Blik op Boijl
DE RIESEMERKAMPER MIENTE
Aan de oostkant van ons dorp lag eeuwen lang een groot gemeenschappelijk weide gebied met deze
naam (meent). Het noordelijke deel stond regelmatig onder water als de Linde buiten haar oevers
trad. Aan de oost- en de zuidkant had het als begrenzing een sloot met een wal er achter ter bescherming van het vee. De laatste resten van deze eeuwenoude wal, een 130m zijn verwijderd tijdens de
ruilverkaveling van Elsloo.
Eigenlijk is de ‘Riesermerkamper Miente’ een combinatie van drie namen. Hij komt voor in de Stad en
Dorpskroniek 1800 – 1900 van dr. G.A. Wumkes. Wij kennen nu in het Stellingwerfs: De Riesen, Riesberkaampe en de Miente. Het ontstaan van de naam Riesemerkamper Miente is ons niet bekend maar
het zal ergens een link met elkaar hebben.
Door de aanleg van de huidige (verharde) Boijlerweg in 1865 (daarvoor liep de doorgaande weg via de
huidige Kerkweg) werd het weide gebied afgerasterd en in tweeën gedeeld. Niet praktisch met de
werkzaamheden en in 1880 werd besloten tot verkoop en herverdeling over te gaan.
De veiling werd aangekondigd in het ‘Nieuw advertentieblad’ van Hepkema.
Op 13 april 1880 vond de eerste verkoop plaats bij weduwe Bolding, kasteleinske te Boijl , (later café
de Zwaan)
Het gebied 53.49.50 ha., was verdeeld in 20 percelen en sinds ‘onheuchelijke jaren’ familiebezit van
negen eigenaren.
Een aantal oude welbekende namen uit het verleden:
1. Willem Jans (ook Jacobs) van Riezen, landbouwer in de
Riezen voor 32/224e deel
2. Hilbert Jans van Zanden landbouwer te Riesemerkamp
ook voor 32/224e deel
3. Jan Egberts Oosterhof, idem voor 39/224e deel
4. Evert Martens Akkerman, idem voor 21/224e deel
5. Wessel Alberts Jager, idem voor 18/224e deel
6. Thijs Jacobs Veurman, idem voor 18/224e deel
7. Roelof Hinkes (ook Hinken) Oosterhof, veehouder te
Boijl voor 32/224e deel
8. Johannes Koops Mulder, veehouder te Noordwolde voor 32/224 e deel
9. Lammert Jans Tiesinga de vierde, landbouwer te Elsloo als gelastigde van Jan Lammert Tiesinga
en Hendrik Jans Tiesinga, renteniers te Oosterwolde.
Alle eigenaren verklaren over te willen gaan tot scheiding en deling van de Riesemerkamper Miente.
Het gebied bestaat uit weiland, hooiland, heideveld en fenne.
Wat de verdeling en lasten betreft is het in zoolsteden verdeeld. Iedere zoolstede vertegenwoordigt
een/zevende deel. Echter door erfopvolging zijn drie zoolsteden in onevenredige delen verdeeld.
De Miente is ook bezwaard met paardenweiden of het recht -tot het weiden van 4 paarden- ten behoeve van de twee zuidelijke zathes te Elsloo. Jan Lammert Tiesinga en Hendrik Jans Tiesinga.
De laatste jaren is de vrediging (hekwerk, stek en afrastering) van de Miente verwaarloosd door de
nieuw aangelegde weg midden door het gebied en is ook de grond kostbaarder geworden. De nieuwe
weg bemoeilijkt het gemeenschappelijk beweiden van het gebied en de laatste jaren zijn er plaggen
gestoken of gemaaid en gehooid, ieder naar zijn verkiezing.
Besloten wordt: De Tiesinga’s krijgen 7/8 en 1/8 deel van de paardenweide toegewezen in volle en
vrije eigendom ten noorden en aan de oostkant van de straatweg groot 3.67 ha. Voor de andere acht
eigenaren resteert 53.49.50 ha., ieder naar evenredigheid van hun aandeel.

Er komt een openbare veiling.
Het strijkgeld is 1% en aan de verkoop zijn een aantal voorwaarden verbonden:
*De verkopers staan niet in voor de opgegeven kadastrale groottes (alle cijfers opgeteld klopt het inderdaad niet!)
*Er moet contant betaald worden in ‘goed klinkende alhier gangbare grof zilveren muntspeciën’.
*De kopers moeten zelf zorgen voor afrasteringen en greppels.
*Op negen percelen mogen geen woningen worden gebouwd en op de andere elf niet beneden de
waarde van f. 500.— (dit om te voorkomen dat her en der plaggenhutten verrijzen)
*Een waterdobbe moet in stand blijven voor de bewoners van Riesemerkamp en de dobbe bij Willen
van Riezen eveneens.
*De percelen worden belast met de nodige rechten van weg, reed en voetpad.
Op 13 april 1880 wordt totaal f. 4.462.—geboden en 1 mei 1880 vindt de finale toewijzing plaats in
café R Posthumus te Boijl. (later Veurman en Mailly)
De meeste eigenaren bieden mee en kopen ook grond, alleen Wessel Albert Jager en Roelof Hinkes
Oosterhof haken af als eigenaar.
Wat opvalt is dat Jan Egberts Oosterhof, de grootste aandeelhouder met 39/224 e deel, wél mee biedt
maar later samen met Everts Martens Akkerman 3,2 ha. koopt.
Willem Jans van Riezen koopt 20 ha voor f. 1.719.— meest hooiland en heideveld.
Johannes Koops Mulder koopt ruim 8.5 ha voor f.1.135.— hooiland en heideveld. Gezien de oppervlaktes van deze percelen moet er nogal wat kwaliteitsverschil van de grond geweest zijn.
Hilbert Jans van Zanden wordt eigenaar van krap 4 ha. voor f. 450.—
Aaldert Pieters Bos uit Boijl geen eigenaar, biedt meerder keren maar koopt geen grond.
Er komen ook nieuwe eigenaren zoals Hendrik Baten Krol een grondeigenaar, Bate Hendriks Krol (vader en zoon?) en Klaas Meinen Eits beiden
koopman en allen uit Noordwolde.
Ze kopen gedrieën ruim 5,5 ha. hooiland voor f.
1.040.— In verhouding met de aankopen van
Mulder, van Zanden en van Riezen een flinke
prijs????
De veiling brengt in totaal f. 5.756.—op en alle
kopers verbinden zich aan de gestelde voorwaarden.
Tijdens de ruilverkavelingen van de 60 er jaren in
de vorige eeuw vond er ook in dit gebied een
herindeling plaats. Inmiddels zijn kleinere bedrijven opgeheven is de grond hiervan opgekocht en
toegevoegd bij een aantal grotere boeren bedrijven.
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Met dank aan Herman Deems.
Hij kwam het veiling artikel tegen in Stad en Dorpskroniek 1800 – 1900 door dr. G. A. Wumkes en zocht
verder bij Tresoar in Leeuwarden.
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Jellie Menger.

