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TS/2O 
oord vooraf 	1 

D-it 'woord vooraf' heeft voor mij persoonlijk ook 

iets van een slotwoord, want ik sluit hiermee 
/1 

ItLvoorgoed 	- 	mioet dit immers wel doen na het 

overlijden van g.p. Mulder L44e4-e_feefte1T geleden - 

een lange periode af van samenwerking met hem op 
a 

het gebied van zijn Stellingwerfse studies. wij 

hebben elkaar merkwaardigerwijs slechts • &én 
keer werkelijk ontmoet 	- 	verder contact verliep 
steeds per brief of telefoon 	-C 	maar ik geloof 
niettemin dat wij elkaar tenslotte heel goed ken- 

den. 

U onze samenwerking begon met Mulders 	artikel 
voor het tijdschrift van het pedersaksisch In- 

stituut, de mriernaandelijkse Bladen 	Het is 

Mulders artikel 	'e "uodecim parochie" van 1328; 

een bijdrage tot de geschiedenis van otelling- 

werf', opgenomen in jg. 21 	(1969)  132-139. Ik 

vond het een goed stuk waaraan een gedegen bron- 

nenstudie ten grondslag lag en ik correspondeerde 

in opdracht van de redactie met de auteur over 

de vorm waarin wij het in ons tijdschrift zouden 

brengen, van het een kwam het ander; regelmatig 

verschenen daarna bijdragen van r.Tulder in deLe 

over Gtellingwerfse toponiemen en antroponiemen, 

over papisten, zoolsteden, groot-grondbezit enz. 

wij zorgden in 	roningen niet malleen voor pub- 

likatie, maar hielpen ook, vooral toen mulder in 

toenemende mate door ziekte daartoe niet zelf in 

staat was, bij het verschaffen van bronnenmateri- 



aal, van literatuur en illustraties. ook corres-
pondeerden ui3 geregeld over taalkundige en naam- 

fl w 	kundige ç:etail- esties. ?ijzonder intensief was 

onze samen erkig geuuLcIL 	de totstandkoming van 

wulders eerste grotere puhUkatie, de genealo-

gisch-historische studie Van Terwisga tot 1.Jillin_ 

ge_Prins, in 1974  uitgeseven bij de met het T\Teder_ 

saksisch Instituut nauw verbonden Stichting sas 

 

-

land te aronineen. Met wee dan ook tijdens een 

rond het verschijnen van dit boek ç::eoranisccrd 

feestelijk diner in Old-eberkoop dat ik i'..ulder, 

&n zijn vrouw, persoonlijk ontmoette. Ten tweede 

grotere studie: ppelscbe. Pijdrage tot de me- -----------------------------------------------------
schiedenis van een oude etellinuwerfee poerenge-

mcephp,versceon in 1077 sisutoelner van 
It Peaken. gok hij de voorhereiuing daarvan heb-

ben wij mogen helnen. 

paarna begon Tsulder zijn nendacht op het thema 

'vervening in en om .prelsche' te concentreren, 

waarbij al hetgeen hij voordien had onderzocht 

- de structuur van de oude boerensemeenn..ohap, 

de weersmiemeline: van deze F3truotuur,  in de mikro-

toponynie, de versnippering van eiisendom en het 

ontstaan var groot-grondhezit - onmisbaar was 

voor ne 4  krijgen van inzicht in en het kunnen 

beschrijven van deze heslisnen.de fase in «ie ge-

schiedenis van ppelsche/.tr,n-elscha en zijn omge-

vtng. r:frezien van losse opmerkingen1 in vroegere 

Lrïte,w 	nublikaties vindt men een eerste uitvoenise be- 
(  

____ - 1 schnijving van dit thema wederom in de 	in 

1 (1979) S 145 vlç°. onder de tij tel ' pu-
elsche en de gompagnonsvaart' . Over een komplete 



beschrijving van van en een duidelijk ordeel over 

de voorgeschiedenis van de verveningen aldaar 

heb ik meermalen met Mulder van gedachten ge-

wisseld, waarbij wij ook mogelijkheden van pub-

likatie van zijn intussen op schrift gestelde 

onderzoekingen hebben overwogen. Kort voor zijn 

dood verzocht Mulder mij zo mogelijk voor ub-

likatie te zorgen, welk verzoek ik gaarne heb aan-

vaard. Ik ben dan ook blij dat hiervoor via Henk 

Bloemh off een coperatie tussen wedersaksisch In-

stituut en .stellingwarver schrieversronte tot 

stand is gekomen. 

Q Te hiermee kort geschetste geschiedenis van Mul-

ders laatste tekst verkloart ook waarom deze in 

het D7ederlands is gesteld. Fen omzetting in het 

stellingwerfs leek de gezamenlijk verantwoordelij- 

ken 	in dit/ge val ongewenst omdat 

. 	 len' door anderj gemakkelijk tot interpretatie- 

fouten zou kunnen hebben geleid. 'Jet overigens in 

uitstekende staat verkerende manuscript is voor 

de zetter/drukker gereed gemaakt door de heren 

j.w. T'ijholt en FT. Floemhoff en door mij. Van de 
kant van het wedersaksisch Tnstituut werd verder 

een bijdrage geleverd door de beer A. totgering, 

als tekenaar. 

o Tenslotte spreek ik gaarne mijn dank uit aan de 
stichting stellingwarver schrieversronte voor de 

bereidwilligheid mulders laatste studie posthuum 

te publiceren en voor de ruimte, mij gegeven, om 

met dit 'woord vooraf' nog een laatste woord te 

spreken. 

Groningen 	 -_ 	R.A. gbeling 
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17 april 1980 

Beste Ebeling#  

Hierbij dan do beloofde eerste 25 btadzijden van het 
~script van "De Voorgeschiedenis van de Vexvenlngen" met daarbij 
4n foliovel (fotokopie) vaat het archief van de Compagnons,waarp Ik 

een aantal woorden met rood heb oinlljnd.Zouden jullie daar es je 
krachten op willen boprowven? Ik slaag er meestal wel In om er uit 
te komen,~ hier moet Ik het opgeven.fl heb wel een idee dat op 
regel 11 staat: . . . streckende van de at~ tot een die itt Drenth 
maar wat die "steege" dan zou moeten 241,15 mij een raadsel.Verder 
heb Ik zo het idee,&at er het woord "glans" in deze passage ontbreekt, 
want "die van Drenthe" is toch ongetwijfeld de grens,of de veenschei-
ding van Drente. 
In regel 12 verwed ik Thijs Pieters Natbuysen . . . * ,inar wat die 
bier mee te maken zou hebben gehad,is ook &uister.Die Z4athuyeen is 
toch de boer øp de hoeve )iat2ysen onder Oosterwoldel 
Op regel 15 dacht Ik an "op verscheijdon plaatsen"... 
Heb Ik op regels 19/2o goedt ... van de Vogteler Eeerenwegb" 
goed gezien? 
Op regel 27 kan ik niets maken van V.. nigeruaet" .Mooi voorbeeld 
van begraven hier,met "rontom begraven"l 
Het ).ar4ste op regel 35 is me he1ema..1 een raadsel. 

Hopelijk kun je tijd vinden om dit ~script te bekijken en te laten 
bekijken zodat ik spoedig krIjg te horen, of het voor mij de moeite 
waard is om Mt af te maken.fr zit al veel tijd In en het valt me 
steeds moeil5jker.Ook is het niet gemakkelijk te beslissen wat tel en 
wat niet op te nemen in je beschouwingen.Er is zo ontzettena veel 
mrteriaal.t4aar in ieder geval heb ik een poging gedasn om de weg 
te wijzen....... 
Ik weet niet,hoeveel bladzijden ik nog nodig zal hebben.Dat hnngt 
ook mee van jullie beslissing af.Bovendien heb ik een hele waslijst 
van voetnoten,die war wet het beste achteraan kunnen komen,hoe-
wel flc,als lezer,altijd vin&4at ze beter tot hun recht komen op de 
bLtdzij8.e wr ze bij horen,... ?!aar wie ben ik....? 
Hoct ik even als je e.e,ao  hebt ontvangen? 

met hartelijke groeten van huis tot huis 

je 



De Voorgeschiedenis 
van 

De Verveningen in Appelsche 
door 

De Gezamentlijke Compagnons der 

Opsterlandsche en Ooststellingwerfsohe 

Veenen en Vaarten 

door 	 2.,4 
Gerke PNui4er 

Enige jaren geleden schreef ik voor het tijdschrift Driexrst?.nâelijkse 
Bladen een artikel over het groot-grondbezit in Ooststellingwerf in de 
17de en lede eeuw (i) ,waarin 46 van mijn belangrijkste conclusies was,dat 
de opkomst van de familie kyckiama k Nijeholt als groot-grondbezitters 
in deze grieenij dateerde van na 1600,en dat bij het verwerven van deze 
eigendommen niet het bezit zelf,nsar het daaraan verbonden steriwecht, 
hoofddoel was geweest. Een bijna ononderbroken reeks van Iqcklama' s als 
grietman van Ooststellingwerf,van 1610 tot 1795,was  daarvan het tastba-
re rz(oLtaat. Ben tweede,en in zijn gevolgen voor Appelsche nog veel be-
langrijker aspect van deze zaak,heb ik destijds niet asageroerd,ond.at het 
daarvoor noodzakelijke onderzoek nog nest worden gedaan.Ik doel hierbij 
op h'It verband tussen deze aankopen van boerderijen door de t*rcklaanls 
en de latere verveningen in Ooststellingwerf door de Gezamentlijke Corn-
pagnons.De geschiedenis van deze Veencompagnie is uitvoerig beschreven 
door Drs .J.Visser,Chartermeester van het Rijksarchief in Priesland,un de 
Inleiding hij  de Inventaris van het archief der Opsterlandse Veencompag-
iiie. (2) .Dacrin wordt duidelijk, dat deze Veencompagnie in feite niet veel 
anders was dan eet vereniging van leden der familie I'cklame. L Bijeholt. 
Het genealogisch overzicht aan het eind van dit werk laat dit zeer goed 
uitkomen (3). 

Het is mijn bedoeling om in dat indertijd verwaarloosde aspect nader te 
onderzoeken,waarblj ik mij hoofdzakelijk zal beperken tot de voorgeschiede-
nis ,die wordt afgesloten als in 1827 de eerste percelen hoogveen worden 
verkocht (4). 

Zoals bleek uit de bestudering van de oudste stemkohieren van 1640, 
hadden de Io'cklarrats in dat jaar nog geen eigen bezittingen in Oostatel-
livgwerf. Wel kwam de na~ van Suffridus Lycklama h Nijeholt,grietnsn van 
Stellingwerf Oosteinde,voor bij een aantal bo*rderijen,nsar het is geble-
ken,dat hij niet zèlf de eigenaar was,zar dat hij ze beheerde voor zijn 
echtgenote ,Jelcke van Terwisga,en baar 3 zusters: Antien,Hiltien en 
Swaantje, de kinderen van de in 1624 overleden griëtnan Eyse Jans van 
Terwisga en Harmentien Stevens (5). Volgens Visser kochten Lugustinus en 
zijn neef Lubbertus Lycklama h Nljeholt reeds in de tweede helft van de 
17de eeuw tenen in Appelsche en Vogtele,en uit zijn genealogisch overzicht 
blijkt,dat hij hiermee doelde op de in 1603 te Itkkinga geboren Au€ttstinus, 
zoon van Lyokle Pier tqckles van Niholt en Sipke Sjoerdts Jelckeus,die 
van 1643  tot  1647 secretaris en van 1647  tot 1661 grietnan was van die-
zelfde grietenjj.(Voor mijn verbaal zal ik deze in he vervolg noemen 
Augustinus t) .Hij deed in 1661 afstand van het ambt en overleed e ?kkin-
ga op 1 augustus 1670 .Als grietnan werd hij in 1661 opgevolgd door zijn 
neef Lubbertus (ook bekend als aîtThe4u),een  zoon van Pier Iqcklama, 
broeder van de eerste Auguattims. De mededeling van Visser,d.at deze twee 
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I*cklazra' s reeds in de Woede helft van de 17de eeuw tenen kochten in 
Appelsohe en Fochteloo heb ik getoestat aan Izwentarisn»r 368 van het 
Archief van de Compagnons.Op de omslag van deze map wordt vermeld dat de 
inhoud bestaat uit eigendoniabewijzen van Augustinus 1 (averl.1670) , Lub-
bertus (overl.1697) en Augustinus II (overl.1744),vaa 1659-1754. Dat de 
bennn4ng "eigendomabewijzen0  niet helemaal correct is,blijkt wel als na 
1827 de Compagnons veenverkopingen houden en in iedere verkoopakte op-
nemen de zinsnede "dat zij van de te verkoop aangeboden tenen geen titels 
van aankomst hebben en ook niet wet en,of overschrijving ten Bypotheekksn-
tore heeft plaa*sgevondenl De inhoud van den omslag zijn een 9Otal Zo-
liobladzijden,en daaronder zijn er sar twee,,die als koper vermelden Augus-
tinus I,grietnasi van Stellingwerf Oosteinde Jet eerste is gedateerd op 
26 september 1659  en heeft betrekking op enige stukken hooiland op de 
Appelscher naden in en rondom het z.g. Slichtenbrèek. Het weede,gedateerd 
op 17 *ei 1670 (Augustinus was toen oud-_jiietm= en hij overleed kotte 
tijd daaztna,op 1 augustus) ,is een belangrijk stuk,omdat het betrekking 
heeft op de eerste aankoop van een deel van de gat. het Hoogeveen ge-
naeJ3d,of,zoals in deze koopbrief staat: "van de gerechte suste part van 
een ene landta met huijsinge ,boomen ende >eplantinge cum annezis ,gelegen 
en staande in ?t Dorp Apijelsche Het Hoogeveen genaemt,niandelich met 
Meijne Jacobs c.s.,streokende van de stage (sateegde) tot een die van 
Drenth (bedoeld is: de grens van Drente) .Ten zuijden de erfgenamen van 
Thijs Pieters Mthmyoen oude Jelcke Terwisga 0.2. en ten noorden de erf-
genamen van Lambert Lenses." (De hier genoemde Meter Thijs was in 1698 
nawen met Jelle Jans eigenaar van de sate Mathuijsen in Oosterwolde ,flo-
reennummer 36). Er volgen in dezelfde koopbrief nog enkele stukken land, 
zoals: "gelijcke part vent weijdelandt op Nijensleeck,streokende. u't het 
4p agter tegen het veen, met gelijcke part vent flenlant op Niensleeck, 

liggende op verscheijden plaatsen en streckende Insgelijks een Drenth" 
(6i;en dan ook "noch een stick heijde,weijde en veevlant beginnende van 
Vochteler Heerenwegh met reparatie van halve Heerenwech" eveneens strekkend  

aan Drente. et lijkt mij toe,dat dit laatste niet kan hebben behoord 
bij de hoeve het Hoogeveen,gezien de begrenzing.»rder zal het een deel 
geweest zijn van No.149die  als  westelijke  begrenzing had Be Meente Drift 
d.i. de Vogtelerweg. 
De meute aankopen van Lubbertus krcklaina k Wijeholt zijn niet meer te 
lokalis eren, ongat alleen namen van verkopers worden vermelden wij omtrent 
de boeven geen duidelijke  informatie krijgen,behalve dat soms Âelctnge is 
vermeld.,Wel valt het op,dat verreweg de meeste aankopen betrekking hebben 
op delen— soms heel kleinet - van zaten of stukken land.Prouwens,dat. 
geld evenzeer voor de aankopen van Augustinus fl,ua 1700.ln  naar een 
paar gevallen wordt een gehele sate gekocht.Ph zesde deel van een zesde 
deelvan een halve sate,is bepaald geen groot gedeelte,en dat geldt ook 
zeker voor t1 j gelijke part van twee roeden en twee voet hooijlan&t gele-
gen in Helmen  mact over het Diep aan de Vochtelinger mm (ij(van 6 
april 1679)  ,of voor een aankoop van 23 april l688,waar gesproken wordt 
van 'een tlfte part van een vijfte part van een ene landts,met gelijke part 
van de huljsinge,boomen ende pl.antagie,hebbende het geheel tno twee 
soèlsteden",hierbij pro quota eSéggerte ende van Claes Jansen ~eren 
aangekochte landt te veen en te velde,irandelich met hem Beer Cooper c.s. 
met noch een flfte part nu een vijfte part van een half ene laztts en 
daaronder beg'tepen gelijeke part van twee roeden ende twee voet hooijlandt 
in Beynen ?4aedt,leggende over het Diep aan Vochtelinger egge" (dit laatste 
lijkt wel zeer veel op het voorgaande t) .De twee genoemde zoolsteden zijn 
bij 1~ WUts In gebrui.k,en daaruit kan me concluderen,dat deze zoolste-
den in Aekinge lagen.Het laatste stuk,wag4ij Lubbertus is betrokken,is 
van 1696.Daarna zijn alle volgende van Augustimzs Lycklna t Nijeholt en 
zijn echtgenote Vrouwe tido van Andringa.Op 24 juni 1699 verkopen Meijne 
Jans en haar echtgenoot Jan Jelles aan genoemde twee Lycklama's een vierde 
part van "seeckere ene landta" met de vierde part van de huijsi.nge ende 
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d'achtte part nu de schum en scha.ephok daerop staeate,mitsgaders de 
gerechte vierde part van alle naden,bouw weija en hooijlanden saapt veenen 
eb velden daaertoe en aenbehorende zoo benoemt als onbenoemt".Bet is 
jatimer,risar uit niets blijkt om welke arte het precies glng.Wel is duidelijk 
dat de aankopen bij kleine gedeelten verder gaan,wat tenslotte zal leiden 
tot de toestand,zoals die blijkt uit het floreenkohier van 1748,vier jGar 
na de dood van Augzstbms lijst is uiteraard onmogelijk en ook niet nodig 
om alle aankopen van Anguatinua te vermélden,zodat ik er maar een paar 
uitgezocht heb,die me interessant genoeg leken.Dat is vooral het geval met 
een transactie uit de jaren 1705/1706.Sen  aantal onbeeMe personen: Jan 
Hermens voor  part, Ama @en Holte voor * part,sampt )rgaretha ende 
Cornelia ten Holte slok voor * part,teaamen voor het geheei,gesterckt met 
hun vader Rerraanius ten Holte cbyrurgS)t tot Noortwéide,verkopen de ge-
rechte * part na een Bogge tulen staande tot Âppelsohe,wordeniie bij en-
zen oom Jacob ?oikerts gebruickt" en verder nog hierbij een zoete part in 
de gehele sate bewoond door Jan Liberte tot Lazgedyke.Om welke ea4e het 
hier gaat is niet duidelijk.De enige van de genoemde personen,die ik ken 
Ie Jan Alberts.Hij was "hty-sxsn" in Langedyke,sar hij komt ook voor bij 
de omstreeks 1700  bij de molen op de Buit betrokken personen,en dat was 
ongetwijfeld ook dezelfde roggemolen,die hier wordt vermeld,omdat dit de 
enige molen in Appelsohe was .Voor zover ik heb kannen nagaan behoort Jan 
Alberts tot mijn verre toorvaderen, en was de eerste Jan Jane,mulder op 
de Buit een zoon van hemd)e familie heeft onafgebroken tot 1899 op die 
molen gewerkt en mijn grootvader was de laatste molenaar.In 1899 werd de 
molen - een standaardmolen - afgebroken en de zaak werd verplaatst naar 
de Vaazt,blj het Stoke.ner1aat. 
Van aankopen in Hoog Appelsche noteerde ik alleen,00k in 1705 "een halvd 
part van een arve landts met huysinge,etc, ,met alle aamexis zoals hooi-
bouw- en weifland "sampt veenon en heijdlanden" • .Dit moet volgens de opge-
geven begrenzingen geweest zijn floreennununer 11 .!Pussen haakjes: die be-
grenzing was "hebbende ten oosten Iqcklam zelf,ten westen Anna van Yrmt-
kena o.e. ,ten zuljden de vednschei).Unge van Drente en ten noorden de 
landen van feclégtele ofte het Diep". Dit is de eerste keer,dat ik deze 
twee naast elkear heb gevonden,ar ik geloot niet dat het Diep en 
Fochteloo hetzelfde waren. 
Op 6 juni 1685 bad Lubbertus I*rcklaxs  lá Nljehott gekocht de heifte van 
drie vierde parten van een darde part van een arve,etc,, etc.,,genaemt 
de Bult,gelegen in den Dorpe AppelscheM(floreenuuauaer 27) .Brulkers waren 
de echtelieden Poppe Jans en Geertien Beerents. 
Wu,op 30 april 1710  wordt geregistreerd ten gerechte van Stelli.ngwerf 
Oosteinde de aankoop door Augustizms Iqcldana k Bijeholt en Mevrouw Dido 
van Andrizigs te Beets van Martien,Jeltien,Antien Hendric1 9m1tsgaders 
Jantien Bendriax ende Beerent Hendriox, tesamen erfgemmen van Hendrik 
Beerents ei flrdu Jaasnes hun gerechtigheid van de sate laaidts,etc.,etc., 
gelegen tot Appelsche,de Buit genoemt. 
Omdat ik altijd een bijzondere belangstelling heb gehad voor de oude sate 
Terwische (floreennuzmner 24) ,heb ik in de rap uit Inventarisnuzmuer 368 
gezocht naar de aankopen van deze hoeve door de Iij-ck2ai's,die in drie 
etappes isijn vezwezenlijkt,In deze rap bevindt zich echter raar Mn 
stuk,dat betrekking heeft op Terwinche,dat ik hierin nader zal bekijken. 
Vooraf echter iets over de geschiedenis van deze hoeve. Toen Hendrik 
Wiltinge,Stelling en Dorprechter in Lppelsche,eienaar vab No.24 (en ook 
van de nnmrs 3 en  7) ,in 1637 av'erleed4iet hij zijn bezittingen na aan 
zijn 3 kinderen: zijn zoon Wilt Hendriks en zijn 2 dochters Hant*en en Wobbip, 
die ieder 1/3  deel erfden,De boedel bleef ongescheiden ,maar gelukkig is t 
er een scheidingsakte terwijl tevens een Inventaris bestaat van de roeren-
de en onroerende goederen, met een rekening en verantwoording van de voog-
den over de "orurndige" ~eren van Wilt Hendriks .Al die stukken be. 
*Inden zich in Proclamatieboeken,Weesboeken en Recesboeken van Ooststel- 

" t 	 lingwerf van ± 1600-1660/ In 1639 overleed echter ook Wilt Hendriks en 
zo vinden we in 1640  als eigenaars van de sate Terwische: de weduwe van 
Wilt Hendrlks met haar 3 kinderen en de erfgenamen van Hendrik Wiltinge: 
zijn beide dochters Hantien Bendriks Wiltinge en Wobbe Eendriks Wiltinge. 
De weduwe was Barmentien Thoenis,dochter van Thoenis Allen te Donker- 
broek 



4. 

De drie kinderen van Wilt Rendriks Wiltiiige en Harmentien Thoenis waren 
Antien Wilte,geboren in 1634,Wobbegien in 1636 en Wilt WWtés in 1639. 
In de volgende jaren kocht Barmentien Thoenis van haar zusters hun aan-
delen in Terwische,zodat haar drie kinderen elk voor 1/3 gedeelte eigen-
aars werden .Antien WUts trouwde met Binne Rintzes (vera. uit Opsterland, 
Drachten),Wobbegien Wilte met Hendrik John van Oudehornesterwiji Wilt 
Wilt* ongehuwd bleef Jij woonde in bij zijn zuster Wobbegien. Deze Wilt 
heeft zijn 1/3 gedeelte van Terwiache verkocht aan Angustibis L,ek1ais t 
Wljeholt,zodat we in 1698 de volgende toestand zien in het floreenkohier: 
eigenaars van No.24 zijn: Augustinus Irck1am t Nljeholt,grietman over op. 
sterland 1/3 part, Wilt Bismea en &igbert Michiels,Jelle Hendriks en Jan 
Barels,ieder voor 1/6 part.Deze 4  personen en later hun erfgenamen, trof-
fen wij tot in de 194e eeuw in Appeleche aan als eigenaren van gedeelten 
van hoeven. 
Wilt Binnnes was een zoon van Antien Wilta en Binne Rintzes,en Michiel 
Engberts was getrouwd met Jouckien Binnes ,hun dochter; Jelle Hendriks 
was een zoon van Wobbegien Wilts en Hendrik Jelles,terwij3 Jan Bareis 
getrouwd was met hun dochter Trljrstien Hendriks. 
Uit Proclamatieboek blijkt ook,dat Jan Barels,na het overlijden van zijn 
echtgenote frijntien Hendriks, zijn aandelen (dn van zijn 3rli&eren$) heeft 
verkocht aan Augustinus Z,ycklaus t Nijeholt,waarvan dus ook geen bewijs in 
Inventarirnnirntlnr 368 aanwezig is. 
1*rcklaiis is dan dus voor 2/3 eigenaar van No.24.In 1718 blijkt uit het 
floreenkohier,d.at hij dan eigenaar is van de gehele sate Tendsche.i van 
de aankoop van het laatste 1/3 gedeelte heb, ik, wèl een document aange- 
troffen in Inventarisnwaner 368: 	 ____ 
Het is een zeker niet alledaags geval: een z.g* vaadelkoop,ged4.-4l op 
*2 mei 1713 .taarin zien we dat Augustinus Iyck1am t Nijeholt,grietman 
over Opsterland en gecomitteord.e Raad ter Admiraliteit tot Harlingen en 
Mevrouw Dido van Andringa, eehteluijden,vonende te Beets, "ujjtwandelaers" 
ter eaire, en Engbert Michiels Meetam ,als vader en voorstander over zijn 
zoon Michiel Engberts in echte verwekt bi) Jouckien Binnes, mede met Binne 
Wilta en nam= de verdere erfgenamen van Wilt Binnes,wonende in de Noor-
der en Suijder Dragten, "asnwanielaers" ter ~ere zijde een ruil overeen- 
9çjd 	 een derde gedeelte van een zatte landta 
51Mt 1fl cie flM 1itfltt,door Genoemde Lyeklama aanlelig bezeten met 

een aantal andere eigenaars tegen een derde gedeelte van een sate landts 
gelegen tot Appelache,genaempt Terwische,vaarvan de andere partij eigenaar 
is.Deze wandelcoop wordt op 10 mei 1710 bevestigd door de grietmen van 
Stellingwerf Oosteynde,nadat de voorgeschreven proclamaties op 3 gerechte-
dagen "over de Gerechtstafel" van Stellingwerf Oosteijnite en op 3 achter-
eenvolgende zondagen aan de kerketeure van den dorpe Appelsohe hebben 
plaatsgehad s de derde op 9 mei 1713  is geweest - en er geen oppositie 
protest of niaerneming is bimievgekomen.Tegelijk geeft hij een z.g. 

"Wandelbrief af tussohen De M,le Heere Grietman Iqcklans cum uxore 
ende Phigbert Michiels Meetsns cum toe. voor 1/3 Zathe Terwisga gemunt 
te Appelscha" 
Op 22 maart 1713 koopt hetzelfde echtpaar de helft van de sate het flooge-
veen,met huijsinge,etc. ,en hooi- en weidelanden en veenen en velden van 
de 3 broers Mejjnes en hun zuster, en op 2 juli 1722 nog 1/1e part van 
het Hoogeveen. We treffen hier nog een tot nu toe onbekend toponiem aan; 
de sate wordt nawelijk beschreven als hebbende ten oosten Dtente,ten vet-
ten Appels che, ten zuiden Andries Jans en Elle Remeelts ,gebruikers van 
het ijooilani, en ten noorden Appelscher Roetal.De betekenis hiervan is 
mij niet bekend. 
Het geheel van de aankopen van de Iqcklans's in Appelsche overziend,is 
het duideiijk,,dat zij zich niet hebben beperkt tot het aankopen van hoeven 
in Hoog Appelsche,maar dat zij ook veel eigendommen verwierven in Aekiige, 
Terwisehe en op de Bult.Voor het verkrijgen van het hoogveen echter,was 
het bezit van hoeven in Hoog Appelsche alleen van belang, zoals zal blijken 



5. 

uit het volgende. 
Voordat ik nu ov-erga tot het bespreken van de toestand bij het overlijden 
van Augustinus II in 17444e  het nootzakelijk een afzonderlijke  beschouwing 
te wijden aan de inrichting van de oude boerengemeenschap Appelsche (9), die 
voor het verdere verloop van de geschiedenis van het grootste belang is. 
Het is een onderwerp,waaraan tot nu toe weinig of geen aandacht is be-
steed door de enkele auteurs,die zich hebben bezig gehouden met te ge-
schiedenis van Appelsohe,zoals 1(4e .tong,DrJ.Jaarding,Dz.K0Bouwer en Dr. 
Tj.Oosterwljk (to) .Âfgezien van kritiek op enkele punteng is mijn voornaam-
ste bezwaar tegen al de genoemde auteurs,dat zij bij lam beschouwingen te 
zeer uit het oog verloren hebben,dat het Appelsche,waarover zij eigenlijk 
moesten schrijven reeds in 1827 In feite niet weer beetond,en dat zij zich 
baseren op gegevens ontleend aan het kadaster.Voor hen bestond ook niet 
het gebied ten noorden van de Cosegnonnaart ,terwljl ook aan het ten zui-
den daarvan liggende gebied - het Âppelschevelst- maar weinig aandacht 
werd besteed.De verveningen begonnen als het ware in l$27,zonder enige 
voor pen zonder enige poging om vast te stellen, hoe deze voorbe-
reiding in zijn werk was gegaan ,Daarin enig licht te verschaffen, a1fhtn 
een poging daartoe,is het voornaamste doel van deze publikatie. 

Toen de heer Visser (2,lc.,p.6) opmerkte,dat de beide Iqcklaam's , 
Augustinus t en Lubbertu.s,reeds in de tweede helft van de flde eeuw te-
nen kochten In Appelsche (en Pochteloo) ,was dat strikt genomen niet he-
lemaal juist,ondat die venen - los van de hoeven - niet te koop waren: 
ze waren onverbrekelijk verbonden aan de 14 hoeven van Hoog Appelschel 

De markte van Appelsche - het kerspe1de parochié Appelsche of de 
geneente,of hoe men die boetengemeenschap ook wil noemen,bestond van 
oudsher uit een drietal buurscbappen,die tezamen reeds ver voor 1328 
de parochie Appelsche vorSen.De oudste kerSsnederzetting - daarover is 
wphet4_se - die wij in de late eeuw leren kennen als Hoog Appelsche 
1n;zrm2y;toen de nieuwe veenkolonie Appelscha ontstond)werd dit de 

Done streek gewend) ,Âejinge en Terwisohe - met het daaruit ontwikkelde 
de Duit. Hoog Appelsche telde in 1640 een 14tal  boerderijen,waarvan er 13 
lagen in de kern-nederzetting en 1 op enige afstand daarvan ten noord-
oosten in het hoogveengebied,genoerd het Hoogeveen.Dat dit niet helemaal 
juist is,zullen we later zien.Deze hoeve lag in een gebied,dat als het 
ware als een speerpunt in het hoogteen uitstak,ten noorden van de kern-
nederzetting,en dat practisch geeproken,geen boogveen bevattet 
Âekivge had 9 en Terwische met de Buit samen 7 hoeven. Behalve de gronden 
rondom de boerderljen,de zoolsteden,later ook hornlegers genoest,de ooster-
en de westeres ,waren alle gronden in de merkte gemeenschappelijk bezit 
van de boeren (de boer) van Appelsche. 
Deze gemeenschappelijke velden waren onderscheiden in 3 velden: 
1. De hoofdzakelijk harde zandige heidevelden ten zuiden van het dorp 
2. De hooi- en weidianden (maden en Pennen) ten westen 
3 • De hoogvenen ten noorden en oosten. 
De heidevelden van Appelsohe waren verdeeld in een gemeenschappelijk veld, 
behorende bij de 14 oosepronkelijke hoeven van Hoog Âppelsohe,gewoonlijk 
het Lppelscheveisl,het ~eveld of De 14 Zoolsteden genoent,en een tweede, 
ten westen daarvan,dat gemeenschappelijk bezit was van de boeren van 
Âekinge ei Terwische,het Âeldngeteldaien gedeelte hiervan stond later bes 
kond als het BeltingeneU.Bij de verkoping in 1905 van de zathe De Dijk 
het oude floreennummer 26,en toen al lang in het bezit van mijn voorou-
ders) ,.was een van de verkochte percelen: 1* zoolstede In het Bultinger-
veld. In het Âelcibgeveld,tegen de grens met Drente (gem.Wateren) lag 
een gemeensc.ppelljk hooilandencomplex van Sekinge en Terwische: het 
Âekbgebroek. (zie bijgaande fig.1) 

De hooi- en weidianden van Appelsche,de Appelschemaden en de Pennen, 
waarin zowel de boeren van Hoog Appelsche als die van Sekinge ei T~ 
wische deel baddexhoop ik te zijner tijd nog in een apert artikel te be-
handelen-De geschiedenis van het Appelscheveld heb ik vroeger reeds be- 
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Het gaat mij thans om het derde veld van Appelsche: het hoogveengebied, 
dat evenals de heidevelden uitsluitend behoorde bij de 14 hoeven van 
Hoog Appelsche: de floreennuinmers 1 t/m 1499aande,zoale  het in het køhie 
heet "vaat Oost naar West". Het b11jt,dat het gebied ten noorden en oosti 
nu het dorp,preoiee zoals de heidevelden ben zuiden,een deling in twee 
kende: het onmiddellijk ten noorden liggende gebied,waarin de hoeven elk 
een zoolstede hadden,en dat,flor zover dat mogelijk was,diende als "cul-
tuurgrond" vOor de hoeven,en een tweede gebied,ten oosten daarvan,het ei,  
genlijke hoogveevgebied,dat zich uitutfeicte tot de grens met Drente.In dF 
tweede gebied hadden alle boeren deel,zonder dat er sprake was van een 
verdellng.Dit hoogveen was dus precies als het overeenkomstige veld ben 
zuiden,het z.gö boer(e)veeu.$»n benaaing,die later ook door de Coapagnoni 
zal worden gehanteerd,zox4er dat men precies aangaf,waar dat stuk veen 
lag. 
In het eerste floremikohier,dat in 1700wn*d opgemaakt (dat van 1640 en 
1698 waren eigenlijk Stemkohieren) ,worden van alle hoeven de begrenzingen 
opgegeven ten noorden,zuiden,westen en oosten,terwijl naast de eigenaars 
ook de meijers - gewoonlijk "bnzilcers" - worden vermeld4We zien dau,dat de 
13 hoeven van Hoog Appelsche (de nummers S t/m 14)  allemaal als zuidelijb 
grens hebben de veldsaheij'linge van Drenthe,een aanduiding die later word 
vereenvoudigd tot "Drenthe" .De noordgrens is van deze 13  hoeven in de 
latere Boerenatreek voor allemaal "het dorp Vogtele".Ten westen en oostei  
grenzen de hoeven aan e11er,behalve hij de twee uitersten: No• 14, de 
meest westelijke,heeft als westgrens "de )ente Drift" waarmee ongetwijfelÉ 
de oude Vogtelerweg wordt bedoeld, en No.2,de meest oostelijke,heeft als 
oostgrens "de veenscheijdinge"; een vage te rm, die wel opgevat moet worden 
als "Drenthe".Deze vaagheid heeft wel eens aanleiding gegeven tot de 
menlne,dat het gehele hoogvea ten oosten van de zoolsteden,evenals het 
Appelsoheveld behoorde bij hoeve No.2.Voor de boeren van het oude .kpel-
sche waren deze zaken niet zo belangrijk: de velden waren gemeenschappeliji 
eigendom, en vôor zover het de hoogvenen betrof, ook vrijwel waardeloos ,be-
halve voor het graven van hun eigen brandstof en bier en daar het gebruil 
wn. stukjes geschikte grond voor het verbouwen van boekweit.Dat bleek we: 
toen in 1745  de landmeter Pooke Eyles het z.g. Wihiga Motie (d.i. de 
Wiltingersad) in kaart bracht ,ennhij daarbij een aantekening plaatste:"... 
hooch en rauw veen doch wat wel eer op geboekweit sonder eanir scheij-
dinge van raeygropen ";dat betekent dus ,dat geen afzonderl~ percelen 
door greppels waren afgebakend .(12). 
Bij een van de hoeven valt nog deze bijzbnderheid op te merken: N04  is 
van oudsher reeds voor 4 eigendom van de. Patroon (d.i.de LLkerk)van 
Appelsche),In 1698 nog voor j' pert.In het floreenkohier 'van 1700 is dit 
vierde part het westelijk deel van de hoeve en beet "het KerokelandooHet 
vreeste is echter,dat de hoeve als geheel het dorp Vogtele als noordgreui 
heeft,terwijl voor dit * gedeelte als Mordgreusnwordt genoemd "het Diep" 
de zui4grens is echter ook Drente. 
In 1708 is alles nog precies zo,~ dan,in 1718,zien we plotseling,dat 
er met de noordbrens van de hoeven 293 en 4  iets gebeurd is: die is niet 
langer Vohtele,mear voor alle drie het Diep.Een tot dusverre onvindbaar 
stroompje.Ik geloof niet dat hier sprake is van een vergissing;eerddr is 
het een correctie op een vroeger genaakte fout .Dat blijkt wel uit het nu 
volgende. 
Het zal misschien opgevallen z$jn,dat ik tot zover niet heb gesproken 

over de hoeve No.l.De verklaring is eenvoudig: er is nog zoveel onduMel 
rondom deze hoeve,dat een afzonderlijke  studie noodzakelijk is.Ik zal mij 
daarom tot de hoofdzaak bepalen. 

Allereerst is er de vraag: hoe oud is deze hoeve eigenlijk? Heeft De Joi 
die melnt,dat de stichting rond 1600 geplaatst moet worden,gelijktDr.Oos-
terwijk volgt De Jong met 1500 t l6 en Dr,Bouwer doet de zaak af met 
"van vrij recente datum", en laat verder deze hoeve geheel buiten zijn be-
schouwingen.Daarmet verbonden is natuurlijk de uitspraak van De Jong,dat 
de hoeve het Hoogeveen geen deel had in de gemeenschappelijke heidevelder 
en hooilanden van Appelache.Voor geen van beide uitspraken heeft deze en-
teur echter steekhoudende argumenten, en ik ben van mening dat er voldoen- 
ap 	4t, an non 	naav. 	Aa 	 -- A--^ t.. 
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teur steekhoudende argumenten aangevoerd,en ik ben ervan overtuigd voldoe 
redenen te hebben om de stichting van deze hoeve te stellen in de aller-
eerste tijd van de nederzetting Hoog Appelsche,juist onat hij wel degelijk 
deel bad in de velden en hooilandenJet Appelsche veld zou geen 14 zool-
steden geteld hebben,als niet van de aanvang af daar ook Nr.l bij bad p-
hoord,De kern nederzetting heeft er nooit neer dan 13 gehad (Nrs.2 t  
14) .Dat onze hoeve No..l ook deel had in de hooilanden,volgt eigenlijic al 
uit het voorgaande, naar er zijn moer argwueen aan te voeren: ook De Joné 
naakt melding van een stuk hooiland op de Âppelschemeden,dat de veelzegge 
de naam Hoogeveenater nasd droeg, zonder daaraan konsekwenties te verbin-
den.De definitieve bevestiging van mijn mening is te vinden in de verkoop-
voorwaarden,die in 1855 bij de openbare verkoping van de gehele hoeve 
werden gesteld bij perceel 1,de boerenbebiizinge en verdere gebouwen,met 
Hof ,weide- en bouwlanden,ongeveer 8 bunders en 25 rowden groot (dat is d* 
oude Zoolstede of hornleger) .Dit perceel is belast met het onderhoud van 
de Boekhorster Wille en de Wester Riemsloot,beide voor zodanig gedeelte 

"als steeds door de gehele zathe is gedragen t' 
Dat de hoeve ook al van ouds een zoolstede in het veld van Appelsche had 
wordt èok bevestigd door de beschrijving in hot eerste floreenkohier van 
1700.Daar wordt als zuidelijke begrenzing gegeveb "de veenscheijdinge van 
Drenthe ".Dat is natuurlijk voor Appelsche een nogal rekbaar begrip ,want 
dat kan lopen van Boven Smilde tot Wateren,riaar in dit geval kunnen we 
het wel iets nauwkeuriger uitdrukken.Waar men ook de hoeve precies 'wil 
situeren,een Jjn noord-ztid door het Hoogeveen btengt ons onhènoepeljjk 
ergens aan de grens tussen Appelsche en Rooger $milde,tussen de oude 
Drentseweg (de Leemdijk) en de weg van Appelsche naar Hooger Smilde,en 
niet - zoals De Jong suggereert in zijn schetstekening (10,blz.75) - erge 
In de buurt van fl&tn9milde1 Als we duazoals De Jong,zouden willen 
zeggen,dat deze hoeve als het ware ,de velden van Appelsche in tweeti 
deelt,dan zou dat niet zijn in een lijn oost-west,Dsar noord-zuid4 

De zuidgrens van 11o.l is dus eigenlijk dezelfde als die van de andere 
13 hoeven van Hoog Appelsche,maar dat leidt wel tot een onbegrijpelijke 
situatie,ondat we in dat geval moeMen vinden dat No.l ten oosten van 
IIo.2 lag,hetgeen beslist niet het geval wasOok de eerste Zqcklama's,d.ie 
een deel van deze hoeve kochten,hebben die moeilijkheid  met de zuidgrens 
gezien,en zij gaven daarom als zuidgrens op "de andere saten van Hoog Ap-
pelsohe.Dat klopt beter,als men daarmee dan naar alleen de hoeven 293  en 
4 bedoelt. Ik denk,dat De Jong zich heeft laten leiden door de opgaven, 
die hij vond in de floreenkohieren van 181$ of later, oSat daarin ont-
breekt bij de beschrijving van deze hoeve de zuidelijke  begrenzfrg.Ik heb 
dit nagegaan en kwam tot de ontdekkitg,dat er na 1718,behalve de reeds 
vermelde verandering in de noordgrens van lIrs.2,3 en 4  van Vogtele in 
het Diep,00k verandering is gekomen in de oostélijke grens van No.1. 
In 1700 heete dat "hebbende ten oosten zeven roeden veenlandt behorende 
.Tun'ien Sybrandts cum socil?' (en dat waren de eigenaars van No • 22) Jet-
zelfde in 1708;  in  171$  heet het 'aen oosten Lense S2brandts,en  daarna 
steeds:" de eigenaars van No.2" Jet ziet er dus naar uit,dat oorspron-
kelijk het gebied van hoeve t..l zich naar het oosten uitstrekte tot op 
zeven roeden afstand vakx de Dfentse grens. In 1758,als de eigenaar van 
No.l is de Ba.11eer D.B.Iqcklana & Nljeholt,luidt de beschrijving "hebbende 
ten oosten de eigenaren van No.29 ten westen het Diep,ten zuiden en noor-
den de veenscheijdinge in het veen". Hier moet worden opgemerkt,dat Danie 
de floeq Iyc1ana k Nijeholt grietnan was van Stelliugwerf OMteljMe en 
dat onder zijn voorzitterschap met enige vertegenwoordigers van de eigens 
ren deze kohieren werden vaatgesteld.Dan komt in 1768 weer een verandert 
in de beschrijving van No.l.Die luidt dan "hebbende ten westen het Diep, 
ten oosten de eigenaars van No.2 en teil noorden de veensoheijdiaige in hit 
veen", waarbij dus de zuidgrens ontIn,eekt .Dat k4n natuurtS een vergissia 
zijn,een omissie bij het copiëren,mear het is wel opvallend,dat die fout 
nooit is gecorrigeerd en dat in alle kohieren na 1768 dezelfde "vergis- 
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sixig voorkomt,tot en met de allerlaatste in 1860,als de hoeve al lang 
niet meer bestaati 
Ze zijn dus moeilijkheden net de situering van het Roogeveen in de toesta= 
van vddr 1800,mer dat is nog niet alles.Eveu vooruitlopend op mijn ver-
haal vermeld ik hier,dat in al%e floreenkohieren de grootte van hoeve 
No.l wordt opgegeven als 50 pondezteu,d.io ongeveer lGk bunders,en dat 
blijft zo tot in het laatste kohier van Ooststellingwerf,opgemaakt te Mak. 
ldnga op 12 maart 1859 en ondertekend. namens L& W van Ooststelling#erf 
door de burgemeester G.W.P.Lijcklans  ft Nijeholt en de secretaris P.Bergsma 
Iar in 1850 werd de gehele hoeve in het openbaar verkocht en in het uit. 
gegeven verkoopboekje wordt hij beschreven als zijnde groot ±45 H.A.,wat 
ook klopt met de opgave van de 12 percelen.En dan is het wel zeer merk-
waardig,dat in het floreenkohier nu 1860 de hoeve nog steeds wordt be-
schreven als "No.l hebbende ten oosten de eigenaren nu No.29 ten westen 
het Diep en ten noorden de veenscheijdiage in het veen,groot achttien 
bunders en vijftig roeten (vijftig pondesten) ,terwljl in de marge alle be-
treffende 1dasterxnvmners worden ventelddie tezamen die ±45 benden 
opleveren t 
Het belangrijke Diep,d.at als westelijke  grens van Nol en als noordgrens 
van Nrs.293 en 4 dieSels op geen enkele kaart van het hoogteat van Ap-
pelsohe te vindenVermoedelijk is het bij de vervening verdwenen en zeer 
waarschijnlijk is dit hetzelfde stroompje geweest,dat op de kaart van S~ 
tanus is getekend in het Pochteler veen komende uit het Appelsoher veen, 
en dat tenslotte uitmondd.e in de bovenloop van de vnb$er. 
Op bijgaande Lig. 2 heb ik een fragment van de oudste Icadasterksart overga. 
ncmen,waarop de juiste ligging van het hornieger en de oudste kadaster-
nummers van het Hoogeveen zijn aangegeven. 
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Men moet hierbij natuurlijk wel in aanmerking neaen,dat de percelering is 
genaakt door het kadaster omstreeks 1830,en dat d&t niet nooöza3celijk,ja 
zelfs niet waarschljnlijk,betekent,dat die reeds van wdshez beatond,Volge3 
het verkoopboekje waren de ppers 43944944e en  459met  het westelijk deel 
van 46 (gebouwen,Hof,weid- en bouwlanden) samen groot 8 buncters en 25 
roeden.Bet wmmer 46 was in zijn geheel de Ventte van de zathe,groot 13 
bunders 76 roeden en 60 ellen.Nuimner 32 was grotendeels heidepen de nurn-
men 3304,359 36 en 37  en een deel van 38 en 42 waren bos,weid- en bouw,  
landen en heideveld , samen groot ongeveer 6 'tnnders. In de gehele zat wei 
maar weinig heide met "klijn",en dat bevond zich hoofdzakelijk in het als 
perceel 6 verkochte (lwd.nrs.41 gebeel,en 389 40 en 42 deels) in het ge-
heel groot ongeveer 5é bunders.De Uija In dit perceel zal wel de reden 
geweest zijn,waazomna veel verhogingen,dit perceel uiteindelijk werd toe-
gewezemn aan de heer B.Prakken,die optrad immens de Heren Compagnons. 

Na deze lange beschouwing over de situatie in het oude Appelsché kerei 
we terug naar Augustinus Lyoklaa t Nijeholt 11,5e "vader" van de Compag-
nons .111) overleed in 1744  en in 1748  is zijn naam bij de bezittingen in Ap-
pelsehe vervangen door "de erfgenamen van Augustinus Irck1az2. t Nijeholt" 
Hij had een achttal kinderen,waarvan voor mijn verhaal de belangrijkste wa-
ren Livius Suffridus,eboren in 1695  en Danifl de Blocq,geboren In 1702. 
Liviva Suffridus was tot zijn dood in 1773  grietnen van Opa terlaaid en 
Daniël de Blocq tucklazs t Nijeholt van 1738  tot  1773  van Steflingwerf 
Oosteijude, en daarna * als opvolger van zijn broeder Libius Suffridue ,van 
1773 tot zijn dood in 17812van  OpsterlandJet zijn voorimmelijk deze twee 
Icflais' s die Le stoot hebben gegeven voor het aanpakken der tenen in 
Ooststellingverf,We zullen mx allereerst ragaaat,hoe het bezit van deze 
familie in &ppelsche ,en dan met name In Hoog Âpelsche,z ich heeft ont-
wikkeld.Toen de eerste Augtxstinua en Lubbertun hun werk overgeven aan 
de grote £uguatinus fl,bezat deze in 1698 volgens het floreenkohier In 
Boog Appelsche het volgende: 
2 hoeven geheel (nrs.11 en 13)  en 6 gedeeltelijk (nrs.l en 4 ieder voor 
nrs.5 en 6 elk voor 3/8 + 1/12 parten; nrs.8 en 9  voor jepart). In het 
eerste kohier na de dood van Augustinuz,dat van 1748  zijn zijn erfgenamen 
eigenaars van 6 gehele boeven (nrs.195,6,11,12 en  13)  en van 5  gedeelte-
lijk (nrs.29394,8  en 9),waarmee wel duidelijk  genoeg is aangetoond hoe 
ijverig Augustinus bezig is geweest net het geleidelijk aankopen van de 
voor de mogelijke verveningen zo belangrijke hoeven van Hoog Appelscho. 
Er zijn dan nog isar 3 hoeven,waarin de Lycklans ' s geen deel hebben: 
Nr.7 is nog geheel in het bezit van nakomelingen van Hendrik Wiltinge, 
(Jan Jans HnR  eren, Roinniert Jans kinderen en Hendrik Sieuwerts namens 
zijn kinderen bi) Libbegien Jans); NrelO was eigendom van de Capitain rat-
thijs van Eelora ,en fl'.14 was eigendom van de erfgenamen van knM.ies en 
Jacob Meijnes). 
De twee gebroeders Livius Suffridus en Daniël de Blocq zetten het werk v 
hun vader aan de Opsterlandse teenvompagnie voort, en daarover ken men 
titvoerig lezen hij Drs.J.Visser (2,lc.p.3-10).Op  één punt moet ik echte 
een aanvulling geven op zijn werkjij noemt op blz.•11 van zijn inleiding 
alleen mar in Mix regel het volgende: "Tot de boedel lak Danfll de Bloc 
behoorden o.a* goederen te UkkeveengSmilde en Beste" .Merknrdig, dat 
de schrijver in dat rijtje Appelsche helensal niet noemtUar dat in niet 
het punt ,waarop volgens mij aanvulling noodzakelijk is .Dat in de vermel-
ding van Smiide,zonder me er.Daarblj is namelijk geheel voorbij gegaan aan 
het feit,dat de Irklama's feeds lang voordat zij met de terveningen In 
Ooststellingwerf begozmen,hun werkterrein in Drente hadden,en wel voor-
namelijk in Smi]Âe .We kunnen daarover uitvoerig lezen bij Kniphorst (13) 
op blz.54 en volgende: "In 1751  kocht de heer X4yckiam t Nijeholt (hij be-
doelt hier Livius Snffridus) de anildervaart van de weduwe fledderus, 
Sam Verlet.Ccntracten van 19 naart 1751  en 24 december 1762.331) akte 
van 23 april 1767  (in Provinciaal Archief van Drente) kooh$en de Staten 
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van de Landaohap Drente voor f30  *000 van Livius SuffrLus Lijoklaw. ft 
Nljeholt,grietwa van Opsterland,c,s. ,de SS.ldevaart "vior zoverre toen 
In en doos Hooger- en liijersznflde aanwezit .Volgens icniphorst zènden de 
qcJc3.ans s deze vaart hebben gekocht om de Smildeger venen over Fries lani 

af te voeren en hebbben zij daarom deze taart door de Bijkersailde gegra-
van Deze conclusie klijkt mij onjuist.want ton eerste was er in die tijd - 
17511762 - nog in het gasel geen verbinding van Srt1de met de Frisse 
wateren door de Wittewijk, en de Opsterlaz4ae Compagnonsnart,d.ie pas in 
1783 de grens van Ooststellingwerf bereikte tussen Wljnjeter,p en Donker-
broek.)ar bovendien werd in dat contract tas 1767 de bepaling opgenomen 
dat de Tqcklaw. '8 sas strook veen zouden verkrijgen van 10 roedas breed, 
"om daarin eet opgaande "te kunnen aanleggen (d,i.een opwjjk) teneinde 
daardoor uit hun Frisse wenen (in Fochteloc en Appelscha) tot in de 

ÈegTsvaz,maar hij staat wol met stippellijnen aangegeven op de kaart Van 
1768 ,de Copiele kaart der Witter en Kaler Veenen, in het Rij?aarchiet van 
Friesland (oopie in het IUjkasMflin Drente) Jij loopt parallel met de 
Drenta/Priese grens ,zo ongeveer van de Grieunanswijk naar de Ncwgervaart. 
Het is dus eerder andersom: de 4ycklaas' s wilden niet hun Drentse naat i 
ovôr de Priese wateren afvoeren,~ hun )'rieae tenen over de Drentse Wa. 
terezt* Naar tussen 1762 en 1767 zijn er dus wijzigingen in de plannen ge- - 
komen,en zijn de Compagnons definitief besloten om da Opsterlandse Corn-
pagnonsvaart door te trekken naar Âppelsche. Zijn er aauwijzingen,welke om 
stendigheden tot die verandering in de plannen hebben geleittvolkomen 
zekerheid daaromtrent is natuurlijk niet meer te bijgen,aaar ik meen toch 
wel 46n motief te kunnen aanwijzen: in het contract van 1767 hebben do 
Staten van Drente uitbedongen,dat tussen te strook van 10 z'øeèen veen 
van de Compagnons en de Drents/RrLese grens een veenstrook van. 20 roeden 
bteed zal blijven liggen,die van de Landschap bljjft.Men vergelijke hiermee 
een soortgelijke bepaling,die later werd getnkt bij het doorgraven van de 
Compagnonswart tot de Drentse grens,waardoor de verb(rMvig van die vaari 
met de Wittewijk onmogelijk werd,doordat die 20 roeden veen moesten blijven 
liggenJet heeft nog tot 1894 geduurd,vocrdat de "dat definitief werd 
èpgereint en vervangen door een schutsluis: de Damaluis. 
Drente heeft deze twee 1WokUmte wel in ere gehouden,00k al zullen er b 
Smilde niet veel mensen meer zljndie weten,wie toch wel die Griet~ was 
raar wie daar een b4 en een wijk genoemd zijn:de Grietszwbrug en de Griel 
manswijk. (Dc denk,dat het Litus SuStridus is geweest ,sar DaniëI de 
Blocq is ook mogelLjk,oSat ze isners beiden grietnan waren). 
Als de heer Visser (2;1.c# p4) meed.eelt,dat in 1780 de Lycklain'sc.s. 
met de Landschap Drente overeenkwamen de Opsterlandse Comtatomsnart 
door Ooststeflivgwerf te verbinden met de Smildervaart,die ook aan de 
Compagnons behoorda,dau is dat dus onjuSst,osat de Compagnons de SSlde 
taart reeds in. 1767 hadden verkocht aan de landschap. 
De plannen werden dus gewijzigd en de Compagnons richtten hun aandacht op 
de doortrebktg van de Coinpagnonsvaart door Âppelsobe.Ook daar werden 
voorbereidende maatregelen getroffen. In 1745  werd door de bekende landme. 
ter Fooke Fffles het hoogvoen achter (leest ten oosten van) de Wiltinga-
naad "uytgeroijV',dwz opgemeten tot aan de grens met Drente.De kaart be-
vindt zich in het archief van de Compagnons (XnvJr.519;L61)Jiervan 
neem ik een fragment op als fig.3. 
Het is niet zeker,dat deze kaart werd rkt op order van de (apagn, 
naar het feit,dat hij zich in het archief van deze Compagnons bevin&t,lijkt 
voldoende reden om tot die conclusie te komen.Bovendieu,wie andere had 
belang bij dit hoogveen dan juist die Compagnons? 
Foocke Ryles werd te Lippenhuizen geboren omstreeks 1670  en overleed te 
Zortezwaag in 1746.Waials zijn vader en verschillende andere familielede2l 
was hij aanvankelijk schoenmaker en van 1697-1702  staat hij te Lippenhuizen 
bekend als Mr,Schoenker.0ok was hij "leraar" bij de Doopsgezinde gemeente 
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van Gonedijk.Lippenhuizeu.Xn 1702 kocht hij een boerderij In Kortezwaag, 
waar hij zich vestigde en dan verder als "huisnnn't bekend Is .Al teamf 
l694 had hij zich geoefend fr het maken van kaarten enfr1716wer&hij 
door het Hof van Friesland geadrdt$eerd als landseter • In 17fl  had hij al 
een kaart getekend van Bakkeveen en in 1714 was hij betrokken bij de opa.-
ting van tenen te 3a1&eveen4* 1735  ook bij opnieting van tenen In Haute 
Als veenbaas kocht hij in het begin van de lede eeuw veel teen4ronaen in 
Kortezwaag en Lippenlmi.zen,waar twee wijken naar hem zijn genoemd (14). 

De kaart yen Poocke Wles van. 1745  was,in zijn eigen woorden "de u1ft-
roijinge van het vme fletie,geaeten en uijtgetoijt op 28 en 29 Oktober 
1745,d.00r mij ordergeschrevete en uljtgeroijt tot aen de Lsitsoheljiinge 
(aa. Prente) en aldus van mij atgebeelt gelijek hier vdrtgoxit wort !t is 

gelegen ten Oosten van Appelache.In kezmiase mijn e%en bant,Deeen 5 No. 
veuiber 1745,  (weg.)  Pa~ Win geadmitteerde 1p1mtet.N 

Ffg. 3 "het Willige ?etie0  

Wat ia dit WUlige Setje en wat bad deze "uitooijzg" te betekenen? 
De eerste vraag is gezskkei4)lc  te beantwoorden: het is een verbastering 
van de naam Wilt r',een klein stukje landton Oosten nu de ES 
en het Boerevefl (dat zijn de Bouw en het Heijdvelt behoorende tot het 
Gemeen bij Wie s) ,dat zijn naam ontleende aan de eerste bezit ter,Hendzlk 
Wiltlnge,waarover Ik reeds sprak op blz.3 en 4. HIS was o.ao eigenaar v 
de hoeven Nr.3 en 7 In Hoog Âppelsche,en toen hij overleed in 1637 zal 
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dit kleine stukje hhoiland ,want iets anders ken het niet geweest zijn, 
bij een van deze hoeven - of bij beide - zijn gekomen.Ik kom hierop later 
nog terug,als ik de z.g* vrijkoopeontracten bespreek,die de Compagnons 
na 1827 aUs loten niet hun mede-eigenaren. 
Op tig.3 is duidelijk te zien,dat het wadje inderdaad mat een heel klei,  
stukje land was ,dat in 1745  alleen te bereiken was langs de ScaDedrift, 
die van het dorp z*ar het Boereveld liep.Later,toen de Es verder oostwaa 
was ontginmen,werd dit de Wiltingweg en de Sohapedrift werd verplaatst 
naar de weg van Appels clie naar Diever. (Wat tegenwoordig Schapedrift heet 
is de oude Boerereed, langs de westzijde van de Es naar het Boereveld. 
De lengte yen het nsadje was ongeveer 100 roeden en de breedte aan de 
westkant ongeveer 11 en gen de oostkant ongeveer 29 roeden.Uit de hierna 
te bespreken kaart van 1764 blijkt,dat er tegen de oostksnt,bij de Leijdijk 
nog veen zat,en ik stel me voor dat, ondanks de aanwezigheid van die dijk, 
het ~je wel erg drassig is geweest.Wat deze uitrooing te betekenen S 
Is niet zo dui4elljk,Men kan eigenlijk  alleen mat verondarateflen,dat er 
op de een of andere ~er een belang van de Iqoklam' s hij betrokken was 
Dat is mogelijk,onxtat de hoeve No.3 in Boog Appelsehe,waar de Wiltinge-
naad zeker gedeeltelijk bij hoorae,in 1768 voor 1 eigendom was van de grie 
man Danifl de Bloei tynirlawa k Nujeholt,terwijl de andere helft behoorde 
aan Michiel, Radinga en Antje Wilte ,belde in ieder geval nakomelingen van 
de ti 1637 overleden Hendrik Wiltinge.Het is ook tt.4.ielijk,dat alleen de 
Compagnons belang stelden in het hoogveen van Appelsehe,dat voor de Ap-
pelscbn boeren van geen enkele be*ekenia  was.Maar we mogen wel de vraag 
stellen: waarop besuette eikenlijk de "olalm",dat dit Willige )fletie 66k 
het daarachter liggende hoogveen omvatte We Wil tinge 1M was toch geen 
hoeve,zoals de 14 zoolsteden van Hoog Appelsche,en vanwaar dan die uit-
gaag?Het was anders wel de moeite van het »uitmolm" waard: vanaf de 
Leijdijk tot aan de grens met Drente was een afstand 'vab moer dan 900 roe-
dai,terwljl de lz'eedte,die bij de Scbapedrilt naar 21 roeden bedroeg,bij de 
grens was aaegroeid tot meer dan 176 roeden,,doordat de zuidelijke roei. 
lijn werd getrokken vanuit de lange de zuidzijde lopende "schuinse sloot". 
Het ziet er naar uit,dat Wtes, op gezag van zijn opdrachtgevers er r' 
eenfludig van uit is gegaan, dat het achterliggende veen een "uitgang" 
was,zoals alle hoeven van Hoog Appeleohe die haddem.Iaar dat gaat m.i. 
niet op,wsait die uitgangen liepen van zuid naar noord,en nergens is ge-
bleken,dat Wiltinge eigenaar is geweest van neer dan dat kleine stukje 
ma&laad.Zoals op do rs.eres,die toch In wezen oorspronkelijk een deel 
van het Boereveld was, en door de boeren stukje voor stukje was ontgonna 
welke stukjes daarna lam persoonlijk eigendom werd, zo moet men zich ook 
voorstellen,dat Wiltinga een stukje van het aan zijn bouwland grenzende 
gaMe*M&tpp&1è eogte ttm t,*enljtoô*Unatbleek te zitteni. - hei 
ontgonnen en tot hooiland genaakt ,dat daarna zijn eigendom werd, terwijl de 
rest gemeenschappelijk bezit bleef. Het bouwland,dat ten zuiden 'van de 
Wiltingeisad lag,de z.g.Buystakker" was Wiltinge's eigendom,zodat het 
ook mogelijk is,,dat hij niet de eibonaar was van het meadje,naar dat het 
alleen naar naar hei zo werd genkemd., 
Koe dit ook zij,een feit is het,dat er zm plotseling een groot stuk boog 
veen ontstond van meet dan 900 bij 176 roeden,dat 66k die naam "Wiltinge 
~11  ging dragen,een nanm,dke we nu steeds verbasterd vinden tot «W111 
ge.,Willinge- of zelfs Wittingensad,terwljl er dan some ook nog een @,r ai 
toegevoegd wordt: 'Villtigernaadij. 
Over die kaart van Ibrles valt nog moer op te merken; De naastliggende 
eigenaars ten noorden worden hier genoend de EdHeer Gfletnsn (d.i. Da-
nifl de Blocq. Iqoklwis t Nijeholtl en Michiel Raedinge,terwijl daarna pas 
komt het Icerckeland of het Herlia land • In. een aantekening van Wles ze: 
achter deze twee "uitgangen" lezen we,dat het veen het Heyligh lat aan 
tSe Kerk behoort en dat al het veen achter deze 3 "uitgangen" nndelig li 
Vooral dit laatste is van belang,omdat het de bevestiging inhoudt van ml 
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mening,dat het gehele hoogveev. van Appelsche gezamenlijk bezit Was van de 
14 hoeven van Hoog Âppelsobe,en dat men dus va& alle "uitga&' kan zeg' 
gen,dat ze nande]4g warenjet verloop van de geschiedenis heeft aangetoor 
dat er bij de vervening met deze z.g, Wilhigensat vreemde dingen zijn ge-
beurd,zoals ik reeds in een artikel in het Stellingwarfse maandblad van. 
de sobrieveraronte van oktober 1979 heb uiteengezet (15)  .Riet alleen dat 
er herhaaldelijk sprake is van een naamneranderbg,umaa? ook de lokatie 
van deze IfgjjtI  verandert steeds weet naarrate men vordert met de afgra-
ving van het veen in Appels clie. Op diverse kaarten gemaakt door of voor do 
Comre,aons en ëe veenbazen zien we de Wilhigemaat verhuizen van zijn oor-
spronkelijke plaats aan de Oosters naar de omgevtg tea de huidige lee Iqckla 
uianartl En daar is tenslotte die verbasterde naam vereeuwigd in de naam 
voor 46» van de door de Coapatozzs gebouwde boerderijen .itar dat de heerec 
wel degelijk wisten,wat de juiste naam was voor deze "nsat",blijkt wel uit 
enkele vrij~<mtmetea met mede.nei.benaren,waarin de naam correct als 
"Wiltlngeztad" wordt gesohreven.Btj het bespreken van die vrijkoopoontroter 
kom ik bier nog. op terug. 
Ik moet het nu eerst hebben over een tweede ~v een kaart nu het hoog-
veen van Appelsche, in 1764 getekend door de Gorreâijkzter landmeter 
Rutger Sybesz in opdracht van de Compaoions.Het gehele hoogveengebied 
van Appelsche is door Sybesz opgemeten en gepeild en in kaart gebracht 
(16) .Ook deze kaart kan niet In zijn geheel gereproduceerd woflen,zodat 13 
noot volstaan met eet fragment,dat ik bier als f19.4  bijvoeg,en verder met 
een beschrijving van de vooSamste punten.Getekend in het hele gebied dat 
omsloten wordt (ongeveer) door een lijn vanuit de Povlitelerweg langs 2de 
80 bunder" naar richting Veenhuizen;dan hij de grens met Drente tot voorbt 
de J.A.Iqcklaasvasrt en weer langs de grens wet Drente naar de Wittewijk, 
door tot aan de Leerslijk (de weg naar Hjjkersaflde) en langs de oude Drent-  
eeweg naar de Boereetreek en terug naar het punt van uitgang aan de Poch-
telerweg. In de rechterbenedetoek heeft de landaster de volgende verkla-
ring gerschrevens "Door ordre van de WelJ*.geboren Heeren Livius Suffri-
dus Iqokla ft lUMt$rietman  over Opsterland, en Dazz*fl Blocq, 11y'ftl n. 
liljholt,Grietnmn over Stellingwerff Oosteïjude en Haar medepartisipanten 
(sic.) is deze Caart gemaakt ede gemeten ede gepeild als hiernevens ge-
teekeid staatjota: De eljffergetaflen onder de lijnen betekend de vesna-. 
diepte en. de getallen boven de lijnen betekend zwart k1-n4dat moet worden 
afgetrokken worden (sici) van de onderste en dat dan rest is gran k]it,e 
daar een t bij staat is ge zand besteken,eu daar een 0 hij staat in 
De gele lijnen (in mijn fig3 zijn die als dikke zwarte ljj&i te zien) zijn 
de uitgangen na. k11cn1 atie gemaakt (cursiv, van mlj,N.) .Alsdus gemeten en 
gepeild door mij ondergeechreven en in presentie van Meljne Bestilcs ,veen-
baas op de S milde en Gelte (de naam is onduidelijk geschreven, en zou ook 
Gáalte kunnen zijn; 14.) Iqckles ,veenbaaa op de Haulervijk. In knmi 4nSe !nijn 
hand. w,g. R.Sybeaz;Lflentriks;G.Iqcklea". Gorredijk,den 20 Xber (d.i. 
oktober) 17649  
De hele kaart - behalve het gedeelte waar geen k],yn zat - in in kwadrater 
van lom2  verdeeld ,en de cijfers op de snijpunten geven de tikte van de 
veenlaag aan.Het gedeelte waar geen veen zat wordt omgeven door de gete-
kende karteflijn,saar Sybeas bohreef "veenakent". Men kan zich voorstel-
len wat deze kaart voor de Compaçzona heeft betekend: zo ongeteer hetzeli 
als voor de sohatzoekers de kant van de oude zeerover,die de weg wees 
naar de terborben schatten 2 Met de grootSt mogelijke nauwkeurigheid staat 
hier aangegeveu,waar de meeste en beste klyn is te vinden en waar men 
niet hoeft te zoeken.Maar 66k - en dat in nog bel angrijkerP)sssM 
n'4 	

e 
'gang't getekend,met daarin de namen van de eigenaren, en zoals zal 

blijken,deze kaart dient in het vervolg als fltgangspnt voor latere 
kaartennakers. 
Voordat ik nu verder ga mat een bespreking van deze kaart is het goed en 
even stil te staan bij 46 van de kardinale vragen bij deze voorgesobiede-
itid van de verveninges 
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Hoe zijn deze "uitgangen" ontstaan,die Rutger Sybest volgens zijn meded.eliz 
na kaikniatie heeft getekend,en hoe Jwaa de landmeter aan de gegevens,die 
hij door die berekening nodig had? Ook zonder daarvoor over positieve bewij 
zen te besohilcken,njeen ik toch wel te mogen aa3memen,dat hij die van zijn. 
opdrachtgevers ,de Benen Compagnons ,hM ontvangeidtar dat verschuift al-
leen raar de vraag, ,want hoe kwamen deze Compagnons aan hun gegevens? Zou 
het mogelijk zijn,dat er reeds voordat de Iqoklsaa's zich actief gingen S 
tereeseren voor deze "waardeloze" hoogvenen (de term is er een,die zij zei 
later zo dikwijls gebruikten in de vrljkoopcontraoten) een verdeling in 
'kzitgaa,gen" het beataan,zoals zij met deze kaart eigenlijk suereren? 
Ui$ hetgeen ik hiervoor heb gezegd over de inrichting van de oude boeren-
geaeenschap,kan alleen raar geconcludeerd wcrden,dat een dergelijke 'verde-
ling nooit heeft bestaan,en als er ai sprake zou zijn van "uitgangen" - de 
Appels chers spreken echter van "de uitetrek" van hun boerderijen - dan zou 
den die vanuit Hoog Appelscha in een zuid-noord richting hebben gelopen,b 
halve Sesobien de hoeve No.l,het Eoogeveen,die wel west-oost kan zijn ge-
weest.De Compagnons gevat ons echter alleen raar west-oost lopende uit-
gangat.Dat er raar 8 of 9 zijn geweest, In plaats van de te verwachten 14, 
kan gedeeltelijk verklaard worden uit het feit,dat enige naast elMar lig-
gende hoeven eigendom waren van D.B4ij-cklara & Bijeholt Sax hoe zouden 
Sybesz en de Cozagnons deze kaart hebben willen voltooien,als hint ge-
vraagd was deze uitgangen te verbinden met de hoeven in Boog Appelsche? 
Sybesz heeft er zelfs geen poging toe gedaan en makt er zich van af met 
een blanco ruimte,waarin hij met fraaie letters schrijft "Zoals teden off 
Steanen" ei een gekrabbeld tekeningetje van 3 huisjes met even zoveel 
boompjes Let zal dan ook niemnt verbazen als hij later ziet,dat het S.-
daster deze uitgangen ongeveer heeft overgenomen en dat deze niet verder 
lopen dan de Compagnonnaart. 
De kaart  heeft nog raar voor 3 uitgangen een naam, het Roogeveet natuurlij 
het Kerk- of He1gn1' .dat bij ticocke Wles het Bnligh Lant heette, en 
met een duidelijk uit PiTiesland getmport.oxde naam,flein_Leljen.De later zo 
belangrijke Wil ligetmad heeft nog geen naam en geen eigenaars ,mar wat 
vreeSer is, op de kaart van Zyles in 1745  aan de ntliggers ten noor-
den van het Kerokeland D.BJyoklam ft Nijeholt en X4iohSel Raedinge,naar int 
bij Sybesz in 1764  zijn dat D.B4 Iqcklam h Nijeholt voor 43 en Hendrik 
Syverts voor 1/) part1terwW. dezelfde D,D.lôroklaia & Nijeholt en LRadSnga 
rat ten noorden van de Kleine L&jen liggen! 
Zijn die uitgangen al moeilijk te verklaren,00k de nRn van de wô1 ei niet 
vermelde mede-eigenaren leveren Veel moeilijkheden op.Zo bijvoorbeeld de 
twee met de nasa Sflerts (dat moet zjjn:$jaweta) ,MeijAe en  Raidrik.De 
MM Sieuwerts is een niet vaak voorkomende naam ti het oude Appelsche, flc 
vind hem voor het eerst in een boedelbeschrijving van de kleinkinderen van 
Hendrik Wiltinge uit 16579,waarin  gesproken wordt van 't art. tot Tewis' 
tegenwoordig bij Siewert Abels zi*ljersgrndjs gebruikt wordende.Onze Hendrik 
Sieuwerts zal dan wel een nakomeling zijn geweest 'van deze Sieuert 
Abels • De naam van Hendrik Sieuwerts komt niet voor in het Quotisatieko-
hier van 1744near  we vinden hem wel in het floroeikobier van 1748,als 
hij,nomine Uberorum voor 1/3 part eienaaa± is van hoeve No.7 met Se kin-
deren van zijn beide zwagers Jan Jans ei Reanet Jans .In 1738  leefden bel-
broers nog,evenals hun zuster Libbegien Jans,an met zijn drieên waren zij 
toen de eigenaars van 504.1n  1748 is Hendrik Siewerts weduio*arneaat bij 
moet later hertrouwd zijn,osalat in de crvu.4ljdensakte van zijn dotter )%etje 
Hendriks als haar moeders naam wordt wn.eld Antjsn Jacobs • In het diako-
nieboek van Appelacha vond ik zijn begrafenis op 22 januari 1772,en die 
van zijn zoon Sivuzwert Bendriks op 22 juli 1785,Van een Reine Sieuwerts 
heb ik geen spocT bnuat viz4en,iraar hij zou een broer kunnen zijn geweest 
van Hmtjk,Hee echter deze twee zd belangrijk waren,dat hun assen werden 
verbonden met eet paar uitgangen in het veen,blljft onopgelost.Br Is met 
deze Reine SiUa toch nog iets merkwaardige ,want als ik het goed heb, 
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dan is hij het wiens maan door de Cosagnons is gegeven aan 46 van di 
boerderljen,die zij aan de J.Â.Iqoklaaavaart hebben gebouwd,nsar temgevolg 
van een zeldzaam geval van "druk-of zetfouten" is die flam in de dakpan-
men geworden "Menne Lieuwensveen" in plaats van "Meine Sieuwertaveen". 
OOk de Jan Jannis,die bij twee uitgangen staat vermeld,zoeken we tever-

«ee te onder de eigenaren in de £loreenkohieren, en wie zijn "cum eccits" 
waren,blijft helensal In het duister.Meaz terwijl de maan Hendrik Sint 
niet voorkomt in het quotiaatiekobier van 1744,vinden  we Jan Kennis daar 
wel in.Hij wordt daarin genoemd "welgestelt boer" en heeft in dat jaar 4 
kinderen ouder dan 12 jaar en 2 die jonger zljn.Aangesien hij met Albert 
Tiesinga de enige was,die het praedikaat "veïgestelt" kreeg en hij bij tWe4 
uitgangen wordt vermeld,raoet hij toch wel in die tijd een voorname positie 
hebben ingenomen in &ppelsche.Maar dan niet in Hoog Appelsche0doch in 
AøHnge of Terwiscize mtssobien.Ot zou hij toch de Jan Jannis zljn,wimss 
weduwe in 17789mikersohe"was  van de oude mate Terwiache? zijn kinderen 
zijn onder de vele Jannen niet te herkennen. 
Sander ¶flteunis die als eigenaar van een klein stukje Kleine Leljen wordt 
vermeld,was helemaal geen eigenaar van een boerderlj.Volgens het floreen-
kohier van 1778  was hij de bxniker 'van de twee hoeven No .8 en No .9. 

De Jan Lensis (aLenses) ,die met de Grietman samen wordt genoemd in een 
uitgaag,was één van de zeer veel mede-eigenaars van hoeve No .2 ,waarvan 
14) tevens bruikerswas • In het (Uotisatiekohier van 1744  wordt hij gek'ali-
fioeerd als "gemeen boer;goed rouw en beslag".Op deze hoeve No,2 ei ook 
No.3 kom ik nog uitvoerig terug bij het bespreken van de vrijkoopcontrac-
ten. 
Op Mn verschil tussen Sybesz en Barles met betrekking tot de Wiltingenaad 
heb Ik al gewezen: het IcerkeleM,dat vab Reyligh Laait tot Relgenland is 
geworden en het Willige Maetie tot Wilgen Maatje,zijn niet zd belangrijk, 
want het zijn alleen naar variaties van dezelfde namen ~t dit Helgenland 
betreft,dat naakt het naar mijn mening aazinemelijk,dat liild.enberg,plaatse-
lijk ook Uili  igcnbeg hetzelfde eerste lid, bevat en dat deze toponiemen 
beide iets hebben te zaken met "heilig",dwz de kerk.. 
Bij Sybesz  is de oostgrena van het Wilgen Maatje niet de Leijdijk,zoals bij 
«les en is er verschil bissen de nasatliggers ten noorden van het Kerken 

land.  
Zoals hiervoor reeds is opgsterkt,lopen bi) Sybesz alle uitgangen westsoos 
en wel parallel met de in 1745  door Wles getrokken noordgrens van h 
Willige Maetie,en de erâge,die enigszins zou passen in de door mij in 
fig.l geschetste situskie,ia het RoogeveenSar ook daar is iets fout 
met de westelijke begrenzing,ovtat het oude Diep niet is ingetkend.Naar 
mijn overtuiging bad het Roogeveen geen uitgang naar westelijke richting 
verder dan de oude Willemotad. 
Als de uitgangen van de 13 hoeven in Hoog Appelsche zuid-noord waren 
getekend,dan zou men op deze kaart van Sybesz hebben geconstateerd,dat er 
in die "uitgangen" weinig of geen hoogveen sati Dat werd alleen gevutden 
ten noorden van liet Hoogeveen en ten oosten van No.2 en het ziet er daar-
om naar uit,dat 4e Compagnons beter No.2 ~en kunnen kopen dan No.1,die 
eigenlijk zelf naar weinig hoogveen bezat, liet behoeft dan ook weinig ver-
wondering te wekken,dat zij de hoeve HEl reeds tussen 1788 en 1798  veer 
hebben verkooht.In dat laatste jaar varen de eigenaars Andries Heerst en 
F1gbert Jaaa,Wie deze laatste was,is mij niet bekend,i*ar de eerste was 
Audities Heeres Andringe. ,van Wjjnjeterp, die we later nog zfllen ontmoeten 
bij de bespreking van de vrijkoøpcontracten Hier moet echter vel worden op-
9ewrkt0dat deze verkoop is gebeurdsonder dat daar het hoogvesi bij was; 
dat hebben ce Compagnons voor zichzelf behouden. 
Van de zo belangrijke hoeve No.2 hebben de Lyoklana's nooit neer dan 2/15 d 
part (eigenlijk tot 1818 sletxts 1/8 of 3/24 sta  deel) in eigendom gehad, 
Ik wil mi enkele opmerkelijke punten van deze kaart van Rutger Sybesz ben 
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spreken. De oude Drentseweg,die toen nog vastliep in het veen volgens 
De Jong,beet hier Bergiands Beogte of Drentsohe Weggen op de kaart is 
duidelijk te zien,hoe deze weg,tenalnate voor het stuk tussen de Ooster Ik 
en de Drentse grens,loopt over een zen&ge rug (zie de "wal-is) .Ben ge-
deelte van het Doereveld heette ter plaatse nog in de l9de eeuw "de,  Berg 
lardahoogten" naar deze "hoogten" bestaan niet neer; ze zijn afgegreven of 
bij ontginning verdwenen,usar de familie Oosterloo heeft de naam bewaard 
In de .ian van haar boerderij op Rildenberg. 
Op de plaats ongeveer waar nu de Willemstad, ligt of beter gezegd: heeft 
geleget,want sedert de ruilverkaveling ie dia vrijwel verdwenen - zien we 
de naem NilnslieckVSen tcpoh5a dat in Appelsche niet neer bekend leien 
hier ook voor het eerst wordt gevonden (zie ook op bJ.z2 over dit topo-
niem). 
Midden in het hoognengebèed zien we een "neer", een veezplas ,die door 
Sybesz het Witte Meer ~~ wordt,op dezelfde plaats,'waar Sohotanus 
gok een veenplas heett,het vensmeer genaand.Tosn hier na de verveningei 
een dorp ontstdnd,wilde men aanvankelijk hieraan de naam Ravenameer geven 
Daar omiat gevreesd werd voor de minder fraai klinkende uitspraak van 
Raven - sme'werd het onverantwoorde Ravenswoutt gekozen Sax een wonder-
lijke ironie van het lot wil nu,&at Sybesz in de onmiddellijke omgeving 
van dit meertje een groepje bomen heeft getekend,en daarbij heeft goschre 
vent_kavensboomen,zodat after all de naam Ravenswoud volkomen verant-
woord blijkt te zi$.Ik  moet bier mijn excuses maken aan het adres van de 
Gemeenteraad van Ooststellingwert,die ik herhaaldelijk heb becritiseerd 
wegens haar ni. i • verkeerde ~er van naarngevingnsar die in dit geval 
toch • ook al was zij zich daar niet bewast van - een goede keus heeft ge 
daant 
Over de drie met een naam voorziene "uitgangen" van Sybeem heb ik al ge-
sproken: het Boogeveat,de fleijne Leljen en het Kerkoland.Daatblj moet men 
zich toch we] afvragen,waarom niet is vermeld "de Grote Leljen" en de 
andere uitgaagendie za 1800 met een naam opduiken op kaarten,xowel van 
de Compagnons als van het Itadaster.De uitgangen die Rutger Sybees heeft 
gecalculeerd mogen dan wel zeer dubieus zljn,de kaart toont ons wel not 
het eerst,dat de hoeve het Roogeveen,No.l,niet op of in het veen was ge 
lege,~ dat hij een groot stuk omvatte van het als een grillige drie-
hoek ver naar het oosten inspringend gebied tot ongeveer het punt war 
nu het dorp Ravenswowi ligt ,Deze driehoek,waarvan de basis was de nader-
zetting,die wij gekend hebben als de Boerestreek,bevatte,zoals Sybesa 
duidelijk heeft aangegeven geen boogflen van enige betekenis .wat het dan 
wei was? Gezien de ligging,zrag men gerust aanuemen,dat het over het alge 
meen erg drassig land wa .De bevaminj "txeschen" voor een stak van dit 
gebied,spreekt voor ziehse1f.Er zal ook zeker vrij veel heiMe zijn ge-
weest - nog in 1840 zijn ebkele percelen tassen de Tegenwoordige Brugge-
laan en het Smidslaantje heide - en ook hier en daar bes.Voor de rest 
natuurlijk ook - zeer slecht - grasland;naar dên ding is zeker: voor bouw 
land was dit gebied totaal ongescbikt,voorvanelijk vanwege de dikke leen-
laag,die op sonanige plaatsen vlak ~er de oppervlakte zat.Tot in onze 
tijd is daar ook nooit bouw].and geweest.Er was echter Un uitzondering; 
de hoeve het lisogeveen lag a.n.ikelijk gunstlger.De oorspronkelijke 
stichter moet dat goed hebben bekeken,'wqn$ hier was groat,die vel tot 
by- en weideland kon worden ontgonnen.Dat zien we duidelijk als bij te vo 
koping in 1850 blijkt dat er verschillende percelen bouwgroS, andere met 
z .g,  "fennegrond" en welde land worden verkocht, sommige met bouw en heide-
nld,terwljl slechts Un perceel van ± 5 LA. werd aangeboden "met kin", 
en dat werd dan ook prompt door de Compagnons gekocht.00k het Pennelend 
was zeer in trek )kadasternunimer 46 was ± 10 LA, groot en vormde de 
"Pennen" van het Boogeveen;iit was immers grond die gcanfrleelljk tot wei-
land na te ontginnen Jet werd dan ook gekocht door enkele veerdszen, 
die zich ontwikkelden tot de nieuwe groot-grondbezitters,zoals Yen der 
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Sluis ,ReSn&ers ,Van den Bosoh,Vondeling, e.a. 
Men moet het blijven betreuren,dat Bouwer Indertijd zo lichtvaardig om dit 
gebied heen is gegaan,want als hij het Inderdaad in zijn onderzoek bad be-. 
trokken,dan zou hij ongetwijfeld zijn oordeel ,dat de hoeven van Roos Appel-
sche "enigszins doorgaand" waren,hebben gewijzigd es zonder meer van het 
doorgaande type hebben gesproketD : niet uit de ledasterisaart van - 
1830 	te zien ;die is immers gebaseerd op de door de Compagnons verste 
te gegevens. 

Uit de beschrijving 'van de heer Visser (2;lc,,p.7-8) blijkt niet,wat er na 
de dood van de grote Augustinus in 1744  precies is gedaan aan het graven 
van de Opsterlandse Compegnonsvaart.W1j lezen daar alleen,dat Ailgastirwa 
deze vaart in 1720 had gekocht en dat in 1780 zijn erfgenamen met de Land-
schap Drente overeenkwamen deze vaart te verbinden met de Surildervaart, 
die ook aan de Companone behoorde.11c heb reeds aangetoond,dat dit niet 
helensal juist tas,want de heren Iqoklama h Nijeholt (Livius sutfridus en 
Danifl de Blocq) hadden al in 1767 de Smildervaart voor f30.000 verkocht 
aan de Landschap (zie op blz.ièi)en ll).lk heb daarbij betoogd,dat ei 
lijk tussen 1762 en 1767 een verandering in de plannen na gekomen, ËÖ dat 
zij toen besloten de vaart naar Appeleche door te trekken.Zo lang deze 
vaart er niet was,waren iimners ook hun eigen vaten in Appelsohe zonder 
enige vaarde 3e hiervoor besproken kaart van Rutger Sybesz van 1764 
is meie een tuid.elijk bewijs voor de juistheid van mijn veronderstelling. 
Die kaart zal te directe inleiding zijn geweest voor de volgende stap: het 
verkrijgen van een vergunning (Consent) van Provinciale Staten ven Fries-
land om die vaart tot Drente door te trekken,en ddirvoor na eerst netig 
het verkrijgen van tosstn4 ng van de eigenaren van zathen, landen, eto. in 
Appelache om door hun grondgebied een vaart te leggen. Ir~ VtOøfl 
publikatie over Appeleche en de Compagnonsvaart (19)  heb ik uitvoerig ge-
sproken over een document. ,waarin de eigenaren van "de zathen, landen, 
veeuen,velden en gronden in kppelsche"conaent verleenden aan Dani1 te 
Blocq Lycklaris k Nijeholt,Grietnan van 0pater1and door hun gerechtighe-
den een vaart te leggen tot in Drente (20)41t is een hoogst belangrijk 
document,vooral ook oedat op grond hierban - of juister gezegd: op 

6 enkele zinsnede erin - de Compagnons Mter het recht ontleez4en. 0 
met lam mede-eigenaren van de Appelacher vaten z.g. "vrijkoopoontracten" af 
te aluitenjk zal daarom de belangrijkste passages hier citeren,en verwijs 
voor de volledige tekst naar de noten 2$ en 20. 
Hoewel de Akte werd opgemaakt in 1777 ,werd hij pas in 1812 grregistreerè, 
blijkens een aantekening in de marge: 9kiregistr4 gratis k Beetsterzwaag 
le vi.ngt-t Noyembre 1812e. Op 26 november 1777  werd hij gezegeld door 
A..vaai der Vecht. 
Nadat in de aanhef de eiAensren van de zathen, landen, er. , enz., in over-
weging hebben genomen van hoeveel "aanmerkelijk gerief ei voordeel" een 
vaart van OpsterlaS. door Wljnjetezp ,Donkerbroek,Ooaterwolde en Appelscha 
tot in de Landschap Drente voor hen en voor hun nakomelingen kan zSjn,en 
een opaomning van de "gerieven en voordelen" en wat voor een schone toe-
komst zo'n vaart fluit dorp zou brengen, "consenteren zij aan te MJeere 
Danil Blocq lqcklans L Nijeholt,Grietman over Opsteri.snd,Sijn erven,Suc-
ceasoren,of diegene die Sijn Hio hem aal gelieven te adjungeren" om door 
hun zathen,lan&ten,etc. ,etd., "tot in densailde een bekisaae vaart te (doen 
leggen,"tot een wiJtte  en diepte als hij of zij 	i- a?öfsmllei vinden" 
Dan volgen een aantal voorvaarden,waaxaan de maker van de maart zal mate 
voldoen,waarvan ik hier de voornaamste noemt -de eigenaren moeten voor al 
hun goedereu,gene uitgezonderd,sct4er enige tirbe ofte h4naer,genleten de 
vrije op-uit- en doorvaart,. (cursiv.van u4j,GPM.) en soo,nopens de op-, 
afslag en doorvaart en wat verdere vereist mag worden,met alle ei iegelijk 
soo Compagnons of anderen,te raken en doen zaken,soodanige Conventiën,ac-
ten en contracten als bij of sij voor sijn of haar,en soo doenlijk mede in 
ons profljt,n*zttig en dienstig aal of stillen oordelen." 
Ook zal hij bi] het doorgraven van de grote wegen (daarvan was er in Appel- 
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sohe slechts Un: de oude weg naar De vogtel;Gw) doen maken en onder-
houden goede flapbruggen en voorts "gerechtigd wezen om in de vaart te 
doen maken al 't gene hij of ei) nuttig aal of sullet ooxdelen,mite 'ust 
voor ons en ouse vastigheden wederom gymmde de Vrije Opslati en zoo veel 
doenlijk voor een ordentelijke tol en vtljkoop de uitvoer ons er goederen,0  
betoverde onder deze regenen alles te zuilen houden vat ei) hier beloofd 
hebben en toegestaan hebben,zonder direct of indirect tegen enig punt te 
zullen opponeren, "al was 't zelfs dat desen aangaande Octrooi) van de . 
MoJeeren Staten dezer provinete wierde versokt". 
En vervolgens wordt het geheel ondertekend door of namens 54 personen 
en voorzien van een zegel ft 8 stuivers op heden den 26 November 1777 doox 
A.van der Vecht,Notsris Pal. 
Ik zal na eerst proberen zoveel mogelijk  persomen te idestifieeren,die 
achter deze 54 »andtekenixigen verborgen zijn.Voor een groot aantal is dat 
niet mogelijk,omdat ze of niet in een of ander kohier voorkomen, of, en 
dat komt het meeste voor,oSat de mensen toen nog geen faailke-namen 
hadden en zich alleen noemden met voornaam + vaders naam + . Aller-
eerst moet het opvallende feit worden geconstateerd.,dat de namen van 
twee van de grootste groot-grondbezitters in Appelsohe volgens het Lie-
reenkohier van 1778,  ontbreken: de hoofdpersoon in dit historische spel, 
Denifl de Bloog Itycklazs t Nijeholt,toen al Grietnsn van Opsterland, en 
van de Raadsheer Ayzo van Boelens .De afwezigheid van de eerste is een-
voudig te verklaren: als degene voor wie het consent van de eigenaren 
werd verzooht,kon hij toch niet best zelf mee ondertekenen.Voor de afwe-
zigheid van Ayzo van Boolena is geen verlcladng JIJ hoorde onetwijfold 
door zijn huwelijk met Rinake lGroklam & zajeholt (21) ook tot de "olas" en 
was in 1778 eigenaar van 5 hele boerderijen (Nrs.12,l839,21 en 22) en 
van 2 gedeeltelijk (Br.8 Voor 3/8 ei Nr.9 voor 1/12) in Appelsche. 
Hier volgen dan eerst de gemakkelijk te herkennen personen: 
l.Een groepje grietnnnen,allen lqoklans's of gehuwd met een dochter uit 
deze familie: A.(ugustinus) I4ycklazts t Nijeho$ (1742-1789)  (22; V.(incen. 
ttas) van Glinstra,n.u. ,(1734-1780) ,van 1773-1780 grietmen van Stellingwi 
Oosteijnd.e fl3); L(do) Â.(lma) van Idem (1733-18039grietnan 'van Aeng-
wiras (24). Samen met DaniL de Meq Lycklans t Nijiolt zijn deze in 
1778 eigaiaars van enige boerderijen in Appoleche,ieder voor 1/8 part n,1 
de nummers 59631913,24,27929 en 30 «ehad ei IIr,,4 voor *,terwtjl ze ook 
ieder atzonderljjlc enkele boerderijen bezitten.,jiet die van de Raadshoer taj 
Boelens bezittenzlJ,op een klein gedeelte z*,geheel Appelscha. 
2.De gebroeders T(jaard) en 14. (aroma) 'van RelonsÉZoona van Mrjicolaas 
van Eeloma,de voornaamste erfgenaaa van Anna ftankena,en dus van het fft-
miliebezit van de Terw'isga' a £1) varen de eigenaars van No .10. 
3,Ludolf J(ohaa) Wiflinge van Oldeberkoop,gehuwd met Geziena Hubbelink, 
de eztgename van de meeste Tezwiega bezittingen in Oostøteflingwert (5) 
Hij was eiga*ex,naaens zijn tnderen,van Nr.28,op de Buit. 
4.LMeekhof(f) .Dit was ongetwijfeld ûezelfde,die in het £loreeikohier van 
1778 wordt vermeld als H.Medhotf,Bljsitter,eigenaar van 3/16 part van de 
hoeve No.,2.. Zijn handtekening is identiek aan die van de Secretaris van 
Stellingwerf Oosteljnite,d.ie in 1758  en 1768 samen met de grietiin D,B. 
Iôrcklans t Wijehelt het protocol van het opstellen der kchieren onderte-
kende "in dan dorpskereke0  .Vreemd is het echter,dat in 1748 en  1758  in 
diezelfde kohieren bi) hoeve Noé2 als mede-eigenaar wordt vermeld "de 
out Secretaris H.Meekhotf;MlW MilZØeSâdfl$c4flit*Sfløflhs'r 
Ba daa,in 1778,heet hij "de Bijsitter LMeekboff,evenals in 1768 en 1198. 
Hij tekent zelf zijn naam met Uit -L' Het vreei4st van alles is ech$n,dat 
de bekende bistoflous JJ.Popping Sri een bundel Opstellen uit de ge-
scbiedeni.s vab OoztstelJ4ngwerf (25) in een lijst van Secretarissen der 
gemeerfl Oogt 	gort voor 1728.1765 opeaf Jôhannes )IOekhOft,terwlji 
iii) geen LMe'ekhoff ve3teldt.Ergais moet bier wel een tent zitten,dtnikt 
r4.lioe dit echter ook zij,éên van deze I4eekhoffs moet belanoljk  genoeg 
geweest zijn in de ogen van do Com,agnons om 4&n van de $tnJ+gegM  in 
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het hoogveen van Appelsche,en latex ook nog één van de borrter&jen,die 
zij aan de J.A.Iyoklanaart bozdai de nsam• eekhoffsvnz te geven. 
Dat dit te danken zou zijn geweest aan het feit,dat deze }Seokhott voor 
nog ~ part eigezaar was van een der hoeven van Hoog ÂppelacM,lijIct 
me niet aannemelijk. 
5.De laatste,die .duidelijk  te herkennen 10010  Ja Befls Tiesinga(Jan na 
Bert Tiesizga),ii 1118 eigenaar van de hoeve No.23 in Âekinge,die al. Ss.i. 
dort het midden der 17de eeuw aan deze taztlie behoord.e.Zlj weren tot 1.81 
de enigen die er,c>ok al vanaf het midden der 17de eeuween familienaam 
op na hielden. Later zijn ze ook eigenaar geworden van de nummers 24 en 25 
(TerwiLlohe en de Weeme),en tot 1927  heeft er altijd een Tiesinga op Ro,23 
gewooud.In de jongste tijd was er de Jeugdsociteit "Raraabe" in gevestig 
6 De andere namen met een familienaam zijn Jacob Jannes Cuype,duittelljk 
een beroepsnaam,~ een (nog) onbekende,die niet in de kohieren voor-
komt, en Petrus Bosch,die ook als gelastigde tekent voor zijn zuster 
Geesien. Bosch.Ook die naam komt niet in de kohieren voor, 	de naam 
Petrus ie voor Appelsche t6 ongewoon,dat men zou vermoeden,dat Mi niet 
een Appeleoher was.Ret lijkt mij ook niet omaogelljk,dat hij gewoon Pieter 
Bos heette,~ dat hij,in zo'n deftig gezelschap van Grien"en,00k een 
beetje deftig wou zljn,en zich daarom dat Petrus heeft aangemeten.Hij ZOU 

dan een zoon kunnen zijn geweest van Pieter Wil1ne Boi,de eigenaar van 
21o.26 (de plaatse genaamd "de Dijk") ,die tekende als Pieter Wfl].ews en 
nog met gotische letters sobreef.In 1811 nam deze als familienaam de naa 
Dijk  aan. 
7.Tenelotte is daar dan nog E,Radinga ,die samen met de 4  broers en zus-
ter Wilt,Biime,Fooke en Tjitske Popkes gedeeltelijk eigenaars was van 
hoeve Ro.2 en. Aan deze 5  personen zit een hete familiegesobiedenis 
vast,die thuis hoort in de geschiedenis na Wiltinte,die ik in een af-
zonderlijk artikel zal bebandelen.Hier alleen het allernoodzakelijkste: 
In 1640  waren de eigenaars van iTre. 3,7 en 24 "de Erfgenamen van UeSrÜ 
Wiltinge,de in 1637  overleden "heer" van Perwische,Stelling en Dorprech-
ter in Âppelsche.Die erfgenamen waren zijn zoon Wilt Hendriks' k(n&ere 
en zijn twee d.ochters,die ik mt verder buiten de bescbouwdng laat.De be-
doelde kinderen waren: Ânt'n Wilts,geboren in 1634,Wobbegien  Wiltsge-
boren 1636  en Wilt Wilts,geboren in. 1639. Deze kleinzoon Wilt is onge-
huwd gebleven en heeft zijn aandeel (1/3 part) in de sate Terwisohe ver-
kocht aan Âugusttma kycklaus ft Nijeholt,d.e in. 1679 overleden grietman 
van Ooststellingwerf. Ântyn Wilta was gehuwd met Binne Rintzes,uit Op-
sterland of Sohoterland) en Wobbegien Witte met Bendrtc Jellee ,welge-
stelt boer en Dorreohter in Owtehonze. in 1698 vinden we als eigenaars 
van hoeve No.3 Wilt Binnes,een zoon van Ântyn Witte Efl Binne Rintzes, 
Engbert Miohiels,die gehuwd was met Jaakjen Binnes,een dochter van dat 
echtpaar; Jelle Rendriks,een zoon nu Wobbegien Wilte en Rendrik Jelles, 
en Jan Barels,t&c gek rouwd was met Trijntje SevdrlJcs,eezs dochter van dit 
echtpaar.Ook Jan Barels woonde in. Outeborneja het overlijden van zijn 
vrouw verkocht hij haar aandeel - en dus ook dat van zijn twee knd. 
aan Ick1am k Nijeholt en ook Jelle Rendriks deed dit later, 
We hebben dan in te volgende floreenkohieren alleen nog te maken met de 
nakomelingen van Antyn Witte en Binne Rlntzes,en daartoe behoren de 5 
hiervoor genoemden: Z (da. Engbert) Michiels Eadinga,en 3 broers en t 
zuster Popkes,warblj de namen Bizme en Wilt duidelijke aanwijzingen zijn. 
Wie te Popke was naar wie zij werden genoent,heb Ik niet kunnen achter-
balen,naar vermoedelijk zal het Doopboek van Opsterlaa4 (Dachten) daar 
wel Informatie minnen geven. 
Met de naam paM,1 is nog iets eigenaardigs aan de ~.Ik heb geen 1(X 
zekerheid,naar naar alle waarschijnlijldzeU is deze Ebgbert Mobiels Ea-
dinga een zoon van leebiel Engberts Noetem in Drachteil Men zie ook val  
ik heb meegedeeè op blz ,4  over een "wandelkeop" .Daarbij was betrokken 
»agbert )Achiels Meetsan,die getrouwd was met Joukien B4nnes;dat was &w 
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omstreeks 1713.»2gbert  Miobiels Meetem had toen een zoon Michiel flg-
berte, en nu heeft deze waarschijnlijk zijn Maan Meetsna in Badinga verandeM 
- iets wat in die tijd 'Veel voorkwam - zodat wij die naam hebben gezien op 
de kaart van Rutger Sy-besz in 1764 samen met D.B.Iqcklama ft Nijeholt bij 
een paar hluitgangenua  in het veen van Appelsche. (De beide lanen Meetsa en 
Radinga duiden er op,dat zij iets te meken hadden met -moten,raden of 
rooljen;met landmeten dus). De LRadinga ouder deze Akte vag 1778 is dus 
een zoon van die laatste Michiel Fingberts ( Mesters of Bafinga). 
Wat îooke Popkes betreft, zijn ondertekening zegt duidelijk Pook, naar in 
de floreenkohieren staat Pink. of Pjoke (niet duidelijk) .De u Rooke kom 
wel meer voormen zie bijvo  de hiervoor genoemde landmeter rooke Eyles. 
Deze 5  weren dus allenaal nakomelingen van Hendrik wiltinge,en zij woonden 
geen van allen in Appelsche. 
8. Sake Jans,Albert Jans,P(ieter) tijses en J(an) Laanberts behoorden tot 
de deel-eigenaren van hoeve No. 2 
9 .De volgenden waren allen deel-eigenaren van de hoeven Nre .8 en 9: 
Klaas ¶Peimes (n Thewds),A(lbert) Lwtjmis,Jan Hezdrilcs,Jan Alles,Jannes 
Alles en Hendrik Alles (3  kinderen van Alle Jacobs) ,later bekend als Veen 
stra.Dezen waren tesamen voor 5t4ste part eigenaar van No.89 se Wilta 
voor 1/12 en JJceloffs,Roelof Roelofs en Jogein Roelofs,kitnderen van 
Roelof Abels,00k ieder voor 1t12de  part.(Jan Roeloffa was Bijsitter). 
Dezelfde groep was voor 11/12de part eigenaar van No.9. 
Lijse Wilts was ook nog bruiker van twee hoeven in Aekinge Nrs.21 en 22). 
Pieter Bijsen was zijn zoon.In 1811 was het Wilt Pieters,te zoon van Pieter 
E'ljses ,die de faailienaam flninga aannam-In 1818 was Pieter Wees eigenaar 
van de van 140.4  en Wilt Pieters Eisinga van Nn.5 en 6 (deze belle wa-
ren door de Compagnons verkocht ;uiteraard zonder het veeni) ,en Gaas Hen-
driks (Dorprechter) ,echtgenoot van de dochter van Hendrik Sienwerts ,ws 
eigenaar van * van No.4 en van de hele }lo.7.(Dat  was in 1778  de onderte-
kenaar M(arten) Rendriks. 
Een andere ondertekenaar blijkt geen eigenaar te zijn: Jazmes Egberts.Hij 
was de bruiker van 14o42. 
10 .Volkomen onbekend zijn gebleven: Jaames Eg~jannee Jansz • LJansz 
(ik weet niet,of de spelling Jans en Janaz voor dezelfde personen is ge-
bruikt),~ flaas; (%rdu was een vrouwennaam; zie op blz,3 ,waar we een 
'8rdu Jannes ontmoetten, getrouwd met Hendrik Beerents , eigenaar van No .27, 
(de Buit) ;Jaoob Coops,Rendrilc Coops,bert Koops (dit zullen wel 3  broers 
zijn; de spelling met 0 en t ie een veel voorkomend verschijnsel) *Cornelis 
Hsrmens,Aaltjen Willens en baar moeder Hender1jn Wilta (die naam WUts 
doet wel een relatie vermeden met de groep nakomelingen van Wil tinge,maa 
kan ook bij tijse Wilta horen) ,stenn (Sttjntje) Jans, trintjat(PrljntJe) 
HaMers (aliendriks) en Ljaanis,Voor deze laatste drie tekende de reeds g 
noemde A(lbert)Lwtjens. En dan nog een die gotisch schrift gebruikte en 
daardoor een gedeeltelijk onleesbare handtekening schreef: Reusien Jans... 
fl. De naaen,die boven aan op de lijst staan heb ik voor het laatst be-
waarû,onlat mij pas zeer recent iets bekend is geworden ontren de herkomst 
ervan*" zien daar Pokke ~toe (dat moet een verschrijving  zijn voor 
Goytsea ik heb zoiets in Appels clie wel vaker gezien bijvoorbeeld bij ia.ni 
die Albert Geerts heette, 	elf schreef Geersti), Boeke Cornelis, 
Anders (.. Andries) Heen mede namens zijn moeder. 
1n1798 was Andries Heeres Andrings,huisman te Wijnjeterp,voor * eigenaar 
van hoeve No .1 ,het Hoogeveen, samen met Ebefl Jans • Andries Heeres behoor 
de tot een grote greep erfgenamen van 	es Boukes (zwaga) die wordt 
vermeld in een stuk uit de Inventaris van het Archief van de Compagnons, 
Nr.522( Regelingen met mede-eigenaren) als eigenaren van hoogveen in Ap-
pelsche in "de 42 Akkers0, een stuk hoogveen ten noorden van Het Hoogeveen 
In 1818 varen dat Antje Reeres (andringa) en Paulus Gasinjet van Ooster-
irrolde en ook nog in 18284n 1838 A*4jtF4&n. aor 1 en Geen Willem 
Frederik Suringar en Jan Alles van der Sluis voor de andere J. In 1848 
Heere Andries (kndringa) met Suringer en Van der Sluis voornoemd. 
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Als allerlaatste ondertekenaar heb ik • puur uit sentimentele redenen 
bewaard Jan Jansom*3at dit mijn bet-otergrootvader is geweeet,zoaia ik 
kan zien aan de mij uit andere bronnen welbekende bandtelcening.tllj was de 
In 1759 geboren zoon van een oudere Jan Jans,die in Appelsche bekend 
was als.  Jan Jans'8e ol.de mulder van de Buit" ,geboren 14-3-1714  ttblj de 
xneule op de Buit,onder de kloksiach van Âppelsche.Hij was een zoon van 
Jan Alberts en Antje Ilalbes, en ook deze Jan Alberts was molenaar op De 
Bult.Die molen was de ruq, ofrn,die afgebeeld staat op de kaart van Echo. 
tanus,en die er in ieder geval reeds in 1639 stond.Sindsdien is ee altijd 
iemand van mijn voorvaderen molenaar goweest.De laatste was mijn grootvade3 
(en mijn vader voor zijn huwelijk) in 1898.ln 1899  werd de molen afgebroken 
en de zaak verplaatst naar de Vaart, bij het Stokesveriaat,waar een niewn 
molen werd gebouwd. De Jan Jans van de Akte van 1777 was degene,die In 
1811 de oude beroep snaam Tsilder als familienaam azmam.H1j was getrouwd 
niet Rexwje Pieters,een dochter van Pieter Willems (van de Dijk) .Voor zsvea 
Ik weet,was Jan Jans geen eigaar,nsar bruiker van een hoeve op De Buit, 
De Dijk,het oude floreeruivaner 26,1e nog steeds eigendom van mijn beide 
zugtere. 
Hiermee stap ik af van dit onderwerp om terug te komst bij het doel van 
deze akte van 1777:  het doorgraven van de Opsterlandse Compagnons~ 
naar de grens met Drente.In mijn reeds gonoende publikatie (19)  heb Ik 
betoogd,dat er met deze akte een vreemd spel is gespeeld; de zaak werd 
voorgesteld als één van het hoogste belang en van veel profijt voor de 
eigenaren en voor het dorp Appelsche in het algemeen,en het lijkt alsof 
zij als & unu do komst van deze vaart toejuichen..Deze vaart,die het 
dorp tot grote bloei zal brengen,en niets is er hier te bespeuren van 
de grote bezorgdheid voor de toekQnvfl uitgesproken door de 11 eigenerf-
den van Appelsche,die In 1819 een Adres richtten tot zat. Koning Willem 
met de verzoek (het klinkt als een smeekbede van een In doodsnood verke-
rende gensaitel) om een z.gatesene-Kas in fle stellen,om daaruit de te 
verwachten grote armoede onder de arbeit1ersbevoBdrg van de nieuwe veen-
kolonie te kunnen bestrijden. (zie ook 26). Dat alles is echter niet zo 
vreet4,ala men bedenkt,dat die "eigenaren" van 1777  in feite voor meer 
dan 90',h de Heer= Compagnons waren, en andere gootsgrondbezitters zoals 
de Van Relona's en Wilhinge,die geen van allen in Appelsche woond.en.Dat 
deden ook niet vele anderen omlerte]nren van de Akte.Eet puij 1' was 
dan ook alleen nsrr voor hen Jaar het zou misschien niet zo 'n goede in-
druk hebben gemaakt bij de Staten van ftieslend als alleen hun ~teken-
ingen onder het stuk voorldcamct, en dus mochten ook de kleint3es ,de on-
geveer 46 eigenaren van nog geen 3 voile hoeven,00k no~*Ea Sssohien 
varen er onder deze groep ook nog wel enkele ovnozelon,die dachten dat 
de grote voordelen en profijten ook in hun zakken zouden vloeiesi 
Net al die namen van eigenaren van Appelsche zou men bijza uit het oog 
verliezen,dat deze zaak eigenlijk alleen ussr van belang 'sea kunnen zijn 
voor Hoog Appelsche,wa* het hoogveen,waaa- het om te doen waa,bad voor 
de boeren van Aekinge,Terwische en De Buit geen enkele betekenis.Jkt voo 
die mede-eigenaren hadden de Compagnons een paar aardige verrassingen 
in petto .Maar daarover later. 

Na het verkregen consent van de eigenaren en de zekerheid,dat die ziet 
daar niet tegen zouden verzetten,vroeg Daniël de Blocq. Lyckiama £ mjeho 
Octrooi vocr het graven der Vaart aan de Staten van Friesland en in 
1781 werd hem dit dan ook verleend.Inmixidel$ was het werk Voortgezet 
en in 1783  was men gevorderd tot de grens van Ooststellingwerf tussen 
Wijnjeterp en Donkerbroek.Omstreeks 1790 werd de KulMer bereikt tussen 
Donkerbroek en Oosterwolde . Strubbelingen niet de Landschap Drente over 
het graven van het stuk tussen deze rivier en de Drentse grensv en de 
Franse overheersing brachten vertraging,n'aar tenslotte werd het werk 
voortgezet en in 1819 bereikte men Appelsch&.In 1819 werd daar het 7de 
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Verlaat (nu het StCW,SVer1aat genoend) gebouwd en in 1820 het Bovenste 
Verlaat.l1oen dat gereed was,had men geen haast meer,zodst pas in 1847 
de grens werd bereikt.Een strook van 20 koningsroeden moest daar 4ijven 
zitten en het heeft nog tot 1894  ged*urd,voordat de z,g. dam werd tervSn 
gen door een schutsluie,die later de naam Damsluis kreeg.En daarmee was 
eindelijk de verbinding tot stand gekomen tussen de Drentse en de meso 
wateren. 

Directe gevolgen van het tot stand komen van de Vaart voer de inwoners 
van Appelsche waren de afsnijding van het ten noorden ervan liggende ge-
biedJ± kwam alleen een brug ow'r de Vaart om de verbinding met De Vog-
tal in stand te houden,Zoale in het consent van 1777 was bedongen,moest 
daar een z.g.flapbrug worden gelegd,en deze kwam te liggen tussen het 
tegenwoordige pand Vaart NZ 14 en Va2rt NZ 16 .])e oude Pochtelerweg werd 
verlegd naar de tegenwoordige Bruggelaan en vandaar naar de flapbrug.$Jen 
brug over de sluis kt pas veel later. 
&' ontstond langs de Vaart geleidelijk aan een nieuw dorp, eerst voorname-
lijk bevooncl door de Veenbazenfamilies aan de Noordzijte,iaar gerekend 
vanaf de kant naar Oosterwelde zich vestigden de families Zwart,Vonde-
ling,Van de Bosch,Stoker,Reinders,Van der Sluis en nog eens Zwart,Stoker 
en Van deiBosoh.MAar dit alles hoort niet meer bij dit verhaal.De ge-
schiedenis van het oude Hoog Appelsche is gauw vert1d.Na het tot stand 
komen van de Compagnonsvaart en het begin van de verveningen hebben de 
Compagnons blijkbaar alle belangstelling voor de bezittingen ten zuiden 
van de Vaart verloren ,wat dulhlelijl< is te zien aan de floreenkohieren 
van 1798  en van 1818.In dat eerste jaar waren nog bsztt van de Lyckia-
ma's: No.2 voor 3/24 part,N0.3 en 4 beide voor *,Nrs.5 en 6 gehee2,No.8 
voor 3/8 part en de Nrs .fl,12 en 14 geheelne we~ Van Boèleus had No.1 
en de grietiMn van Opsteflez4,Relnbffrd van Lijnden nbm.ux. Nr.8 voor 3/8 
en tr.9 voor i/La part.$ard van klein is overleden en nu is alleen 
?4arcus van Beloma eigenaar van No .10. 
In 1818 zijn de Iqcklar&s alleen nog eigenaars van Nr.2 voor 245 part, 
en de Nrs.fl en 13 geheel. ReSt van Lijnden is dan eigenaar van 24o.12 
(hij was gehuwd met Ypkjen Hillegonda van Boelens) (27) en IIo.8 voor 2/3 
en No • 9 voor 5/24 partbMaraas en Nicolaas van Helers ,de zoons van Narcu.E 
zijn nog de eigenaren vab No *10. 
Alle verkopen geschieden met uitzondering van het hoogveen.De uitver - 
koop gaat geleidelijk door en In 1850  zien we dan,dat 7  van de hoeven in 
Hoog Appelsche "in stukken zijn Verkocht" en de floreen onder een groot 
aantal eigenaren verdeeld; Nrs.1,297,8,9,10  en 13. No.4 mag dan niet in 
stukken ztn verkocht, er zijn dan wel een groot aantal nieuwe eigenaars. 
Ik telde er 210,mee*t erfgenamen,vooral Tieeinga's,war behalve de Patro 
(de N.li,kerk),d.ie al vanouds een deel van deze hoeve bezat,zijn daar ook 
bij de ?flatsohappij van Weldedigheid,K.H.Bartholt(vervener) en Jeeu Oer-
rits Stoker (vervener). 
Onder de nieuwe eigenaren zijn diverse veenbazen: ik noemde 4 Stoker en 
Hartholt,ntcr ook Vast der Sluis jovendion A.BJrakken,die van 1832  tot 
1844 Opzichter (Compagronsbaas) was van de Compagnons,en die zich veel 
eigendommen verwierf In Âppelsche,zoals bleek na zijn dood,tosn er een 
boedelscheiding plaats vond. 
Eet aantal boerderijen in de Bcerestreek,zoale het nu was gaan heten, 
werd. Voortdurend kleineren in rijn jeugd waren er nog maar een 6 tal 
over,waaxvan het oude floreesmusuner 11,nu .auînen-Zathé" toen al geen 
boerenbedrijf neer was.ai op het ogenblik is er geen enkele boerda'îj moe: 
over, zodat nietve imion. te vast Appelsche zich met recht af zuilen vra.. 
gen,waarou dat daar nu Boerenstreek heettHet gehele gebied tussen de 
Compagnonsvaart en de Boerestreek -Oosteres ie nu volgebouwd net een 
tweede Nieuw-Appelsche t 
De belangstelling van de Compagnons voor de zuidkant vast de Vaart nech 

dan sterk gedaald zijn (ze hielden daar tenslotte alleen nog maar het 



Inlassen op blz.25 onderaan: 

In Izwentaxisnummer 517 bevindt zich een notitie uit een boekje van 
Mr.S.Cocq,gsdateerd Appelsche den 20 Augustus 1805.  Daarin worden de ei 
gena:rs opgenoernd van de percelen hoogveen die verkocht worden,met het 
deel van het geld dat van hen zal zijn. Zo b.v.: 

het achtste perceel en het negende perceel Geert floksveen genaamd 
dat geld moet Ifliama erven hebben voor twee derde parten en Tymen flazi 
voor Mn derde part. 

het zevende perceel Creort Qoke gena.nd,dat geld moet Ifllama 
erven heb..)en voor tvrc aerde aï±n en Tynnn Klaas c.s. voor 49n derde 

Ir 	iO •y:Lts ooK YJ) (Ît 
P2Oo : fl Ogc?Oct ic'rror,Tfl heeft gewoond op de Vogt 

ctr 	to d.ic ::::r:i. 	To non'1  
de 	 rr-or van de gtiotenij tot 1813) 
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voor hen gebouwde Augustinus State over,maar, 	voor de noordzijde gold dat 
natuurlijk niet; dat gebied,waar Rutger Sybesz voldoende "Iclyn" bad ge-
peild om exploitatie winstgevend te maken,en dus werden de voorbereiding 
getroffen om met de afgraving van het veen te beginnen.Daar ieren na~ 
lijk nog wel een aantal probleempjes,zoals bijvoorbeeld dat van de mede-
eigenaren, en de grote vraag waaj van wie is nu eigenlijk welk ztuk veen? 
Men had we] de verdeling nu het hoogveem in een aantal et~m genaakt, 
gebaseerd op de kaart van Rutger Sarbeoz met zijn "uitgangen", en die voor-
zien van een aantal mooie namen,zoals op alle kaarten van de HoOgVenet 
en de vertoningen te zien zijn.Ik noem er slechts een paar,bei&e in het 
Archief van de Compagnons (0: lnv.Nr.5069flijgetekend door L.A.van der 
Sluis in 1832,waarop nog naar een begin nu de verveningen is te zien, 
en laivar.544,L26,getekend  door Pokke Landmeter van ongeveer 1840,waaroj 
men al een flink stuk verder is gekomen.Ook Casterwijic (4) geeft een frag 
inent van een dergeljjkke kaart,afkcmstig van Adem Vondel ing.Het is duide-
lijk te zien,dat al deze kaarten reproducties zijn van de eerste kaart van 
de Compagnons ,bljgewerkt tot aan de tijd ,waazin de reproductie werd ge-
izsakt. 
Op alle kaarten zien we hoe het hele hoogveengebied is verdeeld In 
stroken van verschillende hreedte waarbij de lijnen zijn getrokken - naar 
het voorbeeld van Sybesz - 'van weet naar ooat,vanaf de Vaart tot aan de 
Drebtae grens. We hebben dan,beginnend In het uoordet,langs de grens met 
Poehtetoo: het Grote:Stuk (daar kon men blijkbaar geen naam voor vinden)1  
De 42 Akkers (duidelijk naar een verdeling zo genoemd) ,Het lioogeveet, 
ten zuiden daarvan achtereenvolgens; de Meine Sieuverts of Suringars Akk€ 
de Groote Leijen of Achterland; (deze twee zien we later gesplitst In het 
Autterland of Kibbelvemt (een veelzegge 

	
en Grote Lejjen $Bm 

smalle strook daarin heet C~~SteS (later wordt êln van de boer. 
derijen aan de J.A.Iqoklaisnart liet Streekje genoemd naar dit strookje 
hoogveen) ,Vervolgens komt het Meekhofeveen, de flelne Letjat,het Klok.-
veen en het icerkeveen. Op de kaart van Van der Sluis ontbreekt de mm 
Wifl121gera4terwijl we die op de andere kaarten steeds op een andere 
plaats vindenjetzeifde is het geval met het Boereveen,dat bij Van der 
Sluis ten noorden van de Compagnonsvaart is gesitueerd,vlak voorbij de 
eerste bocht na het Bovene*a Verlaat.Op deze wisselingen van plaats bij 
deze stukken kom ik nader nog terug 
Nog een paar opmerkingen over deze namen: 
De nasa Leljen,die hij twee uitgangen is gebruitt,is bepaald geen "inheemi 

of Steflingwerfs woord.De betekenis,die wij wel fit het Fries zullen moe-
ten vinden,is blijkbaar niet zo heel zelcèr.Zo zegt de kboyclopedie van 

iesland (b12.448)  van Leidijk: 'In ftl.vez'dwenou type van 3age dijk,ctie 
de cultuurgrond beschermde tegen het van het hoogveen lopend water" 
DezLAen lagen op het ~,dicht langs de rand". 
»t van leien (blz .451)a)  ral voor 1500 aanduiding van de geheel of gedeel. 
telijk van het boogveenpakket ontdarie ondergrond,'vroeger onderscheiden in 
rauwe en toegemaakte Leijen. In Ooststellingwerf (langs de Raulevijk) ver 
staat men onder Leijen het stuk cultuurgrond uit dalgrond,tussen twee wij-
ken.Met de Priese turfgravers is het woord doorgedrongen in het Gronings4 
Westerkwartier en In het aangrenzende Drentse gebied". 
Ook algemener:" laagland waar een waterloop (let») door loopt. 
Geen van deze betekenissen is van toepassing voor Appelsche,omdathier d 
naam (Klein Leijet) al in 1764 (op de kart van Rutger Sybesz) voorkomt 
en er toen nog geen sprake was van ontveende gronden • Ik neem aan,dat dezi 
naam even weinig reële betekenis had als b.v. het Meekhofsteen of het 
floksveen.Dat laatste wekt de schijn op,dat het iets met de Kerk te maken 
kan hebben,~ fl heb de naam in het archief van de Compagnons M ge-
vonden als Geen Klok ni  en dat wijst in de benoeming naar een persoon, 
met mans een zekere )oubekende) Gdert flok.Overigens een op de Smilde 
geen onbekende naam. De naam Icerkevean is duidelijk,maar dat is de 1iiz 
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niet bepaa3Â.Van oudsher was de patroon (d,i.de liaacerit van Appelsc3*e) 
eigenar van * gedeelte van de zathe No.4. In het floteankohier nu 1700 
wordt dit alsvolgt nitgedruktz "Augustirins IqcklazS ft Nijeholt • grietman 
over Opsterlaad cum soc. eigenaaxs van de nato No,49hebbende  ten oosten 
Wilt ~eo (dws.Mee*8*anS15)fltten vostan het Kerckeland,ten 
noorden vogtele en ten zuiden Drenthe Nen zie mijn fig.l op blz. 6 hoe 
• ongebeer de ligging van dat Kerkeland moet zijn geweest.Deze situatie 
blijft zo tot 17489en  in dat 3aar vinden we het volgende; 1o.4; elzenaars 
zijn de erfgenamen van Augustinus Iyoklazua & N1jeholthebbende tea oosten 
lIo.39ten westen het Kerkeland, ten noorden het Diep en ten zuiden Drente. 
Daaraan is het volgende toegevoegd: "0e Patroon van d.esen Dorpe enig 
los laad hebbende ten oosten do voornoemde hoor ot4-grietnsrs erfgena-
men,tan westen Libbe'u Jaasz erven cum soc.,ten zuiden Drente,ten 
noorden het Diep. hoe dit las laad precies lag, is niet erg du.i&e34jk,om-
dat de ~ende Libbe'n Joaz een van de erfgenanen was Jannes Piet, 
de eigenaar vast No.7 itt 1728,en het lijkt onmogelijk,dat No..4 zou ktxnuen 
grenzen aan No.7 • Het is echte wel duidelijk,dat  dit Kerkelan.d. niet het-
zelfde kan zijn geweest als het Kerkeveen. 
Als deel-eigenaar van No.4 had de Kerk van Appølsehe natuu44jk  ook * 
van het daarbij behorende veen in Qigeniom .rnar dat dit zou overeen-
stennen net kat Kericeveen uitgemeten door de Compagnons ,ia natuurlijk 
zeer onwaarschijnlijk, evenals dat bij alle andere "uitgangen' van de Com-
pagnons het geval is • Het getoonde flfljo 305  laad" was £lareatplish-
tig (het was bezwaard met een halve iersen en eez*MXfoe*t,d4. 
17 stuivers en 8 penningen) ,en het meet daarom wel haast weiland zijn ,ta 

ekøguitteb*gt&aeM SMttlflWflit**gci*htig wzren. 
In het later tussen kerkvoogden van Appelsohe en de Compagnons gesloten 
nijkno»oontaot wordt dan ook niet gerept van hoogveen in het Kerkeveen, 
naar uitsluitend over boogveen "made uitstrek der landen als in het zoe-
gensande Boereveen". 
De voorbereidende werkzaaaaheden van de Reeren Vompagnons waren met 

het graven van de Vaart naar Sinilde het ontwerpen en graven der wijkat, 
en de "Uitrooing der venen niet voltooid.Rod.ig was Ook nog het treffen 
van een regeling met de mede-eigenaxen.Bij Visser (29blz96) ie daar 
niet veel over te len.Ik citeer:" In de l9de eeuw verplaatste de ver-
vening zich naar Ooatstellirigwerf en wel voornamelijk x.ar Pochteloo en. 
Appelscha.De venen aldaar vara,, voor een deel in handen van mede..eigem- 

Afgekocht .oursivering van 1t5J,GPN) 1441n der oorzaken van dit verscb4n-
cel ( Wat bedoelt de heer T. hiermee?) waren 0.0 vzijksopoontraotai,waarb 
de Coa,agnons aan de mede-eigenaren  de afvoer 'van hun veters toestonden 
over de Conpa nonsvaarten,teget afstand taxi 1/5 van hun Veen en de oS.ei 
gronden van al hun nat.Op deze condities zijn uit de jaren 1827.1830 
een 12tal contracten aanwezig betreffende verzet te Appelsoha" .Tot zover 
de beer Visner.In al zijn belotoptheid lijkt hij hier toch wel duidelijk te 
zeggen,wat er hier am de hand was: de medeeeigenaren,wier eigendom 
door de Compagnons verkocht ~,en die niet bij de afrekening verschenen, 
verloren hun rechten! Maar men let zich afvragen, of zij wel wisten,dat 
hun eigeMormn waren verkocht bij een door de Compagnons gehouden ver-
koping? En als ze dat wel wisteu,hce konden zij dan weta,,,dat er een da-
tum was vastgesteld voor de "zzfrekeningt? t dan nog,is het wel denkbea 
dat men zô zijn rechten kan verspelen? Van in vergetelheid geraken kon 
toch geen sprake ziju;afleen d.ddsom al niet,z4st er immers die vrijksop-
kontracten. war en,waarin nauwkeurig was vaatgelegd,wie de mede-eigenaren 
waren, efr op welk deel zij recht bedden? Ook werden ze vel afgekocht, zegt 
de heer Visser .Mar bestaat daarvan enig bewijs? Ik heb daararor in het 
Archief van de Compagnons niets gevonden,nlaar het is natuurlijk denkbaar 
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dat er,buiten hetvArchief,dat as beer Visser heeft getnysatariseerd, 
nog andere bronnen bestaen.Wat verder de "afrekening" act de mede-eigen-
aren betreft, er bevinden zich in het archief wel hier ei daar notities 
van Cozzpagnonsbazen,waarop bedragen worden verme]4,die aan medeseigenare 
toekomem,maar kvitantâs of betalingsbewijzen heb ik,op 6621 uitzondering 
ns,niet kunnen vinden.Die ene uitzondering bevindt zich in Inventaris 
nummer 540: Rekeningen e*aa*tMvan Weperen reap • A.A Ja opa voor de 
erven .1 .J.van Weporen wegens 47/80 ste deel van de opbrengst van het 
Meekhofaveen to Appelscha, 1869-1884. Men moet aaamenzen,dat veel andere 
soortgelijke afrekeningen wel hebben bestaen,maar hetzij verloren gegaan, 
of in andvre archieven tereohtgekonen.Opr4lend is echter wbl,dat stuk-
ken betreffende de ontvaigsten in overvloedige mate aanwezig zijn. 
Ik kom hierop nog terug bij de bespreking van enkele vrijkoopcontracten. 

Het aantal vrijkoopcontracten in het archief 'van de Øoxapagnona (2 • mv. 
14ö.523) is niet 12,zoals Visser meedeelt,nsar fl.Ho* twaalfde stuk in 
deze omslag is niet een contract;het is een "procev-veral" van het 

"Provinciaal Collegie van Tosaicht over de Kerkelijke Mttni stratie bij de 
He4vornd.en in Vriest and" ,waarin op een rekest van de Kerkvoogden en 
Administratoren der goederen aan de Kerk der Hervormden te Appelscha be-
horende,om te worden gemachtigd de contracten,die wegens de vrije at-
voer der turf op dezelfde wijze als de overige eigenaren der Hooge Veenen 
te Appelscha af te sluiten,gunstig wordt beschikt,onder voorwaarde,dat 
bij Iedere verkoop door de requestranten aan het Collegie wordt opgegeven 
de »rjjs ,waarvoor de percelen verkocht zijn en de termijnen van betaling. 
Het stuk is gedagtekend. op Donderdag 31 Augustus 1826Jet vrijkoopoon-
tract,dat de Kerkvoogden dus mochten afsluiten,is ook bij de genoeade 
fl;het is gedagtekend door de 3 kerkvoogdenz Lambert Jans Wiesinga,op 
12 juli 1327 te Wijnjeterp; Geert Jans van de Bukt,op 16 juli 1827 te 
Beetsterzwaag en Lammert Lefferts Oosterloo,op 14 augustus 1827 te 
Oosterwolde. Van die door bovengenoeni Collegie bevraagde opgaven heb ik 
geen spoor gevonden.Zoizden ook de Kerkvoogden van Âppolsche niet zijn 
verschenen bij de afrekening en zo hun rechten verspeeld hebben? En zou 
er dan toch enige waarheid schuilen in het wel eens in Appelscha gehoor-
de gerucht als zouden de Compagnons die hoogvenen wel hebben verkocht, 
maar nooit gekocht? Ik laat dat gerucht nu naar voor wat het is; een 
verder onderzoek kan hier misschien nog wel opheldering over verschaffen 

Op een enkele uitzondering na zijn al deze vrijkoopcontracten woordelijk 
gelijkluidend op de naaen der eigenaren en het hun toebehorende hoogveen 
na, 
Na een opsomming van al de betrokken eigenaren (meestal door Mn of meer 
van hen,namens alle anderen) en het hun behorende deel van een of moer 
stukken boogveen, de «requiranten" genoemd ter eenre,volgeu als part ter 
anderen zijde de Gecommitteerden der Btven en Representanten van wijlen 
Âuguatinzs I,ycklem ft Mjehclt,in leven grietman over Opaterlend,uib.keu 
de Gezamenlijke Compagnons der Opeterlandsche en Oostste1lingwerve Veene 
en vaarten, ingevolge Conventie tussen arren ei Representanten opgerigt 
den zesentwintigsten Naart van het jaar een duizend achthonderd ei vier, 
blijkens de daarop staande quitancie 'lenregistrg gratis â Beatsterzwaag 
Ie vingt-un iiovembre 1812, Folio 56 V5° oase 5 (sigu6) LD..vaa Liziiburg 
stiaim", en bij artikel eenendertig van die Conventie speciaal gechar-
geerd set het aangaan van ~oorden over de doorvoert (sic.)  van  Turf 
langs de Vaarten van gedagte Boeren Compagnons". (Deze Conventie is in 
het Archief van de Conpegnons inventaris Nusner t). 
De bewuste gecomidtteer&en,die dus aan deze Conventie hun antherisatie 
ontlenen,wqren; 1,11n alle 11 contracten Jonkheer Tinco )rtinus Ircklaara 
ft N5jeholt,Lid van de Ridderscha», Lid van de Tweede Kazer der Staten Gene. 
raal,wonende te Oldeboorn (28); 2, tot zijn dood.4n 1829,Joniteer Frans 
Godaard Aijso Boelens Baron Van I4jndei,grietnnn over Opateriand,wcnende 
te Beetsterzwaag (29),en 3. na 18289Jonkbeer Bisnert Phfl.ip van rsinga, 
Lid van de Ridderschap en van de Provinciale Staten van 11es1aM9,wone1st 
te Beetsterzwaag (30) .Deze partij wordt verder geno.. "de .r*iseerden". 
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Vervolgens verklaren de req.uiranten, dat zij de hiervoor genoemde hoogvee-
non ziet de grond te Appel.ccha in vellen eigendom bezitten, "welke nemen 
thans van volstrekt Scene waarde hoegenaamd zijn ",daar zij  niet vandaar 
kunnen worden vervoerd zonder te passeren langs de OoststeUngver en 
Opsterlar4ache varrten, zijnde een Particulier eigendom van de Gezaxent-
lijke Compagnons vooraoemd,en op grote kosten va d.eselve gezz.ven - en 
aangezicn bij oz4crhande akte tussen de Eigenaren der 
den en en ronden te Appelsche en de Eigenaren der Compagnonsvaarten opge-
rigt in den Jare Mn duizend Zeven Honderd Zeven en Zeventig (zie !,i=- 
voor op b1z49e20)  bepaald is dat aan de Eigenaren der Zath,la4en, 
veld.en,venen en gronden de uitvoer hunLor goederen langs die VaaflEm 
zonde gegd. worden voor een erdentelUke Tol en vrijkoop (naar zd staat 
het niet In die akte $) "uit dien hoofde over de vrije afvoer der trf en 
Baggelsar uit de venen te Appelscha ain de requirartcn in eigendom be-
horende en hiervoor cmcht even, te hebben genaakt het navolgende accoord 
en contract...." Vervolgens zien we dan wat de lieeren Compagnons verston. 
den onder vrije afvoer "sonder enige tdrbe ofte hindeÈ2 als zij aan de 
requfranten toestaan en het recht verlenen de turf die gegraveh zal wor-
den uit de venen der recjuiranten te Appelsche te mogen afvoeren lange 
de Vaarten der Compa2ons,zowel in Ooststefliugwerf als ook in Opater-
land tot in de algemene wateren, en dat de requiranten voor dit toege-
stane recht am de Gezamenlijke 2eeren Compaionz fr waren eigendom af-
staan en overdragen: Ten eersten: de gerechte dda v$jfd.e gedeelte over 
hoog en laag van hunne eigene hooc:enen  met derselver gronden van (..* 
dan volgt noimals een preciese beschrijving van de betreffende hoog~ 
zien) - Ten tweeden: de gehele ondergrond van de overige 4/5 gedeelten 
van diezelfde venen, en Ten derden: Dat de reqtdxanten zich verbinden 
om niemand door de wijken welke in hun hoogveen gelegd zuilen worden of 
over hun hoogveen. to laten passeren met Turf en Baggelaar komende uit 
venen,die niet srijgekccht zijn. Ten vierdens Dat de Heeren Compagnons 
het recht zullen hebben cm van de wijken welke eventueel in de vaten der 
req.uiranten zullen opgelegd wordenzodanig gebruik te maken als zij no-
dig zullen oordelen,en de vrije uitvaart door derden to verlenen aan wie 
zij zullen goedviMon, ztllend.o het eigendom en onderhoud dier wijken na 
Expiratie Lor veenjaren behoren behoren aan de lieeren ÇomegnOuS,tezwtjl 
de reqtiîxanton zich verbinden cia die wijken gedurende de veerjaren goed 
en vaarlmat te onderhouden of door de kopers der venen te doen onder-
houden. Ten vijfden: Dat van de Turf en 8aelaar komende uit de venen 
der requiranten, en die langs de compa% nonsvaarten vervoerd worden ,de 
ordinaire Hondgeldon,Wollen,Schutgelden en Bnzggewippersgelden (3/) 
die reeds zijn opgelegd of nog zuilen worden opgelegd door de Roeren 
Compagnons,zullen moeten worden betaald. Ton zesden: Dat de requiran-
ton en reçuireerden zich wederzijds verbinden om deze veen van tijd tot 
tijd en op geschikte gelegenheden, zodra deze aan de sneed zljn,gezwinenlijk 
en Publiek te doen 'erkopen,zcn&er dat de een den anderen daarin hinder-
lijk zal mogen zijn. Ten zever4ens Dat de waarde van het recht van uitvoer 
der Turf en Baggelaar langs de Conagnonsvacrten door de requixanten 
van de Heeren Campagnes bekonien,geschat wordt op een waarde van 
($ eSerlaadsche g'u.ld ets): .Dat daarentegen het daawoor door de requira. 
ton aan de Hoeren Oornpagxions in eigendom overgedragene 1/5 gedeelte 
van hun hoogve en,benevens alle ondergronden,velke zij in Appelscha bezit-
ten,zodra deze vat Veen ontbloot zijn,geschat wordt op de texde van • 
( x bedrag-in Nederlandsche guldens) ,dat In alle Cevallen precies even 
groot is als het eerstgeuoede1 
Ten achtstens Dat het wederzijds bekomen en in betaling gegevene ven de-
selve waarde z5jn&e,geen der partijen een toehaak aan de andere zal behoe-
ven te geven. Ten negendet Dat de koeten over deze akte van vr5jkoop 
zoals schrijven, zegelsregistratie, overboekingen en alle andexe kosten 
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zullen komen ten laste van de requSraaten en de Enten Compagnons ieder 
voer de helft. 
Daarop verklaren de gerequdxesrdendat zij de requireaten stellen in de 
possessie van het regt van vrije afvoer 4p Tuxf en Baggelaar uit hun vee-
men hiervoor genoemd.1langs de vaszten van de 4eeren Compagnons, oz4er de 
bepalingen in dit contract vermeld,en van stond af aan daarvan gebnvtk 
te kunnen nsken,en die veenen op deze voorwaardet te kannen verkopen". 
Waozna de req.uiranten verklaren,dat zij de fleeren Compagnons bi voile 
eigendom overdragen 1/5 van hun venen met des elver ondergrond en de ge-
hele ondergrond van de overige 4/5 delen van hun. - hier nigasals volle-
dig omschreven hoogveenen,terwijl zij hunnerzijds beloven het in dit con-
tract overeengekomene to zullen houden 
Dit alles dan voorzien van de handtekeningen van of namens de requiran-
ten en de twee gecommitteerden van de Ieeren Compagnons. 
Van dit soort contracten bestaan er dus fl,en,op een paar uitzonderings 

na, zijn ze gelijkluidend ,Deze twee afwijkende zijn: 
lin het op S juli 1530  door P.B,van Frsinga te Beetsterzwaag en op 14 
juli d,a,v, te Oldaboorn door T,X.Ijycklama â Nijeholt,vastns de Reeren 
ComEgn0Zç  en door s(ako) van Boeldwlt te Eelde op 10 juli 1830  en 

1(ohanna) Sybilla)  Cr(eertriia) Donafridre von Inn t niphausen,geborei 
Lewe,te Paterswolde op 10 juli 1330,ondertekende contract wordt van de 
requiranten niet geflist 1/5 van hun voet met die wndergrond,plus de gt 
ondergrond van het overige 4/5 deel,zwaz' van dëzè twee eigenaren wordt 
alleen gevraagd "de geregte i/s gedeelte van hun hoogveen,gelegen te 
kppelschat1  bestaande uit drie zestiende (3/16) van eet uitgang hoogveen 
bekend onder de naam van Meokhofaveen, en in drie Twee Ronderd vier en 
twintigste (3/224) van het zoogamarde Boerx te Âppelscb&,btâe be-
hocrd hebbende - j de zathe ten florsenkoh -ere aldaar bekend onder nume-
to Tvee,alles echter zonder de ondergrond waar dit veen op zit,als blij-
vende alle die ondergronden het eigendom van den heet en Vrouwe itequi-
tenten. Ook ten aanzien van de Hotdgelden,Tol -*Schat- en Bruggewip-
perageldet wordt afwijkend de bepaling opgezomen,dat deze moeten worden 
betaeld1d.00h dat deze nizwter ten nad.eele van de Requiraatat nullen moge 
worden vedaoogd. 
Een en ander betekent een nogal belangrijke afwijidag van het gebruikelijke 
contraet,waatuit men zou kunnen concluderen,dat het wel wat vrraohil 
meakte,wie de reluiranten wezen, Ik merk hier nog bij op,dat deze twee 
te quiront en elders worden genoemd "de erfgenamen van MeekhoSS" ,en dat 
zal dan de heet H..?bekhotf,secretaria van Stellingwerf Oosteijnde,zis ge-
weestdie voor 3/16 de part eigenaar was na zathe No.2,en naar wie het 
Meekhofsycen genoemd werd 
2 Jet andere contract ,dat van da gewone afwjjkt was het laatst opgeraakte 
en op 29 december 1832  te Zeetsterzwaag ondertekende contract tussen 
de Heoren Compagnons en de Requirant Ar.Dominicus Suringar,Seoretaris 
van opsterl.and en Notaris te Beetsterzwaag. .(Ik voeg daar nog aan toe 
dat hij eveneens Amezpxensis - een functie,die later werd gewijzigd in. Raad 
man - van de Compagnons was • Het gaat daarin om het hoogreen,d&t Suringa 
in eigendom had.: "een Streek hoogveen,bekend. als Neine Siatwerteveen 
groot ongeveer fljt bunders ",hebbende naastgelegen tal Oosten de grens 
met Drenthe,ten westen de ': a lt  van .Appelsshe,ten zuiden de zooga-
naaMe t!Øeler Akker en ten noorden de zequ.iraut cum eociXs met de 
zathe het jgg.yeat. (Deze 'tot tocits" waren o.a. Mtje lieeres Andringe 
en JJ,van der Sluis.GPN) Niet duidelijk is,.hoe de4e suringar eigenaar 
is gevorien van die streek hoogreenJet lijkt onw&aasohijnlijk,dat hij 
op de een of andere wijze verwant was aan de ook onbekende Mine Swerts 
die vermoedelijk op 8.e Vogtel heeft gewoond. 
surj,ar wordt toegegtaau en het recht verleend da Turf en Baggelaar 

fïccsst4' van het genoemde veen af te voeren langs de Qompaionnaarteflt 
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er daarvoor moet 143  aan de Heex'en Compagnons in vrijen eigelom afstaan 
1v1/3 gedeelte van de ondergrond van het zøoanezuite Klokweer- liggen-
de te Appe1zaha,uinde1igesche±d.en t de Besten Comxgnons,die eigen-
aars van de anders 2/3 gedeelten zijuhebbeMe het geheel nsactgo1eg 
ton rniden 14et t2,gjLemen en ten noorden de fleeLjen; e 22 t onge-
veer 8 blaneers ondergrond nn des reQuirants hiervoor eenoemde S&e 
hoogveen,bekend als ?Çeizie Sieuwertsteen,en wel het ncofle3*e gedeelte. 
ReçyxLt'rt bølwudt het overige of westelijke gedeelte. Hier is dus seen 
sprake van afstand van i/s gedeelte via het hoogveen rr alleen van 
enkele bunders »dergrd. Ongetwijfeld zal de bijzondere positie van de 
heer Domiriioua wel een verklaring zijn voor deze bijzondere beheMelirg. 
Maar ook voor het z.g,flokcveen geldt,dat niet bekend 1-s Ceworden,h00 
flomiricus datrvan eiensr was geworden;in geen enkel koh.e komt zijn 
naam voor,maar de Hoeren Compagnons zullen Wel geweten hebben wat za 
deden toen zij met hen dit contract af sioten.Zij warer niet gewend om zo 
naar voetstoots iedere 5clairi" op eigendom te erkennen. 
Bij hun pogingen cia met hun mede-eigenaren tot een accoord te komen, 

vonden de Compagnons als eersten bereid 4 leden van een familie Van der 
Meulen uit Drachten: ,Johannes fligberts ,landeigenaar te Drachten, Durk 
Engberts,idern te Drachten, Gerrit Engbertsoidem te Bsetsterzwwg er. 
'Pj 1-t ske EnGrberts , huisncusr van Buardus Poethuim,genees- en heelmeester 
te Dnchten.Op 7 april en  7 mei. 1827 werd te Beetsterzwaag en Drachten 
het contract on&ertekend,lat betrekking had op de volgende eigendommen 
van de Vet der Neulene te Appolsche; "enige hoogv-eenen riet de grond gele-
gen te Appelsche,bestarnde uit &n vierde (-t) geaectte van de zoogeuaaa-
de Wiltingemaad. (Ik wijs er hier nogmaals op,dat hier,en in alle latere 
contracten,wannoer over dit veen wordt gesproken, steeds zeer duidelijk 
de juiste naam Wiltingenad w-oi€t geschreven,2ulks in tegenstelling net 
de Compagtona 3arten tøzi het hoogveen,waar altijd, een verbattez'de vorm 
zoals Wifl5r.gej)maed of Wtttingeraad wordt geschreven). Dit contract, 
dat de "model"-irhoud had,zoêie hiervoor bescbreven,verd op 16 juli 
1827 geregistreerd te Reerenveen. Maar,, er was Mn klelnigheîd misge-
gaan: in de clattie betreffende de geiden,die verschuldigd zullen zijn 
voor het vervoer der turf en ~laar over de Compagnonsvaarten, stond 
namelijk alleen:., .. "de ordinaria Tollen,Schutgelden en Bruggewippen-
gelden.. ." ,en deze omissie werd door de gecommitteerden van de Compagnon 
niet opgersrkt ;vödztt zij er op opmerkzaam werden gemekt door dezelfde 
vier Ven der Neu2.eris in 1829,toen  de Compagnons hen een tweede contract 
ter tekening vooriegden,'waarin wb]. de Hnêgolden werden verneld.De re-
quirzrnten weigerden toen dit contract te tekenen, zich beroepende op 1'et 
eerste van 18271 De Compajtons,die irnd.ddeln reeds enige contracten 
met azxlere eigenaren liMdan afges1otentonden voor een pijnlijk  dilemma. 

t9»adden zich er steeds op beroepen,dat zij voor iedereen gelijke voor-
waarden zouden stellen (we hebben gezien,dat dit toch niet altijd het 
geval wasl),en nu dit.... !'r ze vonden een geniale oplossing: In een 
aan hun eerste contract met de Van der Meulens toegevoegd Aanhangsel 
verklaarden de Cortpagnona het volgende: "In aannerking genomen dat deze 
eigenaren de Eersten zijn geveest met welke een contract ver vrijkoop is 
gesloten en zij dus het eerst medegew'1ct hebben tot de volvoering van 
het groote doel,waartoe de vaart gegraven ie (Was dat niet de bloei en 
welvaart en veel profijt voor alle eigenaren in Appelscheflie akte ven 
1777.0W) Ten tweede dat de emissie van het woord Eondelden aanlei-
ding geeft voor de sustehie van deze eigenaren,en ten derde om meet bij-
zondere redenen ( welke bijzondere  redenen dat taaen,is niet verneld.GPM) 
aan deze eienaren toe te ataan,dat het Hondgeld hetvellc reeds betaald 
wordt en eventueel zal worden betaald door de verveners van hun bijgemeld 
contract in datis den 7 april en 7 mei 1827,en bij het alent door hen 
getekend contract in datis tien 19 mei en t augustus 1829 gereserveerd 
aandeel In de Wj 	pin het 	fsveen en in het !yftn  hun 
van hunne voorouders aanberZt,ja&rlijks naar nato hetzelve wordt voldaan 
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door hun zal worden genoten,alzoo de Heeren Conzpenons daarvan te hun-
nen behoeve afstand doen,zufler4e deze eigenaars alzoo hetzelve jaarlijlw 
van de Couagnone Baas ontvaagen,waartoe de nodige qualiicatie aan den-. 
selvet verleend i&' • Elia deze uitvoerige uiteenzetting isa voor de Yen 
der Z4eulens voldoende .Zo verklaren nu dan ooks "i verklare ik,Johamnes 

gberts van der )Mzlen dit voor mijzelve en nanens mijn mede-eignst 
te accepteren met aa2mzx4rg om onze aandelen Moosvecn 3zierveai vermeld, 
altoos net de verdere ~eigenaren te verkopen, bezwaard met Hor4geid'. 
Bij deze twee contracten Sa een losse notitie gevoegü,vextoMelijk van de 
hand van de Go 	ionsbaa (s.w.van der sluis): 	 r 

atseive bedrangt van de 20 Stok, 	25 ot, 
(of Mn hond) 

Dubbeld Hendgold 
bedraagt eens zoo veel en wel zou 	50 ct. 
per hond 

Vrijkoop 
bedraagt per morgen (91 toe e6 ei) 	fl50.- 
buitenahatea het gewoon hnpje1d, 
Wordt daarvoor echter /300.- bstaaldaisdan 
behoeft de Vrijkooper geen hongeld (sic.) te 
betalen;zoo als dat in Engwirden van de goede 
klijnianden thans plaats vindt.. 

Ik heb mij ook afgevi!aagd,vie de hiervoot genoende Van der Meulens wel 
waa'èn,en hoe zij aan de genoemde eigendommen itt de Wiltingersad1h0-t 
Meekhofweei en het Boereveen in M,telsohe kwamen. 'Van hunne voorouaero 
aanbex'ft" zeiden de Compagnona.Dusz wie waren die voorouders? 
te naam van hun vader, &gbert ,gekope15 aan de na-in =Ltekes  en het foil 
dat hun eigendommen afkomsti4 waren van de hoeve No.3 in Hoog Appeische 
(zowel Mseitofsveen als Boereveen) en uit de Wiltingenaadsdetien vermne-
den,&at zij verwant konden zijn aan de drie broers en een zu8ter ?otikes 
(wilt ainne,Pcoke en Tjitske Popkes) onder de akte van 1777  (zie hier-
voor op blz.21) .Hun namen waren Johannes !bgberta ,Durk Fk,gberts 

gberts en ljitske »igberts van der Eulen,en de laatste wna gehuwd 
met Suardus Posthwwt,geneess en heelmeester te Drachten. 
Het eerste spoor leidde naar Oostenjolde,waar de vader van onze 4  Van 
der Meulens werd gehort en op $ december 175 werd gedoopt als zoon 
van Durk Osretes en Jisseltje Sinons.D'irk Carates was molenaar op de 
Veenemeule in oosteriol&e. Bgbert Durks was van beroep bakker .H1j trouw-
de met zekere Sjotkje Johkmnesen0ver1eed te raohten op:. 21 januari 183 
In 1812 nam hij de naam Van der Meulen aan en had toen 4  kindereni Tjitsti 
oud 24 jaar,Johannes,ou4. 22 jacr,Durk,otid 19 jaaz',en Gerrit,15 ja2r oud. 
Dat waren dus de 4 Van der Meulens uit de vrijkoopcontracten,en het leek 
alsof hier het spoor zoek raaicte,totdat uit een onderzoek naar as her-
komst van Michiel Xtadinga bleek,dat er wal dege1jk een relatie was met 
nakomelingen van Wiltinget 
De echtgenote van ibEbert Durks,Sjoukje Johaines,bleek een dochter te z 

4n Johannes Gerrits Planting en ?ji,ceo_k,dooiter van Popke 
töurets en Antje Wilts .(Zie hiervoor wat ik schreef over deze Popkes kit 
deren op blz,*1) .De Van der Meulens waren dus ixide',daad afstnrnelingen 
van Binne Riatzes en Antiën WUts ,een kleindochter van Hendrik WiltingE 
0n.at deze familiegeschiedenis toch bij el1T.tr hoott,gef ik hier een he. 
]mopt averzicht.te beginnen bij Antje Wilts en Biarne flntzess 
Generatie 1; Binne Rintzes tr. Antje Wilts ,geb,1634,Uit dit huwelijk 

twee kinderen. 
Wilt iinnes,vclgt 112. 
Joukje Binnes,vol&t In 
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na: Wilt Bivnes,tr.Tjitske Liebbes. Uit dit huwel k o.rt. 
Bimte geb,1683 en Antje Wilts,geb.1694 
Antje Wilte tr. 1711 met Popke Lotrensz en uit dat 
huwe].ijk werden geborn Wilt ,Biime,Pooke en Tjittke 
Popkes. 

1fl: Jo,ikjeBinies 1w. Ebert 11ohie1s (dio in 1812 de naam 
Meetsma aaysnam) sUit dit lu~ werd een zoon 
?Ltchiel Fugberts geboren ir1 1693 
Joukja 'Btates is kort daarna overleden en Egbert Ni-
duels i$ hertrc-.av,1 met ene XonLelia Gerbes,uit 
walk :cuwo]Jjk em dochter Joukje Enoberts Meeta.) 
word geboren in 1711,  Deze Jcukje ajberts Meetsm 
trouwde met Michiel iadinga.Uit dat huwelijk werd op 
12 olrto'oer 1738 te Drachten gedoopt een zoon Ezgbert 
tiichiels Radhga.Deze trouwde met Maria Bruinings er, 
overleed kinderloos te Drachten (z) op 14 april 1e16. 
Het waren deze Michiel Badi3zga en &igbert Michiels 
Radbga,die we In Appelsche aantroffen , de eerste 
Sri 1764 op de 1art van Rutger Sybeaz en de tweede 
als deel-eigenaar van de hoeve No.3 in iloog AppelsehE 
Het is uzij (nog) ziet gelukt de herkomst van i410jaiel 
Padinga vast te stellen. 

In aansluiting op hetgeen 2k heb eegedeed oLitrent de vergissing gek1 
In hot eerste' vrijkoopcorSract en liet daarop evo1gde M 1' geel met een 
afspraak betref2ende restittttir van reeds betaalde ei. nog te betalen 
hondgelden is het intersessant de inhoud te bestuderen van Inventaris 
1taer 550 (visser, 2) .Uierin bevinden zich Staten van Hondgeld-aandelen 
door de Heeren Conipagnors uit te keren aan dé erven Joh.E,van der kk2u]a 
wegens hun aandeel in de Wilti ger1adDhet Boereveezz en het ?Ieekhofsvoen, 
De uitkeringen lopen over de veenverkopingen van 1637 - 1875 en de State 
zijn van de jaren 1870 - 1876.Nauwkeurig ie van jaar tot jaar van elke 
veenverkoping gers49treerd het aattal verkochte peroelen,hun grootte 
en de opbrengst van veenen uit de Wiltinbewaad,het  Beereveen en liet 
Neekhofeveen en het aandeel daarvan voor de erven J,E.van der Meulen. 
Dat was dan,a aftrok van 1/5 deel voor de trijkqop1  * aandeel uz het 
bedrag van. de Wiltingc' nd,5/fl2 deel van het ]3oezeveen en t/s deel 
van het Meokhofsvoen.ict totale bedrag voor de :.enen Van der UuJ.en 
was over die 7 jaren  f  374,C6Joewe1 ik ge kwitanties of betalings-
bewijzen heb gevondcat,inag men geniet aamenen,dat dit en andere bedzaan 
ook zijn titgekc ard .Zø pijrijik nauwkeurige berekening en administratie 
kan niet voorjets  gQ2iakt zijn. 

Met is uitexaaz*ï onmogelijk .- en ook niet nodig - om al deze 11 con-
tracten uitvoerig te besprekeri,jnaar op een paar punten wil ik toch nog 
de aandacht vestigen. flc heb gesp±oken over ac vrijwe' gelijkluidendheid 
van de in deze contracten neergelegde bepalingen en de paar uitzonderin-
gen &aarop.i-'r er is nog een tweede rnerkwaardighei4 in Mn van de con-
traeter,vame1ijk in dat 3tuk,dat betreft het tus;3en de Hoeren Gornpaiozis 
en Koenraad. Barte]Âs de Itziter,l.x4eigenax wonende te Appelscha,siaraeria 
hemzelf en als gelastigde van de veedere ez-genamen en representanten 
van wijlen zijn vader Barteld Zoerte. gesloten conta'aet )oncrtekenâ door 
KJLde huite te Appelsche op 25 juni 1830 en te Beetsterwaag door do 
beide geconu4tteerden van de Heercin Co:axwns , P .I:.Ickiama & Nijeboit 
en B.P,ErsInga cp  30 juni en 5 juli 1330. 
Hierin noen' Koenra •d Bartelcis de Ruiter zich lundcigemer te hpi:.i1seha 
erfgenaaan van wijlen zijn vader 33arteld Koorts en verklaart dat hij en zijn 
medeerfgenamen in eigendom bezitten enige hoogvenen met de grond t€' 
Appclsche,gelegDn in het zogenaamde Boereveen en op d.e Akkers ten noor-
den van do zathe liet Hoogeveen genaaiU(zfle z.g. "42 Akkers). Voor 
het toegestane recht ca ç±eturf en bae1aar uit deze venen over de 
Conpagnonsnarten te veivoeren draagt hij over in waren en vrijen eigen-
dom: 
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loot De gerechte Mn vijfde gedee1te van al zjn hocgvenn not do ondex 
gronden behorende 	 in van de zathe te Ap;elscha voormals 
ten sterakohiere en thans nog ten flonenkohiere bekend riet 2¼mero EB!, 
zowel die welke in het Boereteen als o2 de Akker2 an da noorïkt v d 
zathe Het Hoogeveen 	aamd of olele.rg te A,oe1oche gelegen zij!... 
2'2s De gehele ondergrond van de overige vier vijfde gedeelte vn alle 
hoogvenen die de requtrant aan zich beha&t,pjr1ecn te kpe1sche en be-
hoord hebbende bij vorgeme1do zathe Numero Elf. 
Dit contract lijkt ,als men het zo leest,ln ge-'n er2cel opzicht af to iCjken 
van het "standaard" contract, en het zou din ook niet hijondar vorniel-
denawawd zijr.,als daarin niet nreJe was vnn venen,die behoord ha&lon 
bij de zathe I{o.fl,s.ant wat. is namelijk het geval? Deze hoovo behoorde al 
ü 1698 aan AugustL-m_n Y.yoklarn. h 7jeholt grietman van Opsterlar.d en 

bleef dat tot zijn dood in 1744 aDaarna.in 1748 ,waen de otgawaton de erf-
gonaen van deze Auustmu.In 1758 en 1768 was hct L(ubbartus) Lyc&tLnaa 
& ijeiioit (32).Ln 1U8,na de dood van deze 'ubbarcuz,die secretarts win 
Opsterlatd was,zijn de eigenaren de 4 gti.ettnnen D.B.Iqoklat a Iiijehatt  
V(incentius) van Glinstra, *do) A(Lia) van Ideia er. A(u€ttstinus) iuckla.  
ma  h i'P,eholt (33),(Var  Glinstra en Van flern notduc uxore).izgler voor 
Deze kugustinus I&oklana  h tfljeholt (1742-1789) tras g 	=et Susaane 
des H.H.Bijksbarones  toe $ehwartzen'oer& en Hohenlarberg. In ifl is deze 
Awzustinus eigenaar van de zathe No.11 en in 1789  zijn 'TedTV4e.Na. haar ovea 
lijden in 1799 vinden we in het oerstvo1'ende florecrJcohior VOn 1213 (in 
1803 werden geen floreenkohioren o-oer.akt) als eigenaar van de zatbe 
Nuner 11 vier zusters : Suzanna ,Nartha,Chrir3tjna C!2 Auatinc B?igel;  
dochter van Georgine tJclffoline Praoise tyckl.am Nijeholt ,docht= 
van kugustnus ,die gehmrd was met i%i].ip 17e1j4rik !Ta6 B&cl. 
In 1828 is de nieuwe eigenaar S.BJrai&en van Oooter.wlde (4) ,die vc@ 
1832 tot 1639 Opziener van e- Compagnons was ,Deze bleef tte eigenar tot 
zijn dood in 1951,t'aarna  zijn zoon B.A.Pto..en hem opvolgde. 
Zoals men ziet, is er in do ftoreanjcohieren gnen spoor van bewijs te vin-
don,dat de genoemde Koenraad B=telcis de Ruitr.r.r eigenar is gewot van 
zathe io.li.Uit een onderzoek in het fntUenamexn'egistor von 1811/12 
bleek,dat Barteld xcenraads de Ruiter deze nflan in dat jaez aariarn.}Iij 
woonde op Tronde bij ElsloJ)it is ctezelfde,die Koirad in 3et contract 
Barteld Aberts nonde als zijn vader.In het overlijdennregintor van Oost-
stellingwerf werd zijn overlijdensakte ge onên,wa€'rin stant,dat rijtmsad 
arte1ds de Ruiter.geboren te Maikinga op 15 3emzari 1769,van beroep boei 

echtçencot van Antje Lamnerts Bakker,zocn vn Barteld Koenraads de Ruftei 
te Jtppelscbe in  het buis Numero 41 iS overleden op 13 jemrnrl 1935e 
nalatende zijn weduwetwee broers en een zuster. 
Vast staat dus,dat Koenrad. Bartelde wel in Appelsohe heft gewtoM,rar 
dat hij de zathe No.11 van zijn vader getf& zon hebhen,is zeker niet jttisl 
omdat deze in TraMs woonde,on er geen spoor van bewijs in de kohieren is 
te vinden. De enige,die vernoedelijt vei-want a-'z. hem was , ei die wl in de 
kohieren voorkoznt,is ene Hendrflcje Koerts,dat we dtta nu ook lcninezi lezen 
als Koenraads,die in 1818 in het floteenkohier voorkant onder de vele 
eigenaren van de hoeven iqc.8 en 9.Zlj was voor 4.7 	te gedeelte cigena:4r 
van 140.8 en voor 11/60 ets edee1te van 	0 	de zathe 
Zij zou dus ,gezien baar naam, een zuster geweest kunnen oijn van rto1d 
Koem'aads.Wat haar relatie met de andere eigeta.ars van deze beide hoeven 
sraa,is ook niet neer na te gaan. 
Onder de vele stukken in No .522 van de Inventaris van het AroHef van de 
Opsterlandse Veeuvompagriie bevinden zich enige lijsten net namen van de 
erfgenamen van Andries Boulcee (of: Bokes) Zwaga van Wijnjeterp 'die aan-
spraak makten op een deel van het hoogveen in Apneische en ftchtelt. 
liier1Y,l' vond ik ook di ta 	van Coenraad Bartelds nu Tronde", ideet 
van jan .Barteld.s ,Jurjen }3artelds ,Rinskjen ilaflelds en Albert 3artoldz. 
Dat zijn dus waarschijnlijk 5 kinderen van Barteld Koerts (Koenraeds) ,waar-
van volgens de bovenaangehaalde overlijdawakte In 1835  nog 3 In leven 
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waren- twee broers a' een zuster (Rakjen Bartelde) .x in het deebe-
treffende stuk in Inventarisnunrier 522 gat het om gedeelten van het 
hoogveen in Appelsohe,niet om de zathe No,fl,waar om 1 Akker in het 
stuk (&e uitgang) "de 42 Akkers',zodat Koevxaatiis aanspraken op veien uit 
de hoeve Wo.11 zicg aan ra:4Se1 blijven. 
Men kan zich natuurlijk voorstellen,dat de srgeriamen van Au.gvatinue 
Irck1arna & Nijehoit de hoeve na 1813 hebben verkocht,maar dat zij dantij 
66k het erbij behorende hoogveen zouden verkopen, is niet aaamenelijk. 
Het Ss inderdaad wel gebeurd met enkele boerderijen,az steGds zijn die 
dan uitdrukkelijk zonder het hoogveen verkocht.Dat -was o.a. het geval met 
de zathe Het Hoogaveen (No.1) ,die na. 1729 werd verkocht aan Heere Mdrie 
Andringa en E bert Jans .ieze Andrings, en veel andere leden van die fami-
lie konen ook voor op de zoöven geé.oende lijst net erfgenamen van Andries 
Boukes 2waca.Lk  kom daar later nog wei op terug. 

Van alle hoeven in Hoog Appelaehe,die niet geheel het eigendom waren 
van de Hoeren Coraionz,en die zij dus deelden met een aantal andere 
elgena'ren,warai de nuaters S en 9 het meest versnipperd Over een groot 
aantal oienaz'en en/of hun erfgenamen. Volgens het Lioreenkobier van 
1818 wani in dat jaar dc eigenaars nn de zathe Bo.8,betalve Refrhat 
van LijMen (als een van de Compagnons) 
Theirn±s Lieuwes ,flans Theunis ,Alle Jacobs en Jaarnes Jans 2erwischa, ieder 
voor 1/24 ste gedeelte, Jan en Jannes Jns Gorter ook ieder 1/24 ste; 

47Pieter Ejses 	 edeelts e Jan 	
1Q te 

Klas-'s Sakeaï92o 	 y  
Hendrik flases en Hendrikje Woerts ieder jj- ste gedeelte. 

Van zathe no.9 waren dat: 
Klaas 2aeunis voor 13/60  ets, Jan en Jaames Jans Gorter,Teunis Luities, 
Albert Luities en Alle Jacobs ieder vocr 1/20 ste gedeelte; Pieter Eijses 
voor 11/160 ste en Jan Eijses  voor 7/160 ste gedeelte; Klaas Sakes, 
Hendrik flasee en :ïendrikj e Ko-rts 2±1/320  ste elk. 
Van alle genoi&.e personen herken ik met zekerheid als ook in Appeische 

wonenden afleen lijster en Jam i-ses ;een zoon van Pieter j4ises was Wilt 
Pietere ,die in 1811 de raam 1i.singa als fatd.lieziaat koos. Jan en Jaau4e 
Jans Gorter wocnden in Donkerbroek,en Alle Jacobs in Trozte.Van de overi-
gen valt zoMtr meer rJ.ett met z3kereid te zeggen. 
Tot welke complicaties en ingewikkelde berekeningen de hier genoemde 
verdeling moest leidon,zien we in het vrijkoopcontraet,dat deze eigenaren 
en/of hun crfgeznien in 1829 met de iieeren Comjanons afsloten. 
Op 19 juni en t juli van dat jaar ondertekenden de beide gecoa4itteerde 
vaa de Compagnons en een 9-tal nette-eigenaren, optredende 	aszichze1t 
en/of £15 gelastigden vea de verdere eigenaren dit contract,waarin het 
ging om de hoogvenen,die behoord badden aan de hoeven o.8 en ige.9. 
Die oMertekenExer waren: 
1. Janiis Jans Gorter,larÂeigenaex en huisma te Donkerbroek,voor zichzel 

en als gelastigde van de verdere erfgenamen van wijlen Wijbe Nijevlmie , 
tezamen eigenaren ven 1/24 ets gedeelte in de zkLthe Nc.8 en van i/o 
ste gedeelte in de zathe io.9; 

2 fioel 1-oe1s de Jong,huisxuan te Yieets,voor zicI2ze]i' en als gelastifle 
van de verdere erfgenamen van wijlen Abel stoelors en Antje Roe1ofs 
tezamen (buiten de gedeelten vui rgertjan Jans en Jantjen Jaas,die 
al eerder waren verkocht aan de Seren çomagnons) egenaren van 
1/27 ets gedeelte van de zathe i'öo.0 en voor 1/9 de gedeelte van io.9. 

3. Klaas Janries Praicken, ontvanger der c.areote belastingen en accijnzen te 
t-eetsterzwaag,voor zicizc1f en als gelastigde von de vadere erigenaae 
Vat wijlen Klaas Thenafis , tezanien voor 1/24 sta gedeelte in de zathe 
110.8 en voor 13/60 ets gedeelte in 50.9; 

4. Jan Jans CLlen,lar4aigenaar en baiszaaa2,wonende op TronÉLe onder flelo, 
voor zichzelf en als gelastigde van de verdere erfgenamen van bijlen 
Jaames Jans Terwiscba,tezaaen voor 1/24 ste gedeelte in de zathe lo.8 



en voor 1/20 ote gedeelte in No.9 
5. Klaas Sakes Dellebtu,e!l (34) .larideigenaar te O1deberkoopv0cr zichzelf 
en als elati,ie voor de verdern 	 van wiilen Perdrik flfl& 
Markstezanen voor..SL. te 8vüeelte is de zathe o.8,an aor 11 sta 

.364Q 	 320 
gedeelte in i'io.j. 

. Dezelfde als irelastinte voor de erven v,-.n wijlen file JacohE,tezanen 
(buiten de gedeelten van Jan JanA Veantra en Grietje Jans Veensta, eer-
der aan de CornpLignonz verkocht) Voer 16 te gedeelte in de zathe No.8 

en vuur 313 szta gedeelte til iïo.9. 	
432 

360 
7.Jannes Jans Prakken,1a'4eigenaur,wonende ot frozxde onder Eialo,ala ge-

van do erven van wijlen Pheunis Luytjens,tezamen (buiten de ge-
deelten van Jan .kncLcies ,Wilt Ânçlries en Tiieunis Mties van der Meulen, 
eerder verkocht aan de Uonpaz) voor jj sta gedeelte in de zathe 

ho.S,en voor j  ste gedeelte in No.9; 
400 

Ciieiadrik ])urks icuiper,huisnan te Eiclo en. Pojkert Wiltz z dtr F!eu1c 
noienaer te Donkerbroek,voor henzelf en tls gelastigde vozi de verdere 
erven van wijlen Albert Liytjens,tezamon voor 1/24. ete Ge&elte in 
zathe No.8,c-n voor 1/20 ste gedeelte in 

9. Jan h;ndriks Tiesin laniieigenaar te Appelsohe,voor zichzelf en als 
gelastigde van de verdere erven utn wijlen Pieter EJsos terar.en voor 
J 	ste gedeelte in do ze.t)le NO-8  en voor 11 ste Reâeelte in 
1920 	 160 
lO.Deelfde Jan Henrikc Tiesinga al; gelastide van de erven van flezi 

Jan Eijses en BlijUjen Eijde,tezamen vorr .12_ te ge&e4to in 1o.8 en 
L ste ,gocLeeite van Lo.9. 	1920 
160 

11. Jacob Hendrik-s d.e Vries,kooprnan. te E1s1oa1s gelatigd.c van do rven 
van wijlen î±er4rikje Koorts, tezaen voor JL ste gedeelte von Ne,8 en 
van II ste gedoc].to vnt No.9. 	 3840 

320 
Dit alias wordt dmi saviengcflt en alErvolgt uitge5rukt i..e gezamenlijke 
requirazttez zijn de eienarz van 	ia ste gedeelte ven de hogvenon 
van de zathe te Âppeleehe vroeger 	bekend onder No.4 ten stemko- 
hiere en vaat 11622 ste gedeclte van iïo4. Ih zij vervolgen a].dua: 
"Welke onze resp' 2ye vcorotulere niet meer andere massaal en 	oshaÇ. 
dan hebben bezeten ,buiten het aandeel vn vnilen den HeRr Âugustinttz 
Ijckla. & Nijehelt,in leven grietn over Oppiterland, dearin ein e-
weest". 
Nadat de requiranten zich Op deze wijze hebben gepresenteer&,zien we even 
yerder,dat zij hun eigendommen — eni,e aandelen in het hoogteen met de 
gtond gelegen te Appailsohe - alsvolgt preciseretit 
1: (in letter) 5E ste gedeelten van een stuk .00gveen gelegen te 
Appelsche De Gr otfl8en geaarnct en van 7 Akkers hoogeen liggende al-
da„-.r &n de noordkant vn de zathe Het Iloogeveen tenaaat, en 11822 sta 
gedeelten van een stuk hoovecm de ~Ine 	genaemd 	14400 
en van 2 Akkers hoogveen lgende &in de noordkant vârn de zathe gehear4 
Het tloogcrveen, 
Behorcde de 2 eerst€.. oende aandelen tot de sathe üekend onder uuiiiero $ 
en de beide ltstgenoer$.enunero 9. 
22 (in letters) 

	

	ste gedeelten van hot zooeaie Loerevee te 
24.1920 

Appelsche. ,hshorencie tot de zathe bekonci ouder nunicro 3 ,en 5911 ste 

gedeelten van het '! L 1 	
100800 

"welke veenen thans volstrekt van geene de minste hoe ook genoeznde wan'dc 
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jjn" ons, ,enz. Volgen de reeds eerder door mij bezo1at passaes,wrr 
het contract wordt opgemaakt,lcaohtens hetwelk de hequilwiten,voor zich. 
--CM,  en hun lastgevcrs,a.lsook zn hunne suaceasoren het recht wordt ver-
bond .on de Turf en Bajelar uit hun vetten langs de wateren 6-er Reeren 
Com;anens af te voeren,wa;rvoor de reiju1aunten aun de Comjgnons afstaa, 
de gorochte 1/5 &e gedeelte van de enoeia1e stukken veen en de giele on• 
derg1ond van al Rita hovecci,&t zij te Appelaeao bezitten;plus alle aMe] 
bijkomende condities die £; eerder heb gezsoerni. 

Aldus door requizanten,die daarvoor domicilie kiezen ten huize van Jan 
dentriJPTissinga OMntekEnd De twee geoctdttserden vn de heeren Oom. 
pagnonz ten bnze van 2&&hSt' Bnert Philip von bjsiaga te Leetster-
zwag. 
Men weet raet,wqt meer te bewouderen;de wijze,waazcp al die nazaten van 
vrOog32?e eigenaren 	osepoord en toL raedeondertekenksg van dit ze- 
eoord zijn bewogen, of de piJzû5Jç jreoieee brekoning van ieders respectiev 
aandeel in dit Veen: tot in twee honderd en veertig duinôsteni En dan te 
'oedenicen,dat dan ook nog eens het juiste bedrag voor ieders aandeel in 
de opbrengst van liet Veen moest worten berekendl 
roe,  een ptwr slototrnerkingen over enkele in Ut contract vermelde n.usat: 

Ad 1: Wie deze Wijl-be llije:buis is get'eeet,is mij niet bekend,evex2min als de 
daarin cnoeide Ahel ïcnelo:Cs en An.je :oelof 
Ad 0. fe jan S Jans en Griete Janshierou&.r enoeind ,vran de kinderen van 
Jai Allen, zoon van Alle Jacobs. Jan Alles nE& in 182.1 de families~ 
'aenstra aan. Jan Jans en Grietje Jans Vea-stra verkochten hun aaadeel 
a&Se Heeren OomaaÈnons blaene Koopbrief op 5 juli 1824. 
Ad 7 en b: De hieronder ve:nalâe Van der htule11s &ijn,voor zover ik heb 
Icunnen n230-1 geen familie van de Van der i'eu1ens in iet eerste vrijkoop- 

waren de dxie zoons 
van Ancbiec (Wilte?) van der culen,-urÜ2oe4elijk een broer Iran, de onder 
S ve'telde Polkert \iilts van der £-eulen,die mols.0 was in Donkerboek. 
Het is qchter wel merkrrdîg,dat ook ?Ue Draclitster Van &t fleu-t4,,s 4-
Rtanna vn een mclerar in Ooctezwoldet 
Het aandeel vtr de drie brccr Van ctr iMeulezx t.caaxi de Copanone 
verkocht hrkcnz  Koopbrief op 27 augustus 1627 

liet volgende cmtraot,waarover ik iets 'til ser;-ev4.s er ee,ivrdt kan 
1 ..1en hoe de grote geografische verspreiding van de vele erfgenar2cn vaak 
tot grote moeilijkheden  heeft geleid bij het oro oren errn en de ogi'2gan 
om hen te bewege m&ehtigingen to veretrekicefi aan enkele peroner.,die dan 
r±ane1s hen het contract konden ondertskenct.Dat contmot werd op 13 
sertenber 1827 ondeitekend door 
1. içiaa) T(ymer:z) 	tayga,lerOeigiar to Nijcholpade,voor 1/6 ge.eolte 
22 Jei6nk) flartens) £outrtn,lndeagexr to Gldeberi'oop voer n&tza1f 

en als gelastigde voor eï groep van 6 familieleden, amren ook voor 1/6 
3. i(euarik) A(lles) Scheeestra,lezdeigng?r o, de Idsort,voor z5.0h7.elf 

en als gelastij- de voor een groep van 5 fawilieleden,00k voor 1/6 
4. J(an) J(osophG) de ilorg,lazdeigenaar,wonendc op de Idiert ? voor ztch-. 

zelf aAts*b1askAgd-voor 
5. P(ieter)  J(one$iz)  Ho1nia,landeigenasr te £Tinkega,voor zichzelf o' 

1s e1eztigdc van een is-roe  p van 17 anderen ,saaen ook voor t/s ste. 
6. G(eert) J(ozeais) Eouim.,1a.deigenaar te Steenw5ikenrold,voo zichzelf 

en als gelatigde van 7 anderen,00k samen voor i/a ste gedeelte 
7. 4ssuerus) T( itus) Tewisga -van Scheltina te Ontexvienun,voer zich-

zelf en v12 geiastigd,e van een groep van 11 altcren. ,tepatqon ock toor 
1/8 gedeelte 

Alla 52 mede-eigenaren worden hierin met na1en genoemden de diverse 
woonpladtsen waren; Oldeberkoop k3dns,Oosterwoide.!'oordvolc3e teer-
da,liinkega, Olde- cxi Zdjeholpade ,Der Idzerdheerenveen,St.Nicolesega 
Jotire,1olsward, Sloten,Harlingen,Üostewieran,Steenwijkenioid,pae10 0?1 

e1 (dit wordt in het contract opgegeven als liggende in Lnburg,matr 
dat klopt niet; Exel ligt in Gelderland (bij men) 
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Twee plaatsen kan ik niet tliuisbrergen: ffiltjr Lode4jlw ,huisvrouw van en 
jeste±t met baar man Meter &tes Vo1dsm,boer,woneMe in de 2oek 
en ICornelizke LodewiJ:s,hu1, 2v-2ouw van KonLelis Tjibbes :jttuveen wonende 

d 3eharren 
Deze 52 personen iju gezarLerlJ4k voor het geheel e 	-•r. ven het haogvse 
met ondergrond behon1e bij fa9 zatho ho .7 en van j ge&eelto van hot hoog-
veen en de and org'rond flnhoren&e bij de;.2athe 10,4 en 1/",5 cie gedeelte 
van het hzogtenade iaokjveen, 
Ik heriru2er er nog even tan,dat de?e hoeve ho .7 aï'kostSg a uit het be-
zit vaa ffe,,A LvL 11 t z' en dat in 177 irten liendrike de eigenaar was 
van 110.7  en van LTodeelte yen i0.4. Leze twee eigcnaoza'ieu zijn tot liet 
laatste toe bij elkiar gb1nn,wazt tast 1788 en 1798 is Maz'ten Hendrik 
ave.rlcden 'n in dat laatste Ja.--r wae1i de eigsim:irs tax.en kjendri1cs,'m 
Clasen en Wybe Saaiçes ,na:ens zijn vrouw. Li het onderhavige accoord uien 
we in flaas irew Baitingta een zoon v2n ÏTnOXL Glases, in Hendrik itrtaie 
Houtstra en Antje Hartens houteta kjr4eren van itrten Rendriks,tert4il 
£ntje Wybes ,de huis-vrouw van Hendrik Alles Swiemstza,evenale S&UCØ ttrbee 
fiegerswa te Nijehoitpade en Jantje Wybes ,huisvrouw van Benxik Fieters 
Schroor to Oldeholtpade.idnderen waren van Wybo Sakes. 
Vreemd in deze geselriedenis is echter,dat de eigenar van de hoeve i'1o4 
en * r' van ïo.4 in 1618: Klaas }lendrikz Dorprecbter,ia deze vrijkoop 
akte in het geheel niet voorkomt .Gr zichzelf is dat niet zo verwonderlijk 
omdat deze fivs llenriks Dorlixechter op 2 februari 1319 te Spielsohe 
overleed,maar dat ook sUn idn'ren jiendri' ;ceboren 12 mci l3û te Âppeisch 
en overLden 15 wei 1357 te Pochteloo,ezt .Matje, geboren 1303 en gehuwd met 
Jan Lnrner-t9 ieEd21ga,1net in dit eonçrac-& voorkojuei,as toeli wel vreez4* 
hat deze zrak nog een be:tje vreemdr nwkt 4s het feit,dat in 122$ reeds 
Handrit:fl.uas ,e soort v&ni _Klaas kiendri.a Dorpreonter de hoeve 14e .'j  en het 

p'wt van è: hoeve iTo.4 heft virkoeht a&n de i'iaatsehappjj van We1öadie 
heid te PredsrJ.csoord4b1jcens een ondeiandse akte gedateerd op 11 septi 
her 1823 en gere12istro3rd te MeLopel 09 5 juli 1327 en overgeschreven tea 
Ilypotiweklcntoro te lieerenveen op 24 juli 1827 (35).Do verkopers in deze 
okte ;2uraai }Iendrflc iZlaas Dorp-rechter en Jan Lanfocrts ¶.tLcsigagenmti met 
Âaitjo flaas TJorreohter (zie ook onder noot »). tis na toch in septSbe: 
1827 dIt vrjkoocontract kon worden opgeeakt,dcn kan dit niet anders 
b-tekenen,cJat 

 
dezo verkoop aan de atschaptiij vanrie1dadigheid gesahiedde 

not uitsluiting van de bij de hoeven behorende hoogvenenJs2? dat ver-
kla rt nog nict,hoc het komt dat Hondrflc fiaas en zijn z-aiflcr Antje Klaas 
niet als riede- igonaren -van het veen voorkomen in list n'ijkookcontract. 

Deze raadc1aahtiie gmg van zaken is tic, redt:ww.rom ik ni tocb ook-
nog melding moet maken -van het In 1629 gesiston trijkoopeontraotwaarbh 
c.rie groepen eigenaars zit betrokken,die gemmenBflc hoonenen bezitten 
in een uitgang het 14ee1±of s-veen genacind en het zocene.aiMe Boereveen, welke 
venen hebben behoord bij cia zathe bekend ton floreenkohiore van Apeinohe 
Onder nwaero Twee.Deze 3 roepen taren: 
1. 2on 9--tal porsonen,voor wie Jan Hendrflcg Teefrga,1ancei.gena ve Av-
pelsciie,ondartekent . !ezamen bezitten zij 1/3 de gedeelte 

2 2*Wifl personen,alien behorende tot de fatilie Vrn 'Jeperenvoor wie 
Jannis Jans Ven Weperen,landeigenaor to Oosterwolde, ondertekexrt .De2en 
bezitten tezamen 1/15 de gedeelte 
3 .EÎf personen, allen behorend tot de familie Koops .voor 'wie Andriee Jacob 
Koops ondertekenb, ook voer 1/15 de gedeelte- 
De eerste groep bezit in de uitçang Meekhofaveen 1/3 de gedeelte nn 304 
parten en van het Boereveen 1/56 sta gedeelte 
De tweede greep 1/15 de van 5/4 cie parten van het Moeichofeveen en wm 
1/200 sta van het boereveen 
De drde groep tenslotte is eigeriar van ook 1/15 van 3/4 re parten ven 
het ïjeekhofsveen en 'man *260 ste pedeelte van 1-et Boerav-een, 

Ik heb dit vrijkoopeontractcok nog besproken omdat bij de erfgenamen in 
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de eerste groep voorkomen de namen van Hendrik flaas Bljzitter,boer,wonen-
de te Âppelsoha,Jan Klaas Bijzitter,schoolondexwijzer wonende te Zuidlaazr-
derveen en Janke Klaas Bijzitter,huisvrouw,  van .ndries Jans Terwisga,arbei 
d.er,wonend.e te Appelscha1die tesamen eigenaar zijn van 1/15 de gedeelte. 
Nu ie Bijzitter een nasa,,die ik in Âppwlsche nooit heb gevonden,~ de ge 
lijkenis van de voornamen Hendrik en flnaS  ,en het feit,dat Bijzitter en 
Dorprechter oorspronkelijk namen waren voor twee vrljw4 dezelfde Azncties, 
deed mij vermoeden,dat dit leden varen van dezelfde familie Jader .ond.erzoé 
in het bevolkingsregister van Ooetstellingwef le rde eohtør,dat dit niet 
het geval was .Hendrik Klaas Bijzitter werd in 1789 to fleloo geboren Zijn 
beroep wordt opgegeven als arbeider.Hij was getrouwd met Mus Geerte Lok, 
geboren 1799 in Smilde.Zijn vade,fl$sin Bijzitter overleed te I'kkinga in 
1797 .Herdrik Blaas Bijzitter overleed op 10 novesaber 1851 te Appelscha, 
Een andere reden,waarom ik dit contract nog heb besproken, is een zuiver 

personele zaak. In de eerste groep wordt namelijk ook genoemd Jan Jans )IIId 
molenaar te Appelacha,die tesamen met twee anderen ook 1/15 de gedeelte 
in eigendom heeft .Deze Jan Jans ,die op 25 februari 1759 te Appelsohe werd 
geboren, "op de Zult jonder de klokslaeh van Appelacbe",vae namelijk  mijn 
bet,overgrootvad.er,die in 1811 zijn beroepsnaam als faanilienaam koos .Zljn 
vader stond bekend als «de olde milder van de BUItM.  Jan Jans was gehuwd 
met Renaje Piwters Dijk,,vsn de plaats tI1)  Dijk" (floreermunner 26) Jet is 
mij niet bekend op welke ~Ier hij tussen al deze erfgenamen verzeild is 
geraakt,nnar het zou mogelijk zijn via een van zijn eerdere huwelijken • hij 
werd namelijk tweemaal weduwnaar en Rsisje was zijn derde vrouw.De relatie 
met de bezittingen in Hoog Appeische loopt beslist niet via baar. 
Ilin de onderhandse akte van 1777  ,waarin de eSgsiaren van zatheh,landen, 
enz, ,eriz. ,van Appelsche aan Daniöl de Blccq Irklna ft )iljeholt consent 
verleenden tot het graven van tte Opsterlandse compagnonsvaart door hun 
eigandoramen,was één van de ondertekenaren ene Petrus Bosoh,die mede als 
gelastigde tekende voor zijn zuster Geesjjn BoschJet was mij destijds niet 
gelukt de Identiteit van deze Bosch vast te stellen ei ik veronderstelde 
dat hij ook 66 van die Stellingwervers was ,die hun gewone naam niet "def-
tig" genoeg vonclei,en die daarom,Sn navolging van en in het gezelschap va 
zoveel "grote" Hoeren, zijn naam Pieter Bas had veranderd in Pet~ Bosch. 
(zie biz.21) .Itar zoals het zo dilwijla gaat met zulke fantastische corclu 
sies: hij werd natuurlijk door de waarheid achterbaald,toen ik het op 19 
augustus 1830  gedateerde vrljkoopcontract bekes,waerin  de ruquiranten 
waren Geertruida Petrus Bos ,weduwe van wijlen Johannes Roelofa Scheltinga, 
landeigenaars. te Wolvega, Jantje We's $aasgedijkj4d van de Grietenij-
raad van Weststellingwerf,als erfgenaam In vruchtgebruik van de na3atei-
schap van zijn (wijlen) huisvrouw Sppollozda Pet~ Bos,00k te Wolvega en 
Petrus Jobaanies Scheltinga,lax4elgeimar te Oldetryne.Zlj doen dit mede als 
gelastigden voor een andere groep van eveneens geheel onbekende personen, 
wonende in Steenwljlcerwold,Oldennx'kt en slsese,41en beberaid tot dezelfde 
familie .Het gaat in dit contrast om de gerechte helft van hM hoogvoen 
In de zogenaamde Wiltingenaad in Âppelsche. 
De hierbij geboende Geertruisia en Appollcmla,waren dachten van de Petrus 
Bosch van 1777,iiie dus blijkbaar ook In Wolvega woonde. Een scbr*ftelijk 
verzoek cm nadere inlichtingen omtrent deze familie Bos(ch) aan de gemeai 
teseoretarie van Weststellingverf bleef helaas onbeantwoord,zodat ik nog 
Met heb kunnen vaststellen,boe deze aan de helft van de Wiltingead is 
gekomen.Daar zal wel een huwelijk met een dochter van een Appelsoher boer 
aan te pas zijn gekomen. 

DO U vrijkoopoentracteuwwaarover ik tot zover heb gesproken,bevinden 
zich zoals gezegd in het Archief van de Compagnons, in Znveitanismumne 5 
maar er ie nog een tweede Invaitarisnunmxer,n.l. )io.522,dat  op de omslag 
van de tap het opschrift draagt: "Stukken betreffende diverse regelingen 
met mede-eigenaren van veenat te Appelscha ei Pochte10o48341902". 
Bij het lezen van dit opschrift rijst onwillekeurig de vraag,iiaarca die xv- 
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gelingen met mede-eigenaren niet in Nummer 523 zijn osergebracht,want die 
vrtjkoopcontracten waren toch juist de regelingen met mede-eigenaren van 
het veen? Maar als men de inhoud van deze omslag heeft bestudeerd,dan is 
het antwoord op die vraag gemakkelijk te gevens In deze omslag bevindt zic 
nØmeljjk,op enkele uitzonderingen na,geeu enkel stuk met een oMerteken1n 
terwijl geen enkel stuk gedateerd is,en er is geen enkele "regeling" met 
welke mede-eigenaars dan ookJet zijn alleen enkele (kopiti van) brieven, 
coat ept-aktes ,een aantal lijsten met namen en adressen van erfgssaes van 
vroegere eigenaars ;voornamelijk die van ene Andries Doken (ook:Boukes) Zwa 
ga. van Wijujeterp: mede-eigenaren in het hoorveen van Appelsche in de "uit 
gangen" genaaid "te 42 Akkers" ei het Achterland of Zibbelveei. Verder Z 
er ook stukken,die betrekking hebben op de boekveitverbouw op het hoog-
veen en de verdeling van de opbrengsten van deze verbouw.,met verde1ingeo 
gaven voor de verschillende mede-eigenaren; drie Concepten van Contract« 
van Dad.ing,en tenslotte bog een paar kaartjes van de veneningen van vê6x 
1841 en een opgave van de kadasternuimners van de diverse stukken »q~ 
(alles in Sectie fl,1Cad.Gemaikidiga) ,en de grootte van die stakken.Op 
diverse stukken zijn nog (klad)-notities van de hand. van Compagnonsbasen 
of Opzichters ,waarvan aouruige betrekking hebben op uitbetaling van gelder 
aan eigenaren.1r,zoa1s reeds eerder opgenerkt1ook in deze omslag ontbn 
ken kwitanties daarvoor. 
Twee feiten komen uit al deze papieren tevoorschijni 1* Er werd reeds vaas 
1812 door de Compa€zcns of namens hen geboekwejt,zoals dat heette,en dat 
werd. na  1827 voortgezet op nog niet "aan sneed" zijnde hoogvenen en ook oi 
veen,dat niet hun eigendom was.De opbrengsten van deze boekveitterkopingc 
werden door de C-ozapegnonsbazen uiterst naawkeurig geadministreerd.2.& bE 
stond zelfs in 1856 nog geen regeling met de mede-eigenaren In de 42 Akk 
en het Achterlan&,voor zoydt dat de Erven van Andries Doken Zwags betrof. 
Pôgtigen o tot zo'n overeenkomst te geraken dat eten reeds vanaf 10249  
miar telkens schijnt er iets tussen gekomen te zljn,waardoor die pOgingen 
op niets uitliepen,. 
Over deze ond.arhandelingen blijkt het volgende: Op 1 juli 1824 vond in 
ltkldnga een bijeenkomst plaats van een groot aantal mede-eigenaren van 
hoogveen in Appels olie - zelf spraken 213 van "zekere uitgestrekt. hoogveiu 
onder en Doz'pe Appeleche"- wesrin de problemen werden besproken,en daar 
werd tenslotte aan Gort 5-tal personun uit hun midden volmacht gegeven om 
met de Heren Compagnons te onderhandelen, en tevens Capvoor zover zij dat 
nodig zouden vind en,hun eigendom te "be&ruppen", ter beboekweiting te vo 
huren, en deze tenen te geschikter tijien te doen verkopen, en Inmiddels de 
inkomsten te ontvangen en net de uitgaven te verantvoordenjeze vijf tol-
mchten warmi: Teunis Jans Poort en Johannes Mtthijs Schurcr,beiden te 
Itkkinga, Abel Jans Zwart te Wapsorveen,Jan Roelofs akker te Dwingeloo 
hidrios Allen Boekhorst te £lsloo,Alle vijf namen die we ook tegenkomen Dr 
der de vele Erven van Andxies Bokes Zwaga.De volmcht werd geregist set 
te Mep;el,op 9 februari 1826. 

Op 6 febrafl 1843 werd een brief geschreven aan lfrj.van der Laan te 
Heererreen,die,gezien het handschrift,afkostig is van de Compagnonsbaas 
pnkksn,Ret is een antwoord op een brief van 21 januari 1643,en  er wordt 
meegedeeld,dat er op 8 mei 1835  een bijeenkomst is geweesat in dis herberg 
te Oadebercoop,met "enige dat vermeende eigenaren 0  van de uitgang veen 1 
Appelscha,bekend als het Achterland of Zibbelveen.Doel van die vergadert 
was om de Randelen van de honfdeigeia'en vast te steflau.De vergadering 
had echter geen resultaat opgeleverd,ondat zm het over de aandelen niet 
eens kon worden. Ven deze briefscrijvsr vernemen wij dan,dat de eigendom 
van de bedoelde uitgang door de Compagnons t..as vastgesteld alsv*lgta 
Voor de Beren Compagncats 7/8-ste gedeelten; voor Andries Bökes Zwags Ei'v 
1/16-de gedeelte; Voor Oost Sehutzrns en Albert Hart 	ca, 17/IS-de 
van 1/16dc gedeelte, en voor Ereerk bohteloo te aaekS ca. 1/late 
va106&e gedeelte 
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Nadien zijn volgens 
wijze verdeeld,docb 
goedkeuren,omdat zi 
tei.De cum 0001125 1 
en uitgestrekt,dat 
In Wriesland,Overl) 
heb meegedeeld ove 
vreemd in de oren 
dekt heeft (dat La 
ofwel enigen uit t 
om namens hen op t 
heb uiteengezet.Pr 
Schurer te Na~ 
van alle namen van 
ontdekken. Eis zoal 

preicicen de boekweitgej4en van dat vee ook op deze 
Oost Schuurvnns c.s, hebben deze verdeling niet vUist 
1 meenden meer eigendom in deze uitgang Veen te bezit-
,en Oost Solmurmans wonende te Ruinerwold is zo groot 
er misschien wel moer dan honderd personen toe behorer 
Lee]. ei Drente woonachtig. Gezien hetgeen ik hiervoor 

een bijeenkomst in Oldeberkoop in 1844 klinkt ons 
;e mededeling van Prakken,dat hij "voor enige dagen" oni 
dus in 1843Øs  bijna 20 jaar laten) ,dat deze personer 
.0 groep volmacht hebben verleend aan een 'vijftal leden 

treden .Liaarmee doelt hij dan op hetgeen ik hiervoor 
1çken besluit dan met de mededelbg,dAt hij Johazmnes 
heeft verzocht om zoveel deonlijk een lijst op te imskez 

hun deelgenoten,de erven van Andries Bokes Zwaga,te 
1 gezegd,vinden we in deze omslg niet ddn,usat een 

AMtiaj van zulke Lijsten. 
, bestond dus in 1843 nog geen regeling met de mede-eigenaren in de 

42 Akkers en het Achterland (deel van de Grote leijen) ,voor zover het de 
erven van Andries Bokes Zwaga betrof,de eis omdat de erven het onderling 
niet eens konden wordenaMerztjds omdat zij van mening nw*ilden met de 
Beren Compagnons betreffende de grootte van hun eigendoimnen,terwijl men 
het ook niet eens kon worden over de vraa of alle 42 akkers precies 
even groot warat,of niet dien en ander wordt duidelijk uit de kopte na 
een brief nnde gecommitteerde van de Beren Compagnons (Jhr.) J(au) Â(nn 
yeklama k tfljeholt.Een bnief,die weliswaar ongedateerd is,ax die blij-

kens een paar passages gesmreven moet Zijn omstreeks t ~t 1843.Er 
wordt namelijk vavezen naar een gesprek op 1 februari 1843 en op het 
eind wordt de wens uitgesprolcen,dat er "dit najaar" wederom een verkoptm 
van veen kan plaats vindet.Dat mondeling onderhoud vond plaats op de 
genoemde datum in Gerredijk,nset Tjibbe van der Eoop en Prenke Zwaga. (Tea 
der Hoop was deurwaarder in Gorredijk en Zwaga hatsnaa in Wjjnjeterp) .Bat 
ging over de verkoop van hoogveen te Appelscha en omdat deze heren te kom 
nat hadden gegwen,dat zij een voorstel van de CompaØions gaarne sobnifte,  
lijk zouden willen ontvangen om dat dan in sanvergadering met de erven 
te bespreken en een beslissing te nemaz.Daarom stelt de gecommitteerde vi 
de Heren Compagnons het volgende voor: "Uit de staat der eigenaren van hi 
hoogveen te Appeischa blljkt,dat de Groote bijen of Achterland voor een 
gedeelte eigenaars ;ijn de erven van Andries ikea Zwaga, en bovendien nog 
van het geheel van een Akker groot ongeveer 6;,> bunders) van de 42 kldert 

en - wat ondergetekende niet bekend las van nogal een groot gedeelte in 
de Pochtelooveenen,volgens zeggen nu Andries Beeres Andrhzga. ." Jaar in 
met alle andere mede-eigenaren der Appelsoher toezien, zoals die van het 
floereveei,be Wiltingemsad,het Kerkaveen ,het Kloksteen ,de fleine Leljen, 
het Meekhofeveen en de Groote jeijen, een overeenkomst is aangegaan over d 
afvoer van hun gedeelte veen door de Compagnonsvaarta en wijken (zie de 
hiervoor besproken vrjlk.opcontractei), zo stelt de ct&ergeteka4e aan de 
Erven van Andries Boukes voor om met de Compagnons te oontracteren omtn 
hunne teenen gelegen te Appels~ en Fochtelec op de wijze zoals de Hoera 
Compagnons met de andere eigenaars hebben gedaan." Bij herhaalt dan het 
voorstel,.dat de &ven Mn of twee gecnwi$teer&en uit hun midden bewene 
om met de Compagnons te onderhandelen en een Overeenkomst te sluiten. 
an met moer gemak te kunnen onderbandeien,zulleu de Csqmegnazs geen aan-
spraak maken op de a4ergrsden," omdat de Rechtbank in dat geval (hij be 
doelt natuurlijk: als zij wol diecoz4ergronden zouden eisen) de overeenkom 
zou moeten goedkeuren als er minderjarigen erjaflgen onder de erven mochten zijn. 
Voor het overige houden de Compagnons zich aan de bepalingen, zoals die 
reeds gemaakt zijn in de oonacten der andere vaai.Eft daar het voorn~ 
bestaat om "de weg naar de Pochteloovoenen 500 schiei4jk mogelijk in te 
slaan met de graverij!', wordt de afvoer door de Compagnons gesteld * voor 
de vrijkoop.Dat is aanzienlijk moer dan de 1/5 die in de vnijcoopcontraoten 
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werd gevraagcl,hetgeen door de Compagnons alsvolgt wordt gerechtvaardigd: 
"oiidat zij  dan met een langen taart of wijk en een Verlaat meer,dus met 9 
verlaten bezwaard zullen zijn, en geen ondergronden vorderen.1" & bij begint 
aldus: 'wanneer de te bens~ geccaijteerden met dv ondergetekende kon-
den handelen, dan zou de verkoop zich dit Jaar nog kunnen uitstrekken tot 
de steeten van wijben Andries Boukes en mede-eigenaren,( ) in welk getal 
mogelijk dit vosajaar weder enen verkoop zonde kannen plaats hebben." 
Deze brief,waarvan het stuk in Inventarisnummer 523 een kopie ia,heeft S 

de narge een notitie,vermoedelijk van dezelfde ha1dlui4ieidet "Hier is 
geen volÂoend antwoord op geICOLieU,dOCh de verkoop van Veen uit de 42 Akke 
zijn gans gegaan en die even door de daad tomen evenals de andere con-
tractanten toe te staan." 
Uit deze notitie ring m.i. worden atgeleid,dat er wèl een antwoord op die 
brief werd ontvungen,riaar dat de Keren Compacns dit,ca welke redenen da 
ook,niet voldoende hebben gev*mdat,terwijl verder rag worden aangenoEn, 
dat de Heren Compagnons tot de conclusie zijn gelcomen,dat er genoeg onder-
handeld was, en dat zij toen toch mar zijn be€,ten met de Verkoop van vei 
uit de 42 Akkers, in de verondersteli tig,dat de Erven Zwaga dan wel stil-
zwijgend zouden toegeven.Was het toen ook al zd: Wie zwjkt,stemt toe? 

Het meningsverschil tussen de Compagnons en de Erven Zwaga ging etgenlij 
alleen maar om de grootte van die ets Akker van de 42 ,die Inut eigondaa 
was, en niet onlat zij meenden dat ze recht hadden op meet akkers • Ook niet 
onilat zij bezwaar raakten tegen soimnige bepalingen in het vrijkoopoontract. 
Zij,d.e Erven Zwagawsren van n'"g,dat niet alle 42 akkers van oudsher 
eten groot waren, en dat dj  reeds nu oudsher waren "begruppeid" ,hetgeet 
zou betekeuen,dat oorspronkelijk iedere eigenaar zijn eigs,nauvkeurjg af-
gebakende (= begru)pelda) akker had Ongeveer zoals b.v. het bouwland op 
de sen,waar iedere beer zijn eigen "akkers" hadZij protesteerden tegen 
de verdeling in 42 precies gelijke delen,zoals die door het kadaster warem 
vastgesteld.Daar tegenover s4elden de Comygnone,dat vdör de "begr*tppelin 
en de beboela.reiting,deze veenuitgang evenals vele aade!e in moeras en 
drijvende toestand heeft gelegem,waardoor afscheiding met greppels niet me 
gelijk was .Dat verder ook bij het onderhouden van soheidsaloten of gzppa 
geen belang schijnt te hebben bestaan,oniat daar.gelSlk elders het veld, 

waar zijn de akkers in deze uitgang in het plan van de fldastsle Gecnte 
Wckinga,S ectie D,uitgeme ton in parasiet naarrate er versabli 1 mode elgena 

ren zijn,xraar zulks is - volgens de Compagnons -"op het papier naar opgave 
volgetm overlqverng daargesteld". 
Bij de bestaande onzekerheid zijn de Heren Compagnons ten aanzien van de 
verdeling van de oplengst van de verkochte percelen hoogteen uitgegaan 
van onverdeeèd.e aandelen,zodat iedere akker het gerechte 1/42sW gedeelte 
zou bedragen,weike verdeling dan ook sedert het begin van de veriening 
van deze uitgang is gevoigd.Ook wijzen zij erop,dat diezelfde verdeling bij 
de boekweitgeldes steeds zonder bepaald tegenbewija steeds als grondslag 
is genomen. 
Den argumentatie vinden we terug in een drietal Concepten van z.g. Con-
tracten van Dading in dezelfde omlag van lnventarianwner 522 .Deze Con-
cepten zijn vel niet woordelijk geflflcluidend,ar inhoudelijk zijn ze *51*1 

gelijk. 

Het enige wezenlijke verschil met vroegere voorstellen is wel,dat S de 
Compagnons niet neer spreken over 1 voor de vrijkoop, meer over 1/5 dë,dus 
geheel overeenkomstig de vroegere vrijkoopcontracten. 
Geen vaaieze concepten is door beide partijeb ondestekenii,en slechts Mat 
Is gedateerd in September 1856,zodat  we mogen aamemeu,dat er toen nog 
werd onderhandeld en geen overeenkomst tot stand was gMennr, 

In onze 20ste eeuwse ogeh was die hele strij& tussen de Erven Zwaga 0,3. 
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en de Heras Compagnons eigenlijk een touwtrekkerij om niets Inaers ,de 42 
akore waren volgens een opgave van de Compagnons 278,50 bunders,terwijl 
die me akker van de Erven Zwaga werd. getaxeerd op 650  bunders .Zelfe al 
zon dat tweesal zo groot Mbben moeten zljn,wat voor verschil isakte dat 
in uit voor eet aantal aiaL,dat zeker op meet dan 150 ~ worden ge 

 
-

stelt? )%ar dan vergeten we,dat het voor de toenmalige eigenaren nar-
schljnlijk een prfrcipile zaak was,waarin ze rot eens niet voetstoots wilde 
toegeven aan de Heren Conpazr*is, die in feite een suhu*pçsâtMe4t 
oSat zij Immers de afvoer van de turf en bage1aar uit het vee van do 
andere eigenaars eenvoudig kaden verhinderetfl*s die die afvoer niet vrjj 
kochten. 
Hoe dit ook z5j,het ie interessant om te zien,hoe de belde standpunten toe 
in feite mat' heel weinig uiteeii.iepen.De Compagnons zeggs,dst de ludo-
ling in 42 precies gelijke akkers door het loidaster i.s gaakt "volgens 
mondelinge overleveflng" ,Het vreeide is dan echter wel,dat die "overle-
vSftig" blijkbaar niet bekend was aan te Erven Zwaga.Bat lijkt mij moeilijk 
te geloven,en ik ben bazg,dat die "overlevering" uit de koker van de 
compagnons ja gekomen, zoals trouwens de gehele indeling ton het hooveen 
In "uitgaag&' door het ~ster is gemakt op aanwijzing van de Compag-
nons • Andere ligt het met de beide argumenten v66r en tegen de terdalt'i.g 
in akkers .Be Erven. bewcst,d.at de 42 akkers . niet even groot waren en wbl 
bemppe3*,dus in parten verdeeld die duidelijk van ellae.r gescheiden we.-
ren4)e Compagnons daarentegen houden vol,dat er geen sprake na van °be-
gruppe1iiig' ,oiitat die in vroeger tijden niet mogelijk was vanwege 4e 
slee toestand 'van het na, en de 42 akkers waren ongescheida gemeen-
schappelijk bezit,waar dus 42 gelijke aandelen van beetcndeiSn zie in dil 
verband ook de kaart van Pooke Fjleo van 1748,waarop de laartnBker mate.  
kende dat in het veen van de WUtIXIgOmad en het Kerkeween wbl sport 
van vroegere beboekweiting werden gevonden, maar niet van begrappelbg4 
Daaruit mogen we gerust afleiden,dat voor alle hoogvenen van Appels~ 
geldt,,dat het oorspromke3ijk 46 ongesoheidel gemeenschappelijk veld is g 
weest van de 14 hoeven van Hoog Appeleehe. 

Zou men zich werkelijk nooit hebben afgevraag&,hoe het kwaa,dat die 
"ui'gaug",zoals de Compagnons het veld hardnekkig bleven noemen,preoiee 
42 akkers telde en niet W. 40 of 50? Nog geheel afgezien van de vraag o: 
die akkers even groot waren of niet? Ik meen,dat die vaag eenvoudig en 
beslissend kan worden beantwoord, 42 is een veelvoud. van 24,en fletg ippé 
sche,waar het hele hoegveengebied van Appelsolie bij höofl.,teldm precies 
14 hoeven .Als nu het veld gemeenschappelijk en cmgedeeld eigendom was - 
wat de Beren Compnons zelf toegeven voor de 42 Akkers - dan betekent 
dat nt4, dat iedere hoeve van Hoog Appelsche in dat stuk veld oorspron-
kelijk 1/14-de  deel bezat,en dat is 3 akkers taarbij moet dan vel bedacht 
worffen,clat akker 46k de betekenis kon hebben nu opperflaktensatJie toe 
stand heeft zich in de loop der eeuwen niet geheel lomnert handMven,docx 
vererdng arer meerdere erfgenamen en natuurlijk ook door verkoop van min 
erfdeel wit eigenaraz.Dat verklaart dan,waarom in 1830  sommige eigenaar 
9 akkers,anderen 3enkelen 1 en ook 4 akkers bezitten.Dat dit stuk veld 
als een, afz ond.elljk geheel werd beschouwd,los van het algemene,het Doorn 
r4a1 wel toegeschreven moeten worden aan de zathe liet Hoogeveen,floreen-
nwrar l,d4.e als een wig geschoven is tussen de nederzetting Hoog Appel-
exe en dat veen Wel doet zich hierbij dan weer een andere vraag voort 
Hoe zit het dan met dat ten noorden van de 42 Akkers gelegen stuk hoog-
vecs,dat de Compagnons Het Grote Stuk hebben genoeM,zar dat mot zija 
212 bimders nog een EØ bunders kleiner was dan de 42 Akkers? »t hoe koal 
hetd.at de erven Augustinus k'eklam ?s )fljeholt van dat Grote Stuk de 
enige eigenaars wanz?Die vraag is nooit gesteld en dus ook nooit beent-
woordoln het Archief van de Compagnons heb ik tevergeefs gezocht naar 
een aankoop akte die betrekking had, op dit veen.}ttar het lan m.i, niet 
andsrs,of liet moet,evenals de 42xAkkers oorspronkelijk tot het ongedeeld 
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gem3enaobsppelijk bezit van de Boog Appebolier boeren hebben behoord. 
In dat licht bezien,•z ouden de ~m Zwaga evengoed een "akker" van 
12 bunder hebben kunnen olalas.want de totale oppervlakte van het Grote 
Stuk plus de 42 Akkers bedroeg mar liefst 490 bund.ers& 

omdat het misschien interessant zou zijn te weton,hoe groot het gehele 
hoogveengebied. van Appeleche wae,heb ik ook geprobeerd dat te bepalen 
maar ik ben er (nog) niet in geslaag& een volle&*ge opgave te vinden. 
De meeste gegevens vond ik op een la fl van het hoegv-een,of liever van di 
vex'veningen,gemaakt niet vddr 1841,want  de laatste verkochte percelen 
langs de Nieuwe Vaart,tuasen de 34e en 66e wijk,dragen het jaartal 1841.( 
De meeste wijken zijn in dat jar nog nmcr in aanleg aanwe%igØs$ar op de 
rand van de laart zijn door iemand. - vermoedelijk de Opzichter van de 
Compagnons a notities genaakt met de namen van de eigenaren en de opper-
vlakte nu de diverse "uitgang&t  .Daa uit blijkt hot volgend. 
Het Grote Stuk .....«... ......... 212 bunders 
De 42 Akkers .... * ............ . 27895 bunders 
Eet Hoogeveen ................ .. 122 buaders 
Het ine Lienwerteveen of 
}.D.flQveen ........ 	geen opgave 
ge; Achterland ................. 50 bunders 
De Grote Laijen 	............. 89 bunders 
Het Meekhofaveen 	........ 	74 bunders 
De fletne Leijen 	......... 	30 bunsters 
Het flo1veeu . ..... ., 	66 buaiters 
Het Kerkeveen ............ 	26 bunders 
I>ewiltizzgemsad ...... 	191 bunders 
Het Boereveezx 	....... 	geen opgave 
Als we de twee ontbrekende stukken er voorzichtig taxerend op 120 bunder 
bij teljsn,dan kom ik tot een totale tippervlakte van zo'n 1250 boudere. 
Eet juiste bedrag zal ongetwijfeld op de oudste Idasterk&=ten zijn te 
vinden. 
Hiermee beschouw ik de mijzelf opgelegde taak voor be*4Mlgd..De geschiede 
nis van de veweningen zelf is een heel ander verhaal,waaroter eigenlijk 
nog niet zo veel is verteld.Dr.Oosterwljk heeft er in zijn geschiedenis 
van de dorpen Appelscha en Ravenswot4 vel een aantal aspecten van belich 
xs r het hele verbaal moet nog geschreven wordenajn doel was alleen de 
voorgeschiedenis en die mag met het afsluiten van de vrijtoopeontreoten 
wel als afgelopen worden beschouwd. 
Tenslotte zou ik nog enkele opmerkingen villen nnkers naar aanlei&4iig van 
het wel eens gehoorde geracht,dat de Compagnons niet geheel eerlijk een 
dat hoogveen waren gekoinen.Mjn onderzoek heeft in.!. duidelijk aangetoond, 
dat zulke geruchten niet op feiten berusten Van zeker drie vierde ge-
deelte van het veen waa'er, zij al v66r 1320 eigexiaar,door vererving en aan 
koop .Afleen op de m41, niet geheel juiste wijze,wasrop de JSnjégtgø  in 
het veen werden bepaald ,en de manier waarop van de mede-eigenaren 1/5 
gedeelte van hun veen plus de gehele onderzond werd gevist als z.g. Trt 
koop voor hun veen,lijkt  mij diecusslabel.De Compagnons legden wel een 
betje voel nadruk op de grote kosten,die 4 hadden moeten maken voor 
het graven vers de Opsterlandse Compagnonstart en de verlaten en opwijkezi 
naar ze vergaten daarbij wel daar tegenover te stellai0dat ook hun eigen 
hoogvenen "van hoegenaamd geen wanrde" zouden zjt gebleven, xonder de toe 
stenndng van de Appelscher eigenaren om die vaart door kin ls.nçlaj te 
gzsvent Onopgehelderd gebleven zijn enkele punten,zoals de kwitanties 
voor de afrekening met de mede-eigenaren en de verwerving van de eigendc 
van sommige gronden,zoals b.v. het Grote Stuk.flc twijfel er echter niet 
aan,dat een nader onderzoek van de archieven,waarblj ook te deken valt 
aan het familir2hief van de tc$lan&s,daar nog wel enig licht op zal 
kunnen werpen. (0) 
Naarden, zomer 1980 	 Gerke PJtlder 
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32. Inventaris, blz,74, ~er XV,3 
33. id, ,blz. 79,crder Vi bis 
34. Deze Delieburen endertekent zelf met Delbeer Hieruit kan m4* worden 

opgeusektdat men in StsUiagwerf de naa buren in piJaatn' moet 
beschouven als verfrissing van de oorspronkelijke Stelllngwerfse term 
buer,uitgesprokeu als boer. Vergelijk b.v. )*nmikeburen,dat is de 15de 
eeuw werd geschreven als )&tnnkebier. 

35. Akte in het Archief ian de Mataobappij van Weldadigheid (bevindt 
zich in het Rîjlcsarøkief in Drente, in Assen) 

36. De Stomen van Mdzies Bokes - hiermee wordt bedoeld de in het Veen 
liggende grensmarkez'ivg door middel van (grote) stenen.Deze werden, 
geplaatst aan begin en einde van de skker.Ook in grensatsobei4ingen 
tussen ~ken worden ze gebruikt. In Drente z» er nog wel enige bes 
waard gebleven. 

37 • Deze kaart bevindt zich ook in Inventa.rismamer 522. 
38. De enige kwitanties bedden zich in Inventarianuiiwier 5409  "Rekening-

en van W,A.ven Weperen en A.Â.Koops voor de erven J,J. (s .lannee as) 
van Weperen weene 47/80-ste  in de opbze3gst van het Meekhofsteen te 
Appelsqba11(1869-1$84) .Zie het nijkoopoontract na TiewIzga,Van Wepe-
ren en Koops van 1839,beaproken  op b1z1133/39. 
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