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APPELSCB3 EN DE CO?WAGWONSVAMT. (t) 

De besc#ledenie van de Opsterlaxzdse Veencompagnie - later gewoonlijk aangeduid 
met "de Ee eren Compagnons" - en de door hen gegraven Opsterlandsohe Compagnons-
vaart van Gorredijk via Lippenhuizen - Henk - Wijnjeterp - Donkerbroek - Ooster-
wolde - Appelscha - tot de grens met Drente (gemeente Smilde) is o.a. beschre-
ven door Drs .J.Visser,Chartermeester van het Rijksarchief in Friesland in een 
werk,dat iedereen,die over de historie van de verveningen in Appelscha en Faalt-
teloo wil schrljven,ten zeerste aanbevolen kam vorden.(2) ,flittaard 14 zijn ver-
haal over deze geschiedenis slechts een beknopt averzicl4wanraab ik in het nu 
volgende enkele bijzonderheden wil toevoegen, speciaal ovC dat gedeelte ,dat be-
trekking heeft op het voor het oude dorpje Âppelsche zo belangrijke doorgraven 
van die Coapagnonsvaart naar Smilde,Dat dit in feite betekende dat de doodsklok 
werd geluid voor die oude boerengemeenschap,heb ik reeds uiteengezet in mijn 
werk over Ape1sche (0) 
Bij Visser (2) vinden wij daarover niets*~ Dr.Oosterwljk vertelt ( 4),dat op 7 
juni 178  Daniël de Blocq. Icklama & Nijeholt Octrooi verkieeg tot het leggen 
der Kortezwaagster vaart door Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - tot de 
landschap Drente.Visser (2) vermeldt wel,dat in 1780 de erfgenamen van Augusti-
nus 1ycklama & Nijeholt (d.z. de Compagnons) met de Landschap Drente overeenkwa-
men om de Opsterlaadse Compagnonsvaart door Ooststellingwerf te verbinden met de 
Smildervaart,die ook aan de Compagnons toebehoorde.DeCompagnons zouden het ge-
deelte ten noorden van de Tjonger graven,Drente dat ten zuiden van die rivier. 
Door allerlei omstandigheden echter.o.a. door de franse overheersing,raate dit 
plan op de lange baan en tenslotte beslot*nkoning Lodewijk Napoleon in 1810 tot 
vernietiging van de overeenkomst van 1780.Tot zover Visser.Ik zou daarop de vol-
gende aanvulling wilèen geven: 
Blijkens Nrs.407/410,476,569/571,664/670  en een a.ntal kaarten en tekeningen in 
No .7 ,Drente , Nrs.l24/145 (2) van het Archief hebben leden van de familie lyckia-
ma & Nijeholt veel bezittingen gehad in Drente (Smilde) ,eb daar ook aan vervening 

1:. 	gedaan.WactrscMjnljlc hebben zij oorspronkelijk planten gehad om vanuit Smilde met 
het ontgraven van hun venen in Appelscha en Fochteloo te begixmen,maar hebben zij 

'4 	die,om de een of andere reden,weer opgegeven.Dat blijkt duidelijk uit het volgen- 
de: "Bij  contracten van 19 naart 1751  en 24 december 1762 (5) verkreeg Danil de 
Bloed Ijcklama â Eijeholt (toen grietnnn van Stellingwerf Oosteinde (L) de 
"Smildegervaart" in eigendom.Het is mij niet duidelijk geworden,waarom de Staten 
van de Landschap Drente in 1762 deze vaart aan Dan$fl de Blocq Loklama & Nijeholt 
verkochten,en daarna herhaaldel k hebben getracht hem terug te kopeu4iet gelukte 
echter "de gecommitteerden tot aankoop van de Smiuegervaart"Vdeze te kopen van 
Livius Suffridus Lycklama a Nijeholt en de reeds meergenoemde Dani1 de Blocq, 
L.& N.,nede namens een aantal andere leden van deze familie (lees dus: de Heeren 
Compagnons,L) voor een bedrag van $30.000.-. De beide heren behouden echter 
de lj.un toebehorende venen en and ergronden, en hetgeen daarop aan gebouwen staat. 
En om het de verkopers mogelijk  te maken turf en andere producten uit en naar de 
hun toebehorende venen te vervoeren,wordt hun Soegeëtaaftestuur van de Land-
schap Drente een strook veen afgestaan van 10 roeden breed,om daarin een z.g. 
"opgaande" (d.i. een wijk) te kunnen aanleggen. teneinde daardoor uit hun Friese 
venen (dus die van Appelscha en Fochteloc) tot in de Smildervaart te kunnen 
komen.Daarbij wordt echter uitbedongen,dat tussen deze strook van 10 roeden en 
de Drents-Friese grens een veenstrook van 20 roeden breed zal blijven liggen, 
die van de Landschap Drente verblijft. (Zie het bijgevoegde kaartje uit 1768, 
Afb.1,waarop de bedoelde "opgaande" met een stippellijn is getekend ) .Deze wijk 
is echter nooit gegraven,en de ermee bedoelde verbinding iiek de Friese venen 
met de Smildervaart nooit tot stand gekomen.Als wij later zien,dat de Landschap 
Drente ook bij het doorgraven van de Compagnonsva rt tot Smilde diezelfde voor-
waarde stellen van 20 roeden onv*raven Veen tussen het eindpunt van die vaart 
en de grens met Drente,dan ligt het voor de hand,dat dit de reden is waarom 
de "opgaande" nooit tot stand is gekomen.En omdat men er gerust van uit mag gaan 
dat die Heeren Compagnons geen domme jongens waren,zou het best eens z6 kunnen 
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zjz,dat die Compegnonavaart d&rom tot Smilde werd doorg trokken,osat de 
"Heeren" anders niet hij hun Appelscher venen  konden komenEn dat zij dus ook met het doorgraven van de Z.g. 11 m heleia1 geen haast hadden. 

Sfb.1 

Deopgçgpvi reden,waQro die strook moest blijven zitten,n.l, nes-*oor water-
verlies door Drentè, er wateroverlast dbor tiaÏSi*-  zal wel eeè rel eben ge-
%peeldaar enge twjjÇe2 3ieeflvqpy I)ente 09k in 18re mate bijgedragen 
het feit,dat Overijssel de afvoer van turf via dé Ijssel geSkkeIwér2d ge. 
nmslct ,warrdoor de route via de Opsterlandse Compagnonnnart voor haar niet meer 
aantrekkelijk was. 
Een tweede p*mt,dat mij voorkomt van neer belang te zi,n is een aan het licht 
gekomen "Acte van het Leggen van een Vaart door de Dorpe Appelscha" uit het 
Jaar 1777  (6)ween stuk,dat niet in de Inventaris van Visser (2) voorkomt.Het 
draagt op de omslag,behalve de titel,het jaartal 1777,en op de eerste bladzijde 
staat in de narge geschreven: "errgistr6 gratis t Beetsterzwaag, le vbgt-un 
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uiteraard niet mogelijk  bier het gehele stuk te reprod.ueeren;daarom dus een 
- 	fra€mentes met enige handtekeningen. (Afb. 2 en 3) 

(Menu o.a, dat de voornoemde Eikenaren - na dat alles te hebben ovexswgên 
consenteren aan de Ed. Danil Blocq. Ljjcklama ft Nijeholt,Grietraen over Opstor-
iand,zjjne &nen,Suceessoren,of diegene die zijn Ed. hem (= zich) zal gelie-
ven te adjungeren,om door onze Zathen,Landen,Venen,Velden en gronden uit den 
Dorpe Oorstertiolde,door onze geregtSgheden ,tot in de Smilde. . . .etc.eto. 

Op afb.$ zien ve de handtekeningen van Fokke Goystes (m.z. Goytzest), 
Booke CornelisAnden (-Andries) lieres (mede noaens zijn moeder) 
Voor Tjetslce,Binne,Wilt en Tjaake Popkes tekent E.Rr4era. Saeke Jans 
Jan Jans,Albert Jans,Jamies Jansz,Klaae Jansz,Jannes Egberts (en zijn r_Jt 
zuster Afijn (Aafje) Ilendfl.OE,Faflu lClaes.S (t Lijse) Wilts,P(ieter)Eijses, 
Roelof ficelofe. 
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Ik geef hier nu. eerst In het kort de inhoud weer,met enkele citaten,om dan 
tenslotte een afzonderlijk hoofdstuk te wijden aan de op het stuk voorkomende 
handtekeningen 
liet begin van de "Acte" luidt alsvokt: "Wij ond.ergescbr.(even) Eijgenaren van 
de Zathen, Landen,VeenenVe1den en gronden (dM was geen hoofdletter waard»!.) 
geleen Sader den Dorpe Appelscha,in overweging genomen hebbende,dat het leg-
gen van een Vaart,uit de Compagnonsvaart van Opsterland,door Wijnjeterp,Donker-
broek,Qosterwolde en onze geregtigheden,tot In den Landscbappe Drenthe,tot 
aanmerkelijk grief en voordeel (cursiveringen mij.L)  voor, ons en onze nakoo-
melingen kan streoken ......... ." en dan volgt eet lange passage ,waarin al dat 
gerief en die voordelen worden opgesomd en breed uitgemeten,zoals b.v.: 
"aanwas van de Commercie in onsen Dorpe", "ook door het tot bloeij brengen van 
Steden (sict) en Dorpen door de scheepvaart", "het naar het dorp brengen 
van goederen,die wij voor de betere Culture van onze goederen en tot nutte van 
de Maatschappij (wie waren dat? De Compagnie nissohien?L) nodig hebben." 
Nog gezwegen van (letterlijk staat er in goed Steluingwerfs: "Men Swiege dat..) 
het feit,dat "het houtgewas op en om onze landen staande veel beter en duurder 
soude kunnen worden gedebiteert,en menigerlelje goederen door ons met veel 
neer voordeel als nu gouden kunnen worden verkogt en te gelde gemaakt 
Soo is 't dat wij E!jgenaren,uit onze naxnen,als andere besondere qualiteiten, 
sao voogden,Curatores en administratores,ale anderszins,dit In overweginge 
genomen hebbende,bij en door kragte deses,Conzenteeren_aan de Ed.11eere 
Daniël Blocq Iörcklama t Nijeholt,Grietman over Opsterlaat,Zijne Erven,Suocesso-
ren,of diegene die Sijn Edele hem (zich) aal adjungeren (wij zouden nu zeggen: 
met wie hij zich mocht willen associeren),omrne door onze Zathen,Landen,Veenen, 
Velden en gronden uit den Dorpe Oosterwolde,door onze geregtigheden tot in 
de Smilde,te doen maken en leggen een bekwame Vaart,tot stUk een wijtte 
en diepte als hij of sij,zal of zullen vinden te behoren.....". E± volgen dan 
nog een aantal voorwaarden,waaraan de maker van de vaart zal moeten voldoen, 



5. 
zoals het opruimen van het uitgegraven Veen en zand;er moeten twee roeden 
wal aan weerszijden komen; de eigenaren moeten vrije uit- en doorvaart voor hun 
goederen krijgen;bij het doorgraven van hoofdwegen moet de maker zorgen voor 
het bouwen en onderhouden van goede Plapbruggen.Voorts aal hij geregtigd wezen 
om in de vaart te m&cen en doen maken • t gene hij of zij ten dienste der 
scheepvaart nuttig zal oordelen" en in onzen dorps soveel doenlijk  zorgen 
voor een ordentelijke tol. 
Tenslotte beloven zij onder de genoemde regenen, "alles van waarde te milieu 

	

Ø direct of 	houden wat wij hierinne belooft en toegestaan hebben",en dat zij zich niet J 

	

indirect 	zullen verzetten tegen enig pmt,om te eindigen met deze merkwaardige woorden: 
"al was 't zelfs dat desen aangaande Ootrooy van de BI. Mogende Staten deser 
Provincie vierde versogt" .Daarna volgen de ruim vijftig handtekeningen (in en-
kele gevallen namens de "eigenaar" door iemand anders). 
Zoals wij nu weten,heef t Danifl de Blocq 4ycklans â Nijeholt inderdaad Octrooi 
aangevraagd en verkregen in 1781 (4) .Het graven der vaart was inmiddels voort-
gezet en in 1793  gevorderd tot de grens van Ooststeliingwerf tussen Wijnjeterp 
en Donkerbroek.Omatreelcs 1790  werd de Tjonger bereikt.Nadat een overeenkomst 
met Drente was gemaakt werd, het werk voortgezet in de richting van de grens 
met Smilâe.Tot Appelscha-Bovenste verlaat vorderde het werk gestaag tot ± 
1820 ,waarna in langzaam tempo verder werd gegraven en in 1847  die grens werd 
bereikt.Daar bleef,volgens overeenkomst,een strook van 20 koningsroeden (± 80m 
onvergraven om waterverlies voor Drente en wateroverlast voor friesland te 
voorkomen..Later werd deze strook de "Dam" genoeS en toen eindelijk de verbin-
ding met de Wittewijk tot stand kwam door een sluis ,werd deze 'Damluis" ge-
noemd (1894). 
In het volgende hoofdstuk wil ik nog wat nader ingaan op enkele aspecten van 
die z.g. Acte van 1777  en daarin genoemde Eijgenaren. 

Hoofdstuk II. 

De Acte van 1777  en de Eienaren 
van de Zathen,Landen,Veenen,Velden en gronden 

van Appelscha 

In het vorige hoofdstuk heb ik uitvoerig aangetoonÂ,hoe,blijkens de Acte van 
1777 de Eigenaren der Zathen,Landen,enz. ,van het dorp Appelscha de komst van 
een "bekwame va.rt" met luid gejubèl tegemoetzagen,omdat ze er groet geldelijk 
voordeel,aanwas van de "eommercie,enz. ,enz, ,van verwaohtten.fls men echter 
tevens kennis heeft genomen van hetgeen dr.Oosterw'ijk (41 en ikzelf (1) hebt 
meegedeeld over stichting van de Reservekas van Appelsche,dan zal men zich 
met klimmende verbazing hebben afgevraajd,hoe het mogelijk is ,dat dezelfde 

i 7-0,h 	mensen,of hun kinderen,in zo'n 40 jaajttjis tot ~fradikaal verschillende 
beoordeling van dezelfde zaak konden komen.Maar waren het wel dezelfde mensen, 
die van 1777  en die van 1819?Dat zal ons nader onderzoek leren.In 1819 waren 
het een elftal Eigenerfden 'van .Appelsche,die zich met een Adres richtten aan 
Z.M.Koning Willem I,waarin zij Z.M. smeekten goed te vinden,dat er een belas-
ting zou worden geheven van de verkochte turf,om da'xmee een fonds te stichten 
waaruit men dan hoopte de te verwachten grote ellende te bestrijden,die tenge-
volge van de verveningen stonden te wachten.Luisteren wij naar hun eigen woor-
den: "Hoezeer de ondergeteekenden zich ook verblijden over het voordeel waarmee 
deze geweldige onderneming eindelijk  zal worden beloond,zoo vinden zij echter 
ymm  zich voor hunnen belangen verplicht voor den troon van Uwe Majesteit 
ge 	 e 4rhp 1der4mene1kun 

zij hunne krachten verre te boven zuilen gaan." Zij wijzen dan op de reeds 



voorbeelden van dorpen in Sehoterland (de Compagnie) ,van Haulerwijk en Noord-
wolde,die "de ontegenzeggelijke bewijzen leveren,dat veengraverijen wel voorde-
lig zijn voot een eigenaar der veenen,veenbaaa en arbeider,maar dat de bestrij-
ding van de ontstellende ellende onder de veenarbeiders moet worden betaald 
uit een op de kerkelijke gemeente drukkende omslag,dus van personen die gUn 
voordeel bSki uit deze vervening0wat zij dus zouden willdn, is een belasting 
zodat ook diegenen die het voordeel genieten, ook zullen bijdragen tot verlich-
ting van de armoede • In hun eigen woorden zeggen deze eenvoudige boeren, dat het 
hun bedoeling is,dat "diegenen die van arbeiders voordeelen gebieten,in geval 
van armoede onder deze arbeiders,iets bijdragen tot de verlichting daarvan; 
mêér dan anderen,die met de zaak niets anders te maken hebben,dan dat zij in-
woners zijn van hetzelfde dorp." En ze besluiten met "... doet de ondergetee-
kenden eerbiedig vertrouwen,dat het Uwe Majesteit zal behagen op deze een 
gunstige beslissing te nemen". 
In mijn reeds eerder genoemd werk over 4p2!gfle  (i) heb ik uitvoerig besproken 
de namen van de 11 Eigenerfden van 1819,die  ik bier even noem: 1. Lanaertjjans 
Tiesinga; 2 .Wetsflnaûnn tas mt ib*nacebnKornetâs battI4dM.Ja&sbflhdn 
$is Bult; 5.Jan Jans Mulder;6.Laamiiert Lefferts oosterloo; 7.Antje Meters Booge-
veen;8.Wilt Pieters Eisiaiga;9.Jan Hendriks Tiesinga;O.Âlle Johannes Jager; 
ll.LMeinsma. 
Als ik nu de ± 50 handtekeningen op de Acte van 1777  naast deze 11 van 1819 
leg,dan constateer ik,dat er onder dat 50-tal slechts 1 naam voorkomt,die 
duidelijk herkenbaar is,n.l.die van Jan Berts Tiesinga,die in 1778  eigenaar waE 
van de hoeven Appelsche Nrs,23 en 25 (zijn naam luidt Jan Alberts Tiesinga) 
De Zambert Jans van 1818 is &n van zijn erfgenamen. 
Omdat familienamen in Appelsche vdôr 1811 - op Tiesinga na - niet voorkomen, 
zijn de andere namen meestal niet te identifioeren.,altbans niet niet zekerheid, 
Ik kom daar later nog op tentg,maar wil nu eerst iets Zeggen over een ander 
belangrijk aspect van deze zaak. 
Als men zoekt naar een verklaring van die verscillende beoordelingen dezer 
aangelegenheid,dan ken men natuurlijk denken aan het tijdsverschil: in 1777  was 
alles nog een verre toekomst(muziek?),maar in 1819 ston4 de vreselijke  werke-
lijkheid al voor de deur.Toch is daarmee nog geen afdoende verklaring gegeven, 
want er is iets geheel anders aan de hand geweest.Dat zal duidelijk  worden,ali 
wij die "Eijgenaren" van 1777  eens wat nader bekijken en ze dan vergelijken met 
de "Eigenerfden" van 1819.Zoals  ik in mijn eerder genoemd werk over Appelsche 
(1) uiteengezet heb,waren die eigenerfden allemaal niet alleen eigenaren van 
hoeven in Appelsche,maar ze woonden er ook,en waren ook - maar dat heb ik niet 
na kunnen gaan - allen lidmaat van de N.H.kerk van Appelsche.En hoe staat het 
met die eigenaren van 17779Daarvoor  moet ik het floreenkohier van 1778  er bi 
nemen.Dat verschilt weliswaar 1 jaar,maar zo erg veel verschil zal het voor 
het totaal der namen niet maken.Een oppervlakkige blik op de lijst met hand-
tekeningen doet ons vermoeden,dat er iets vreemds aan de hand is: er was in 
Appelsche vôdr 1811 maar Mn familienaam (al sedert 1698),en dat was de naa 
van de eigenaars van hoeve lio.23 in Askinge: Tiesinga,en wat zien wij in deze 
lijst? Inderdaad een Tiesinga,maar daarnaast 66k Meekhof,twee maal Van Helom&, 
Idema,Irck1ama & Nijejolt,Van Glinstra en Willinge;dat zijn in iedergeval 7 eL 
genaars die niet in Appelsche woonden.Wie de eerste twee ondertekenaars ware 
Pokke GortzeTÇhij  schrijft Goystes) en »ioke Cornelis,is mij niet bekend gebc 
den.De namen Goytze en Booke ben ik in de geschiedenis van Appelsche nooit 
eerder tegengekomen,maar het zijn duidelijk geen Stellingwerfse nanen,zodat £c 
vernoed,dat deze twee ook niet in Appelsche woonden.De hele volgende groep 
van 3 broers en 1 zuster Popkes,vamens wie ene LBadinga tekent (Tjetske,B„4..e 
Wilt en Tjaake) bespreek ik later nog afzonderlijk,samen met flte anderen,d 
verder in de lijst komen: Aanitjen Willems en haar moeder Hendrikje Wilts e 
Han Hendriks, Bijse Wilts en Pieter Eijses .Van deze 10 zijn er maar twee bij,d 
werkelijk in Appelsche woonden: Eijse Wilts en zijn zoon Pieter Eijses 
Dat maakt dus in tota 1 nu sA 17 niet-ingezetenen van het dorp.En als we d 
nog eens apart bekljken,dan springt er een kleine groep van niet-ingezeten 
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uit v en als wij dan het floreenregister van 1778  raadplegen,dan vinden wij: 
Vincentius van Clinstra,grietman van tel1ingverf Oosteinde, ie nond.ne ino-
ris(d.ie namens zijn echtgenote),eigersaar van de boeven 4rs. 1916,17,20  en 
No.3 voor 
Danifl de Blocq LycUacn a Nijeholt,grietman van Opsterlend, is eigenaar van 
de hoeven Zirs.14 en 15,en van No.2 voor i/o part; 
l'jaard en Narcus van Helois (7) zijn eigenaars van hoeve fl0. 10; 
Ludolf Johan Wilhinge is,nomine hiberorum (namens zijn zoon) eigenaar na 
de hoeve No.28 en van }Zo.29 voor .(noot s) 
Verder zijn gezamenlijk eigenaars de 4 grietmannen 
Van Glinstra,voornoemd,Mo Abn van Id.eme.,nom. ux. ,grietman van Aengwirden, 
Augustitma I4ycklaxoa t Nijeholt en Danifl Iö'cklama t Nijeholt,voornoemd, van 
de hoeven firs. 495.6,11913,24,27930  en 110.29 voor l. 
De ook in deze groep thuis horende UJTeekhof was de minste onder deze 
groten.Hij wordt hier Bijsitter genoeS.,vermoedelijk woonde hij in 'tkkinga of 
OUeberkoop.Eij was in Appelsche slechts voor 3/16 part mode-eigenaar van 
de hoeve No.2. (noot 9) 
Bij elkaar geteld levert dit het volgende op: In 1778 zijn 16 hoeven geheel 
en nog eens 4 gedeeltelijk eigendom van 8 niet-inwonende eigenaars.Naar dat 
is nog niet alles,want in datzelfde floreenregister van 1778  vinden wij,dat 
er nbg een groot-grondbezitter eigenaar is tan een aantal boerderijen in 
Âppelsche.(Oolc in andere dorpen,nu-ar dat doet hier niet ter zake).Dat was, 
zoals hij wordt genoemd de Raadsheer Â .vazt Boeiens ,die nono ax* eigenaar 
was van de hoeven Nrs.l2,18,l9,21,22,en  van }4o.8 voor 	en No. 9 voor 
1/12 part.En wie was deze iaadsheer?Verder onderzoek wees uit,dat hij was 
Ayzo van Boeleno ogehuwd met Romelia Sakes van Idzinga,een dochter van 
Eritia Lycklsua t Nijeholt,Zijn dochter Ypke Iliflegonda was later gehuwd met 
2einhard Baron van Lynden,de stichter van de Priese tak van deze Gelderse 
familie,die van 1781-1818  grietman was van Opsterland.Deze erfde de goe-
deren in Appelsche - volgens floreenregister van 1818 de hoeven Irs.18,21, 
229 27 er. Pos-8  en  9 deels. 
We kunnen int dus vaststellen,d.at in 1778  van de 30 hoeven die Appelsche 
teide,er 21 geheel; 2 voor 1 en nog 3 gedeeltelijk eigendom varen van buiten 
Appelsche wonenden,waarvan de meesten direct of indirect vewnt  waren aan 
de familie Itrck1aaa t Nijeholt - men zou ook kunnen lezen "van de Heeren 
C ompagnozis" .lIet is te vrezen, dat deze heren mê8r nut en voordeel zagen in 
de te behalen winsten uit de exploitatie van het hoogveen in Appelsche - 
die mogelijk  zou worden door het graven van die "bekwame vaart" -,dan in het 
bezit van die armzalige boerderijtjes van Appelsohe .Len bezit,dat zij alleen 
maar nodig hadden om dat hoogveen in eigendom te verkrjjgen.Wij zien dan ook, 

• dat zij zich in de meeste gevallen weer spoedig van dit bezit ontdaan hebben, 
deeld door verkoop aan de nieuwe klasse van bezitten in Appelscha: de 
veenbazen,deels weer aan oude Appelschers. 
Nog twee opmerkingen over deze vreemde "Acte" van 1777: Dat de handtekening 
van DanWl de Blocq I-cklaiin t Nijeholt niet op het stuk voorkomt,is eenvou-
dig verklaarbaar: hij was immers degene aan wie het "consent" werd verleend. 
Maar dat 66k die van de Baadeheer Van Boelens ontbreekt,is wel zeer vreemd. 
Zou hijj misschien het bedriegelijke spel van zijn mede-eigenaars en groot-grond-
bezitters hebben doorzien en geweigerd hebben het spelletje we te spelen? 
Laten wij het hopen...... 
Ik neen eohter,dat wij hier ook de vplossing moeten zoeken voor het onopge-
loste vraagstuk: Hoe zijn "de Hoeren Comp2: gnons" eigenaars geworden van de 
hoogvenen van Appelsche en Fochteloo? De beer Visser wijdt er in zijn meerge-
noemde inventaris (2) enige regels aan.Zo lezen wij daar op blz.6/7;"Reeds 
in de tweede helft der 17de  eeuw kochten Augustinus en zijn neef Zabbert 



8. 

Iqcklarim ft Nijeholt venen te Appelscha en Fcchteloo,zonder verder in te gaan 
op het "hoe?". (noot io) .Verdet staat er nogsti  ... naar reeds in 1694  sloot 
Augustinus Iiycklwna â Nijeholt een vrijkoop kontrakt met de ingezetenen van 
Lippenhuizen.." (Maar niets over Ooststellingwerf t 14.) En "in de l9de eeuw 
( naar dat is meer dan een eeuw later,N,,) verplaatste de vervening zich naar 
Ooststellingwerf en wel voornamelijk naar Pochteloo en &ppelscha.De tenen al-
daar waren voor een groot deel (hoe groot? 14.) in handen van mede-eigenaren, 
die een anzteel in de $hs*ngst kregen (is dat zo? 14) ,naar flSkt3Mèt8b08&ÖCaf. 
rekening versohenen,waardoor hun recht in vergetelheid raakte." ( dus kregen 
ze toch nietsi 14.) .Visser eindigt dan met deze opmerking "Ook werden zij wel 
afgekocht". Hoe vaak het enen gebeurde of het andere ,worden we niet gevaar, 
naar ik 'vrees,dat er vaker sprake van "in vergetelheid raken" zal zijn geweest, 
dan van "afkoop" • Als men,zoals Ik heb gcdaan,dit verbani voorziet Van de 
nodige vraagtekens,en het juist interpreteert,dan mogen we m.i# wel constate-
ren,dat de hoogvenen vast Appelsche voor een niet onbelangrijk gedeelte in hak-
den zijn gekomen van de Heeren Compagnons (lees zfamilie Lycklana ft Nijeholt), 
doordat het eigendomsrecht van de werkelijke eigenaars: de ejgenerfde boeren 
van Appelsche in vergetelheid was geraakt.Dat betekentda.t het veen in vele 
gevallen door de Compagnons werd verkocht als hun eigendom.Macr het staat 
vast,dat ook yj het niet gemakkelijk gevonden zouden hebben,,dat eigendomsrecht 
te bewljzen,iz4ien iemand dat toen in twijfel had getrokken,en dat via de recht-
bank had willen uitgemaakt zien. .Naar wie van de kleine eigenaartjes van 
182?7zou dat hebben gedurfd of gekund? Dus de opbrengsten gingen in de zakken 
van de Compagnons - op enkele onbekende gedeeltes na.Ik vrees,,dat men daar 
tegenwoordig een andere naam aan een dergelijke handelwijze zou geventln dat 
verband moet ik vaak denken aan een gesprek,dat Ik jaren geleden eens had niet 
een toen reeds moer dan BOjarige nakomeling van 3tel1ingwerfse eigenerfden, 
die als jongen nog de hoogtijdagen vast de turfverschepingen uit Appelscha had 
gekend (zo tussen 1860 en '70) ,en die op mijn vraag,hoe zouden de Compagnons 
aan al dat veen gekomen zijn,zonder osmal antwoordde:" dat hem'm ze steulen, 
jong". 
We moeten intussen toch wel bewondering hebben voor het inzicht van die eerste 
Augustinus Iiycklcima â Nijeholt,grietman van Opsterland,die reeds in 1698 in 
Appelsche de volgende eigendommen had verworven: hoeve 1io.l voor j NO-4 voor 
No-5 voor 3/8 part,No.6 voor een onbekend gedeelte,No.8 voor -j.,No.9 voor 
"qualic" *,Ï'io.11 gebeel,No.l2 voor 3/4 part,i0.13 geheel,lio916 voor j,No.17 
voor 3/4 part,No.20 geheel,No.21 geheel,No.22 geheel,No.24 voor 1/3 part,No. 
27 met nog vijf andren voor 1/3 part. 
Tussen 1640  en 1698 werden geen floreenkohieren opgemaakt,zodat het niet met 
zekerheid is vast te stellen,naar het lijkt mij duidelijk,dat deze eigendommen 
meestal werden verkregen door aankoop van kleine gedeelten der hoeven van ver-
schillende erfgenamen.Dat deze eigendommen werden verworven,omdat ze op zich-
zelf zo'n wa'rdevol bezit vornden,is niet aannemeljk.Wel ligt het voor de 
hand dat het dikwijls alleen naar ging om de aan de grond of de zoolstede ver-
bonden stenweohten.Xtar wat later van het grootste belang bleek te zijn,dat 
was het feit,dat elke hoeve in het oude Appelsche een arndeel had in de ge-
meenschappelijke venen en velden,zodat het zeer gemakkelijk was om b.t. de hoe-
ve weer te verkopen,naar het er bij behorende aandeel In het veen te behouden. 
Dat was ook de methode van de flat tschappij van Weldadigheid bij het verkrijgen 
van meer dan de helft van de gemeenschappelijke velden van Apelsche. 
Voor de Appelscher boeren was dat hoogveen van geen waarde zolang het niet 
geëxploitecrd kon worden, en dat werd pas mogelijk nâ het graven van de vaart, 
waarvoor zij in 1777  zo schijnbaar met luid gejubel "consent" verleenden aan 
Danofl de Blocq Iqcklama k l4ijeholt. 
Wij hebben nu gezien,dat in 1778  van de 30 Appelsoher hoeven er 21 geheel en 

5 gedeeltelijk eigendom waren van slechts 8 niet-inwonende eigenarenJ%ar er 
waren tenslotte ook nog 3 echte Appelsoher eigenaren vers zathen en Landen,enz. 



Dat waren Jan Berts (-Alberts) Tiesings,die eigenaar was van NO-23  (dat was 
de oude Tiesiuga-hoeve in Aekinge sinds 16989waar  nu de Jeugdsociteit 
9larambe" is gevestigd) en No .25 ,de voormalige pastoriehoeve (de Weeme); 
*rten) Hendriks ,eigenarr van ?(o.7, en Willem Pieters (die ik heb getden-
tificeerd als Willem Pieters Bos ,elgenaar van No. 26 (De Dijk,nu nog als zo-
danig bekend) .Dat betekent dus,dat er voor de overige 41 0E&jgenaren" van 
Zarthen, Landen,Veenen , ens. ,enz. ,in den dorpe Âppelrache nog beschikbaar wa-
ren 4 gedeeltelijke hoeven,ta. l(o2 voor 11/16 part,No.3 voor fr,No.8  voor 
5/8 part sri lio.9 voor 11/12 part, en dat was dan hun totale bezit (ii) op 
grond waarvan zij mee mochten beslissen over het "Cozisent".Het klinkt alsof 
we reeds in de 20ste eeuw zijn met hetOne,aan,cnevote'Z 
Op de in een afzonderlijk hoofdstuk te bespreken groep na.,valt er over deze 
kleine eigenaars niet veel te zeggen,omdat hun namen (geen familienamen) 
meestal niet te identificeren zijn.De Jacob Jannes Ctzyper ie kennelijk Mn 
van de vele "Janesssen",die van beroep kuiper was1rztar ik ben hem nog nooit 
elders tegengekomen.Verder is de Jan Jans met zekerheid Mn van mijn oudst 
bekende voorouders: het was Jan Jans "de o]sje uujâer van de Buit" in 1714 
&eboren bij de "asule" op de Bult,onâer de klokslag van Appeische,die in 
1778 gebruiker was van hoeve No.30,genaamd  "De Leege Bult).De laatste is 
de Willem Pieters ,de enige ,die zijn naam in gotische letters schrijft .Dat 
was Willem Pieters $os,eigenaar 'van lic.26 (nu nog bekend als "De Dijk". 
Zijn zcon,Piater Willems koos in 1811 als familienaam de naam van zijn 
Hoeve "Dijk". 
Tot besluit van dit hoofdstuk dan nog een bespreking van een groep onder-
tekenaars van de "Actet' van 1777: de Popkea-Samilie: Wilt,Bi»ne,Tjaake en 
hun ztster Tjetskfit,$hRadinga,die namens hen ondertekent,behoort tot die-
zelfde faailie,hoe vreemd het ook moge klinken.Verüer behoren ook bij deze 
groep B.Wilta en P.Eijees,  Aaltje Wflleme en haar moeder Bei4r1kje Witte, 
en waarschljnl;k ook nog enkele Hendriicsen,zcals Marten,Jan en Stientyn 
Hendriks. 
De naan,die al deze mensen verbindt is Wilt afkomstig van de in Appelsche 
reeds lang vergeten Hendrik Wiltinge,die alleen zijn naam heeft nagelaten 
in een paar toponiemen in Appelscha: de Wiltingefenne,Wiltingemaad en de 
Wieweg. (11) .Eet ie hier niet de plaats om de gehele geschiedenis van 
deze figuur te behandeleuen ik volste, dus met een summiere samenvatting 
van de tot nu toe aan het licht ge komen feiten. 
Hendrik Wiltinge was Stelling en Dorprechter in Appelsche,waar hij was ge-
boren en getogen,zoals hij met zijn eigen woorden verklaarde in een zitting 
van het Grietenij-gerecht in Oldeberkoop in 1627 .Hij overleed in 1637.Ziln  
vrouw was Anne Polkert Lubbertsdochter,die in 1611 overleed.lLet is zeer 
wawzachijnlijk,dat hij voor een tweede keer gehuwd ia,maar dat moet nog nader 
uitgezocht worden.Vançtaar dat Ik omtrent een paar Hez4riksen niets met 
zekerheid kan z ggen. In 1640 zijn de eigenaars van de hoeven Appelscize 
Nos.317 en 24 (de cate Terwische) de weduwe van Wilt Hendrika en de (an-
dere) erfgenamen van Hendrik Wiltinge (l&) 
11t Hendriks was een zoon van Hendrik Wilti23ge;hij overleed in 1639.Zijn 
echtgenote -weduwe - was Haraentje Thoeni.s ,een dochter van !Phoenis Allen 
dorprechter in Donkerbroek. Zij,met haar 3  kinderen,werden de eigenaars 
van 1/3 gedeelte van de Sate Terwische,waarvan Harmentje later nog W3 
deel kocht van een dochter van Hendrik Wiltinge. 
De 3  kinderen van Wilt Hendriks waren; 
M! Wilta ,geboren in 1634 ,Wobbegien Witte ,geboren 1636,en Wilt Wilte, 
geboren in 1639. 
Antje Witte was gehuwd met Binne Rintzes ,en Wobbegien Wilts met Hendrijç 
Jelles ,Beide echtgenoten woonden in Ouciehorne. Wilt Witte bleef ongehuwd. 
Van de kinderen uit het huwelijk van Matje Wiltu en Binne Rintzes heb ik 
tot nu toe met zekerheid vastgesteld een zoon Wilt Binnes,eu een dochter, 



waarvan de naam niet zeker is ,naar die was gehuwd met &UkrtMichie1s * 
Wobbegien en Hendrik Jelles hadden ook in ieder gevah 6*n zoonJelle_Kendriks 
en een dochter Trijntje Hendrflcs,die gehuwd was met Jan Barels.,eveneens uit 
Oud ehorne. 

	

Hendrik Wil-. 	Van deze nakomelingenvnden we in het floreenregister van Apjelsche in 1698 

	

tinge 	Wilt Bixmes,Engbert Michiels non. UK. Jan Barels,nom.'ux. ,en Jelle Hendriks 
als gedeeltelijk eigenaars van de hoeven 2,3 en 24,van  deze Terwische Sate sa-
men voor 2/3 part;het resterende 1/3 part behoort dan aan Augustirms Lyeklama 
ft Kjeholt) 
Iii 1728 ie Michiel gbe-te voor zijn vader in de plaats gekomen,en met "het 
nagelaten dochtertje van Rilt Eiimes is hij voor part eigenaar van No.2 en 
V2t NO -3 voor 
De Ejadinga,bovenvermeld als ondertekenaar van de 4 Popkes-kinderen,is 
de zoon fligbert Michiels .Hoe hij aan de naam Radina is gekomen, is mij nog nJ4 
bekend geworden. 
In 1768 treedt ook weer een 	jeWilts op,die samen met Nichiel Ek-gerts (Ra- 
dinga) en een Trijntje Hendriks en H.Meekhoff eigenaar is van hoete No.2. 
Behalve dat nog niet bekend is,waar de naam Rsdi 	vanda n kont,is er ook nog 
de vrasg hoe en waar de nagm Eyse Witte in deze familie past.Voorlopig zijn er 
nog geen andere aanknopingspunten met do hiervoor besproken groep.Maar hoewel 
de namen Eijse en Wilt op zichzelf in dit deel van Gteflingwerf geen uitzonder-
lijice zijn,is toch de combinatie Plijse  Wilte of Wilt Eijses m.i. wel een aanwij-
zing dat er een verband kan betaam met Wiltinge en - via hen - met de Ter-
wisga's,wav.r immers de naam Fijse zeer frequent is.0-c dit ogenblik kan ik nog 
niet verder gaan dan de vader van Ersc Wilts ,n.l. Wilt Battes,die in 1640 
eigenaar was van de home No.5 in Appelsche.In 1698  komt dn rse Wilta,die 
we ook in 1777 vonden onder de "Aoe" ,met die Van zijn zoon Pieter krses. 
Deze Pieter flees was in 1811 een van de Aprelschers ,die niet nar Oldeber-
koop trok om zich een familienaam aan te meten.Dat deed echter wel zijn zoon 
Wilt Pieters die als familienaan koos Eisinga.Deze Wilt Pieters Eisinga Sa 
in 1818 eigenaar van de hoeven 5 en 6,-j van 2-o.4 voor J.Hij had nog een broer 
Iise Pieters,maar die is jong overleden.Er waren ook nog twee zusterz,waar-. 
van de oudste - wier maan ik niet heb gevonden - was getrouwd met Hendrik 
Tiosinga, en de jongste Antje Pieters Eisinga,die getrouwd was met Theunis 
Hendriks Hoogoveen.Toen Wilt Pieters 1singa op 23 januari 1825 ongehuwd over-
leed,waren zijn enige erfgenamen Jan Hendriks Tiesinga,de zoon van zijn oudste 
zuster,en Antje Pieters Hoogeveen-flsinga.Net  Wilt Pieters kont er dan een 
eind aan een geschiedenis ,die begon in de 16de eeuw met Hendrik Wiltiuge 
d.i. "zoon vn Wilt". 

Hottdstuk III; 

Het Stokersverlaat in Appelscha. 

In het begin van hoofdstuk 1 heb ik verteld hoe de Opsterlandse Veencompag-
nie met het graven van de Compagnosvaart omstreeks 1790 de Pjonger - tussen 
Wijnjeterp en Donkerbroek - hadden bereikt.Tengevolge van allerlei oorzaken - 
voornamelijk tengevolge van de Franse overheersing - lag het werk geruime tijd 
stil.Pas in 1814 begon men de vaart verder door te graven.In 1815 bereikte 
men 1'Janninga en in 1816 Oosterwolde.In 1817 Appelscha.Lat alles kan men lezen 
bij visser (2)jjij Oosterwijk (4)  vinden we nog,dat in 1817 de vaart van Veneko-
ton (onder Oosterwolde) naar Appelscha werd doorgetrokken en zo successieve-
lijk verder tot in 1847  de grens met Smilde (locaal: "de Scheid") werd bereikt. 
In 1816 werd de Fochtelersluis gebouwd (het 5de Verlaat),in 1817 het 7de en 
in 1820 het Bate of Bovenste Verlaat.Tot zover dn Oosterwijk. 
Mij is in deze c'pcoiring van feiten en jaartallen steeds weer opgevallen,dat 
er iets niet klopt,maar echt reden ok aan de juistheid te twijfelen was er ook 
niet,totdat ik een onderzoek instelde om er achter te komen,waimeer er een 
brug over de sluis (stokersverlaat) gelegd is.Toen bleek al heel gauw uit de 



11. 

Inventaris van het Archief (2),d1t er onder fl.597 een stuk moest zijn1dat meer 
informatie zou kunnen versoh,ffen.Het was getiteld; "Condities van aanbesteding 
van een nieuwe sluis bij Appelscha.18180 Voor mij ligt fl33 een foto_ko::ie van 
het ene atuic,dat bestaat uit een Expeditie onder 14o.68,d.d. 31 Augustus 1818 
loer de notaris Mr.Dominicus Suringar te Beetsterzwaag,waaruit blijkt,dat op 
23 juni 1818 voor hem is gecompareerd Jonkheer Tinco Martinus Lijckloi & Nije-
holt.,Lid van de Tweede Kamer der Staten-.Generaal,wonende te Oldeboorn (14)  ,die 
verklaarde nanend3.de Eeeren Compagnons ten overstaan van deze notaris te wil-
lam overgaan tot "de Besteeding (d.i. aanbesteding) vn het bouwen van een 
nieuw houten verlaat in de vaart bij Appelscha,met de daartoe benodigde mater> 
alen".De hierbij gestelde voorwaarden worden tot in alle details opgeso.Ik 
noem er slechts deze: "De betaling van dit werk zal geschieden in twee termij-
men; de eerste helft als de Fundering is gelegd en de materialen zijn aangevoerd 
en goedgekeurd, en de overige helft als het werk is opgenomen en finaal goedge-
keurd" .En "het werk moet Finaal zijn afgedaan v66r den eersten September van 
het jaar een duizent acht hondert en negentien". Daaruit was dus reeds duide-
lijk,dat het door Üosterwjjk opgegeven jaartal 1817 niet juist is.Naar men zou 
nog kunnen twijfelent immers,dit alles was nog maar een plsat,manr is het werk 
ook doorgegaon?Ik lees daarom het verbaal  nog even verder door en zie dan,dat 
men na voorlezing van deze voorwaarden is overgegaan tot de voorlezing van het 
Bestek van dit werk,welk Bestek aan dit Proces-Verbaal is gehecht "om te 
dienen tot richtsnoer van de volvoering van liet werk" • Dit Bestek is het 
tweede document in deze hap onder inventarisnuxnmer 597.Hierna is men overge-
gaan tot de "Besteeding" en " is gebleken dat het laagste geschreven was door 
Sake tea Bllsns,timmerman  te Beetsterzwaag,als voor dit werk gevraagd heb-
bende eene somma van Elf duizend vier honderd vier en veertig Nederlandsche 
guldens (fl1.444.-)".  Daarna volgen dan nog enkele lagere biedingen,nnar ten-
slotte blijken  voorgenoemde Sake .Annes Bijlsma en Klaas Pieters Huizinga,beide 
timmerlieden te Beetsterzwaag voor 11.139 guldens de aannemers aan wie het 
werk wordt vgrgund. 
liet is natuurlijk onmogelijk en ook niet nodig om dit hele Bestek uitvoerig te 
gaan bespreken.De technici die daar belang in stelien,kunnen het op het Rijks-
archief in Leeuwarden wel bestucjeren.Het bevat een uiterst minutieuze be-
schrijving van alle benodigde materialen,met preciese naten,lengte,dikte en 
zwaarte van heipalen,plaa,ken,bouten,spijkers,eto, ,etc.Als voorbereiding moeten 
twee kistdammen worden geslagen, de bouwput moet worden drooggemalen en g'ehciu-
den.)eze moet een lengte en breedte als voor het wek vereist,en ter diepte 
van 9 voeten en 2- duinen onder deurswater van het Vogtelerterlaat .Het 
verlaat moet lang zijn een tondert en zeventig voeten in totaal .Voor de fun-
dering moeten 400 heipalen worden ingeheid volgans voorgeschreven lengte en 
dikte.TensloSte nog art.lG: "nog zal worden geleverd en gelegd een draai-
vonder (grenen) lang 30 voeten,zwaar op het dikke eind 8 duimen en op het 
lipte 3 duinien;breed 20 duimen,op een granen prop te draaijen; aan de ene 
zijde ter lengte van 7 voeten boven de sluis een leuning te maken van 2 at 3 
duirna granen rib met 5 mantMs (15) von gelijke zwaarte als de leuning met be-
kwame pannen in de leuning op te sluiten en onder aan de zijde van de draaij 
ieder mantje vast te maken met een 5-duims spijker,aan de gezegde in tjes een 
granen steoklatte te leveren0 over d.eselve heen kepen en aan ieder mantje 
vast te maken met 2 taaije dekspjkers" Ja artikelen over het uitnemen van de 
kistdammen volgen dan nog een 5-tal artikelen met Generale Cohditiën om te 
eindigen met in fraaie letters geschreven "In Margine stondt Dit Bestekkis 
geannexeerd aan het Proces Verbaal van JesteaUng van dit werk in dato den 
een en dertigsten Augustus achttien hondert en acihttien.Gorred4jk den 31 
Augustus 1818" was getekend: T.LLycklama â Nijeholt,S.A.Bijlsma,K.PSuixinga, 
E.van Leeuwen,B.de Vos,D.Suringar,notaris. 
1clemaal onderaan stat de volgende lkwit mtieh :  
(zie fto_koie  op volgende hlad 
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Het 7*1e Verlaat,dat later de naam Stokersverlaat kreeg (zie hiervoor het vol-
gende hoofdstuk) kwam dus pas gereed eind augustus 1819,en - wat heel belang-
rijk is - er kwam gMn brug,maar alleen een dxaaivonder.Zulka natuurlijk voor 
de sluiswachter en de turfsohippez's.Dat is niet zö verwonderlijk als het lijkt, 
want uien moet goed bedenkeu,dat er vddr 1820 lange de vaart geen weg liep en 
er stonden nog geebbwoningen en verkeer vaat Appelsche met de tniitenwereld 
was er alleen langs de grote verbindingsweg van Booch-Appelsche (ria Boers-
streek) naar de Vogtel.Poen deze verkeersweg door de Compagnonsvaart werd 
docrgerneden,hoe werd toen de verbinding weer hersteld? In het vorige hoofd-
stuk hebben we gezien,dat Mn van de voorwacrden,die de Appelschor tt41gena_ 
ren' stalden anti de Compagnons was: Plapbruggen te waken waar hoofdwegen wer-
den doorgegr:vea,en dus mag worden veroi4erste)Â,dat zulks hier ook is ge-
beurd.Nscr wr ktiai die brug te Ugen?Mn die vraag las nc« een tweede ge-
koppeld worden: Waar precies liep die we& max de Vogtel,voordat de vaart ge- 

avon werd? De Jong (16) heeft dacxvan indertijd alleen naer een schetskaart 
je gegeven van de situatie,waaruit wel veel fantasie,mar weinig realiteits-
zin spreekt,en merkt daarbij op;.. bij  S loopt de weg naar de Pochtel en Weper 
en dit is na-  r alle waarsehjjnl'jkheid (7)  de grote verbindingsweg geweest mt 
de oude nederzetting Woper( en); hct is de oudste vn de hier behandelde wegen 
en het is deze weg gewsest,die aansluiting gaf aan de grote haMelsweg,die 
van Staveren de binnenlanden in gelopen moet hebben.." Zonder verder coumaen-
tai.r stel ik alleen vast,dat op het bedoelde scheteka.artje niet te zien J.S. 
waar die plaatc bij (s) nu vel precies lag.1et lijkt mij daarom beter om uit te 
gac.zl van enkele vasttaaa-.de  gageveue ,zoale de in het vorige hoofdstuk meege-
de ide feiten betreffende het graven van de Compgnonanart,de sluis en de 
(niet geboutxle)tt  brug daarbij ,de oudste kadasterb.arten van ± 1830 (die De. 
Jong toch ook heeft gekend), en de huidige situatie. 
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liet hierbij afgedrukte kaartje (atb.5) is een kopie van een gedeelte van de 
oudsto kadastork3art van Appelacha (de z.g.saiauutpL.na) rondom het Stokers-
verlaat,kadastrale gemeente btkkinga,ten noorden van de vart Sectie D e en 
ton zuiden Sectie C. Het kaartje spreokt,dunkt mij,voor zicbzelf,De oude 
Vogtelcneg heb ik met een atipellijn (r-E-n-) aangegeven.Le brug B-C lag 
op de plaateg~ tot in de twintiger jaren dezer eeuw een voetpad van de 
Willemstad uitkwam op de weg l:ngs de Vaert,tuseen de kadS*Mracs166Onnn 

5$jlangs de afwateringssloot,in sijn jeugd alleen naar "de stroomsloot" ge-
noemd.Op die nummers staan nu rep. Vaart Nz 14 en l). 
In 1630 stonden in deze ongeving alleen nog ~ huizen op de kadasternurn-
nera 263 (de sluiswachtersworiing) en 262 (vroorger de boerderij van Gorter, 
nu van Ven Zanden),en aan de oostkant von de sluis op No.486 een dubbele 
arbeideswoning van een vroeger voel voorkomend type,die bekend stond als 
"Legendal" (St4llng%fors  "leeg" r ieU. 'laug),o genoemd omdat door diver-
se ophogingen van de vacrtswal,eerst voor do zandweg,toen voor de eerste 
vriarding,daârna voor de trmliju en later nog weer voor de geasfalteurde 
weg,het huis een flink  eind beneden hot straatniveau was komen te liggen. 
-let enige huis,dat in 1630 verder was te vinden langs do Vautt v65r de 
bocht, stond op 1o.28 (niet op het kaartje) .Daarop bouwde een lid van de 
veenbazenfamiiie Reinders,Alibnd1èjèhs,itwson 1839 en 1841 een boerderij, 
waarop zijn zoon Auke Hendriks Reindexn tot 194  hooft gewoond.Tot voor 
kozt woonde er de familie flatzxaann. 
Het is mij helaas niet mogelijk geweest vast te stellcn,wann.or do z.g."flap-
bnzg" is tea ngen door de brug over het uluishoofd,oadat ik daarover niets 
heb kunnen vinden in het Lrchief van de Compagnonz (2).ven de Directie 
van de Provizmiafle Waterstaot in Friesland ontving ik wel een kopie van 
de besteiwtokening voç.r de vernieuwing von het Stokersverlaat in ca-1890 

46Cr. 	 4ç Vt b t*4 - 
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In 1830 stonden in deze omgeving alleen nog uaer huizen op (La kadaster-
nummers 262 (de oude boerderij van Jan Gorter,nu van Van Zanden) ,No.263 ( 
de s1uiswtohtarswoning) en aan de andere kant yen de sluis op No,.486 een 
dubbele arbeidorswoning (nou ja, woning?) van een vroeger veel in Appel-
scha voorkomend type, in mijn jeugd bekend als "1eegendal (van stelling-
werfe "leeg"= Ned.laAg),zo gcnoen,omdat door diverse ophogingen van de 
vaartswal - eent voor de zaMwg logga de vaart, toen voor de eerste ver-
harde weg,darna voer de tr;.mbaaa,en l.tcr nog eens vo:r de ge&'.sfalt eer-
de en verbrede weg - een flink eind beneden het straatniveau was komen te 
liggen. 
Eet enige huis,dat in 1833 nog te vinden waz v&!r de bocht in de vaart, 
stond op kadJo.28 (niet war op het k-----rtje zichtbaar) .Daarop heeft later 
ae eoste van de faui1ie k.elnders een boerderijtje gebouwd,waar zjn zoon 
Auke Hendxiks .einders tot zijn dood in 1929 heeft gewoond.Eet huis,dat er 
nu nog stat (vaart 142Z 10.38)  is een van de oudste huizen ton Appelscha* 

liet is miJ helaas biet mogelijk  gebleken vast te steflen,wanneer die z,g. 
"flapbrug" is vewugers door een draaibrug over het sluishoofd,omdat ge-
geens daarovej oxrftreken in het meergenoemde Archief van de Compagnons 
(2) en ook ik het archief van de Provinciale Waterstaat van Friesland. 
Le Directie vaaa deze isot.t&.tea-.taat was echter zo vriendelijk mij een 
ïoto-ko4e te verstrekken van de bestekstekoning voor de vernieuwing van. 
het Stokersverla&t in ca.1890.Daaruit blijkt,dÂlt er reeds op de oude sluis 
een draaibrug lag over het bovenhhofd,mar.r er ie niets bekend omtrent de 
bouw daarvan.Uit een geheel endere bron neen ik echter te mogen afleiden, 
dat die flapbrug er in ieder geval nog lag in 1841,In dat 3a:r vond, er 
namelijk een veiling van onroerend goed plaats ir, Appelecha,die betrof wat 
werd omschreven als "liet "keuterijtje" met huizinge en sehiwr,Kadastraal. 
bekend Gemeente Nakkings,Sectie D.Îirs.59t/m 63,staande en gelegen "bij 
de ~"te Appelscha.(zie kaartje op !fl.5).et  geveilde werd gekocht 
door Anne Hendriks Zwvxtnenbaaa en winkelier,de vader van mijn grootmoe.-
der.Ea de dood ven het echtpaar Zwort,kwam het huis met een deel van het 
erachter gelegen weiland,aan raijn grootvader,dana van mijn vader,en zo 
werd het het geboortehuis von mij en mijn broers en zusters.Ir. 1901 werd er 
ochter het huis een molen gebouwd (de oude "meute" op de Balt was In 1899 
afgebroken),die er tot 1914  heeft geztaanJu is het oude huis geheel door 
een nieuw vervengen,maaz' nog altijd woont er eer Mulder in; mijn neef 
Leixtder, 
Ea deze adwaling terug nac de bzig uit de omschrijving van het te veilen 
goed "hij de Brug" mag ra,i. worden afgeleid,dat de brug toen,in 1841,nog 
tegenover het perceel kad.r.60 lag ,want als er toen al een brug over 
het sluiaiuofd had gelegen,dan zou deze omschrijving niet meer gebruikt 
zijn. 
In liet volgende en ja: tete hoofdstuk wil ik dan nog enkele van de eerste 
bewoners van de omgeving vzn he Stokersverlaat onder de loep nemen. 

ioofdztuk IV; 

De STOKERS van het Stokersverl,aat 
en enige ande: en. 

In het al meermalen aangehaalde werk van Dr.Oosterwijk (4) noemt deze 
schrijver als de eerste kopers van percelen Veen in 1827; Freerk S. Ooster-
baan,Wobbe S3*eSs  Hoogeveen,Cerrit Jeens Stoker,Beent en Jelle Jelmers 
de Groot ,Fokke Preerke Landmeter, Lolke fles Veenotra ,Wytze A.van dor 
Siuis,Hillebr31d liartholt en Jacob de Jong. "fli",zo voegt hij daar nog 
aan toe."... in de volgende jaren konen er nieuwe b-2,Deze zijn: Jan kies 
van der Sluis (1829) 9 Lieuwc Oldersna (1831) 9 uarxn Zaudstra (1038),11.I. 

eir4ers (1340)1,14am Vondeling c.s.(1846)". Dit lijstje roept een aantal 
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vragen op,zoals: Wie waren die c.s. bij A&n Vondeling? Waar kwamen al deze 
lieden vnadaan?Betekent dat jaartal achter de laatste vijf ntmen,dat deze 
veenbazen zich in dat jaar in Appelscha hebben gevestigdfln dun: hoe komt 
het,dat In deze opsomffling de naan Van dan Boch en Zwart ontbreken,terwijl 
die toch ook al vroeg bier gevestigd waren en ook een niet onbelangrijke 
rol hebben gespeeld in de vorvening van het Appelscher hoogveen. 
Ik heb een aantal van deze families eens wat naukeuriger bekeken en van en-
kele een vrij volledige genealogie opgesteld,maar het is uiteraard niet moge-
lijk die in dit tjdsohrift te publiceren,en ik zal mij dus hier beperken tot 
enkele die in mindere of meerdere mate met het Sto:zeraverj.ast te maken heb-
ben gehad - of nog hebben, en verder wijzen op een vrij groot aantal verbin-
dingen die er tussen deze fainilios zijn ontstaan door huwelijken. (q-) 

Uit mt onderzoek is gebleken,dat van de door Oosterwijk genoemde veenba-
zen in 1827 twee reeds in de geme:nte Ooststellingwerf wocnden,n.l. luie-
brand ijarnens liartholt,die in Donkerbroek woonde, art daar in een scheidings-
akte houtkoop3ean wordt genoemd, en Hendrik Jan Eioinder (de 1. hij Oosterwijk 
is een vorgiss Ing) ,die In Haulerwijk woonde .Zijn ouders waren Jan Jans Rein-
der,geboren 1755,0verledon te Haule 3 juni l3Ll,van beroep schipper,ers 
Bontje Ândrios,boren 1769 en overleaen,00k te Haule 19 moxt 1838. 
aendrik J.-na was &n van do 9  kinderen van dit echtpaar - de jongste .n 
van zUn  oudere broers was Klaas Jans PLeinders ,geboren te Brachten ± 1794 
die gehuwd was met Grietje Aukes de ]3oer,geboren te Haulerwijk onder de 
Haute ± 1794.11un dochter Martje Klazes Heinders was gehuwd met Adem Vonde-
ling.Op deze familie kom ik later nog terug. 
Wobbe Sjoerds I{oogeveen,die in Gorredijk woonde,had,voor zover Ik heb kunnen 

nagaan geen enkele familierelatie met de Hoogeveens ,die al lang voötf1827 
in Appelsche woonden. Fokke Landmeter woonde in Terwispel,maar alle anderen, 
ook Zwart en Van den Bosch,kwaxnon uit Opsterland: Stoker,Van den Bosch en 
de beide De Groot's uit Kortezwaag,Jan Ales van der Sluis uit Henwik en 
Wytze Ales van der 21uis,eenatra en Zwart uit Wljnjeterp.Vondelivg,die zo-
als we later nog zullen zien,00k uit Wijnjeten afkomstig was,is vermoedelijk 
via Haulerwijk nac.r Appelscha gekomen omstreeks 1846.Hjj is namelijk  getrouwd 
met Martje Ziazee Reinders,een broer van de genoemde Hendrik Jans,die in 
Hauletwijk is gebleven.In Appelscha vestigde Vondeling zich op #et perceel 
kad.nr.51,vlak naast zijn oudste pleegbroer,Azme Hendriks Zwart,die kad.nr. 

2 W Q eza zi4,,adasterkaartje op Mb.5). 
tJ 6tte t&R nh IÜ1 in Appelcha genoemd was de beke'de Alle Wytze van 
der Siuis,die van 1812 tot 1832 Cttvsnger van de Heeren Compagnons In Ap-
pelscha is geweest (zd wordt hij genoemd in de Inventaris van het Archief 
(2),maar Oosterwijk spreekt van Opzichter,terwijl uit ôn "kwitantie" die ik 
als Afb,4 heb afgebeeld,blijkt,dat de aannemers van de sluiswerken in 1819 
hem noemden "Compagnonsbaas") Jet lijkt mij twijfelsohtig,dat deze reeds in 
Appelscha gewoond zou hebben,in een tijd,dat er nog geen Appelscha was - vdâr 
1820 - of nog geen van de veenbazen hier woonde - vr 1842.fr is hier ver-
moedelijk een vergissing in het spel de Alle Wytzes,die het kerkorgel aan 
de nieuwe ! .H.keric van Appelscha schonken dat volgens Popping (20) werd 
geplaatst in 1900 9moet een kleinzoon van hem zijn geweest.Deze laatste zal 
ook degene zijn,narr wie de tegnwoordige Alle Wytzesstraat is genoemd. 

Het lijkt me niet meer dan passend om nu te beginnen net de familie die haar 
naam heeft gegeven aan het Stokersverlaat: 
De familie stoker. 
Als eerste van deze familie wordt in Koflezwcag genoemd Jeen Cornelia rwaar-
van niet veel verder bekend is dan dat hij gehuwd was met ES~ltje Egberts. 
Hun zoon Gerrit Jeens Stoker werd in 1788 te Kortezw ag geboren en hij over-
leed in Appelscha op 11 mei 1832.Hij was gehuwd met Antje Hanzes van der Wal, 
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geboren in Kortezwaag in 1783.Zij  overleed in Appelscha op 22 december 1871. 
Eet echtpaar had 3  zoons: Jeen,Eans en Jan, allen nog geboren in Kortezwaag 
(resp. in 1815,1817 en 1820).11et gezin is tussen 1827 en 1832  nar.r Appelscha 
gekomen en heeft zich gevestigd even ten oosten van het 7de Verlaat,dat later 
naar deze Gerrit Jeens het Stokersverlaat werd genoeed.Op diezelfde plaats 
staat in nog de boerderij van een nazaat van deze familie,d.i. Vaart N.ZJo. 
22, 
Van Jeen Gerrits Stoker stammen de bakkers Stoker af: de oudste zoon,Pieter 
Jeens Stoker wordt in een boedelscheidingsakte genoemd molenaar en bakker. 
en hij was dus zowel collega als zwager van mijn grootvader Meter Jans l4ul-
der.Ze waren beide namelijk getrouwd met een dochter van Ârnie Hendriks Zwart. 
Stoker was molenaar op de molen die vroeger heeft gestaan op de hoek van de 
Fochtelerweg en de Vaarten zijn bakkerij was gevestigd in het huis dat stond 
op de plaats waar nu Vaart 1hZ. No.17 staat,en daar heeft hij ook gewoond. 
Na het huwelijk  van zijn dochter Antje met Himke Buit,hebMnhij het huis ernaast 
(No.16) laten bouwen,Het gezin Buit is later verhuisd naar Langedljke,usar 
er is nog lang een bakkerij in het oude huis geweest.Blj afbraak eige tijd ge-
leden was de oven nog aanwezig. 
De tweede zoon Gerrit Jeens Stoker,geboren 1 januari 1849  te Appelscha,was 
gehuwd met Albertje Theurtis Hoogeveen,en de 3 zoons uit dit huwelijk,Theunis, 
Pieter en Hendrik zijn alle drie bakker geworden.De eerste twee Zijn naar 
Emmen verhuisd,maar Hendrik Gerrits Stoker,geboren 22 februari 1881 te Ap-
pelscha ,werd "de bakker bij de sluis" .Zijn zoon Ybele volgde hem op ,en toen 
de oude zaak aan het moderne verkeer moest worden geofferd,vestigde deze 
een nieuwe bakkerij aan de Van Fkastweg ("de Naraschen"). 
Hans Gerrits Stoker,geboren te Kortezwaag op 20 mei 1817,was  gehuwd met 
lieritrikje Hanzes Eartznns,afkomstig uit Boyl.Hij woonde op de oude plaats 
en overleed op 1 december 1895.Uit  de naam Bans,zowel in Stokers fasnilie,als 
in die van Hendrikje Hartmans,ziet men gemakkelijk hoe het veel voorkomende 
Hans Hang4es in deze familie kon ontstaan.Hun twee zoons Gerrit Hanzes en 
Hans Hanzes trouwden beide met een dochter van Hendrik Jans Reinders ,resp. 
met Wyteke en Annigje Hendriks Reinders. Gerrit Banzes en Wytt.ÉkeReiMers 
woonden op de boerderij bij het Bovenste Verlaat (Na Vaart N.Z. No.104).Ze 
hadden geen zoon,maar wel 6 dochteremwaarvan er ook weer twee trouwden met 
twee broers Hoppers uit Nieuw-Buinen.Na zijn overlijden woonde de weduwe op 
4Lat dg bqrderij gebouwde 'tLlla",naxt nu een winkel is gevestigd 
fl.z'f E:!t8:t3). Hans Banzes t woonde op de oude plaats en nadat hij stil 
was gaan leven in een nieuwe "villa" aan de vaart Z.Z. (nu No. ,waar de 
heer Jongsma zijn pension heeft). De tegenwoordig op de oude boerderij - nu 
gemoderniseerd - wont,is zijn kleinzoon. 
De derde van de drie Kortezwaagse broers: Jan Gerrits Stoker werd geboren 
op 4  februari 1820 en overleed te Appelscha op 5 november 1897.4 is het, 
wiens naam voorkomt op de gevelsteen van de in 1369 gebouwde N.H,kerk als  
één van de 5 kerkvoogdenjjijj liet geen mannelijke nakomelingen na.Een dochter, 
Antje Jans Stoker,geboren 16 februari 1848  te Appelscha,trouwde op 22 mei 
1868 met Jacob Freerk van den Bosch,een zoon van de eigenaar van Diligentia 
(zie bij  4,blz..37/38),en zij waren de eerste bewoners van het huis Vaart N.Z. 
No.18,met de morkvarrûige Soendanese naam "Tjioemboeloeit" en het jaartal 
1857.Des te merkwaardiger,onat uit mijn onderzoek is gebleken,dat het huis 
niet in 1857 is gebouwd,msaz In of omtrent 1867 en dat de steen niets met 
die bouw te maken heeft.Hij werd in de iazur gemetseld,naâat de door brand 
verwoeste schuur in 1878  weer werd opgebouwd.De steen was op een veiling 
van een afbraak in Smilde g4ocht door v.d.Bosch.Hoe hij daar terecht is ge-
komen,is nog niet ontdekt. 

Als volgende familie wil ik nemen -en wie zal het mij kwalijk nemen? -de 
familie Zwart. 

De eerste van deze familie,die zich in Appelscha vestigde,was 
Anne Hendriks Zwart,geboren op 19 maart 1803 te Hemrik(1f) .Omdat in deze fa- 
,,,4 4 a Aa nana. A~ an tTa,nA ,'4 t,. nnlr n.anaaqh4 "accrA - ea ci ,nfl iR 4 o ,ranrlenmøn - ta1 1.1e 
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ze van het begin af nummeren met I,II,enz. 
We moeten dus terug naar Hemrik terug en vinden daar als eerste 
Anne Hendriks I,geboren ± 1745,gehuwd met Wypkje Clazes.Het was deze eerste 
Anne HendrSks,die in 1812 verklaarde als familienaam aan te nemen de naam 
swart.(Deze spelling is in het ziaaenregister zéé r auidelijk,zodat het eigen-
lijk veel vreemder îs,dat op één na,alle kinderen,kleinkinderen en achter-
kleinkinderen (op één na) de naam met een Z schreven. Die ene uitzondering 
is de in Appelscha geboren Hendrik Annes II,die in het overlijdingsregis-
ter van Ooststellingwerf als Swart staat ingescbreven.Dit zal wel verklaren 
waarom tot op de huidige dag zijn nakomelingen ook hun navm met S schrijven). 
Hij gaf daarbij tevens op,dat hij 6 kinderen (3 zoons en 3 dochters) en 3 klein-
kinderen had (2 kleinzoons en 1 kleindochter). 
De oudste zoon was Hendrik Mines Igeboren in de Henmflc op 25 november 1876. 
Hij was van beroep veenbaas en is overleden in Wijnjeterp op 25 januari 1846. 
Op 16 mei 1802 was Ij getrouwd met Hendrikje Hendriks Leffering,geboren 
8 februari 1780 te Nieuwehorne.Zij overleed te Wijnjeterp op 16 december 1857. 
Hendrik Annes 1 en Hendrikje Hendriks hadden 4 kinderen,waarvan  3 zoons en 1 
d.ochter.De 3 zoons waren: Anne Hendriks fl,Hendrik Hendriks 1 en Klaas Hen-
drilcs,die vödr 1812 overleed. 
In dit gezin van Hendrik Annes Zwart t en Hendrikje Leffering werd als pleeg-
zoon opgenomen een op 24 augustus "des avonds te negen ure" gevonden baby, 
die de volgende dag,dus 25 augustus  1818 door de Grietmen van Opsterland. 
(van Lijnden) in het register van de burgerlijke stand werd ingeschreven als 
Adam Vondeling.Evenals zijn oudste pleegbroer is deze later naar Appelscha 
gegaan. go)  
Anne Hendriks II werd,zoals we hebben gezien,op 19 maart 1803 te Hemrik ge-
boren.Hij trouwde nog in Wijnjeterp in mei 1832  met Johanna (Janke) Hylkes 
Baklcer,geboren te Ureterp,22 oktober 1811Jnn eerste kind werd op 25 oktober 
1833 te Appelscha geboren,zodat het vast staat,dat het gezin tussen mei 1832 
en oktober 1833 naar Appelscha is verhuisd.Hij overleed daar op 27 februari 
1864 en Johanna Hylkes op 14 december 1881.Uit de boedelscheidingsakte blijkt 
dat Mi veenbaas en winkelier was tot aan het eind van zijn levenHet is dan 
ook onbegrijpelijk,dat Oosterwijk hem niet heeft genoemd bij de eerste verveners 
in Appelscha. 
Anne Hendriks II en Johanna Hylkes hadden een groot gezin van 5 dochters en 
3 zoons.Van de dochters heb ik reeds genoemd Grietje Annes,die met Pieter 
Jeens Stoker was getrouwd.Hiltje Mines was mijn grootmoeder,echtgenote van 
mijn grootvader Jazz Pieters Mulder.Hendrikje Annes was getrouwd met een 
broer van hem-Jacob Pieters Mulder. 
De oudste zoon was Hendrik Mines fl,die op 25 oktober 1833 in Appelscha 
werd geboren.Hij is het,die in 1869 als één van de kerkvoogden werd vermeld 
op de gevelsteen in de nieuwe N.H.kerk,als Hendrik A.Zwartja zijn.flvelijk 
In 1871 met Albertje Jans van der Bult,verhuisde hij naar Oosterwolde (Boek-
horst),waar hij op 24 december 1893  overleed, Als bijzonderheid moet hier nog 
worden vermeld,dat zijn overlijdensakte de naam als Bwart heeft,en dat zal 
wel de verklaring zijn van het merkwaardige verschijnsel,dat al zijn mannelijke 
nakomelingen hun faanilienaam op die manier schrijven. 
De enige nu nog levende mannelijke nakomelingen van Hendrik Annes t die nu 

nnflitnhflpêscha won,zijn de kleinkinderen van Klaas .Annes Zwart t, 
geboren 4  juni 1852 en getrouwd met Antje Jans van der Tlolen.uij overleed op 
10 februari 1896  en sindsdien was zijn weduwe (onze Annemeuj) de eigenares 
van het café Zwart bij de brug .Zij overleed in 1936.11et café is nu bekend 
als het Catffulst.Zijn kleinkinderen,Klaas Mines Zwart II en ReMnik Mines 
III wonen nu nog in Appelscha. 

De geschiedenis van de familie Zwart in Appelscha is daarmee nog lang niet 
uit,want er waren n.l. nog twee takken,waarvan nu nog nakomelingen in Appel-
scha wonen.Om de zaak echter niet al te ingewikkeld te maken,zal ik daarvan 
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slechts enkele namen vernelden.De rest moet blijven liggen tot er een voledi-
ge genealogie kan worden swnenge teld. 
Ik breng dan allereerst in herinnering,dat Hendrik Mines Zwart 1 en Ren- 

Hendriks Letfering in de Ilenrik nog een tweede zoon Hendrik Hendriks 
±t}iadden,geboren in 1807-Deze  was getrouwd met Aaltje Dastiaans Aardema-Zij 
verhuisden niet naar Appclscha,unar vestigden zich in Siegerwoude.Daar wer-
den hun 3  zoons geboren,waarvan er twee later ook naar Appelscha gingen,ter-
wijl de derde ]3astican Hendriks Zwart 1 in Siegerawoude bleef.Hij stierf kin-
derloos,macr we zullen later in Appelscha toch een Bastian Hend.riks Zwart II 
vinden,die naar hem werd genoemd. 
De cud.ste zoon,Hendxik Hendriks Zwart II,geboren te riegerswoude in 1832, 
trouwde in 1864 rust Maria van den Bosch, geboren in Kortezwaa in 1844,doch-
ter van Preerk Jacobs van den Bosch en Jeltje Ottes Ootema (in Ap elscha 
later o.a. bekend als de eigenaar van 'Diligentia") .Hij behoorde in 1859 nog 
niet tot de verveners in Ravenswoud,maar hij moet toch wel omstreeks 1860 
naar Appelscha zijn gekomen.In het bevolkingsregister van Ooststellingwerf 
start hij vermeld als "logementhouder".Hij moet gewoond hebben aan de noorzijd.e 
van de Vaart,ongeveer tegenover het huis,waar nu de hange gevestigd is. 
Zijn oudste zoon,eveneens Hendrik Hendrilcs,dus III,was ook getrouwd met een 
dochter uit de familie Van den Bosch,naznelljk met Grietje,dochter van Jacob 
Preerks *z*cxxEazatnxza2xsnxatz)i*a van den Bosch en Ântje Jans Stoker. 
Deze derde Hextriic }tdriks is uit Appelscha vertrokken naar Dalen. (Daar 
w rd een vierde Hendrik Kendriks geboren,mnr die laten we verder buiten be-
schouwing). 
De andere twee zoons van Hendrik Hendriks II bleven in AppelschaJreerk 
Hendriks Zwart ,geboren 1874,overleden 1955  was Indertijd eigenaar nu het 
Compagnonshote1.Vn zijn zoons woont alleen nog de jonste,Hendrik Zwart 
in Appelscha.Iiij is de tegenwoordige Wethouder van Ooststellingwerf.Van zijn 
dochters alleen de ergeburgeres van Oosts tellingwerf: mevr .A • ESainga-Zwart. 
De derde zoon van endrik Hendriks II was Jacob 1Iendriks Zwart,geboren in 
1887 te Appelscha en overleden in 1967 te Oosterwclde.Hij was o.a. burgemees-
ter van de gemeente Winkel.Van hein wo en geen nakomelingen meer in Appel-
scha-Een daarvnn,weer Hendrik Hendriks genoond,is thans burgemeester van 
Woudenberg. 

Tenslotte kom ik dan nog art de tweede zoon van Hendrik Hendriks t en 
/a1tje Bastiaans Aardema;Mk een Anne Hendriks Zwart,die ik nu wel moet 
noemen Anne Hendriks III.Hij werd op 3  augustus  1836  te Siegerswoude geboren, 
trouwde in 1878 met Harmtjen &brajwn Dijkstra van Oosterwolde.Hun enige zoon, 
Hendrik Mines Zwart IV,werd geboren te Appelscha in 1880hij trouwde met 
Maartje Willems Bosch te Appelscha.Zij woonden op de boerderij in de Willem-
stad,waar hun 3  zoons en 3  dochters werden geboren.Hij overleed in 1920. 
Twee vrn hun zoons Mme Hendriks Zwart IV,geboren in 1901  en Dastiaan Hen-
driks Zwart II,geboren in 1915 wonen nog in Appelscba,ters4jl een dochter 
Jaamesje Hendriks nog op de ouderlijke boerderij woont. 

Ofschoon het in mijn  bedoeling lag om ook nog de families Reinders en van 
der Sluis te bespreken,zie ik daar toch mear van af,omdat ik bang ben,dat het 
verhal wat erg eentonig zou worden.ik laat het dus bier raar bij met alleen 
nog de opmerld.ng,dat er vooral met dochters uit de familie Reinders veel 
banden zijn gelegd tussen de groep veenbazen van APpelscha,die dus niet alleen 
naar door hun z.g. tAwS-contraot (zie bij Coaterwijk (4)  blz.28 e.v.) nauw 
niet elkaar verbonden waren. 

Als werkelijk  allerlaatste nog een opmerkelijk verschijnsel: Als men de ves-
tiging van deze veenbazen in Appelscha beziet,dim blijkt het,dat de meeste 
van hen zich eerst hebben gevestigd aan de noordzijde van de Vaart.Ih dat is 
niet alleen opmerkel;k,oSat er langs die kant pas zeer laat een weg werd 
aangelegd -in mijn jeugd was het vojr het grootste gedeelte van het jaar 
weinig meer dan een modderpool - naar ook omdat het zo lang heeft geduurd 
voordat er over de eerste wijk een brug werd gelegd. In ieder geval is de weg 
aan die zijde pas in 1925  verhard,en - raar mijn geheugen laat mij hier in de 
steek - de brug over èe eerste wijk is van nog later datum.Lr zijn natuurlijk 
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wel een aantal redenen te bedenken,waarom men er de voorkeur aan gaf om 
aan de noordzaijde van de Vaart te gaan vonen.Bijvoorbeeld: a)na het graven 
van de Vaart midden door het dorpsgebied van het oude Appelsohe,was alle great 
grond aan de hoordzljde eigendom van de Resten Compagnons ,bebalve een smalle 
strook aan weerszijden  vast de oude Vogtelerweg,De eigendom van de boeren in 
Rooch Appelsche (de latere Boerestreek) liep tot aan de vaartswal.Dus 
moesten de veenbazen wel daar gaan wonen,wanr ze de grond konden kopen - 
aan de noordzijde,van de Heeren Compagnonsl b)Er was geen enkele noodzaak 
om aan de zuidzijde te gaan wonen.Daor was immers ook nog geen weg;huizen 
waren er evenmin en er was nog geen brug over het Bovenste Verlaat.Ook niet 
over de eerste wJjk;dair S(SS Z;ket' tot 1925 alleen zncr een smalle draai. 
Fki zo zijn ze dMr terecht gekowwn: eerst Stoker ten oosten en Zwart tenwe 
westen van de sluis,later Vondeling en Van dan Bosch daar tussen in,vervol-
gens naar het oosten Reinders,Boogeveen en nog een Reinders (nu: de Panne-
koekenboerderij van Kies en de "villa" ernaast van Van Zanden) ,dan Van der 
Sluis ('tegenover de oude Lagere rchool) en nog een Zwart.Fz dat alles tas-
sen de oude Vogtelerueg en de Lerste Wljk,met,als een herinnering aan de 
allereerzte tijden,hier en daar er tussenin een arbeidershuisje,die ook 
alle zijn verdwenen,op een enkele na,die de gouden tijd van de "tweede Woning" 
heeft gehaald .Aan de andere kant van de Eerste Wijk vonden dan nog een Veen-
stm,Jongsns en nog een Stoker een plaatsje.Eerst veel later,toen er ook 
aan de overzijde van de Vaart grond beschikbaar kvam,verschenen er ook dMr 

e Zwart (Compagnonahotel) ,Van den Bosch (Diligentia) ,Boukens (hartholt), 
Zwart (nu de Xanbge),Landneter,Reitsma (naast de O.L.School,waar nu nog een 
naza t van deze familie, Van der Sluis (nu I'Iulders Meubelzaak), 
Vervolgens,om ook eens iets anders te constateren,nog vddr de Smid.slaene, 
een klein boerderijtje,dat er reeds in 1840 stond,eSgemdom van Lamrnert Lef-
fe-te Oosterloo,in huur bij zijn schoonzoon Kromkamp;nadat hij stil was gaan 
leveb na de dood van zijn echtgenote,ging hij daar zelf bij inwonenJet huis 
Is nu onherkenbaar verbouwd,maar er heeft toch nog lang een Oosterloo ge-
woond (naast de VWO-winkel) .}fet hele stuk vanaf de S±idslaene tot aan het 
Stokersverlaat,was weiland,totdat Stoker er een "villa" bouwde (dat is nu 
het pension van de heer Jongzn.) .Qp de plaats waar nu de Slagerswinkel is 
stond het oude huis van Hoogenberg,de beurtnarder op Assen.Oosterwijk (4) 
laat iemand een verbaal vertellen over de "snikke" van Appelscha,~ ik 
dacht niet ,dat er in die tijd twee vast zulke "ondernemingen" waren geweest, 
en ik kan uit eigen ervaring vertellen over de grote bolsvenis,die een 
eerste reid naar Assen met "de snSkke" voor mij wastEn hoe klinkt mij nog in 
het oor het blazen op de hoorn van de snSkkejager,als hij de sluis naderde. 
Wij plachten dan het beroemde lied te zingen van: Griet (dat was zijn nauw) 
heb je de koffie klaar,Hoogenberg komt er aant 
Vlak naast iloogenberg stônd dan het vroeger reeds genoemde "Leegendal", en 
daarnaast heeft tot voor enige jaren edn klein huisje geztaan met zulke 
mooie geglazuurde dakpannen;daar wo./nde ook een Vovdeling,van wie er nu 
nog nakomelingen in Appelscha wonen.En,om de rij te sluiten,dan vlak bij 
de sluis Zwart.later Cafd Zwart (nu van de heer Hulst). 
De grootheid van de vroegere Itbazen  is vrijwel verdwenen:van al de genoemden 
heeft alleen Stoker nog zijn boerderij op de oude "plaats";Reitsma woont nog 
wel op dezelfde plek in het oude huis,maar zijn land daarbij is al door de 
zich steeds uitbreidende bebouwing opgeslokt.ic transit gloria..... 

-8888888 
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Noten. 

1. De spelling Appelsche wordt gebruikt om het oude dorp aan te duiden, 
v66r het ontstaan van de nieuwe veenkolonie Nieuw-Appelscha. 

2. Dr.J.Visser: Inventaris van het Archief der Opsterlandse Veencompagnie 
(Leeuwarden, 3.957 

3. G.P.Nulder: Appelsche; It Beaken,39ste  jiergong,Pryske Akad.enbr,Ljouwert 
1977;1ftldrige Nr.22. 

4.Dr.T.H.Oosterwijk: Notities bij de Geschiedenis van de Ooststellingwerfse 
Dorpen (Uitg.cultaiaad Ooststeflingwerf, Oosterwolde,1977) 

5. Rijksarchief in Drente,Assen 
6 	, in Archief Prov .Wat erstaat Friesland 
7.Tjaard en Marcus van Eeloma;broers,beide zoons van Nr.Nicolaas van Hejoma 

(nna wie de He1oman.rt in Weststellingverf ie genoemd) .Zij hadden 
velerlei functies in het Openbare leven en waren,evensls hun va-
der,verveners. Hun bezittingen in Ooststellingwerf waren afkom-
stig uit de erfenis van Anna Frankena. (Zie ook mijn: Van Terwisga 
Tot Willinge Prins,blz.83/84) 

8. L(udolf)J(ohan) Wilhinge,van Oldeberkoop,was gehuwd met Johamm Geziene 
Hubbelink,erfgename van de meeste Terwisga-bezittingen in Oost-
stellingwerf. 

9.1-,.Meekhof. Het is mij niet dnideL.k geworden,wie deze Bljsitter H.Meekhoff 
is geweest.Ik vond alleen in de floreenregisters van Oldeber-
koop, dat in 1698  de eigenaar van hoeve No. 32 was de Bijsitter 
Hauck Neekhoff.In 1728 was dat de seoretaris G(erardus) Meekhoff, 
hetgeen niet helemaal overeenkomt met de mededeling van Popping 
in zijn Geschiedenis van Ooststellingwerf,ondejt Oosterwolde 1903 
dat van 1728-1765 Johannes t4eekhoff Secretaris van Oostetelling- 

•Terf was .Verder vond ik nog in Weesboek OoststeUingwerf,dat in 
1753 Willem Meekhoff,oud-luitenant,&n van de curatoren was 
over de weeskinderen van A.Hubbelink,Oideberkoop. En tenslotte 
nog dit: in 1818 waren Sybilla Geertruida Lewe en Sikko van 
Bo ekholt ,"de erven Meekhoff" ,voor 1/3 part eigenaars van de 
hoeve Nr.2 in Appelsche. 
Duidelijk is in ieder geval wel,dat deze familie behoorde tot de 
groep niet-inwonende eigenaars en, ofschoon zij in Appelsche niet 
zoveel bezittingen hadden,was zij blijkbaar toch belangrijk ge-
noeg om later ha:r naam te geven aan één van de boerderijen 
van de Compagnons aan de .T,A,Iôreklamavaart: "llnkhoffsveen". 

10. G.ru1der: Groot-grondbezit in Stellingwerf Oosteynde in de 17de en 18de 
Eeuw(Drie*t.Bld.1972/11blz. 23-28 en 1972/4,blz.186) 

11. In 1818 zijn deze hoeven resp,. 40,34,40 en 40 pondeisat groot.Hoe groot 
het eigendom was van sommigen van deze "eijgenaars",mag men be-
rekenen aan de hand van deze gegevens: 1/20 part van no.9, 
1/160ste part van no.9 en 19/1920ste  part van no.9. 
zie ook noot 3,1.c. blz.149/153) 

12. Bronnen* Proclamatie-,Reces-,en Veesboeken van Stellingwerf Oosteinde 
van ± 1604-1650, en de Floresnregisters van Appelsche van 
1640-1778. (nijksarchief in Friesland) 

13.Het is een ohbegrijpelijke redactie in het floteenregister van 1640,als 
daar staat: Rycnaars van No. 24 (de State Terwische) de Weduwe 
van Wilt Hendriks met haar ~eren cm de Erfgenamen van Hen-
drik \'Jiltinge,als men bedenkt,dat deze overleden Wilt Hendriks 
zijn zoon was.Ik heb er daarom het woord "andere" tussen gevoegd, 
maar kan er niet voor instaan,dat dit de Juiste oplossing is. 

14,  Deze Tinco Martinus Icklaris â 1ijekjolt was van 1788-1790 grietman van 
Stellingverf Oosteinde,daarna van litingeradeel. 
De "Besteeding" vond plaats op 31 augustus 1818,1s middag om 12 
uur ten huize van Baltus de Vos Café in Beetsterzwaag,die ook 
mee ondertekende. 

15. Een "mantje" 
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16. W.de Jong: Appelsche (Pzyske Plaiawsnen,No.X,1957,blz.60) 
17. Huwelijken tussen kinderen van veenbazen krmen zeer veel voor.Zonder 

op volledigheid aanspraak te maken noem ik hier: de huwelijken van deze 
Wee broers Stoker met twee zusters Reix4ers; Adam Vondeling met Maflte 
Klazen ReindersArent Alles van d.ur Sluis net Margje Heztï:s Beinders; 
Meindert Boukena met Bontje fiendriks Reinders;flle '!ytzes van der 
Sluis met Jeltje Zwart;fleter Jeens Stoker met Grietje Annes Zwart; 
bele Reitsina met lizabeth i2zos Zwart; iiendrik Eendriks Zwart fl1 met 

arietje van den Bosch;'seebkPiaovbs van den Bosch et Lntjo Jans 2toker* 
lG.De andere 4 waren: ','re P.}etsxta,Adam Voneling,Pieter 2.Sohaat en ien-

drik A(nnea) Zwart.De naam Schaaf is in Ape1scha niet neer bekend, 
ma&r mijn tijdc'onoton zullen zich onget4f old hvn onderwijzer in de 
5de klas herinneren; Bonne Posna.Deze was gehuwd met een kleindochter 
van Pieter Schaaf: Johanna Predorica WSL'2elg±1& Bruinsma. 
De zesde veenbaas,die bij deze nieuwbcuw dLcht betrokken was,was de 
echeniier van het orgel: Alle Yytzes van der Sluis. 

19.0p zijn graterk in Appelsclz wordt als geboortedatum verneld: 19 maart 
i3,aar dat is een vergissing.Iiet Doopregister van Liemrflc zegt: 
.... den 24 april 1833 gedoopt een zoon van HenL3rik Azmes en '4endrik-

je kien&iksegtefleden,iri de Lierrik geboren den 19 tien Maart 1803,en 
Is genaemt Anne." 

20. Adam Vondeling is vermoedelJk niet tegel,k met Anne uicndriks Zwart, 
zijn pleegbroer,naar Appelscha gekomen.iiïj was toen nog raar een jaar of 
14.iet ligt voor de hand *an te nemen,dat hij via Baulerwijk is gegaan 
gezien het feit,dat hij ig gehuwd met I4art3e flazes Reinders,dochter 
van }3.aas Jna einders,die in Uaulerwiljc is gebleven.Ook wijst daarop 
het door Oosterwijk (4)  achter Vondelings naam vermelde jaartal  1846 
als eerete jaar van veenaankoc.p door Vondeling. 


