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DE BOIJLINGER MEENTE – 
DE RIESEMERKAMPER MIENTE 

 
Bladerend in de “Stads- en Dorpskroniek van Friesland”, deel 2: 1800-
1900, door dr. G.A. Wumkes, viel mijn oog op het volgende: 1880/13 april. 
“Geveild te Boyl de z.g.n. Boylinger meente groot 53 H.A. in 20 per-
ceelen”. Dat maakte nieuwsgierig. Voor het verkrijgen van nadere gege-
vens is Tresoar te Leeuwarden dan de aangewezen weg. Het was ook 
toen gebruikelijk om voorgenomen veilingen in de pers aan te kondigen. 
Ik ben dan ook begonnen met het doornemen van het op microfilm staan-
de, destijds in Zuid-Friesland veel gelezen wordende Nieuw Adver-
tentieblad (uitgever J. Hepkema te Heerenveen). Ik vond daarin al gauw 
de advertentie van de provisionele toewijzing (editie 27 maart 1880) en 
die van de finale toewijzing (editie 17 april 1880). Vervolgens waren ook 
de notariële akten van deze toewijzingen, verleden op respectievelijk 
13 april en 1 mei 1880, alsook de eveneens op 13 april 1880 verleden 
akte van scheiding en deling van die percelen, snel gevonden. 

 
Nieuw advertentieblad, 17 april 1880. 
 
De aankondiging van de pro-
visionele (dus voorlopige) toe-
wijzing vermeldt, dat notaris 
J.C. Metzlar te Oldeberkoop, 
mede op verzoek van notaris 
K. Tadema te Oosterwolde, op 
13 april 1880 bij de weduwe 
K. Bolding, kasteleinske te 
Boijl, provisioneel zal veilen 

hooiland, heideveld en veengrond te Boijl, de zogenaamde “Boijlinger-
Meente”, gelegen ten noorden en ten zuiden van de straatweg, samen 
groot 53.49.50 ha, in 20 percelen. De aankondiging van de op 1 mei 1880 
bij R. Posthumus, kastelein te Boijl, te houden finale (dus definitieve) toe-
wijzing vermeldt, dat op de 20 percelen is geboden f 4.462,--. 
 
Samengevatte inhoud van de op 13 april 1880 voor de te Oosterwolde ge-
vestigde notaris Klaas Tadema verleden akte van scheiding en deling 
(akte nr. 820): 
In deze akte treden op: 
1. Willem Jans (ook Jacobs) van Riezen, landbouwer in de Riezen onder 

Boijl, gerechtigd voor 32/224ste deel; 
2. Hilbert Jans van Zanden, landbouwer te Riesemerkamp onder Boijl, 

gerechtigd voor 32/224ste deel; 
3. Jan Egberts Oosterhof, idem, gerechtigd voor 39/224ste deel; 
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4. Evert Martens Akkerman, idem, gerechtigd voor 21/224ste deel; 
5. Wessel Alberts Jager, idem, gerechtigd voor 18/224ste deel; 
6. Thijs Jacobus Veurman, idem, gerechtigd voor 18/224ste deel; 
7. Roelof Hinkes (ook Hinken) Oosterhof, veehouder te Boijl, gerechtigd 

voor 32/224ste deel; 
8. Johannes Koops Mulder, veehouder te Noordwolde, gerechtigd voor 

32/224ste deel; en 
9. Lammert Jans Tiesinga de vierde, landbouwer te Elsloo, als gelastigde 

van Jan Lammerts Tiesinga en Hendrik Jans Tiesinga, renteniers te 
Oosterwolde. 

 

Uit de atlas 
van Eekhoff 
(1850)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zij verklaren te willen overgaan tot scheiding en deling van de zoge-
naamde Riesemerkamper Miente onder Boijl, kadastraal bekend ge-
meente Noordwolde, sectie B, de nummers 947, weiland, groot 8.48.70 
ha, 947a, hooiland, groot 14.64.20 ha, 948, hooiland, groot 0.31.60 ha, 
1017, weiland, groot 34.65.90 ha, alle geheel en 946, reed als weiland, 
geheel groot 0.17.20, “voor zooveel hierbij behoort”, dus gedeeltelijk, te 
kennen gevende onder meer: 
“dat deze Miente sedert onheuchelijke jaren deel uitmaakt van de boere-
plaatsen te Riesemerkamp en, wat de verdeeling van opkomsten en las-
ten betreft, in zogenaamde zoolsteden verdeeld is; dat iedere zoolstede 
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het een/zevende gedeelte vertegenwoordigt en deze verdeeling in hoofd-
zaak nog gelijk is, doch door erfopvolging en overdragt drie zoolsteden 
vermengd en in onevenredige deelen verdeeld zijn geworden; dat even-
wel deze Miente is bezwaard met vier paardeweiden óf het regt tot het 
weiden van vier paarden, ten behoeve van de twee zuidelijke zathes te 
Elsloo; dat de eene zathe meer dan dertig jaren aan de familie Tiesinga 
heeft behoord, zonder daarvan titel van aankomst te kennen, en naar 
evenredigheid der eigendomsaandeelen in deze zathe (dat is Jan Lam-
merts Tiesinga drie vierde en Hendrik Jans Tiesinga een vierde gedeelte) 
ook het regt van twee paardeweiden aan deze beide lastgevers behoort, 
terwijl de overige twee paardeweiden aan den lastgever Jan Lammerts 
Tiesinga alleen behoren, alzoo dit regt tot het weiden van vier paarden 
aan den lastgever Jan Lammerts Tiesinga voor zeven/achtste – en aan 
den lastgever Hendrik Jans Tiesinga voor een/achtste gedeelte toekomt; 
dat echter in de laatste jaren de vrediging der Miente verwaarloosd en ook 
door den daarin aangelegden straatweg kostbaarder geworden is, wes-
halve het gemeenschappelijke weiden moeilijk, ja zelfs ondoenlijk werd, 
en in plaats daarvan de grond jaarlijks in het gebruik was gescheiden om 
te maaien en te hooien of daarop plaggen te steken, ieder naar zijne ver-
kiezing; dat de comparanten sub 1 tot en met 8, voornemens zijnde de 
massaliteit der Miente door perceelsgewijzen publieken verkoop te ontbin-
den, met de lastgevers sub 9 zijn overeengekomen het regt van paarde-
weiden in de Miente te doen ophouden en daarvoor aan deze lastgevers 
een gedeelte van den grond in vollen eigendom toe te kennen, alzoo eene 
oppervlakte nagenoeg gelijk aan die waarvan door hen in de laatste jaren 
het hooi is gewonnen.” 
Ter uitvoering daarvan wordt: 
a) aan Jan Lammerts en Hendrik Jans Tiesinga tezamen, ieder naar 

evenredigheid van hun hiervoor genoemde zeven/achtste en een/acht-
ste aandeel, toegewezen en zal voortaan aan hen in volle en vrije ei-
gendom toebehoren, enig hooiland en heideveld en wel de oostkant 
van het ten noorden van de straatweg gelegen gedeelte van het per-
ceel kadasternummer 1017, groot ongeveer 3.67.80 ha; 

b) door de hiervoor onder 1 tot en met 8 genoemde deelgenoten teza-
men, ieder naar evenredigheid van hun aandelen, aangenomen de 
hiervoor omschreven kadastrale percelen, zulks met uitzondering van 
het onder a) vermelde gedeelte. Voor hen resteert ongeveer 53.49.50 
ha. 

Partijen verklaren de waarde van de grond onder a) te schatten op f 500,-- 
en van de grond onder b) op f 5.750,--. 
Onder “vrediging” moet hekwerk, stek, afrastering worden verstaan. Met 
“de straatweg” wordt de verbinding van Boijl naar Elsloo bedoeld. Blijkens 
de eerste kadastrale kaarten (de zogeheten minuutplans) van 1832 loopt  
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Rijsberkamp. (Friesch Landbouwblad, 4 juli 1925) 

 

deze dan onverharde verbinding door het Rijsberkamper Veld nog ten zui-
den van het perceel kadaster nr. 1017. Omstreeks 1868 is een nieuwe 
aarden baan aangelegd en is deze bestraat (Inventaris Archief gemeente 
Weststellingwerf, inventaris nrs. 296 en 300). Daarbij is het rechtgetrok-
ken tracé noordelijker komen te liggen en het perceel nr. 1017 doorsne-
den. Samengevatte inhoud van de op 13 april en 1 mei 1880 voor de te 
Oldeberkoop gevestigde notaris Jacob Casper Metzlar verleden akten van 
provisionele en finale toewijzing (akte nrs. 54 en 63) luidde: 
De hiervoor onder 1 tot en met 8 genoemde personen treden op als op-
drachtgevers van de veiling, maar een aanzienlijk aantal van hen neemt 
daar ook actief als bieders aan deel.  
Helaas bestaat er geen tekening, weergevende de ligging van de 
20 nieuw gevormde percelen. Wel is de ligging omschreven; dat geeft 
voor ons echter geen duidelijk beeld en daarom laat ik dat achterwege. 
Aan de veiling is een groot aantal voorwaarden verbonden, waarvan de 
meest in het oog springende hierna kort worden verwoord. 
De verkopers staan niet in voor de op te geven kadastrale grootte. De be-
taling der koopprijzen zal moeten geschieden “in goed klinkende alhier 
gangbare grofzilveren muntspeciën”. De door de gunning der diverse per-
celen nodige afscheidingen, hetzij greppels, stekken of sloten, zullen door 
de kopers voor gemeenschappelijke rekening moeten worden gemaakt en 
onderhouden. Het strijkgeld wordt bepaald op 1 procent. Op de percelen 
1 tot en met 9 mogen geen woningen worden gebouwd en op de percelen 
10 tot en met 20 geen woningen beneden een waarde van f 500,--. De 
waterdobbe in perceel 1 moet in stand blijven tot algemeen gebruik van 
de bewoners van Riesemerkamp en de waterdobbe in perceel 5 ten be-
hoeve van Willem van Riezen. Tenslotte worden de percelen over en 
weer belast en bevoorrecht met de nodige rechten van weg, reed en voet-
pad.  
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De provisionele toewijzing levert het volgende resultaat op: 
perceel 1: heideveld, plm. 1.91.40 ha, hoogste bieder Johannes Koops 

Mulder voor f 100,--; 
perceel 2: heideveld, plm. 1.81.10 ha, hoogste bieder Evert Martens 

Akkerman voor f 100,--; 
perceel 3: heideveld en fenne, plm. 3.40.40 ha, hoogste bieder Jacob 

Hendriks de Boer, veehouder te Boijl, voor f 120,--; 
perceel 4: heideveld en hooiland, plm. 3.42.10 ha, hoogste bieder Jan 

Egberts Oosterhof voor f 90,--; 
perceel 5: hooiland en heideveld, plm. 4.28.00 ha, hoogste bieder Jan 

Egberts Oosterhof voor f 200,--; 
perceel 6: hooiland en heideveld, plm. 4.20.00 ha, hoogste bieder Wes-

sel Alberts Jager voor f 285,--; 
perceel 7: hooiland en heideveld, plm. 2.38.68 ha, hoogste bieder 

Harmen Nolles, bakker te Boijl, voor f 290,--; 
perceel 8: hooiland en heideveld, plm. 2.02.80 ha, hoogste bieder 

Harmen Nolles voor f 230,--; 
perceel 9: hooiland en heideveld, plm. 3.89.80 ha, hoogste bieder Evert 

Martens Akkerman voor f 260,--; 
perceel 10: hooiland en heideveld, plm. 2.07.00 ha, hoogste bieder 

Johannes Koops Mulder voor f 145,--; 
perceel 11: hooiland, plm. 2.08.00 ha, hoogste bieder Jan Egberts 

Oosterhof voor f 200,--; 
perceel 12: hooiland, plm. 2.00.80 ha, hoogste bieder Freerk Hates 

Russchen, veehouder te Boijl, voor f 250,--; 
perceel 13: hooiland, plm. 2.02.40 ha, hoogste bieder Freerk Hates 

Russchen voor f 260,--; 
 

 
De Riezen. (Friesch Landbouwblad, 4 juli 1925) 
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perceel 14: hooiland, plm. 1.99.00 ha, hoogste bieder Aaldert Pieters Bos, 
grondeigenaar te Boijl, voor f 310,--; 

perceel 15: hooiland, plm. 1.99.00 ha, hoogste bieder Aaldert Pieters Bos 
voor f 300,--; 

perceel 16: hooiland, plm. 1.66.10 ha, hoogste bieder Hilbert Jans van 
Zanden voor f 270,--; 

perceel 17: hooiland, plm. 1.58.00 ha, hoogste bieder Jan Engberts de 
Boer, timmerman te Noordwolde, voor f 270,--; 

perceel 18: hooiland en heideveld, plm. 3.95.00 ha, hoogste bieder Willem 
Jans van Riezen voor f 257,--; 

perceel 19: hooiland en heideveld, plm. 3.22.30 ha, hoogste bieder Thijs 
Jacobus Veurman voor f 260,--; en 

perceel 20: hooiland en heideveld, plm. 3.67.70 ha, hoogste bieder Jan 
Egberts Oosterhof voor f 220,--. 

In totaal is dus een bedrag geboden van f 4.417,--. N.B. In de advertentie 
wordt f 4.462,-- genoemd! Verder valt op, dat in de akte van scheiding en 
deling de percelen worden aangeduid als wei- en hooiland, terwijl deze in 
de akte van provisionele toewijzing als hooiland en heideveld worden 
omschreven. 
De finale toewijzing vindt, “na gedane oproeping, verhooging en uiteinde-
lijke mijning”, plaats als volgt: 
perceel 1: aan Hilbert Jans van Zanden voor f 120,--; 
perceel 2: aan Evert Martens Akkerman voor f 120,--; 
perceel 3: aan Jan Egberts Oosterhof voor f 205,--; 
perceel 4: aan Freerk Hates Russchen voor f 90,--; 
percelen 5, 9, 10, 11, 18 en 20: aan Willem Jans van Riezen voor in totaal 

f 1.719,--; 
percelen 6, 7 en 8: aan Johannes Koops Mulder voor in totaal f 1.135,--; 
perceel 12: aan Thijs Jacobus Veurman voor f 337,--; 
perceel 13: aan Hilbert Jans van Zanden voor f 330,--; 
percelen 14, 15 en 16: aan Hendrik Baten Krol, grondeigenaar, Bate 

Hendriks Krol, koopman en Klaas Meinen Eits, koopman, 
allen te Noordwolde, voor in totaal f 1.040,--; 

perceel 17: aan Engbert Jans de Boer, zonder beroep en Jan Engberts de 
Boer, timmerman, beiden te Noordwolde, voor 270,--; 

perceel 19: aan Jan Engberts Oosterhof en Evert Martens Akkerman voor 
f 390,--. 

De kopers verklaren de toewijzingen als voorschreven aan te nemen en 
zich volgens de voorwaarden te verbinden. 
De veiling heeft dus een bedrag opgebracht van in totaal f 5.756,--. Het 
overgrote deel van de opdrachtgevers/mede-eigenaren van de gemeen-
schappelijke meente is dus uiteindelijk koper geworden van de daaruit 
gesplitste percelen.                                      Leeuwarden, Herman Deems 


