 
47. De Huuskaampen 
48. De Veldkaamp (I) 
49. Teijemes Kaampien 
50. De Zesmad 
51. Dc Tippe (I) 
52. De Balkweg, Donkcrbroek of Balkweg 
53. De Keloniekaampen 
54. Et Oolde Karkhof, Oude begraafplaats, Oud Kerkhof 
55. De Punt 
56. De Middelkaampen 
57. De Kri'jebos 
58. Et Klaoverlaand 
59. De Kwestiekaampe 
60. 't Ontwick, Ontwijk 
61. De Wandelbos 
62. Dc Baggelpetten 
63. De Zwaluw 
64. De Klokkebei 
65. Et Wilde Kaampien 
66. De Venen 
67. De Baggeldobbe 
68. Et Veurmaotien 
69. De Oostermaod 
70. Et Oolde Huusstee 
71? De Zeuvenmad 
72? Dc Viefmad 
73? De Aanderhalf Mad 
74. De Poele 
75. Stilleven 
76. De Huken 
77. Klein Zwitserlaand, Et Luchtenrik 
78. Diaekcns Vennegien 
79. Vaart W.Z. 
80. Et To!huus (II) 
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81. Petersburch, Petersburg 
82. Et Bokkekaampien 
83. Bokkekampsweg 
84. De Leidiek, Leidijk 
85. 1-lanestreek 
86. Mandeweg 
87. De Ruskereed, Ruskeweg (I) 
88. Vosseheer (of haar) 
89. Ruskefjild, Et Ruskeveld 
90. Vaartweg 
91, 13 Akkers 
92. Prikkepet 
93. Bovenveld (I), Et Boverveld 
94. Hettyhoeve 
95. de Poe! 
96. Lange Streek 
97. Piekeboers Hoekien 
98. Zwarts polder(tje) 
99. Molenstuk 

IOU. Het Klaverbiad 
101. De Schaopedrift, Schapendrift 
102. De Stobbepoelereed, Stobbepoelweg 
103? De Stobbepoele 
104. Kleine Waterlossing 
LOS. Grote Waterlossing 
106. De Bosmeer 
106a. Boschmeer 
107. De Karkereed, Kerkereed 
108. De Koelanen 
108a. Koeland 
109. De Koelaansreed, Koelandsweg 
110. Koelandsweg, Leidyk, De Oolde Leidiek 
111. 't Weertien 
112. Koolkamp 
113. DeTerp 
114. De Koolkaamp 
115. Bovenveld (I!), Groote weg naar Veenhuizen, Nieuwe weg, De Zwette-

reed, De Zwetteweg 
116. Bovenveld (TI), De Zwettereed, De Zwetteweg 
117. De Hoge Heer 
118. De Sjalker 
119. Binnenweg, De Herenweg, het Oust, 't Oust, het oosteinde 
120. De Polle 
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121. De Boskaamp (IT), De Boskaampe, Bossenkaampe 
122. Bovenweg, De Boverweg, Groote weg naar Veenhuizen, het Oost, 

't Oost, het oosteinde 
123. Molenweg 
124. Molenhoogte 
125. De Meuleplaets 
126. Schansmeerweg 
127. Molenlaan 
128. Kloosterlaan, De Lange Weg, Oude Rijweg 
129. Kloosterplaats, De Nile  Kloosterplaets 
130. De Keloniekaamp 
131. De Lieklaene, De Liekslaene, Lyklaan 
132. De Hoge Kaamp 
133. De Klaovers 
134. Et Kleine Kaampien 
135. De Boskaamp (1) 
136. Jetse Kaamp 
137. De Kaampreed 
138. De Kaampbos 
139. Et Zuderkaampien 
140. De Zuderlaene 
141. De Boersterlaene, Buursterlaan 
142. Oude Hof (I) 
143. Posmes Bos 
144. Dc Stienkaamp 
145. Vaart O.Z. 
146. Peggebult 
147. De Peggebult, Peggebulte 
148. De Pegge 
149? De Buterkaamp (I) 
150. De Lange Bos 
151. Boven Tjonger, Cuinder, De Cuynre, Dc Kuunder, De Tjonger, Tjonger 

of Kuinder 
152. Vossehole 
153. Voshole 
154. De Hof 
155. De Buterkaamp (TI) 
156. De Bouwkaamp, De Bouwkaampe 
157. De Veldkaamp (II) 
158. het Klooster, Het Klooster, 't Klooster, De Kloosterplaets, De Kloos-

terplaetse, De Oolde Kloosterplaets 
159. Dc Leien 
160. Kloosterweg 
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161. het Hoge Bolt, 't Hoge Hoolt 
162. De Wiegerom 
163? De Oolde Venne 
164. Roven Tjonger, Cuinder, De Cuynre, De Kuunder, Et Oold Diep, 

De Tjonger, Tjonger of Kuinder 
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List van ofkottings 

ags. 	= angelsaksisch 
bet. 	= betekenis 
bgi. 	= bi'jgiieks (= bi'jveurbeeld, missehien) 
Db 	= Donkerbroek 
Dr. Wb. = Molema, H., Proeve van ten woordenboek der Drentsche 

Volkstaal in de 19e eeuw Z.p., 1889. 
F.A. 	= Fryske Akademy 
In. 	= femilienaeme 
Fri. 	= Fries 
Fri. Wb. = Dijkstra, W., Friesch Woordenboek. 2 dIn. Leeuwarden, 

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

19522. 
lb. 	= (Latien) ibidem = op etzeide plak, op dezeide biadziede. 
L.C. 	= Leeuwarder Courant 
M. 	= mondehnge opgifte 
mhd. 	= middelhoogduuts 
mnd. 	= middeinederduuts 
mni. 	= middeinederiaans 
Mni. Wb. = Verwijs, E., J. Verdant en F. A. Stoett, Middelnederlandsch 

Woordenboek. II din. 's Gravenhage, 1885-1941. 
Ned. 	= Nederiaans 
n.l. 	= niet te lokaiiseren 
nni. 	= ni'jnederiaans 
NRF 	= Nederlands Repertorium van Familienamen. H. Friesland. 

Assen, 1964. 
NRF III. 
Groningen = Nederlands Repertorium van Familienamen. III. Groningen. 

Assen, 1964. 
NRF IV. 
Utrecht 	= Nederlands Repertorium van Familienamen. IV. Utrecht. 

Assen, 1967. 
NRF VI. 
Overijsel = Nederlands Repertorium van Familienamen. VI. OverUse!. 

Assen, 1968. 
o.e. 	= onder ere(n) 
ofri. 	= ooidfries 



ogerm. 	= ooldgermaans 
osa. = ooldsaksisch 
OSt. = Oost-Stellingwarf 
schr. = schriftelik 
Stell. = Stellingwarfs, Stellingwarf 
Top. Mil. 
Krt. 1864 = Topographisehe en Militaire Kaart. Biad 11: Heerenveen. 

1864. 
Top. Kit. = Topografische Kaorte 
vet!. dielw. = verleden dieiwoord 
vgl. 	= vergeliek 
vkb. 	= verkoopboekien 
WNT 	= Vries, M. de, L. A. te Winkel e.a., Woordenboek der 

Nederlandsehe Taal. 's Gravenhage etc., 1882-. 
wrs. 	= warschienlik 
ww. 	= warkwoord 
z.d. 	= zie daore 
zn. 	= zo mmmdc 
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