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De familie Mulder van De Buit te Appelscha. 

De m-an,die wij de stamvader van onze familie kunnen noemen zolang weg bij gebrek aan 
gegevens,niet verder terug kunnen gaan,was een in 1714 op De Buit "ouder de klokslag 
van Appeleche" geboren,en op 14-3-1714  gedoopte,Jan,zoon van het echtpaar Jan Alberts 
en Antje Balbes..Dit was niet het eerste uit dit huwelijk  geboren kinderen,want in het 
jaar 1709 was op 17-11 gedoopt een zoon Cornelis.Uit de familie-traditie betreffende 
de naamgeving der kinderen kunnen we echter afleiden,dat er v66r Cornelis en Jan nog 
minstens twee andere zoons uit dit huwelijk moeten zijn geboren,te weten: een Albert 
(Jans) genoemd naar vaders vader, en een }talbe (Jans) genoemd naar moeders moeder. 
Dit is echter een conclusie,die niet met zekerheid te bewijzen is,omdat de doopregis-
ters van die tijd zeer gebrekkig en onvolledig zijn.Wel is opgetekend,dat op 25 april 
1683 tot Appelsche is gedoopt een kist van Jan Alberts genoemt Albert, zonder enige 
verdere aanduiding,en dit zou onze veronderstelde Albert Jans kunnen zijn,hoewel er 
dan wel een groot leeftijdsverschil zou zijn geweest tussen deze Albert en de anderen. 
Wat Halbe Jans betreft,van diens geboorte hebben wij geen spoor kunnen vinden,maar hij 
heeft bestaan,want op 24 april 1742  werd het huwelijk bevestigd van Ralbe Jans van De 
Buit en ttensje Theunis van Langedjjke,(Zie hiervoor: Bijlage I) 
De in het begin genoemde Jan, zoon van Jan Alberts en Antje lialbes is dan onze eerste 
Jan Jans,geboren in 1714.De  datum van zijn huwelijk is onbekend,maar deze moet in ieder 
geval v66r 1759  liggen, omdat in dat jaar op 25 februari werd gedoopt Jan, zoon van 
Jan Jans en Abeltje Alles "bij de moole tot Appelsche".Deze Abeltje was een dochter 
van Alle Jacobs r huysman en Albertje Jannes,wonende in Hooge Dtturswoude;zij werd 
gedoopt op 6 juni 1728.De eerste zoon van Jan Jans en Abeltje Alles was dus de tweede 
Jan Jans.ba deze zoon werden uit dit huwelijk nog ten minste 3 dochters geboreu,n.1.: 
Albertje in 1762,Antje in 1765,en 4!fle  in 1767. 
Op 18 mei 1783  werden in het huwelijk  bevestigd Jan Jans molenaar op de Buit en 
Abeltje Jannes,dat is dus onze tweede Jan Jans,die toen 24 jaar oud was.Uit dit huwe-
lijk werd op 27 augustus 1784  een zoon Jan geboren (gedoopt op 5 september d.a.v.), 
die nog geen 3 jaar werd,want hij stierf in 1787 (begrafenis op 5 april).Op 10 okto-
ber 1787  werd een dochtertje geboren - doop 28 oktober - gemoemd Jantje.De nu vol-
gende jaren brachten onze Jan Jans veel leed: in 1788 overleed zijn moeder,Abeltje 
Alles (begrafenis op 25 september);in 1789  stierf zijn vrouw,Abeltje Jannes (begraf e-
nis op 6 naember),en in 1794 overleed ook zijn dochter Jantje (begrafenis op 6 juni). 
In 1795  hertrouwde Jan Jans ,want op 6 april van dat jaar werd het huwelijk  bevestigd 
van Jan Jans molenaar en Luttien (Intgertj e) 3e erenta. Ook dit huwelijk bracht geen 
geluk,want nadat op 26 maart 1796  een dochtertje werd geboren, die Lutgertjen werd 
gedoopt,overleed al In april zijn tweede vrouw Luttien Jans van de mooie tot Appel-
sche (begrafenis op 5 april 1796),en op 25 maart 1797 het dochtertje Lutgertie.Nog 
was de maat niet vol ,want op 24 oktober 1797  moest  hij  eveneens zijn vader Jan Jans, 
de oude mulder op de Bult,naar het kerkhof brengenJïu,38 jaar oud,was hij voor de 
tweede maal weduwnaar, en had bovendien drie kinderen en zijn beide ouders verloren. 
Ergens omstreeks het jaar 1800 is hij voor de derde maal een huwelijk aangegaan.De 
juiste datum is onbeend,maar op 18 februari 1802 lezen wij,dat op die dag werd ge-
doopt Jan,zoon van Jan Ja-ns Mulder en ïcensje Pieters.Deze laatste was een dochter 
van Pieter willems 'van de Dijk" en Antje Ralbes,die wij reeds eerder noemdeu,geboren 
Op 16 januari 1777  (gedoopt 26 januari).( Zie hiervoor ook Bijlage 1) .Een merkwaardig 
huweiijk,want Rensje Pieters was 44 dochter van Antje flalbes,e itxaaax een klein-
dochter van Ralbe Jans,en deze was weer een broer van Jan Jans zijn  vader.Rensie_was 

-1€ jaar jonger dan Jan Jans,die in 1802 al 43 jaar oud was.Weer sloeg het noodlot 
toe,want op 5 april 1802 moest ook dit kind Jan worden begraven.De reeks sterfgeval-
len kwam hiermee aan het eind;op 12 april 1803 werd een dochter Abeltje gedopt;op 
21 november 1805 opnieuw een dochter Antje en op 7 maart 1808 een zoon jan.OD 24 ok-
tober 1810 werd de tweede zoon Pieter geboren;op 3 december 1816 de vierde Albert, die 
twee jaar later weer overleed op 26 juni 1818.Tenslotte opnieuw een A1bertgeboren 
OP 7 juni 18194Zie voor deze kinderen Bijlage fl).Jan Jans Mulder stierf op 3 maart 
1834;uit het idjksarchief te leeuwarden volgt hier een copie van de overlijdensakte: 

1834: op 33 op den derden dag der maand maart is overleden des namiddags te 1 uur 
In het huis nummer één te Appelscha: Jan Jans Nulder,molenaar te Appelscha,zoon van 
Jan Jans en Abeltje Allen,gehuwd met uensje Pieters Dijkstra (dat staat er werkelijk, 



maar het moet natuurlijk Dijk zijn) ,nalatende zijn weduwe en zes kinderen. 
Rensje Pieters overleed in 1855,volgens  de oerlijdensakt.: op 12-8 des nnni 
te 3 uur,in het huis nummer gin te Appelscha,overleden Rensje Pieters Dijk,oud 79 
jaar,weduwe van Jan Jans Mulder,nalatende zes kinderen .Namen ter ouders bij de 
aangevers onbekend." 
Blijkbaar waren de achternamen in die tijd nog zO slecht ingeburgerd,dat de variatie 
Dijk - Dijkstra zelfs in de overlijdensakte mogelijk was.En wie moeten wel dte aan-
gevers zijn beweest,die zelfs de namen van Rensjes ouders niet kendenfloch geen 
van de zes kinderen die zij naliet - de oudste was toen 52,de jongste 36 -;die zul-
len toch wel hebben geweten dat dit waren Pieter Willems Dijk en bitje Ralbes? 

De tweede zoon uit het huwelijk van Jan Jans en Rensje Pieters,de op 24 oktober 
1810 geboren InrP1-hrazN.1&n Pieter Jans Mulder was onze overgrootvaâer.Hij 
trouwde op 5 mei  1833  met Femmigje Jacobs Bos,,geboren op 5 juli 1806 te flsloo, 
als dochter van Jacob Wolters Bos en Jantje Jans .Uit dit huwelijk werden 4  kinde-
ren geboren.De eerste Jan Pieters,onze grootvader,op 15 juni 1833.Jacob Meters 
op 11 november 1836; Rensje Pieters op 30 Augustus 1840,en  Jantje Pieters op 
22 juni 1845. 
Pieter Jans Mulder overleed op 8 februari 1898  en Pemmigje Jacobs Bos op 15 janu-
ari 1869. 
Onze grootvader,Jan Pieters Iulder trouwde met Hiltje Annes Zwart (datum onbekend), 
dochter van Anne Hendriks Zwart en Johanna Bakker.Uit hun huwelijk werden 5 kinde-
ren geboren: Femmigje op 27 te)tunbS 1865,Anne Jans op 7 september 1866,Johanna 
op 25 september 1869,Pieter Jans op 8 november 1872,en  Rendrikje op 1 april 1876. 
Jan Pieters Mulder overleed op 17 december 1905 en Hiltje Annes op 3 april  1915- 
Pieter Jans Ilulder,onze vader,trouwde op 28 april 1999  met Lo1kj, Jacobs . Koopmans 
dochter van Jacob Gerkes Koopmans en Aaltje Harmens de Jong, en geboren op 12 janu-
ari 1870.Uit dit huwelijk werden geboren: Jan Jacobs,op 6 maart 1900;Jacob Jan op 
12 december 1901;Anne Jan op 25 november 1903;Gerke op 14 december 1905;Hiltje 
op 13 februari 1907;Aaltje_op 3 november 1909  en Halbe op 20 januari 1913.De  la*t-
ste overleed al op 5 augustus van hetzelfde jaar. 



Bijlage I. 

Halbe Jans van de Buit 24 april 1742  getrouwd met Rensje Theunis van Langedijke 

Kinderen uit dit huwelijk: 
lJntje,gedoopt 16 juni 1743.Moet  v66r 1749 zijn overleden,i.v.m, no-3 
2.Jan,edoopt 13 maart 1746.uit is Jan kialbes,in ...... getrouwd met Antje Willems.Op 

23 februari 1789  werd een zoon Pieter geboren. Vermoedelijk is deze Jan Halben 
dezelfde die in 1814 vermeld staat als lid van de gemeenteraad van Ooststelling- 
werf. -& iQ-"-» 	 t-3cL.c. 	 iLCk 	.. 

3.Antje,gedoopt 5 januari  1749.Dit  is AntjeS1bes die was getrouwd met Pieter Willems 
van de Dijk. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
l.Willem,gedoopt 4 maart  1773;overleden  zelfde jaar en begraven op 28 maart. 
2.Willem Pieters,gedoopt 8 april 1774;begraven op 25 mei 1800.Ongehuwd. 
3.Rensje Pieters,geboren 16 januari 1777.Gehuwd  met Jan Jans Malder.Zie aldaar. 
4.kialbe_Pieters,geboren 7 juli 1779.Overleden 29 Movember 1854.Ongehuw&. 

Bijlage II: De andere kinderen van Jan Jans Mulder en Reneje Pieters Dijk. 

1.Âbeltje 1803 - 1853.Gehuwd met Theunis Jans Berkenbosch van Fochtelo,zoon van Jan 
Lefferts Berkenbosc# en Geertje Theunis.Geen verdere gegevens. 

2.Antje,geb.1805.Gehuwd met Cornelis Jans de Boer van Elsloo;zoon van Jan Ebbene de 
Boer en Albertje Hendriks Donicer.Geen verdere gegevens. 

3.Jan_Jans,1808 - 1874.Gehuwd met Geertje Jacobs Zandatra van Haule. 
Kinderen: 1.Rensje,geb.1849;geh.met  Klaas K.Karsten 

2.Jan 1851 - 1874-Overleden in Praneker.Ongehuwd. 
3.Abeltje,geb.1853.Geh.met Andries Egberts Dol. 
4.Beesje ,geb.1856.Geh.met Nicolaas Jongsehaap. 
5.Antje,geb.1859.Geh.met Jan Geerts Oosterloo. 
6.Jacobjë,1862 - 1864. 
7.Jacobje,1865 - 1866. 
8.Jacobje,geb.1867.Geh.met Atte Hielkema.J3eide overleden in jan.1897. 

N.B. Een Anne geboren op 7-9-1866 en ingeschreven in de Burgerlijke Stand van Oost-
stellingwerf als zoon van Jan Jans Mulder en Geertje Jacobs Zandstra,die van 
de registers werd afgevoerd als "vertrokken uit deze gemeente;onbekend waar-
heen",berust op een vergissing van de Ambtenaar.Dit moest zijn Anne Jans,zoon 
van Jan Pieters Mulder en uitje Annes Zwart,geboren op dezelfde dag.Zie aldaar. 

4.Willem Jans,1814-1857.Gehuwd met Albertje Hendriks Donker van Donkerbroek,geboren 
8-12-1822,overleden 7-1-1873,dochter van Hendrik Jans Donker en Tijejen Jans 
Gorter. 
Kinderen: 1.Jan,geb.22-2-1844.Geen verdere gegevens 

2 .Hendrlk..Geb.l8-l2-1845.Geen verdere gegevens 
3 .Thljs .Geb.l8-11-1848.Geen verdere gegevens 
4.Albert.Geb.lO-6-1851, ovetleden 29-3-1852 
5 .Rensje ,geb. 20-2-1853.Geen  verdere gegevens. 

5.Albert JanL1819-1882.Geh.met  Geertje Joh.v.d.Weg.11-10-1823 geb.Overleden 11-2- 
1911.Dochter van Joh.v.d.Wey en Pietertje Jacobs Bos. 
Kinderen: 1.Jan,geb.28-9-1846.Geh.met Janke Jans From 

2.Rensje,geb.2-1-1849.Geh.met Jan Jannes Brugginic. 
3 .Johannes , geb.13-2-1851, oer1eden 14-5-1906. Ongehuwd. 
4.Theunis,geb.25-3-1853.Geen verdere gegevens 
5.Pieter,geb.21-6-1855.Geh.met Pietje de Jong. 
6 .Pietertj,geb.l0-1l-1857.Geh.met  Lubertus Koopmans 
7.Kornelis,geb.18-12-1859.Geh.mct Margje Bruggink,dochter van 2. 
8.Abeltje,geb.14-7-1865;overleden 3-3-1884.Ongehuwl. 
9.Jan,geb.10-6-1868.Geh.met Geertje Nulder;dochter van 1. 

10 .Antje ,geb.2-8-1872,overb-den 5-2-1904.Ongehuwd 



Bijlage III: De familie Koopmans. 

In november van het jaar 1700  werd te Sloten geboren Gerke Nee (Kcopmans).Hjj 
trouwde met Zeikjen Herres,geboren in augustus 1707,00k te Sloten.Gerke Nee over-
leed op 28 februari 1782,en Ee]kjen Herres op 28 september 1799.Beide  zijn in Sloten 
gegraven. 
Uit dit huwelijk werd in de maand juli van 1744  geboren Jacob Gerkes.Deze trouwde 
met Taetske Pymena,geboren in december 1738-Jacob  Gerkee stierf op 31 januari 1782 
en Taetske Tymens op 3 juli 1818.Beide in Sloten geboren en begraven. 
Zij hadden twee zoons: Gerke Jacobs 1776 - 1803, ongehuwd, en Tymen Jacobs, geboren 
OP 14 juli 1772 te Ypolsgea. 
Tymen Jacobs was getrouwd met Sjoertje Wiebes van der Woude,geboren op 4 septem-
ber 1773  te Woudsend.Beiden overleden te Waan Sloten, flmn Sjoertje op 18 maart 
1852,en Tymen op 19 januari 1853. 
Hun huwelijk was zeer kinderrijk: er werden fl kinderen uit geboren. Taetske in 
1798;deze stierf al in 1802.Antie Tymens in 1799,Jacobje Tymens in 1801;deze is 
ook na 44n jaar gestorven.Jacob Tymens in 1803.Wiebe Tymens geb.1804,overleden 
1806.Wiebe Tymens ,eb.1806,Gerke Tymens geb. 1807,Taetske,1809 - 1816.B)elkjen, 
geb.1811,Hendrik_Pymenseb.1813 en Yde rmens,geb. 1815. 
Gerke bmens ,geb. 21 oktober 1807 trouwde met Antje Eizes ,in één stuk genoemd 
de Vries en in een ander de Jaan,geb.in 1808.Het huwelijk werd voltrokken op 14 
ju*i 1835  te Sloten.Vijf kinderen werden uit dit huwelijk  geboren: Jank* Gerkes te 
floten,op 3 maart 1836(Zjj trouwde later met Jannes Bylema en had twee kinderen: 
Gerke 1863 en Sjoerd 1867).Tymen  Gerkes  geb.1838,overleden 1847 te Woudsendjiisse 
Gerkes,geb.1840 te Woudsend,overleden 1866 te Appelscha.Jacob_Gerkes,geb. 1844 te 
Woudsend,en 'Iflen Gerkes 1848-1849  te Woudsend.Omstreeks het jaar 1850  moet het 
gezin van Gerke Tymens en Antje Eizes naar Appelscha zijn verhuisd.Daar overleed 
op 9 februari 1865 .Antje,en op 5 augustus 1867 txn Gerke. 
Jacob Gerkes,geb.11 juli 1844  te Woudsend was getrouwd met Aaltje Harmens de Jong 
geb.9 januari 1840  te Langezwaag.Uit dat huwelijk werden 7 kinderen geboren.aet 
eerste,Lolkje werd geboren in 1868 en stierf kort na de geboorte.Op 12 januari 
1870 werd opnieuw een Loikje geboren (in 1899 trouwde zij met Pieter Jans Mulder, 
en dit waren onze ouders); Gerke werd geboren op 27 augustus 1873  ,Harm op 20 juni 
1875,Antiena op 11 mei 1877,Jan op 20 augustus 1878  en Janke op 4  juli  1885.De 
beide laatste bleven ongehuwd en overleden resp. op 27-1-1951  en  19-10-1964.Antiena 
was getrouwd met Hendrik Veenma;zij hadden geen kinderen.,Antiena overleed op 29-11-
1936&erke trouwde met Trijntje de Groot(1877-1920)  en had'len zoon Jacob,geb.28-7-
1905;deze trouwde met Geertje niemersma en uit dat huwelijk werden geboren een twee-
ling Gerke Jacobs en Trijntje Jacobs op 18-12-1937,en  een dochter Gerda op...... 
Deze Gerke Jacobs Koopmans stierf in 1944 op 16 april,en daarmee was de familie 
in de mannelijke lijn uitgestorven,want ook de uit het huwelijk van Kan met Oornelia 
ICiers geboren enige zoon Jacob Harmens was in 1930  gestorven,tegelijk met zijn twee-
lingzusje Albertje (geb.14-4-1913;overl.l0-1l-1930).De  oudere dochter Aaltje is 
nog in leven. 



1. 

Notities bij Notities. 

(i) IPochteloo - De Vogtel. 

Worp Tyaerda van Rinsumageest,bekend als Worp van Thabor, (hij was van 1523 tot zijn 
dood in 1538 prior van het klooster Thabor bij Sneek),schreef tussen 1517 en 1538 een 
uit vijf Boeken bestaande Kroniek van Priesla.nd.In Boek IV,dat bij 1408  aanvangt ,nam 
hij onder dit jaartal op een z.g. "Open Brief" van de bisschop van Utrecht,waarin een 
geschil tussen deze bisschop,Frederik van Blankenham,enerzijds en de "landen" van 
Stellin.gwerf,Schoterwerf en Oosterzee anderzijds ,wordt geregeld.Eén van de pinten van 
deze regeling 14 de bepaling,dat de verschillende kerspelen der drie landen een vast-
gesteld bedrag ineens aan de bisschop moeten betalen.Daarbij worden dan alle toen be-
staande parochies opgesomd met daarachter het bedrag dat zij schuldig zijn.Het is deze 
lijst,die voor veel van de Stellingwerfse dorpen dëudste vermelding betekent,en waar 
diverse malen naar wordt veriezen door dr.Oosterwijk in zijn onlangs verschenen werk 
"Notities uit de Geschiedenis van de Ooststellingwerfse Dorpen". Zo bijvoorbeeldoop 
blz.12,waar wij lezen:" In de geschreven geschiedenis duikt de naam van het dorp ( 
Pochteloo) voor het eerst op in het jaar 1408,en  wordt dan geschreven "Syochtbole". 
Het is echter niet juist om voor de oudste vermelding van Stellingwerfse dorpsnamen 
het jaartal 1408  te hanteren,omdat 1) dit jaartal weliswaar door Worp genoemd wordt 
voor die "Open Brief",die hij in ± 1520 kopierde,maar waarvan het origineel niet be-
waard is gebleven; en 2) ook het originele handschrift van Worp's Kroniek verloren 
is gegaan,zodat 3) de enige brozmen,d.ie wij hebben van deze oorkonde,en dus ook van de 
lijst met Stellingwerfse dorpsnamen,zljn een aantal na Worp's dood vervaardigde af-
schriften,waanan de meeste dateren uit de tweede helft van de 16de eeuw en later. 

Van Boek Iv van Worp ' s Kroniek bestaan er nog 19 kopiëen die de Stellingwerfse 
kerspellijst bevatten.Daarvan bevinden zich 11 in de Provinciale Bibliotheek van 
Friesland (P.B.); 3 in de Universiteits Bibliotheek Groningen (U.B.G.);1 in de Uni-
versiteits Bibliotheek Amsterdam (U.B.A.), 2 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gra-
venliage (K.B.), 1 in de Koninklijke Bibliotheek van België (Brussel),en 1 in de 
Deutsche Staatsbibliothek in Oost-Berlijn (Berljjn).Bovendien is er nog de 18de eeuwse 
versie van Schwsrtzenbergh in het Friese Charterboek,I,blz.365,wat een kopie is van 
een verloren gegaan 16de eeuws handschrift.Wanneer men deze lijsten naast elkaar 
legt,dan valt onmiddellijk op,dat er in de 16de eeuw - en nog veel later - geen een-
heid van spelling bestond,zodat er geen twee manuscripten zijn,waarin de namen dezelf-
de spelling hebben.Naar als men afziet van de louter orthografische verschillen,dan 
blijven er enkele gevallen over,waarin de nwn verschillen meestal berusten op door 
de kopitsten gemaakte fouten,zoals het verkeerd lezen van letters,het weglaten van 
letters,lettergrepen en soms hee namen,het toevoegen van letters of lettergrepen en 
soms kE±Ennfx substitueren van geheel andere namen in plaats van de te kopiëren 
namen.Door deze fouten zijn een aantal namen in verschillende handschriften erg ver-
minkt tot ons gekomen,en dat is vooral het geval met de naam voor Fochteloo,dat in 
Charterboek I,p.365 en in de handschriften K.B.133-C-3 en in Berlijn 1860 de door 
dr.00sterwijk aangehaalde vorm Syochtbole heeft.In een drietal andere handschriften 
(P.B.349 en 352 en K.B.74-J-397vinden wij Siotboele ,Siudboele of Suidboele.In weer 
een viertal andere is de naam zelfs tot Suidwold (met. allerlei spellingsvariaties) 
geworden.Nen ziet dus,dat er behalve het volkomen onmogelijke Syochtbole nog wel een 
andere keuze mogelijk geweest was voor dat eerste opduiken van de naam.' 
Er zijn gelukkig ook nog een aantal andere handschriften,waarin wij tenminste iets van 
onze tegenwoordige naam kunnen herkezuien.Daar zijn b.v. de vier handschriften,alle 
vier van dezelfde kopiîst Fred. Westphalen,overleden in 1561,die de naam Siechtloe 
hebben,waarin men alleen maat' de foutieve beginletter s door een L behoeft te ver-
vangen om een herkenbare naam te krijgen.En dan tenslotte de twee handschriften 
U.B.G.125 en K.B. 74-J-71:  deze hebben de naam het zuiverst bewaard als Fyochtloe, 
waarbij moet worden aangetekend,dat U.B.G.125 het enige van de 19 handschriften is, 
dat alle namen zonder hoofdletter heeft.Dit was ongetwijfeld ook het gaal met het 
oorspronkelijke handschrift van Worp, en daaruit is ook te verklaren hoe al deze ver-
warring is begomen met het verkeerd lezen van de initiaal f die gelezen werd als 
een (de gotische s en de 1' verschillen maar heel weinig). 



2. 

Als men daarbij. dan nog bederikt,dat er in veel handschriften maar zeer weinig ver-
schil bestond tussen o en e,dan is gemakkelijk te zien hoe fiocht- tot siecht- kon 
worden. 
Wat nu precies de von is geweest in 1408 valt niat met zekerheid te zeggen,maar ge-
zien de latere ontwikkeling van de naam van Vucht(e)le tot Vogtel(e),vermoeden wij 
f(i)uchteloo of f(i)ochteloo,hoewel die i in de eerste lttergreep onwaarschijnlijk 
is,als wij de narm zien als een afleiding van vocht,zoals Dr.Naarding ook heeft ge-
opperd. 
In de 17de eeuw komen wij fier en daar in plaats van Vochtel(e) ook de naam tegen 
als Poechtl.±xg,b.v. op de kaart van Hondius (1633).Wat dit te betekenen heeft,is ons 
onbekend. 

(2) Donicerbroek. 
In de hierboven genoemde handschriften van Worp IV is met deze naam nogal wat ge-
lmoeid.De vorm Dunbraech bij Schwartzenbergh is duidelijk een verbastering van het 
vaker voorkomende Dumbrueck (of:Dumbroeck,Dombroeck).Slechts in én handschrift 
komt de vermoedelijk korrekte vorm Dunokerbroeck voor,en in enkele andere Dunek-
of Dunobroeck (broeck ook gespeld als brueck).11et is niet te zeggen welke van de 
twee vormen de oorspronkelijke is geweest,omdat ze beide tegelijkertijd voorkomen, 
ook in de Beneficiaalboeken van 1542/43. De vorm Dumbrueck,waarvan Dombroeck is 
afeleid,is ontstaan doordat een kopilst de gotische letterkombinatie no las als 
iii (er is geen duidelijk verschil tussen deze twee) ,waardoor Dtincbrueck tot Dum-
braeck werd.Dr.Naardings afleiding van het friese dam is pure fantasie geweest. 
Als men de afleiding van dunk = donk beslist niet wil aocepteren,dan zou ook te 
denken zijn aan een afleiding van donker (van kleur) of van de faaienaam Donker, 
een naam,die wij reeds in een paar 15de eeuwse oorkonden hebben gevonden als 
Duneker, in verband met transacties met boerderijen in de buurt van Diever. 

(3) Appelsche. 
Wij zouden willen,dat die taalgeleerden,die volgens dr.ëcsterwijk hebben "uitgedok-
terd",dat Appelscha betekent "appelbos",00k eens hadden uitgedokterd,hoe uit die 
kortere von Appels van 1247/1251 de langere vorm Appelsche is kunnen ontstaan. 
Het omgekeerde zou immers veel logischer zijn geweest.Overigens merken wij op,dat 
aan de diagnose :"Appelscha = appelbos" slechts Mn dokter te pas is gekomen,t.w. 

tij dr.P.Sipma in Fryske Plaknammen III,blz.34/37),en dat deze niet de verklaring "appel-
bos" heeft gegeven.Hij was van mening,dat hier met "appels" weaen bedoeld den- of 
spar-appels ("omdat die veel als brandstof werden gebruflctij,en dat de naam dus 
eigenlijk denne- of sparrebos betekende .Wij hebben reeds in 1968 onze twijfel aan de 
juistheid van dr.Sipma's theorie uitgesproken,en verwijzen daarvoor naar Driemaande-
lijkse Bladen 1968/4,blz.153/160. 
Voor de volledigheid voegen wij hier nog aan toe,dat ook Appelsche in de hierboven 
besproken handschriften van Worp IV in een groep zeer verminkt is, Terwijl de meeste 
Appelsche of Appelsgae hebben,is in dezelfde groep,die ook Pochteloo als Buidwold 
hebben,deze naam geschreven als ipkollgae en Ypecolsgae,hetgeen ongetwijfeld toege-
schreven moet worden aan een verkeerde associatie met de plaatsnaam Ypecolsgea in 
Wymbritseradeel. 

(4) Makkinga. 
Bij zijn poging om te bewijzen,dat GJlulder ongelijk had (blz.606),verliest dr.Ooster-
wijk wel een paar kleinigheden uit het oog. 
Zo schreef hij: "Welke die 12 dorpen (in 1328) zijn geweest,vermeldt het bericht 
niet,en daarover bestaan dan ook verschillende theorieën. "Hij verwijst dan naar zijn 
werk "De Vrije Natie der Stellingwerven" van 1952.Er zullen niet zo veel lezers zijn, 
die direct dat boekje kunnen radplegen om na te slaan,wat de schrijver daarover 
destijds heeft geschreven,en daarom herinneren wij hem er even aan,dat hij toen de 
theorie overnam van Fhgelen v.d.Veen,die van mening was,tat de bewuste 12 dorpen 
waren: Noordwolde,Boyl,Nakkinga,Donicerbroek,Haule,Oosterwolde,Fochteloo,Appelscha, 
Elsloo,Langedijke,Nijeberkoop,Oldeberkoop.Dn wat schreef hij 15 jaar geleden in zijn 
opstel over Makkinga?Na geconstateerd te hebben,dat Nakkinga niet voorkomt in de 
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lijst van Steflingwerfse parochies in 1408: "Het komt mij namelijk vreemd voor,dat 
Nakkinga,hoewel het behoort tot de alleroudste plaatsen in onze gemeente (cursiv. 
van ons,N.) een van de jongere kerkdorpen zou zijn."  
Thans echter,in een poging om te hewijzen,dat wij ongelijk hebben,wanneer wij stellen 
dat Westnijeberkoop en Oostnijeberkoop niet identiek zijn met Westbrockop en Ostbrock-
op,schrijft hij (onderaan op blz,86): "Voorshands moeten we er dus van uitgaan,dat 
Makkinga in 1408 nog niet als zelfstandig kerkdorp bestond." 
Wij mogen verwachten,dat de schrijver zijn nieuwe zienswijze wat duidelijker motiveert, 
en dat hij nu ook aangeeft,welke dan de 12 parochies waren,die zich in 1328 bij  Stel-
lingwerf aansloten,als Makkinga daar niet toe behoorde.Want evenals dr.Oosterwijk in 
1952 zijn wij nu nbg van mening,dat - als veel kleinere dorpen zoals Pochteloo en 
Laugedijice in  1328 wèl zelfstandige parochies waren,het onbegrijpelijk is,dat Makkinga 
dat niet zou zijn geweest 
Wat de kwestie van de Berkoop-parochies betreft,daarover willen wij op een andere 
plaats nog wel eens met dr.Oosterwijk discussiëren.Ondertussen zouden wij hem wel wil-
len verzoeken nog eens na te lezen,wat wij hierover hebben geschreven in onze uit-
voerige studie over de Stellingwerfse Dorpsnamen (in Driemaandelijkse Bladen, 1972/3 
en 4,blz.117/133  en 187/203). 

(5) Barels. 
Het valt vaak moeilijk  om gemaakte fouten ruiterlijk te erkennen.Dat blijkt ook uit 
hetgeen dr.Oosterwijk thans schrijft over de familie Barels (blz.159/160).Weliswaar 
korrigeert hij een fout betreffende de twee personen Aernt Barels,waarop wij hadden 
gewezen (in Van Terwisga tot Willinge Prins), maar op blz • 160 blijft hij hardnekkig 
volharden In zijn onmogelijke  "rentmeester = rentenier" ±heorie,of schoon wij die in dat-
zelfde werk als onjuist hadden aangetoond.Hij verwijst naar ons werk blz.17/19,maar 
als hij 64n bladzijde verder had gelezen,dan had hij kunnen weten,dat zijn "out-rente-
meester" Â.Barels niet Aernt Barels 1 of II was,maar de oudste zoon van Aernt II, 

10 rI dr.Albertus Barels,die Ønderdaad rentmeester was ,namelijk Rentmeester-Generaal der 
Domeinen van Friesland. 
Ook zijn idee,dat de oorsprong der familie Barels in Oosterwolde zou liggen,en waar-
over wij destijds reeds onze twijfel uitspraken,is inmiddels onjuist gebleken.,Misschien 
leest dr.Oosterwijk de Nieuwe Ooststellingwerver niet,maar wij hebben enige tijd gele-
den,voor de lezers van ons boekje over het grondbezit van de familie Van Terwisga, 
In dat blad een kort stukje laten opnemen om mede te delen,dat bebleken is dat de 
eerste Aernt Barels,die trouwde met Magdalena van Terwisga,afkomstig was uit Norg, 
(zie; E.Pellnck: Genealogie zonder Grenzen, in het Drentse tijdschrift Spint Lrwt'n, 
1976/4,blz.129/130. 

(6)  

De als gecommitteerde voor de Reserve-Kas van Appelsche genoemde S.J.v.d.Bult moet 
zijn G.J. (Geert Jans) van der BuJ.t.Deze vergissing stond ook reeds in de N.D.V. van 
1959- 
De boerderij "Oosterloo" (Appelsche No.2) was niet liet stamslot van de familie Ooster-
loo.De eerste Oosterloo in Appelsche (Lammert Lefferts) was afkomstig uit de geieen-
te Vledder (Doldersurn) 
De hoeve 't Roogeveene (Appelsche No.l) was niet het stamslot van de familie Rooge-
veen.Er waren In Appelsche meer families met deze naam (44n afkomstig uit Wijnieterp) 
maar geen ervan ken in verband worden gebracht met de hoeve. 
Ook de boerderij Frankena in Elsloo wordt ten onrechte het "stamslot" van de familie 
Prankena genoemd.Deze familie is een Weststellingwerfse familie,afkomstig uit Wolvega 
of Oldeholpa. 

Naarden,april 1977. 	 G.P.Nialder. 
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APPELSCER DT DE COWAGNONSVAART. (i) 

De kesciedenis van de Opsterlandso Veencompagnie - later gewoonlijk aangeduid 
met "de Heceren Compagnons" - en de door hen gegraven Opsterlandsche Compagnons-
vaart van Gon'edijk via Lippenhuizen - Hemrflc - Wijnjetexp - Donkerbroek - Oocter-
wold.e - Appelscha - tot de grens met Drente (gemeente Smilde) is o.a, beschre-
ven door Drs.Jjisser,Charbermeester van het Rijksarchief in Friesland in een 
werk,dat iedereen,die over de historie van de verveningen in Appelscha en Foch-
teloo wil schrijven,ten zeerste aanbevolen kan worden.(2) ,Uitèraard ii zijn ver-
haal over deze geschiedenis slechts een beknopt overzichfaaraab ik in het nu 
volgende enkele bijzonderheden wil toevoegen,speoiaal over dat gedeelte,dat be-
trekking heeft op het voor het oude dorpje Appelsche zo belangrijke doorgraven 
van die Compagnonsvaart narr Smilde,Dat dit in feite betekende dat de doodsklok 
werd geluid voor die oude boerengemeenschap,heb ik reeds uiteengezet in mijn 
werk over Appels 	(3) 
Bij Visser (2) vinden wij daarover nieta,xsar Dr.Oosterwljk vertelt ( 4),dat op 7 
juni 178$ Daniël de Bloog. Xqcklama & Nijeholt Octrooi verkteeg 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 I4rcklaina â Nijeholt (d.z. de Compagnons) met de Landschap Drente overeenkwa-
men om de Opsterlandse Conpagnonsvaart door Ooatsteflingwerf te verbinden met de 
Smildervaart,die ook aan de Compagnons toebehoorde.DeCompagnons zouden het ge-
deelte ten noorden van de Tjongor graven,Drente dat ten zuiden van die rivier. 

ç\ 	Door allerlei omstandigheden echtero.a, doer de franse overheersing,rvte dit 
plan op de lange baan en tenslotte beslottnkoning Lodewijk ITapoleon in 1810 tot 
vernietiging van de overeenkomst van 1780,,Tot zover Visser.Ik zou daarop de vol-
gende aanvulling wi1in geven: 
Blijkens Trs.4C)7/4lO,476,569/57l,664/67O  en een antal kaarten en tekeningen in 
No.V,Drente,Nrsl24/l45 (2) van het .'rchief hebben leden van de familie I*rckla_ 
ma & Nijeholt veel bezittingen gehad in Drente (Smilde) ,eb da:r ook aan vervening 

-) gedaan.Waarschljnlijk hebben zij oorspronkelijk plannen gehad om vanuit Smilde met 
het ontgraven van hun venen in Appelscha en Fochteloo te begixen,waar hebben zij 

4 ' die,om de een of andere reden,weer opgegeven.Dat blijkt  duidelijk uit het volgen-
de: "Bij contracten van 19 maart 1751  en 24 december 1762 (5) verkreeg Daniël de 

4 	Blocq Irck1azm & Nijeholt (toen grietmazx van Stellinverf Oosteinde (M.) de 
"Smildegervaart" in eigendom..Het is mij niet duidelijk  geworden,wa:xom de Staten 
van de Landschap Drente in 1762 deze vaart aan Danrl de Blocq Leklama ft Nijeholt 

f- verkochten, en daarna herhaaldel)k hebben getracht hem terug te kopen.Uet gelukte 
echter "de gecommitteerden tot aankoop van de Smild.egervaart'%ldeze  te kopen van 

> 	Livius Suffridus Lycklaina & }ijeholt en de reeds meergenoemde Daniël de Blocq 
L.â N. ,mede namens een aantal andere leden van deze familie (lees dus: de lieeren 
Compagnons,N.) voor een bedrag van $30.000.-. De beide heren behouden echter 
de]Jun toebehorende venen en ondergronden, 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 4oegeaesaestuur 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 mm Friese 
venen (dus die van Appelscha en Fochteloc) tot in de Smildervaa±'t te kunnen 
komen.Daarbij wordt echter uitbedongen,dat tussen deze strook van 10 roeden en 
de Drente-Frees 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 stippellUn is getekend ) .Deze wijk 
is echter nooit gegraven, en de ermee bedoelde verbinding aet 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 onv4raven  veen tussen het eindpunt van die vaart 
en de grens met Drcnte,dan ligt het voor de hand,dat dit de reden is,waarom 
de "opgaande" nooit tot stand is gekomen.En cn4at 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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zijn,dat die Compagnonyat dddroin tot Sinilde werd 	 de "teeren" anders niet hij hun Âppelachez' vaten konden komenut dat zij dus ook 
met het doorgraven van de z.g. "dam" he1ea1 geen haast hadden. 

afb.1 

'I

tt~fignezA eden,rji dle strc&c et.b1uve itten,i.i. vrefl toer 
d 

,
eit,dat 
 ,wa xdoor de route via de Opsterlandse Compagnonsnozt voor baar niet meer 

aantrekkelijk was. 
Een tweede puut,dat mij voorkomt van neer belang te zijn is een aan het licht 

gekomen "Acte van het Leggen nu eek Vaart door de Dorpe Appelscha" uit het 

jaar 1777 (6),een stuk,dat niet in de Inventaris van Visser (2) voorkont.Het 
draagt op de omslag,behalve de titel,het jaartal tilLen op de eerste bladzijde 
sta. :.t in de ~ge geschreven: "enrgistrê gratis t Beetsterzwaag, le vingt-un 

-. snnn s 	 a.,1aaa,nn 	,R4ta1rntjywjtet tttik bestaat uit 
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uiteraard niet mogelijk hier het gehele stuk te reproduceren;daarom dus een 

(hierin oa» dat de voornoemde Eijgenaren - na dat alles te hebben overwogt 
consenteren aan de illi. Danil Blocq Lijcklaana ft Iijjeholt,Grietman over Opster. 
land,zijne E]rven,Sucoessoren,of diegene die zijn M. hem (= zich) zal gelie-
ven te adjungeren,om door onze Zathen,Landen,Venen,Velden en gronden uit der 
Dorps Oosterwolde ,door onze geregtigheden ,tot in de Smi34e.. • .etc • etc. 

Op aft.Z zien 'we de handtekeningen van Fokke Goystes (m.z. Goytzesi), 
Booke Cornelis,Mders ( Andries) Heres (mede namens zijn moeder) 
Voor Tjetske,Binne,Wilt en Tjaake Popkes tekent E.Rades. Saeke Jans 
Jan Jans,Albert Jans,Jannes Jansz,flaas Jansz,Jannes Egberts (en zijn Iraflr 
zuster Afijn (Aafje) Hend.rics,Pardu Klaes.E ( iijse) Wilts,P(ieter)Eijses, 
Roelof Roelofs. 
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Afb.3 

ik geergeef hier mi 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. 
Het begin van de "Acte" luidt alevogt: "Wij ovdergescbr.(even) Eijgenaren van 
de Zathen, Landen,Veeuen,Velden en gronden (akt was geen hoofdletter waardzL) 
geleen èMer den Dorpe Appelscha,in overweging genomen hebbende,dat het leg-
gen van een Vaart,uit de Compagnonsvaart van Opsterland,door Wijnjeterp,Donker-
broek,Oosterwolde en onse geregtigheden,tot in den Landsobappe Drenthe,tot 
aanmerkelijk gerief en voordeel (cursiveringen mij.L) voor ons en onse nakoo-
melingen kan strecken ........ .." en dan volgt een lange passage ,waazt 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 (slet) en Dorpen door de scheepvaart", "het naar het dorp brengen 
van goederen,die wij voor de betere Culture van onse goederen en tot mate van 
de Maatschappij (wie waren dat? De Compagnie misschien?)!.) nodig hebben." 
Nog gezwegen van (letterlijk staat er in goed Stellingw'erfs t "Men Swiege dat..) 
het feit,dat "het houtgewas op en om onse landen staande veel beter en duurder 
soude kunnen worden gedebiteert,en menigerleije goederen door ons met veel 
moer voordeel als mi zouden kunnen worden verkogt en te gelde gemaakt 
Sao is 't dat wij Eijgenaren,uit onse nazten,als andere besondere qualiteiten, 
500 voogden,Curatores en administratores,als anderszins,dit in overweginge 
genomen hebbende,b5j en door kragte deses,Consenteeren_aan de Ed.}Ieere 
Danil flocq Iqcklans ft Nijeholt,Grietnian over Opsterland,Zijne Erven,Successo-
ren,of diegene die Sijn Edele hem (=zich) aal adjungeren (wij zouden mi zeggen: 
net wie hij zich mocht willen associeren),omme door enge Zathen,Landen,Veenen, 
Velden en gronden uit dan Dorps Oosterwolde,door onse geregtigheden tot in 
de Smilde,te doen maken en leggen een bekwame Vanrt,tot sulk een wijtte 
en diepte als hij of sij,zal of zullen vinden te behoren.....". Er volgen dan 
nog een aantal voorwaarden,waaraan de maker van de vaart zal moeten voldoen, 
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zoals het opruimen van het uitgegraven vee en zand; er moeten twee roeden 
wal aan weerszijden komen;de eigenaren moeten vrije uit- en docrvaort voor hun 
goederen la'ijgen;bij het doorgraven van hoofdwegen moet de maker zorgen voor 
het bouwen en onderhouden van goede flapbruggen.Voorts nl hij geregtigd weeen 
om in de vnart te meLen en doen maken 't gene hij of tij ten dienste der 
scheepvaart nuttig aal oordelen" en In onsen dorpe soveel doenlijk  zorgen 
voor een ordentelijke tol. 
Tenslotte beloven zij onder de genoemde reserve, "alles van waarde te sullen 

	

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

	

indirect 	zullen verzetten togen enig punt,om te eindigen riet deze merkwaardige woorden: 
"al was 't eelt's dat desen aangaande Octrocy van de »s. Mogende Staten deser 
Provincie wierde versogt" .Daarna volgen de ruim vijftig handtekeningen (in en-
kele gevallen namens de "eigenaar" door iencnd anders). 
Zoals wij nu weten,heeft Daniël de flocq Lyckiana â Nijeholt inderdaad Octrooi 
aangevraagd en verkregen in 1781 (4) .Het graven der vaart was inmiddels voort-
gezet en in 173  gevorderd tot de grens van Ooststellingwerf tussen Wijnjeterp 

• en Donkerbroek.oxastreeks 1790 werd de Tjonger bereikt Jadat een overeenkomst 
met Drente was gemaakt werd het werk voortgezet in de richting van de grens 
met Smilde.Tot Appelscha-Bovenste verlaat vorderde het werk gestaag tot j 
18209waarna in langzaam tempo verder werd gegraven en in 1847  die grens werd 
bereikt.Daar bleef,volgens overeenkomst,een strook van 20 koningsroeden (± SOm 
onvergraven om waterverlies voor Drente en wateroverlast voor friesland te 
voorkomen. Later werd deze strook de "Dam" genoemd en toen eindelijk de verbin-
ding met de Wittewijk tot stand kwam door een eluis,werd deze tma.luigfl go.. 
noeS (1894). 
In liet volgende hoofdstuk wil ik nog wat nader ingaan op enkele aspecten van 
die z.g. Acte van 1777 en daarin genoemde Stenaren. 

Hoofdstuk II. 

De Acte van 1777  en de Eijgenaren 
van de Zathen,Landenfleenen,Velden en gronden 

van Appelscha 

In het vorige hoofdstuk heb ik uitvoerig aangetoond,hoe,blijkens de Acte van 
1777 de Eigenaren der Zathen,Lenden,enz. ,van het dorp Appelscha de komst van 
een "bekwame vart" met luid gejubêl tegemoetzagen,omdat ze er groet geldelijk 
voordeel,aanwas van de "connnercie,enz. ,enz. ,van verwachtten.Als men echter 
tevens kennis heeft genomen van hetgeen dr.00sterw'iJk (4 en ikzelf (1) hebt 
meegedeeld over stichting van de Reservekas van Appelsche ,dan zal men zich 
met klimmende verbazing hebben afgevraagd ,hoe het mogelijk is ,dat dezelfde 

F 2.o 	menaen,of hun kinderen,in zo'n 40aazjs tot te radikaal verschillende 
beoordeling van dezelfde zaak konden omena4aar taren 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,oni dazmee 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 

zich voor hunnen belangen verplicht voor den troon van Uwe Majesteit 

g!pft  
zij hunne krachten verre te boven zullen gaan." Zij wijzen dan op de reeds L. t ...4 



Li 

voorbeelden van dorpen in Schoterland (de Compagnie) ,van Haulerwijk en Noord-
wolde,die "de ontegenzeggelijke bewijzen leyeren,dat veengraverijen wel voorde-
lig zijn voet 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 géén 
voordeel brbkSn uit deze vervening0wat zij dus zouden willôn, is een belasting 
zodat ook diegenen die het voordeel genieten, ook zullen bijdragen tot verlich-
ting van de armoede.L-  hun eigen woorden zeggen deze eenvoudige boeren,dat het 
hun bedoeling is ,dat "diegenen die van arbeiders voordeelen geMeten, in geval 
van armoede onder deze arbeiders,iets bijdragen tot de verlichting daarvan; 
mdér 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 live Majesteit zal behagen op deze een 
gunstige beslissing te nemen". 
In mijn reeds eerder genoemd werk over 	 (1) heb ik uitvoerig besproken 
de namen van de 11 Ei,generfden van 1619,die  ik hier even noem: l.Lantertjjans 
Tiesinga; 2 .PewrisJSnnduaa ten Bel iüflmjacøbnfferuetM Bettflsa4.JssebNflMr 
)ie Bult;5.Jan Jans Xulder;6.Iammert Letferts Oosterloo;7.Antje  Pieters Uooge-
veen;8.Wilt Pieters Eisinga;9.Jan Hendriks Tiesinga;10.klle Johannes Jager; 
ll.&.Meinsn. 
Als ik mx de ± 50 handtekeningen op de Acte van 1777  naast deze 11 van 1819 
leg,dan constateer tk,dat er onder dat 50-tal slechts 1 naam voork'omt,die 
duidelijk herkenbaar is,n.l.die van Jan Berts Tiesinga,die in 1778  eigenaar was 
van de hoeven Appelsche Nrs.23 en 25 (zijn naam luidt Jan Alberts Tiesinga) 
Be Zambert Jans van 1818 is 46 van zijn erfgenamen. 
Omdat familienamen in Appelache vödr 1811 - op Tiesirzga na. - niet voorkomen, 
zijn de andere namen meestal niet te identifioeren,altMns niet met zekerheid, 
Ik kom daar later nog op terug,maar wil mx eerst iets zeggen over een ander 
belangrijk aspect van deze zaak. 
Als men zoekt naar een verklaring van die verscillend.e beoordelingen dezer 
aangelegenheid,dan ken men natu.urlijk denken aan het tijdsverschil:  in  1777  was 
alles nog een verre toekomst(muziek?),rnaar in 1819 st~ 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,als 
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 Appelsohe,maar ze woonden er ook,en waren ook - maar dat heb ik niet 
na kunnen gaan - allen lidmaat van de LH.kerk van Appe1scheJn hoe at&t het 
met die eigenaren van 17779Daarvoor moet ik het floreenkohier van 1778 er bij 
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 fanilienaarn (al sedert 1698),en dat was de naam 
van de eigenaars van hoeve l(o.23 in Aekinge: Tiesinga,en wat zien wij in deze 
lijst? Inderdaad een Tiesinga,maar daarnaast 66k !4eekhof,twee maal Van }ielois, 
Idem,Lycklama S Nijeolt,Van Glinstra en Wilhinge;dat zijn in iedergeval 7 ei-
genaars die niet in Appelsche woond.en.Wie de eerste twee ondertekenaars waren: 
Fokke GoztzeTÇhij  schrijft CoystesL) en Sooke Cornelis,ie mij niet bekend gever-
den.De namen Goytze en Booke ben ik in de geschiedenis van Appelsche nooit 
eerder tegengekomen,maar het zijn duidelijk geen Stellingwerfse namen,zodat ik 
vernoed,dat deze twee ook niet in Appelsche woonden.De hele volgende groep 
van 3 broers en 1 zuster Popkes,r.amens wie ene i.Radinga tekent (Tjetske,1.31mze 
Wilt en Tjaake) beapreek ik later nog a.fzonderlijk,samen met flfe an&eren,die 
verder in de lijst  komen-. Aaziltjen Willema en haar moeder Hendrikje Wilta en 
Haai Hendrika, Bijse Wilts en Pieter Eijses .Van deze 10 zijn er maar twee bij,die 
werkelijk in Appelsche woonden: Eijse Wilts en zijn zoon Pieter Eijses. 
Dat maakt dus in tota 1 nu 4 17 niet-ingezetenen van het dorp.En als we deze 
nog eens apart bekijken,dan springt er een kleine «roep van niet-ingezetenen 
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uit,en als wij dan het floreenregister van 1778  raadplegen,dan vinden wij: 
Vincentius van Glinstra,grietman van Stellingwerf Oosteinde,is nomine uxo-
ris(ü.i, namens zijn eohtgenote),eigenaar van de hoeven Nrs. 1,16,17,20 en 
1*o.3 voor 
Danifl de Blocq I-cklama â Eijeholt,grietman van Opsterler4, is eigenaar van 
de hoeven Nrs.14 en 15,en van No.2 voor i/o part; 
Tja.ard en Ircua van Helous (7) zijn eigenaars van hoeve No. 10; 
Lt4olf Johan Wilhinge is,nomine liberorum (namens zijn zoon) eigenaar van 
de hoeve No.28 en van No.29 voor .(noot 8) 
Verder zijn gezamenlijk eigenaars de 4 grietmamten 
Van Glinstra ,voornoemd, ilo Alma van Idenn ,nozn. ux. , grietman van Aengwirden, 
Augustinus Iucklama ft Nijeholt en Dani1 Lycklama ft Nijeholt,voornoemd, van 
de hoeven Rrs. 49596,11913924,27,30  en 141o.29 voor 4. 
De ook in deze groep thuis horende H.Meekhof was de minste onder deze 
groten.Hij wordt hier 8ijsitter genoenid,vermoedelijk woonde hij in Makkizga of 
Oldeberkoop.iiij was in Appelsche slechts voor 3/16 part mede-eigenaar van 
de hoeve lo.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 eigenaarsSar dat 
is nog niet alles,want in datzelfde floreenregister van 1778  vinden wij,dat 
er ubg een groot-grondbezitter eigenaar is ban een aantal boerderijen in 
Appelsche. (Ook in andere dorpen,matr dat doet hier niet ter zake) .Dat was, 
zoals hij wordt genoemd de Raadsheer Aaan Boelens ,die mom. ux. eigenaar 
was van de hoeven Nrs.12918919921,229 en van No.8 voor 3/8 en ho. 9 voor 
1/12 part.En wie was deze aadsheer?Verder onderzoek wees uit,dat hij was 
Ayzo van Boelens,gehuvd met flomelia Sakes van Id.zinga,een dochter van 
Eritia lyckiama ft Nijeholt.Zijn dochter Ypke Hihlegonda was later gehuwd met 
ieinhaxd Baron vn Lynden,de stichter van de Friese tak van deze Gelderee 
famihie,die van 1781-1818 grietman was van Qpsterlanâ.Deze erfde de goe-
deren in Appelsche - volgens floreenregister van 1818 de hoeven Nrs.18,219  
229 27 en 1os.8 en 9 deels. 
We kunnen nu dus vaststellen,dat in 1778  van de 30 hoeven die Appelsche 
teide,er 21 geheel; 2 voor 1 en nog 3 gedeeltelijk eigendom waren van bulten 
A.ppelsche wonenden,waarvan de meesten direct of indirect verwant waren aan 
de familie I6rcklanIa t Itijeholt - men zou ook kunnen lezen "van de Heeren 
Compagnons't.Het is te vrezen,dat deze heren m&ér 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 Appelsche.Een bezit,dat zij alleen 
maar nodig hadden om dat hoogveen in eigendom te verlcrijgen.Wij zien dan ook, 
dat zij zich in de meeste gevallen weer spoedig taxi dit bezit ontdaan hebben, 
deelS door verkoop aan de nieuwe klasse van bezitters in Appelscha: de 
veenbazen,deels weer aan oude Appelechers. 
Nog twee opmerkingen over deze vreemde "Acte" van 1777: Dat de handtekening 
van Danil de Blocq IôrckJaaa ft Nijeholt niet op het stuk voorkomt,is eenvou-
dig verklaarbaar: hij was izmuers degene aan wie het "consent" werd verleend. 
Maar dat 56k die van de Raadsheer Van Boelens ontbreekt,is wel zeer vreemd. 
Zou áü misschien het be&riegelijke spel van zijn mede-eigenaars en groot-grond-
bezitters hebben doorzien en geweigerd hebben het spelletje we te Spelen? 
Laten wij het hopen...... 
Ik meen eehter,dat wij hier ook de uplossing moeten zoeken voor het onopge-
loste vraagstuk: Hoe zijn "de Reeren Compigtons" 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 Labbert 



Iijoklaxzn & Nijeholt venen te Appelscha. en Fochtøloo,zonder verder in te gaan 
op het "hoe?". (noot lo).Verder staat er nog:"...maar reeds in 1694  sloot 
Augustinus I4rcklaza R 2ijeholt een vrijkoop kontrakt met de ingezetenen van 
Lippenhuizen.." (Maar niets over Oostatellizigwerf t M.) En "in de l9de eeuw 
( maar dat is neer dan een eeuw later.L) verplaatste de vervening zich naar 
Ooststellingwerf en wel voornamelijk naar Fochteloc en Appelscha.De tenen al-
daar waren voor een groot deel (hoe groot? F1.) in binden van mede-eigenaren, 
die een aandeel in de $brbngst kregen (is dat zo? i.i) ,naar tsakaMt83U8af 
rekening verschenen,waztrdoor hun recht in vergetelheid  raakte."( dus kregen 
ze toch niets t X.) .Visser eindigt dan met deze opmerking "Ook werden zij wel 
afgekocht". Hoe vaak het ene* gebeurde of het andore,worden we niet gewaar, 
Daar ik vreea,dat er vaker sprake van "in vergetelheid raken" zal zijn geweest, 
dan van "afkoop". Als mon,zoals ik heb gedaan,dit verhanl voorziet van de 
nodige tragtekens,en het juist interpreteert,dan mogen we m.i. wel constate-
ren,dat de hoogvenen van Appelsche voor een niet onbelangrijk gedeelte in hap, 
den zijn gekomen van de Heeren Conrngzona (lees :fazilie I6rckazna a Nijeholt), 
doordat het eigendomsrecht van de werkelijke eigenaars: de eigenerfde boeren 

• van Appelsche in vergetelheid was geraakt.Dat betekent,dat het veen in vele 
gevallen door de Compagnons werd verkocht als hun eigendom.Ziaar het staat 
vast, dat ook zij het niet gemakkelijk gevonden zouden hebben, dat eigendomsrecht 
te bewijzen,indien iemand dat toen in twijfel had getrokken,en dat via de recht-
bank had willen uitgemaakt zien. .aar wie van de kleine eigenaartjes van 
18177 zou dat hebben gedurfd of gekund? Dw 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 bad met 
•'en toen reeds neer dan GOjarige nakomeling van £teliinierfse ejgenerfden, 
die als jongen nog de hoogtijdagen van de turfverschepingen uit Appelscha bad 
gekend (zo tussen 1860 en 170),en die op mijn vracg,hoe zouden de Compagnons 
aan al dat veen gekomen zijn,zonder omhaal antwoordde:" dat hem'm ze stetden, 

We moeten intussen toch wel bewondering hebben voor het inzicht van die eerste 
Augustinus l.rcklima d !iljeholt,grietman van Opsterland,die reeds in 1698  in 
Appelsche de volgende eigendommen had verworven: hoeve No.l voor , Mo.4 voorfr 
110.5 voor 3/8 part,No .6 voor een onbekend gedeelte, No. S voor 9y40,9  Voor 
"qua.lic" taïo.11  gehrel,No.12 voor 3/4 part,o.13 geheel4.o,16 voor *,No.17 
voor 3/4 part,Io.20 geheol,}To.21 geheel,No.22 geheel,20.24 voor 1/3 part,No. 
27 met nog vijf andren voor 1/3 part. 
Tussen 1640  en  1698  werden geen floreenkohieren opgensakt,zodat het niet met 
zekerheid is vast te stelien,nsar 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,ondat ze op zich-
zelf zo'n wardevol bezit vornlen, is riet aannemelijk.Wel ligt het voor de 
hand dat het dikwijls alleen maar ging om de aan de grond of de zoolstede ver-
bonden stenirechten.mar wat later van het grootste belang bleek te zljn,dat 
was het feit,dat elke hoeve in het oude Appelsche een aandeel had in de ge-
meenschappelijke venen en velden,zodat het zeer gemakkelijk was om b.. de hoe-
ve weer te verkopen,maar het er bij behorende aandeel in het veen te behouden. 
Dat was ook de methode van de Ëa teohappij van Weldadigheid bij het verkrijgen 
van neer dan de helft van de gemeenschappelijke velden van Â elsohe. 
Voor de Apnelscher boeren was dat hoogveen van geen waarde zolang het niet 
geëxploiterd kon worden, en dat werd pas mogelijk nt het graven van de vaart, 
waarvoor zij in 1777 zo schijnbaar met luid gejubel "consent' verleenden aan 
Danofl de Blocq. I*rckla3na b. Nijeholt. 
\iij hebben nu gezien,dat in 1778 van de 30 Aprelscher  hoeven er 21 geheel en 

5 gedeeltelijk eigendom waren van slechte 8 niet-inwonende eigenarenJflar er 
waren tenslotte ook nog 3  echte Appelscher eigenaren van zathen en Landen,enz. 
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Dat waren Jan Berts (.Alberts) flesixiga,die eigenaar was van NO-23  (dat was 
de oude Tiesinga-.hoeve in Aekinge sinds 16989waar  nu de Jeugdsocitteit 
"Haraabe" is gevestigd) en 1To.25,de voormalige pastoriehoeve (de weeme); 
I*érten) Eendriks, eigena r van No.7,  en Willem Meters (die ik heb gelden-
tificeerd als Willem Pieters Bos,eigenaar van No.26 (De Dijk,nu nog als zo-
danig bekend) .Dat betekent dus,dat er voor de overige 41 "Eijgenaten" van 
Zathen,Landen,Veenen,enz. ,enz. in den dorps Appelsohe nog beschikbaar wa-
ren 4 gedeeltelijke hoeven,t.w. !To2 voor 11/16 part,N0.3 voor ô,No.8 voor 
5/3 part en No.9 voor 11/12 part, en dat was dan hun totale bezit (11) op 
grond waarvan zij moe mochten beslissen over het "Qonsent".Het klinkt alsof 
we reeds in de 20ste eeuw zijn met het&On.ynnn,one_votel  t 
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) 
meetal niet te identificeren zijn.De Jacob Jannes Ctwper is kennelijk  411 
van de vele "Jsen ,die van beroep kuiper was,nnar ik ben hem nog nooit 
elders te.erigekornen.Verdcr is de Jag Jans met zekerheid Mu van mijn oudet 
bekende voorouders: het was Jan Jans "de olde mulder van de 1t" in 1714 
eboren bij de "aeulc" op de Bult,onder de klokslag van Appclsche,die in 

1778 gebruiker was v= hoeve }o.30,genaund "De Wege Buit) .De laatste is 
do Willem Pieters ,de enige, die zijn nan in gotische letters schrijft .Dat 
was Willem Pleterz Bos,eigenaar van Iio.26 (nu nog bekend als "De DS". 
Zijn zoon,Piter WiJ.lcms koos in 1811 als £aailienawn de naam van zijn 
Hoeve "Dijk". 
Tot besluit van dit boofdtuk dan nog een bespreking van een groep onder-
tekenaars van de "Acte" van 1777:  de Popkes-fasilie Wilt,Binne,Tjaake en 
hun zister Tjctskeen E.Radinga,die namens hen ondertekent,bebcort tot die-
zelfde familie,hoe vreemd hot ook moge klinken.Verder behoren ook bij  deze 
groep E.Wilts en P.Eijses, Aaltje Willems en haar moeder Rendrikje Wilts, 
en waarschijnl Ic ook nog enkele Hendrikscn,zoals Pkrten,Jan en Stièn'rn 
klerjdriks. 
De naaa,die al deze mensen verbindt is Wilt afkomstig van de in Appelsciw 
reeds lang vergeten Hendrik Wiltine,die alleen zijn naam heeft nagelaten 
in een paar toponieien in Appelscha-, de Wiltingefenne,Wiltingemaad en de 
Wiltingeweg. (12) .Het is hier niet de plaats om de gehele getchiedenis van 
deze figuur te behandelen, en ik volsta dus met een summiere samenvatting 
van de tot nu toe aan hot licht ge kozen feiten. 
Hendrik Wilti-age was Stelling en Dorprechter in Appelsche ,war hij was ge-
boren en getogen,zoals hij met zijn eigen woorden verklaarde in ecn zitting 
van het Grietenij-gerccht in Oldeberkoop in 1627 .Hij overleed in 1637 .Zin 
vrouw was Anna Polkert Ixbbetsdochter,die in 1611 overleeddiet is zeer 
warschijnlijk,dat k, voor een tweede keer gehuwd is,masr dat moet nog nader 
uitgezocht worden.Vandaar dat ik omtrent een paar Hendriksen niets met 
zekerheid kan z ggen. In 1640 zijn de eigena=s van de hoeven Appelsche 
1100.397 en 24 (de srtte Terwische) de weduwe van Wilt fiendriks en de (en-
dere) erfgenamen van Hendrik Wiltinge (1$) 
Wilt Hendriks wem een zoon van Hendrik Wsltinge;huj overleed in 1639.Zjn 
echtgenote -weduwe - was Harwentjo Thoenis,een dochter van Thoenis 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 vn Hendrik biiltinge. 
De 3 kinderen van Wijt Hendriks waren: 
Ai.QYilte ,geboren in 1634  ,Wobbogien Wilte ,geboren 1636, en Wilt Wilte, 
eboren in 1639. 

Antje Wilta was gehuwd met Binne Rintzes ,en Wobbegien Witte met Hendrik 
Jelles.Beide echtgenoten woonden in Oudehorne. Wilt Wilts bleef ongehuwd. 
Van de kinderen uit het huwelijk van Antje Wilto en Binne Rintmee heb ik 
tot nu toe met zekerheid vastgesteld een zoon Wilt Bixines,en een dochter, 



waarvan de naam niet zeker Is~ die was gehuwd met 	j1ichiels 
Wobbeglen en Hendrik Jelles hadden ook in ieder geval &n zoon;Jel3_Hendriks 
en een dochter Tri.itje Hendriks,die gehuwd was met Jan Barels,even(tns uit 
Oudehorne. 

	

Hendrik Wil- 	Van deze nn3comel1rgenvinden we in het floreenregister van Appelsche in 1698 

	

tinge 	Wilt Binnes, Engbert Michiels non. ux. ,Jan Barels ,nom.ux. ,en .Jelle Hendriks 
als gedeeltelijk eigenaars van de hoeven 29 3 en 24,van deze Torwische Sate sa-
men voor 2/3 part;het resterende 1/3 part behoort dan aan Augustinus Iû'cklaza 
â flijebolt). 
In 1728 is Michiel Engbe te voor zijn vader in de plaats gekomen,en met "het 
nagelaten dochtertje van fit Bijmes is hij voor t part eigenaar van No.2 en 
van No.) voor 
De E.Radinga,bovexwerrield als ondertekenaar van de 4 Popkee-kinderen,ia 
de zoon fligbert flichiels.Eoe hij aan de naam Rading is gekozaen,is mij nog niet 
bekend geworden. 
In 1768 treedt ook weer een Antje WUts op,die samen met Nichiel Engerts (Ra-
dinga) en een Trijntje Hendriks en H.Mee)dioff eigenaar is van hoebe No.2. 
Behalve dat nog niet bekend ie ,waar de raam 1g~gin£a. vanda n komt ,is er ook nog 
de vrag hoe en waar de na.:m }yse Witte in deze familie pastjoorlopig zijn er 
nog geen andere aanknopingspunten met de hiervoor besproken grcep.}ar hoewel 
de nemen L4e en Wilt op zichzelf in dit deel nu zte1ling%rerf geen uitzonder-
lijke zijn,is toch de combthatie Zijze Wilts of wilt Fijnes m.i. wei cmi 
zing dat er een ve2bar4 kan bec:taan met Piltinge en - via hem - met de Ter-
wasga's,wair immers de nam Eijse zçtar frequent is.Op dit ogenblik kan ik nog 
niet verder gaan dan de vader van L;so Viltsnol. Wilt attea,die in 1640 
eigena'-r was van de hoeve o.5 in Âppelsche.In 1698 kont d7n ïrse Wilts,die 
we ook in 1777 vonden onder de "Ace",met die vut zijn zoon Pieter Ejses. 
Deze Pieter Lisse was in 1811 een van tT.e Apelsohers,die niet nAX OldobeT-
koop trok om zich een familionana aan te meten-Dat decd echter wêl zjlri zoon 
Wilt Pieters,die als familienaan koos Eisinga.Deze Wilt Pieters '$isinga ts 
in 1818 eigenaar van de hoeven 5 en 6,en van 0.4 voor J.Hij had nog een broer 
Eise Pieters ,naar die is jong overleden. w, -ren ook nog twee zueters,war-
van de oudste - wier raam ik niet heb gevonden - was getrouwd met Hendrik 
Tiesinga,en de jongste Jtntje Pieters Eisinga,die getrouwd was met Theunis 
Hendriks Roogeveen.Toen Nut Meters $.singa op 23 januari 1825 ongehuwd over-
leed,waren zijn enige erfgenamen Jan Hendriks Tiesinga,de zoon van zijn oudste 
zuster,en Antje Pieters floogeveen-.singa4Nat Wilt Pieters komt er dan een 
eind aan een ge&chie4enis,die begon in de lGde eeuw met Hendrik Wultinge 
di "zoon vn Wilt". 

HoQdstuk III 

Het Stokersverlaat in Appelscha. 

Ir. het begin vc:n hoofdstuk t heb ik verteld hoe de 0psterindse Veencompag-
nie met het gr,-ven vn de Compagtosvaart onstrecIs 1790 de Tjonger - tussen 
t4ljnjeterp en :onkerbroek - hadden bereikt .Tengevolge van allerlei oorzaken - 
voornamelijk tengevolge van de ïranse overhec:rzing - lag het werk geruime tijd 
sti1.Pat in 1814 begon men de vent verder door te graven.In 1815 bereikte 
mu }ianninga en in 1816 Oosterwolde.In 1817 Âppc1so1,a.7at alles kan men lezen 
bij Visser (2).Rij Oosterwijk (4) vinden we nog,dat in. 1817 de vaart van Veneko-
ton (onder oostertiolde) naar Appelscha werd doorgetrokken en zo successieve-
lijk verder tot in 1847 de grens met Smilde (ioea1: "de Scheid') werd bereikt. 
In. 1816 werd. de Fochtelersluis gebouwd (het Mc Verlat) ,in 1817 het 7de en 
in 1820 het Sste of Bovenste Verlaat.Tot zover &'n Costnwijk. 

j 
arietcet-kIopb_ms-esbS_redenkan_ds-3iS&zhai4_ts-twijfelai&a--es-ook 
rgit1mtjS eeti onderzoek instelde om er achter te komen,wanneer er een 

çtiug over de sluis (rtokersverlait) gelegd isri bleek al heel gauw uit de 
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Inventaris van het Archief (2),dat er onder N6.597 een stuk moest zijn,dat meer 
informatie zou kunnen verschaffen.Het was getiteld;"Condities van aanbesteding 
van een nieuwe sluis bij Appelscha.1818»' Voor mij ligt nu een foto-kopie van 
het ene stuk,dat bestaat uit een Expeditie onder 1o.68,d.d. 31 Augustus  1818 
door de notaris x.Dominicus Suringar te Beetsterzwaag,waaruit bljkt,ciat op 
23 juni 1818 voor hem is gecompareerd. Jonkheer Tinco Martinus Lijcklsma Nije-
holt.Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,wonende te Oldeboorn (14),d.ie 
verklaarde namens de eeren Compnons ten overstasn van deze notaris te wil-
len overgaan tot "de Besteeding (d.i. aanbesteding) van het bouwen van een 
nieuw houten verlaat in de vaart bij Âppelscha,met de daartoe benodigde maten-
alen .De  hierbij gestelde voorwaarden worden tot in alle details opgesomd.Ik 
noem en slechts deze: "De betaling van dit werk zal geschieden in twee termij-
nen;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-
kourdtT.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-
ljk,dat het door Oosterwijk opgegeven jaartal 1817 niet juist is.i•iaar men zou 
nog krnnen twijfelen: immers,dit alles was nog maar een plan,maar is het werk 
ook doorgegaan?Ik lees daarom het verhaal 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 het werk". Dit Bestek is het 
tweede document in deze hap onder ïnventarisnummer 597-Hierna is men ovenge-
gaan tot de flBesteedingu  en " is gebleken dat het laagste geschreven was door 
Sake Annes Bjlsma,timmerman te Beetsterzwaag,ais voor dit werk gevraagd heb-
bende eene somma van Elf duizend vier honderd vier en veertig Nederlandsche 
guldens (11.444.-)11 . Daarna volgen dan nog enkele lagere biedingen,rnaan ten-
slotte blijken voorgenoemde Sake Annes Bijlsma en Klaas Pieters Huizil1ga,beide 
timmerlieden te Beetsterzwaag voor 11.19  guldens de aannemers aan wie het 
werk wordt 	gund. 
Het is natuurlijk onmogelijk en ook niet nodig om dit hele Bestek uitvoerig te 
gaan bespreken.De technici die daar belang in stellen,kunnen het or het Rijks-
archief in Leeuwarden wel bestuderen.Het bevat een uiterst minutieuze be-
schrijving van alle benodigde matenialen,met preciese maten,lengte,dikte en 
zwaarte van heipalen,planken,bouten,spijkers,etc. ,etc.Ala voorbereiding moeten 
twee kistdammen worden geslagen,de bouwput moet wonden drooggemalen en gehou-
den.ieze moet een lengte en breedte als voor het w5k vereist,en ter diepte 
van 9 voeten en 2-1 duimen onder deuswater van het Vogtelerverlaat.het. 
verlaat moet lans zijn een londert en zeventig voeten in totaal.Voor de fun-
dering moeten 400 heipalen worden ingeheid volgens vooreschreven lengte en 
dikte.Tenslote nog art.16: nog zal worden geleverd en gelegd een draai-
vonden (grenen) lang 30 voeten,zwaar op het dikke eind 8 duimen en op het 
ligte 3 duimen;breed 20 duimen,op een grenen prop te draaijen;aan de ene 
zijde ter lengte van 7 voeten boven de sluis een leuning te maken van 2 3 
duims grenen rib met 5 mantjes  (15)  van gelijke zwaarte als de leuning met be-
kwame pennen 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 matjes een 
grenen steckiatte te leveren,over deselve heen kepen en aan ieder mantje 
vast te maken met 2 taaije dekspijkers .Na artikelen over het uitnemen van de 
kistdammen volgen dan nog een 5-tal artikelen met Generale Conditiën om te 
eindigen met in fraaie letters geschreven 'In Margine stond: Dit Bestek is 
geannexeerd aan het Proces Verbaal van Besteeding van dit werk in dato den 
een en dertigsten Augustus achttien hondert en achttien.Gorred"1 T den 31 
Augustus 1818" was getekend: T.N0Lycklama â Nijeholt,S.A.Bijlsma,KP.Huixinga, 
E,van Leeuwen,Bde Vos,D.Suningar,notari. 
Helemaal onderaan staat de volgende 'kwitantie't: 
(zie foto-koie op volgende blad: 



j 

1 2. 

Het 7d.e Vei'1aat,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 gn brug,maar alleen een draaivonder.Zulks natuurlijk voor 
de sluiswachter en de turfschippers.Dat is niet z6 verwonderlijk als het lijkt, 
want men moet goed bedenken,dat er v66r 1820 langs de vaart geen weg liep en 
er stonden nog geen woningen en verkeer van Appelsche met de buitenwereld 
was er alleen langs de grote verbindingsweg van Hooch-Appelsehe (nu Boere-
streek) naar de Vogtel.Toen deze verkeersweg door de Compagrionsvaart werd 
doorgesneden,hoe werd toen de verbinding weer hersteld? In het vorige hoofd-
stuk hebben we gezien,dat één van de voorwatrden,die de Appelseher "Eijgena-
ren" stelden aan de Compagnons was: Fiapbruggen te maken waar hoofdwegen wer-
den doorgegraven,en dus mag worden verondersteld,dat zulks hier ook is ge-
beurd.Maar wr kwam die brug te liggen?kan die vraag kan nog een tweede ge-
koppeld. worden: Waar precies liep die weg naar de Vogtel,voordat de vaart ge-
graven werd? De Jong (16) heeft daarvan indertijd alleen maar een schetskaar-
je gegeven van de situatie,waaruit wel veel fantasie,maar weinig realiteits-
zin spreekt , en merkt daarbij op.-.."  bij 8 loopt de weg naar de Fochtel en Weper 
en dit is nar alle waarschijnlijkheid (?) de grote verbindingsweg geweest met 
de oude nederzetting Weper(en);het is de oudste vn de hier behandelde wegen 
en het is deze weg geweest,d.ie aansluiting gaf aan de grote han.elsweg,die 
van Staveren de binnenlanden in gelopen moet hebben.."  Zonder- verder eomen-
taar stel ik alleen vast,dat op het bedoelde schetskaartje niet te zien is, 
waar die plaats bij (8) nu wel precies lag.Het lijkt mij daarom beter om uit te 
gaan van enkele vaststaande gegevens,zoals de in het vorige hoofdstuk meege-
declde feiten betreffende het graven van de Compagnonsvaart,de sluis en d 
(niet gebouwde) . brug daarbij ,de oudste kadasterkaarten van 1.830  (die De 
Jrmg toch ook heeft gekend),en de huidige situatie. 



Het hierbij afgedrukte kaartje (afb.5) is een kopie van een gedeelte van de 
oudste kadasterkaart van Arpe1seha (de z.g.niinuutpians) rondom het Stokers-
verlaal,kadastrale gemeente I.kkina,ten noorden van de vaxt Sectie Den 
ten zuiden Sectie C. Het kaartje spreekt,dunkt rnij,voor ziohzelf.De oude 
Vogtelerweg heb ik niet een stippellijn (P-E-n-) aarigegeven.De brug B.-G lag 
op de plaats,waar tot in de twintiger jaren dezer eeuw een voetpad vn de 
Willemstad uitkwam op de weg langs de Vaart,tussen de kad is:60en 
51angs de afwateringssloot,in mijn jeugá alleen naar "de strooisloot" e-
noemd.Op die nummers staan nu resD. Vaart Nz 14 en 15). 
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In 180 stonden in deze omgeving alleen nog maaz huizen op dik kadaster-
nummers 262 (de oude boerderij van Jan G.ortsr,nu van Van Zanden),Lo.263 ( 
de s1uiswachteswoning) en aan de andere kant van de sluis op 1N0.486  een 
dubbele arbeiderswoning (nou ja, woning?) van een vroeger veel in Appel-
scha voorkomend type, in mijn jeugd bekend als 9eegenda1" (van Stelling-
werfs "leeg" ed.laag),o genoemd,orndat door diverse ophogingen van de 
vaaitswal - eerst voor de zandwg langs de vaart,toer± voor de eerste ver-
harde weg,daarna voor de trmbaan,en later nog eens voor de gesfalteer-
de en verbrede weg - een flink eind beneden het straatniveau was komen te 
liggen. 
Pet enige huis,dat in 1830 nog te vinden was v66r de bocht in de vaart, 
stond op kadJo.28 (niet meer op het kaartje zichtbaar).Daarop heeft later 
de eerste van de familie Reinders een boerderijtje gebouwd,waar zijn zoon 
Auke hendriks 12 einders tot zijn dood in 1929 heeft gewoond.Het huis,dat er 
nu nog staat (Vaart NZ No.36) is een vi de oudste huizen van Appelscha. 

Het is iiiij helaas niet mogelijk gebleken vast te stellen,wanneer die z.g. 
"flapbrug" is vervangen door een draaibrug over het sluishoofd,omdat ge-
gevens daarover ontbreken in het meergenoemde Archief van de Compagnons 
(2) en ook in het archief van de Provinciale Waterstaat van Priesland. 
De Directie van deze Pev.Watertaat was echter zo vriendelijk mij een 
foto-kopie te verstrekken van de bestekstekening voor de vernieuwing van 
het Stokersverlaat in ca.1890.Daaruit  blijkt,dat er reeds op de oude sluis 
een draaibrug lag over het bovenofd,naar er is niets bekend omtrent de 
bouw daarvan.Uit een geheel andere bron meen ik echter te moen afleiden, 
dat die flapbrug er in ieder geval nog lag in 1841.In dat jax vond er 
namelijk een veiling van onroerend goed plaats in Appelscha,die betrof wat 
werd omschreven als "het "keuterijtje't iret huizinge en schuur,Kadastraal 
bekend Gemeente Makkinga,Sectie D.Nrs.59 t/m 63,staande en gelegen "1D 1  
de Brug"te Appelscha.(zie kaartje op Afb.5),Iiet  geveilde werd gekocht 
door Anne Hendriks Zwart,vienbaas en winkelier,de vader van mijn grootmoe-
de.-.Na de dood van het echtpaar Zwart,kwazn het huis met een deel van het-
erachter gelegen weiland,aan mijn grootvader,darna van mijn vader,en zo 
werd het het geboortehuis van mij en mijn broers en zusters.In 1901 werd er 
achter het huis een molen gebouwd (de oude 	op de Balt was in 1899 
afgebroken),die er tot 1914  heeft gestaan.Nu is net oude huis geheel door 
een nieuw vervangen,maar nog altijd woont er een Mulder in: mijn neef 
.einder. 
LTa deze afdwaling terug naar de brug: uit de omschrijving van het te veilen 
goed "bij de Brug" mag m.-J. worden afgeleid,dat de brug toen,in 184l,nog 
tegenover het perceel kadar.60 1a,want als er toen al een brug over 
het sluishoofd had gelegen,dan zou deze omschrijving niet meer gebruikt 
zijn. 
In het volgende en laatste hoofdstuk wil ik dan nog enkele van de eerste 
bewoners van de omgeving vtn het Stokersverlaat onder de loep nemen. 

H'ofdstuk 1V: 

De SOIS van het Stokersverlaat 
en enige anderen. 

In het al meermalen aangehaalde werk van Dr.00sterwijk (4) noemt deze 
schrijver als de eerste kopers van percelen veen in 1827: Freerk S. Ooster-
baan,Wobbe Sjôerds Hogeveen,Gerrit Jeens Stoker,Beent en Jelle Jelmers 
de Groot,Fckke Preerks Landmeter,Lolke Ybes Veenstz'a,Wytze A.van der 
Sluis,Hillebrand }iartholt en Jacob de Jorg. '1En",zo voegt hij daar nog 
aan toe:".. .in de volgende jaren komen er nieuwe bij.Deze zijn: Jan Ales 
van der Sluis (1829),Lieuwc Oldersma (1831),Harm Zandstra (1838),H.I. 
Reinders (1840)Vondeling  Vondeling c.s.(1846)". Dit lijstje roept een aAntal 
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vragen op,zoals: Wie waren die c.s. bij Adam Vondeling? Waar kwnen al deze 
lieden vzdaan?Betekent dat jaartal achter de laatste vijf nanieri,dat deze 
veenbazen zich in dat jaar in Appelscha hebben geveztigd?b,  dan: hoe konit 
het,dat in deze opsomming de namen Van den Bosch en Zwart ontbreken,terwijl 
d_-!-e toen ook al vroeg hier gevestigd waren en ook een niet onbelangrijke 
rOl hebben gespeeld in de vervening van het Aprelseher hoogveen. 
Ik heb een aantal van deze families eens wat naukeuriger bekeken en van en-
kele een vrij volledige genealogie opgesteld,aar het is uiteraard niet moge-
l:jk die in dit tijdschrift te publieeren,en ik zal mij dus hier beperken tot 
e:ilcele die in mindere of meerdere mate met het Stokersverlat te maken heb-
ban gehad - of nog hebben,en verder wijzen op een vrij groot aantal verbin-
dingen die er tussen deze families zijn ontstaan door huwelijken.(11) 

Uit mijn onderzoek is gebleken,dat van de door Oosterwijk genoemde veenba-
zn in 1827 twee reeds in de gemeente Ooststellingwerf woonden,n.l. 11111e-
brand Harmens Hartholt,die in Donkerbroek woonde,en daar in een scheidings-
akte houtkoopman wordt genoend,en Hendrik Jan iteinders (de I. bij Oosterwijk 
is een vergissing),die in Haulerwijk woonde.Zijn ouders waren Jan Jans Rein-
ders,geboren 1755,overleden te Haule 3 juni 1821,van beroep sehipper,en 
Bontje Andries,goboren 1769  en overlecien,00k te Haule 19 naart 188. 
Hendrik Jans was 6n van de 9 kinderen van dit echtpaar - de jongste.Eén 
van zijn oudere broers was Klaas Jans Reinders,geboren te Drachten 1794 
die gehuwd was met Grietje Aukes de Boer,geboren te Haulerwijk onder de 
Eaule 1794.Hun  dochter Martje Klazes Reinders was gehuwd met Adam Vonde-
].ing.Op deze familie kom ik later nog terug. 
Wobbe Sjoerds Hoogeveen,die in G-orredijk woonde,had,voor zover ik heb kannen 

nagaan geen enkele familierelatie met de Hoogeveens,die al lang vo61827 
in Appelsche woonden. Pokke Landmeter woonde in Terwispel,maar alle anderen, 
ook Zwart en Van den Bosch,kwamen uit Opsterland: Stoker,Van den Bosch en 
.e beide De Groot's uit Kortezwaag,Jan Ales van der Sluis uit Heinrik en 
rtze Ales van der S1uis,eenstra en Zwart uit Wijnjeterp.Vondeling,die zo-

als we later nog zullen zien,00k uit Wijnjeterp afkomstig was,is vermoedelijk 
via Haulerwijk naar Appelscha gekomen omstreeks 1846.Hij  is namelijk getrouwd 
net Martje Klazes Reinders,een broer van de genoemde Hendrik Jans,die in 
Haulerwijk is gebleven.In Appelscha vestigde Vondeling zich op bLet perceel 
kad.nr.51,vlak naast zijn oudste pleegbroer,Anne Hendriks Zwart,die kad.nr. 
r19 t/m 63 bezat. (zie kadasterkaartje op Afb.5). 
])e oudste Van der Slui;s in Appelcha genoemd was de bekemde Alle WytzeSvan 
Ier Sluis,die van 1812 tot 1832 Ontvanger van de Heeren Compagnons in Ap-
:?elSCha is geweest (z6 wordt hij genoemd in de Inventaris van het Archief 
2),maar Oosterwijk spreekt van Opzichter,terwijl uit da "kwitantie" d--', a ik 

als Afb.4 heb afgebeeld,blijkt,dat de aannemers van de sluiswerken in 1819 
:aem noemden "Compagnonsbaas").Het lijkt mij twijfelschtig,dat deze reeds in 
Appelscha gewoond zou hebben,in een tijd,dat er nog geen Appelscha was - v66r 
L820 - of nog geen van de veenbazen hier woonde - v&$r 1832.Rt is hier ver-
moedelijk een vergissing in het spel: de Alle Wytzes,die het kerkorgel aan 
.e nieuwe N.H.kerk van Appelscha schonk,en dat volgens Popping (20) werd 
geplaatst in 1900,moet een kleinzoon van hem zijn geweest.Deze laatste zal 
ook degene zijn,naar wie de tegenwoordige Alle Wytzesstraat is genoemd. 

Het lijkt me niet meer dan passend om nu te beginnen met de familie die haar 
naaii heeft gegeven aan het Stokersverlaat: 
De familie Stoker. 
Als eerste van deze familie wordt in Kortezwaag genoemd Jeen Cornolic ,waar-
van niet veel verder bekend is dan dat hij gehuwd was met 2oke1tje Egberts. 
Hun zoon Gerrit Jeens Stoker werd in 1788 te KortezwEag geboren en hij over-
leed in Appelscha op fl 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. 
Het echtpaar had 3 zoons: Jeen,Hans en Jan,allen nog geboren in Kortezwaag 
(reep. in 1815,1817 en 1820).Het gezin is tussen 1827 en 1832 naar Appelscha 
gekomen en heeft zich gevestigd even ten oosten van het 7de Verlaat,dat later 
naar deze Gerrit Jeens het Stokersverlaat werd genoemd.Op diezelfde plaats 
staat nu nog de boerderij van een nazaat van deze fainilie,d.i. Vaart N.Z.No. 
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 Pieter Jans Nul-
der.Ze waren beide namelijk getrouwd met een dochter van Anne Hendriks Zwart. 
Stoker was molenaar op de molen die vroeger heeft gestaan op de hoek van de 
Fochtelerweg en de Vaart,en zijn bakkerij was gevestigd in het huis dat stond 
op de plaats waar nu Vaart N.Z. NO-17  staat,en daar heeft hij ook gewoond. 
Na het huwelijk  van zijn dochter Antje met Hiinke Bult,heot hij het huis ernaast 
(No.16) laten bouwen.Het gezin Bult is later verhuisd naar Langedijke,maar 
er is nog lang een bakkerij in het oude huis geweest.Bij afbraak eige tijd ge-
leden was de oven nog aanwezig. 
De tweede zoon Gerrit Jeens Stoker,geboren 1 januari 1849  te Appelscha,was 
gehuwd niet Albertje Theunis Hoogeveen,en de 3 zoons uit dit huweljk,Theu.nis, 
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 sluistt.Zijn zoon Ybele volgde hem op,en toen 
de oude zaak aan het moderne verkeer moest worden geof±erd,vestigde deze 
een nieuwe bakkerij aan de Van Emstweg ("de Marsschentt). 

Hans Gerrits Stoker,geboren te Kortezwaag op 20 mei 1817,was  gehuwd met 
Hendrikje Hanzes Hartins,afkomstig uit Boyl.Hij woonde op de oude plaats 
en overleed op 1 december 1895.Uit  de naam Hans,zowel in Stokers familie,als 
in die van Hendrikje Hartmans,ziet men gemakkelijk hoe het veel voorkomende 
Hans Hanes in deze familie kon ontstaan.Hun twee zoons Gerrit Hanzes en 
Hans Hanzes trouwden beide met een dochter van Hendrik Jans Reinders,resp. 
met Wytske en Annigje Hendriks Reinders. Gerrit Hanzes en WytzkReinders 
woonden op de boerderij bij het Bovenste Verlaat (Nu Vaart N.Z. No.104).Ze 
hadden geen zoon,maar wel 6 dochtersmwaarvan er ook weer twee trouwden met 
twee broers Hoppers uit Nieuw-Buinen.Na zijn overlijden  woonde de weduwe op 
O.e 	d 0bcrderj gebotwde "villa",waarin nu een winkel is gevestigd 
Vart 1Z :Îo : 103) . Hans Hanzes 1 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 - wocnt,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-Hij  is het, 
wiens naam voorkomt op de gevelsteen van de in 1869 gebouwde N.H.kerk als 

L (18) 	 één van de 5 kerkvoogdenHij 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 49 blz.37/38),en zij waren de eerste bewoners van het huis Vaart N.Z. 
No.18,met de merkwaardige Soendanese naam "Tjioemboeloeit" en het jaartal 
1857.Des te merkwaardiger,omd.at uit mijn onderzoek is gebleken,dat het huis 
niet in 1857 is gebouwd,maar in of omtrent 1867 en dat de steen niets met 
die bouw te maken heeft0Hij werd in de muur gemetseld,nadat de door brand 
verwoeste schuur in 1878  weer werd opgebouwd.De steen was op een veiling 
van een afbraak in Smilde geocht 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 ffemrik(19).Omdat in deze fa- 
milie de namen Anne en Hendrik,00k gecombineerd,veelvuldig voorkomen,zal ik 
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ze van het begin af nummeren met I,II,enz. 
We moeten dus terug naar llemiik terug en vinden daar als eerste 
Anne Hendriks I,geboren ± 1745,gehuwd. met Wypkje Clazes.Het was deze eerste 
Anne iendriks,die in 1812 verklaarde als familienaam aan te nemen de naam 
Swart.(Deze spelling is in het narnenregister zéé r duicieliji,zodat het eigen-
lijk veel vreemder is,dat or gér. na,alle kineren,kleinkinderen en achter-
kleinkinderen (op Mn na) de naam met een Z schreven. Die ene uitzondering 
is de in A.peischa geboren Hendrik Anues II,die in het overljdnsregis-
ter van Ooststellingwerf als Swart staat in'eschreven.Dit zal wel verklaren 
waarom tot op de huidige dag zijn nakomelingen ook hun naam met S schrijven). 
Hij gaf daarbij tevens opdat hij 6 kinderen (3 zoons en 3 dochters) en 3 klein-
kinderen had. (2 kleinzoons en 1 kleindochter). 
De oudste zoon was Hendrik Annes I,geboren in de Hemrik op 25 november 1876 . 
Hij was van beroep veenbaas en is overleden in Wijnjeterp op 25 januari 1846 . 
Op 16 mei 1802 was hij getrouwd met Hendrikje Hendriks Leffering,geboren 
8 ±ebruari 1780 te Nieuwehorne.Zij overleed te Wijnjeterp op 16 december 1857. 
Hendrik Armes 1 en Hendrikje Hendriks hadden 4 kinderen,waarvan 3 zoons en 1 
dochter.De 3 zoons waren: Anne Hendriks II,Hendrik Hendriks 1 en Klaas Hen-
driks,die v66r 1812 overleed. 
In dit gezin van Hendrik Annes Zwart 1 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 Grietrnan 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. (jo') 
Anne Hendriks II werd,zoals we hebben gezien,op 19 maart 1803 te Heinrik ge-
boren.Hij trouwde nog in Wijnjeterp in mei 1832  met Johanna (Janke) Hylkes 
Bakker,geboren te Ureterp,22 oktober 1811.Hun 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 hij veenbaas en winkelier was tot aan het eind van zijn leven.Het is dan 
ook onbegrjpelijk,dat Oosterwijk hem niet heeft genoemd bij de eerste verveners 
in Appelscha. 
Arme Hendriks II en Johanna Hylkes hadden een groot gezin van 5 dochters en 
3 zoons.Van de dochters heb ik reeds genoemd Grietje Auues,die met Pieter 
Jeens Stoker was getrouwd.Hiltje Annes was mijn grootmoeder,echtgenote van 
mijn grootvader Jan Pieters Nulder.Hendrikje Annes was getrouwd met een 
broer van hem:Jacob Pieters Mulder. 
De oudste zoon was Hendrik Annes II,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.Zwart.Na zijn 	lijk 
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 Swart heeft,en dat zal 
wel de verklaring zijn van het merbïaardige verschijnsel,dat al zijn mannelijke 
nakomelingen hun familienaam op die manier schrijven. 
De enige nu nog levende mannelijke nakomelingen van Hendrik Annes 1 die nu 

noginÂpelscha wonen,zijn de kleinkinderen van. Klaas Annes Zwart 1, 
geboren 4  juni  1852  en getrouwd met Antje Jans van der IvIolen.Hij overleed op 
10 februari 1896  en sindsdien was zijn weduwe (onze Aimemeuj) de eigenares 
van het café Zwart bij de brug .Zij overleed in 1936.Het café is nu bekend 
als het Ca"Hulst.Zijn kleini'inderen,Klaas Annes Zwart II en LJTan Airnc 
III wonen nu nog in Appelscha. ( 

De geschiedenis van de familie Zwart in Appelscha is daarmee nog lang niet 
uît,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 



slechts enkele namen vermelden.De rest moet blijven liggen tot er een voledi-
ge genealogie kan worden samengesteld. 

Ik breng dan allereerst in herinnering,dat Hendrik Annes Zwart 1 en Hen-
dkje Hendriks Leffering in de Heirrik nog een tweede zoon Hendrik Hendriks 
I"hadden,geboren in 1807.Deze was getrouwd niet Aaltje Bastiaans Aardema.Zij 
verhuisden niet naar Appelscha,inaar vestigden zich in Siegerswoude.Daar wer-
den hun 3 zoons geboren,waarvan er twee later ook naar Appelscha gingen,ter-
wijl de derde Bastiaan Hendriks Zwart 1 in Siegerswoude bleef.Hij stierf kin-
derloos,maar we zullen later in Appelscha toch een Bastiaan Hendriks Zwart II 
vinden,die naar hem werd genoemd. 
De oudste zoon,Hendrik Hendriks Zwart II,geboren te Siegerswoude in 182, 
trouwde in 1864 niet Anna van den Bosch,geboren in Kortezwaag in 1844,doch-
ter van Freerk Jacobs van den Bosch en Jeltje Ottes Obtema (in Appelscha 
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 
staat hij vermeld als tllogementhouderfl.Hij  moet gewoond. hebben aan de noon4ijde 
van de Vaart,ongeveer tegenover het huis,waar nu de ange gevestigd is. 
Zijn oudste zoon,eveneens Hendrik Hendriks,dus III,îas ook getrouwd niet een 
dochter uit de familie Van den Bosch,namelijk met Grietje,dochter van Jacob 

reerks 	 van den Bosch en Antje Jans Stoker. 
Deze derde Hendrik Hendriks is uit Appelscha vertrokken naar Dalen.(Daar 
werd een vierde Hendrik Hendriks geboren,maar die laten we verder buiten be-
schouwing). 
De andere twee zoons van Hendrik Hendriks II bleven in Appelscha.Freerk 
Hendriks Zwart ,geboren 1874,overleden 1955 was indertijd eigenaar van het 
Compagnonshotel.Vn zijn zoons woont alleen nog de jongste,Hendrik Zwart 
in Appelscha.,-,--,-,ij is de tegenwoordige Wethouder van Ooststellingwerf.Van zijn-
dochters alleen de ergeburgeres van Ooststellingwerf:mevr.A.Eisinga-Zwart. 
De derde zoon van Hendrik Hendriks II was Jacob Hendriks Zwart,geboren in 
1887 te Appelscha en overleden in 1967 te Oosterwolde.Hij was o.a. burgemees-
ter van de gemeente Winkel.Van hem wonen geen nakomelingen meer in Appel-
scha.Een daarvan,weer Hendrik Hendriks genoenid,is thans burgemeester van 
Woudenb erg. 

Tenslotte kom ik dan nog aan de tweede zoon van Hendrik Hendriks 1 en 
Aaltje Bastiaans Aardema;66k 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 Abraham Dijkstra van Oosterwolde.Hun enige zoon, 
Hendrik Annes Zwart IV,werd geboren te Appelscha in 1880;hij 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 van hun zoons Anne Hendriks Zwart IV,geboren in 1901 en Bastiaan Hen-
driks Zwart II,geboren in 1915 wonen nog in Appelscha,terwijl een dochter 
Jannesje 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 maar van af,omdat ik bang ben,dat het 
verhaal wat erg eentonig zou worden.ik laat het dus hier maar bij met alleen 
nog de opinerking,dat er vooral met dochters uit de familie Reinders veel 
banden zijn gelegd tussen de groep veenbazen van Apelscha,die dus niet alleen 
maar door hun z.g. Lawe.5j-Contract (zie bij Ooaterwijk (4) blz.28 e.v.) nauw 
met elkaar verbonden waren. 
Als werkelijk  allerlaatste nog een opmerkelijk verschijnsel: Als men de ves-

tiging van deze veenbazen in Appelscha beziet,dan blijkt het,dat de meeste 
van hen zich eerst hebben gevestigd aan de noordzijde van de Vaart.En dat is 
niet alleen opnierkelijk,omdat er langs die kant pas zeer laat een weg werd. 
aangelegd -in mijn jeugd was het voor het grootste gedeelte van het jaar 
weinig meer dan een modderpoel - maar 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 - maar mijn geheugen laat mij hier in de 
steek - de brug over èe eerste wijk is van nog later datim.Er zijn natuurlijk 
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wei een aantal redenen te bedenken,waarom men er de voorkeur aan gaf om 
aan de noordzaijde van de Vaart te gaan wonen.Bijvoorbeeld: a)na het graven 
van de Vaart midden door het dorpsgebied van het oude Appelsche,was alle . 
grond aan de noordzijde eigendom van de Heeren Compagnons,behalve een smalle 
strook aan weerszijden van de oude Vogtelerweg,De eigendom van de boeren in 
Hooch Appelsche (de latere Boerestreek) liep tot aan de vaartswal.Dus 
moesten de veerføazen wel daar gaan wonen,waar 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.Daar 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 wijk;dar was zeker. tot 1925 alleen maar een smalle draai. 
En ZO Zijn ze dâr terecht gekomen: eerst Stoker ten oosten en Zwart ten 
westen van de sluis,later Vondeling en Van den Bosch daar tussen in,vervol-
gens naar het oosten Reinders,Hoogeveen en nog een Reindes (nu: de Panne-
koekenboerderij van Kies en de 'villa' ernaast van Van Zanden) ,dan Van der 
Sluis tegenover de oude Lagere School) en nog een Zwart.&i dat alles tus-
sen de oude Vogtelerweg en de ierste Wijk,met,als een herinnering aan de 
allereerste tijcien,hiei' en daar er tussenin een arheidershuisje,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-
stra,Jongsma en nog een Stoker een plaatsje.Eerst veel later,toe er ook 
aan de overzijde van de Vaart grond beschikbaar kzam,verschenen er ook dr 
een Zwart (Compagionshotel),Van den Bosch (Diligentia),Boukema (Rartholt), 
Zwart (nu de Mange),Landmeter,Reitsma (naast de O.L.School,waar nu nog een 
nazaat van deze familie woont), Van der Sluis (nu Mulders Ieubelzaak), 
Vervolgens,om ook eens iets anders te constateren,nog v66r de Smidslaene, 
een klein boerderjtje,dat er reeds in 1840 stond,eigendom van Lammert Lef-
fets Oosterloo,in huur bij zijn schoonzoon Kronikamp;nadat hij stil was gaan 
leven na de dood van zijn echtgenote,ging hij daar zelf bij inwonen.Het huis 
is nu onherkenbaar verbouwd,rnaar er heeft toch nog lang een Oosterloo ge-
woond (naast de VIVO-winkel).Het hele stuk vanaf de Smidslaene tot aan het 
Stokersverlaat,was weiland,totdat Stoker er een "villa" bouwde (dat is nu 
het pension van de heer Jongsma).Op de plaats waar nu de Slagerswinkel is 
stond het oude huis van Hoogenberg,de beurtvaarder op Assen.Oosterwijk (4) 
laat iemand een verhaal vertellen over de ttsniklet?  van Apelscha,maark' 

niet,dat er in die tijd twee van zulke ondernemingen" ware 	, t, 
i'k kan uit eigen ervaring vertellen over de grote belevenis,die een 

eerste reis naar Assen met "de snikkel' 	was En hoe klinkt mij nog in 
het oor het blazen op de hoorn van de snikkejager,als hij de sluis naderde. 
Wij plachten dan het beroemde lied te zingen van: Griet (dat was zijn vrouw) 
heb je de koffie klaar,Hoogenberg komt er aant 
Vlak naast Hoogenberg stônd dan het vroeger reeds genoemde tlLeegendalt!, en  

.' 	daarnaast heeft tot voor enige jaren een klein huisje gestaan met zulke 
mooie geglazuurde dakaimen;daar woonde oo1çéen Vondelingtjvan wie er nu 
nog nakomelingen in Appelscha wonen.i,omde rij te sluiten,dan vlak bij 
de sluis Zwart.later Café Zwart (nu van/de heer Hulst). 
De grootheid van de vroegere "bazen" /1:s vrijwel verdwerLen:van al de genoemden 
heeft alleen Stoker nog zijn boerderij op de oude ttplaats;Reitsma  woont nog 
wel op dezelfde plek in het oude.huis,maar zijn land daarbij is al door de 
zich steeds uitbreidende bebouwing opgeslokt.Sic transit gloria..... 

8888888 	-.----- 
/ 
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Noten. 

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

2. Dr.J.Visser: Inventaris van liet Archief der OpsterlaMse Veencompagnie 
(Leeuwarden, 1957 

3. G.p.Mtüde Appelsche; It Beaicen,39ste  jiergong,ïryske Âkadenr,-,Ljouwert 
1977;flldrige 1,r.22. 

4.Dr,T.H.Oosterwijlc Notities bij de Geschiedenis van de Ooetstellingwerfse 
Dorpen (Uitg.Cultaiaad OoststelLLngworf, Oostertiolde,1977) 

5, Rijksarchief St Drente,Assen 
6.ACte,in Archief Prov.Waterstactt Friesland 
7.Tjaard. en Marcus van Helona;broers,beide zoons van Nrjicolaas van ielovs 

(ram wie de Helomavwrt in Weststel]ang'werf is gonoemd).Zij hadden 
velerlei functies in het openbare leven en waren, evenals hun va-
der,vervenera. Hun bezittingen in Ooststellingworf waren afkom-
stig uit de erfenis van Anna Prankena. (Zie ook mijn: Van Terwisga 
Tot W±llinge Prins,blz.83/34) 

8. L(udolf)J(ohaat) Wilhinge,van Oldeberkoop,was gehuwd met Johanna Geziene 
liubbelink, erfgename van de meeste Terwisga-bezittingen in Oost-
stellingverf, 

9.L.Meekhof. Het is mij niet duideltk geworden,wie deze Bijsitter H.Meekhoff 
is geweezt.Ik vond alleen in de floreenreginters van Oldeber-
koop,dat in 1698  de eigenaar van hoeve No.32 was de Bijsitter 
ilauck Meekhoff,In 1728 was dat de secretaris G(erardus) )leekhoff, 
hetgeen niet helemal overeenkomt met de mededeling van Popping 
in zijn Geschiedenis van Oostotellingwerf gendef Oosterwold.e 1903 ) 
dat van 1723-1765 Johannes Meekhoff Secretaris van 0oststelling-
terf was .Verder vond ik nog in Weesboek Ooststejlingwerf,dat in 
1753 Willem Moekhoff,aad-1uiteneat,'n van de curatoren was 
over de weeskinderen van A.Hubbelink,01.deberkoop. En tenslotte 
nog dit; in 1313 waren rybIlla Geertruida Lewe en Sikko van 
Boekholt, "de erven Meekhoff" ,voor 1/3 part eigenais van de 
hoeve Nr.2 in Appelsche. 
Duidelijk is in ieder geval wel,dat deze familie behoorde tot de 
groep niet-inwoncnde eigenaars en,ofschoon zij in Appelsche niet 
zoveel bezittingen hadden,was zij blijkbaar toch belangrijk ge-
noeg om later har naam te geven aan Mn van de boerderijen 
van de Compagnons aan de J.Â.Lycklamavaert: "Mwwkhoffsvemi". 

10. G.: :ulder: Groot-g;?ondbezit in Stelling werf Oosteynde in de 17de  en lBde 
Eeuw(Driez.B]4.1972/1,b1z. 23-28 en 1972/4,blz.186) 

11, In 1818 zijn deze hoeven rep. 40,34,40  en 40 pondensat groot.Hoe groot 
hot eigendon was van somrigen 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 ro.9. 
hie ook noot 391.c. blz,149/153) 

12. Bronnen: Proclamatie,Recesh., er. Weesboeken van Stellingwez'f Oosteinde 
van ± 1604-16509 en de floreenregisters van Appelsche van 
1640-1778.(uijkscrchief in Priezland) 

15.IIet is een obbegrijpcljke redcctie in het f1o3beenregiter van 1640,als 
daar staat: ]Erbenaars van No. 24 (de State Terwische) de Weduwe 
van Wilt Hendriks met haar kinderen en de frfgenamen van Hen-
drik Wiltinge,als men bedenkt,dat deze averleten Wilt Hendrddcc 
zijn zoon was 01k heb er daarom het woord "andere" tussen gevoegd, 
maar kun er niet voor insta-n,dtt dit de juiste oplossing is. 

14. Deze Tinco Martinus Lycklama t Nijeholt was van 1788-1790 grietman van 
Stellingwerf OosteiMe,darna van Jtingeradee1. 
De "Besteeding" vond plaats op 31 augustus 1818, 1 3 middag 01fl 12 
uur ten huize van Baltus de Vos Caf4 in Beetsterzwaag,die ook 
ree ondertekende. 

15. Een 1'atJ2! 
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16. W.de Jong: Appelsche (Pr,rske Plaknarnmen,N0.Z,19570blz.60) 
17. Huwelijken tussen kinderen van veenbazen kwamen zeer veel voor.Zonder 

op volledigheid aanspraak te maken noem ik hier: de huwelijken van deze 
twee broers Stoker met twee zusters Reinders; Adam Vondeling met Mafle 
Klazen Reinder.s;Arent Alles van der Sluis met Margje Hendrïs Reînders; 
Meindert Boukema net Bontje Hendriks Reinders;Alle Wytzes van der 
Sluis met Jeltje Zvart;Pieter Jeens Stoker met Grietje Mines Zwart; 
Abele Reitama met flizabeth flazes Zwart; ondrfl flondriks Zwart III met 
rietje van den Bosch;ISeokF1tevbs van den Bosch met Antje Jans Stoker. 

13.De andere 4 waren; Ype P.Eetsma,Adazn Vondeli.ig,fleter S.Schaaf en 1[en- 
drik A(nnes) Zwart.De maan Schaaf is in Apelacha niet meer bekend, 
rnasr mijn tijdgenoten zullen zich ongetwijfeld hun onderwijzer in de 
5de klas herinneren; Bonus Pos..Deze Was gehuwd met een kleindochter 
van Meter Sebasi': Johanna Prederica Wilkielmina Bru.insns. 
De zesde veenbaas,die bij deze nieuwbouw dicht betrokken was,was de 
schemlier van het orgel: Ule tytzes van der Sluis. 

19.Op zijn grafterk in Appelsoha wordt als geboortedatum verneld: L9 naart 
183,naar dat is een vergissing.IIet Doopregister van ilemrik zegt; 
".... den 24 april 1803 gedoopt een zoon van Hendrik Mines en Hendrik-
je Hendriks,egteiedenin de }lèmrik geboren den 19 den Naart 1803,en 
is genaemt ne." 

20. Man Vondeling is vermoedelijk niet tegelUk met Anne liendriks Zwart, 
zijn pleegbroer,naar Appelscha gekomen.iij was toen nog maar een jaar of 
14.liet ligt voor de hand ten te nemen,dat hij via Haulerwijk is gegaan 
gezien het feit,dat hij is gehuwd met Hartje Klazea aeind.ers,dochter 
van Klaas Jans teiMers ,die in Iaulerwijk is gebleven.Ook wijst  daarop 
het door Oosterwijk (4)  achter Vondelirigs naam vermelde jaartal 1846 
als eerste jaar van veenaankoop door Vondeling. 





Hoofdstuk fl1: 

Het Stokersverlaat in Appelscha. 

In hoofdstuk 1 heb Ik verteld hoe de Opsterlandse E p.saj .o.nnt.x 
Veencompagnie met het graven van de Compagnonsvaart omstreeks 1790 de Ijc 
- tussen Wijnjeterp en I)onkerbroek - hadden bereikt.Tengevolge van a11er1e-
standigheden lag het werk geruime tijd stil,en pas in 1814 begon men de na 
verder door te graven.In 1815 bereikte men Nanninga en In 1816 Oosterwolte 
In 1817 Appelsciia.Dat alles kan men lezen bij Visser (2).Bij Oosterwijk (4) t 
den we nog,dat in 1817 de Vaart van Venekoten (onder Oosterwolde) naar Appe 
scha werd doorgetrokken en zo successievelijk verder tot in 1847  de grens me; 
Smilde (locaal nog altijd -de Scheid") werd bereikt.In 1816 werd het Ode Ver-
laat (de Fochtelersluis) gebouwd,in 1817 het 7de en in 1820 het Bate of Bovt 
ste Verlaat. Tot zover dan Oostenrijk. 
Toen ik een onderzoek instelde om er achter te komen,wanneer er een brug over 
de sluis (bij het Stokersverlaat) gelegd is,bleek al heel gauw uit de Inven-
taris van het Archief (2) ,dat er onder NO-597  een stuk moest zijn,dat meer in-
formatie zou kunnen verscbaffen.Het was getiteld: "Condities van Aanbesteding 
van een nieuwe sluis bij  Appelscba.1818." Voor mij ligt nu een foto-kopie van 
dat stuk,dat bestaat uit een Expeditie onder No.689d.d. 31 auguâtus 1818 J—z 
door notaris Mr.Dominicus Suringar te Eeetsterzwaag,waaruit b1kt,dat op 23 
juni 1818 voor hem is verschenen Jonkheer Tinco Martinus Lijoklama ft Njjeholt, 
lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal,wonende te Oldeboorn (14)  ,die ver-
klaarde voornemens te zijn namens de Heeren Compagnons ten overstaan van deze 
notaris over te gaan tot de "Besteeding van het bouwen van een nieuw houten 
unus(cursiv. van mjj.M) In de vaart bij Appelscha.De vOozMa:rden worden tot 
in de kleinste details beschreven,maar ik noem er slechts deze: "De betaling 
van dit werk zal geschieden in twee termijnen;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 goedgekeurd." at ook; "het werk moet 
finaal zijn afgedaan vddr den eersten September van het jaar een duisent acht 
hondert en negentien." Daaruit was dus duid4jjk,dat het door Oosterwijk opge-
goten jaartal 1817 niet juist is • Na voorlezing van de voorwaarden is overge-
gaan tot de vocriezing van het Bestek van het werk,dat in zijn geheel aan het 
Proces-Verbaal is gehecht.Daamia is overgegaan tot de Besteedlng,en tenslotte  
nlijken Sake Annes Bijlsma en Klaas Pieters Huizlaga,beMe timmerlieden te 
Beetsterzwaag voor de somma van 11.139 guldens de aannemers aan wie het werk 
wordt gegund. 
Het is onmogelijk en ook niet nodig om dit gehele Bestek uitvoerig te bespre-
ken.Technici,die daar belang in stellen,kunnen het op het Rijksarchief in 
Leeuwarden bestuderen.flc licht er alleen uit,dat in art.16 wordt bepaald, 
dat ook moet worden geleverd en gelegd een draaivonder met leuning,over het 
bovenste sluishoofd. ,en daaruit is duidelijk,dat er geen brug over de sluis 
is gekomen bij de bouw van de sluis in 1819.Tenslotte vinden we in dit docu-
ment nog deze aantekening In margine: "Dit bestek is geannexeerd aan het 
Proces verbaal van Besteeding van dit wek in dato den een en dertigsten Au-
gustus 1818",was getekend: T.M.Lijcklaana & Nijeholt,S.A.Bjjlsma,LP.Huizinga, 
E.van Leeuwen,B.de Vos (de Café-houder waar deze handelingen plats vonden.?!) 
en D.Suringar,notaris. 
Helemaal links onderaan staat de volgende "kwitantie" bijgeschreven: 
(zie foto-copie, Afb.4. 



1]. 
Hoofdstuk 111. 

Het Stokereverlaat in Appelscha, 

In hooj'dstk II heb ik verteld hoe de Opsterlandse Veencompaçiiâ met het graven 
van de Compagnonsvaart omstreeks 1790  de Tjonger tussen Wijujeterp en Donkerbroek 
had bereiict.Tengevolge van allerlei omstandigheden lag het werk geruime tijd stil, 
en pas in 1814 begon men de taart verder door to graven.Xn 1815 bereikte men Nanni» 
ga en in 1816 Oosterwolde.In 1817 Appelscha.Aldus Visser (2) .Bij Oosterwijk(4) vinden 
we nog,dat in 1817 de hart van Venekoten (onder Oosterwolde) naar Appelscha werd 
doorgetrokken en zo successievelijk verder tot in 1847 de grens met Smilde (locaal 
nog altijd "De Scheid") werd bereikt.In 1816 werd het Gde Verlaat (de Fochtelereluis 
gebouwd,Sn 1817 het 76,e en in 1820 het Bate of Bovenste Verlaat.Tot zover dan Oos-
tezwijk. 
Toen ik een onderzoek instelde om er achter te komen,waaneer er een brug over de 
sluis bij het 7de Verlaat geegd is ,bleek al heel gauw uit de Inventaris van het 
Archief (2) ,dat er onder W2.597  een stuk moest zijn,dat moer Informatie zou kunnen 
verschaffenJet was getiteldi"Condities van Aanbesteding van een nieuwe sluis bij 
Appelscha.1818.» Voor mij lift ga een Lot-kopie van dat stuk,dat bestaat uit een 
Expeditie onder No.680d.d. 31 augustus 1818 door notaris Nr.Dominicus Suringar te 
Beetsterzwaag,waaruit bliJkt,dat  op 23 Ûuni 1818 voor hem is verschenen Jonkheer 
Tinco Martinus Lijcklama b. Nijeholt,Lid van de Tweede Kamer der Staten G5neraal,wo-
nende te Oldeboorn (14)  ,dic verklaarde voornemens te zijn namens de Leeren Compagnon 
ten overstaan van deze notaris oveerte gaan tot de "Besteeding" van het bowen 
van een nieuw houten verlaat (cursiv.L) in de Vaart bij Appelscha .DSevoorWaoxIten 
worden tot in de kleinste details besohreven,maar ik noem er slechts deze: "De be-
taling van dit werk z&1 in twee termijnen geschiedende eerste helft als de Fonds-
ring is gelegd,en de overige helft als het werk is opgenomen en finaal is goedge-
keurd."Jkt ook: het werk moet finaal zijn afgedaan vMr den eersten september 
van het jaar een duisent acht hondert en negentien." Het was duoitiddelijk,dat 
het door Oosterwijk opgegeven jaartal 1817 niet juist isJa voorlezing van de voor-
waarden I-nn'-.e-ranen het Bestek van het velt is overgegaan tot de aanbesteding, 
en kenslotte blijken Sake Annes Bijlssa en Klaas Pieters Huizings,beiden timmerlie-
den te Beetsteszvsag voor de sorun ten 11.139 guldens de aannemers aan wie het 
werk wordt gegund. 
In artikel 16 van het Bestek wordt bepaald ,dat ook 300t worden geleverd en gelegd 
een draaivonder met leuning, over het bovenste sluishoofd, ei daaruit ie duidelijk, 
dat er bil de bouw van de sluis in 1819 geen brug over de sluis is gekomen. Ten-
slotte nog deze aantekening in mfline: "Dit Bestek is geannexeerd aan het Proces-
Verbaal van. Besteeding van dit wek In dato den een en dez'tgsten Augustus 181899  
was getekend: P44* tijeklain k Nljeholt,S.A.Bijlsns,K.P.HuizingflE.vaa Leeuwen, 
Bode Vos (de ~4-houder waar deze handelingen plaats vondez.M.) en D.Suringar, 
notaris. 
Dat alles verlopen is volgens plan,bewijst de aan dit proces-verbaal gehechte kwi-
tantie voor ontvangst van de aanbestedingssom,gedateesd. kop 29 augustus 1819 en 
getekend door de beide aannemers: &.A,Bijlsma en LP,Buizings en de Compagnons-
baas: Alle Wytzea van der Sluis. 
Er kwam dus In 1E19 geen brug over de sluis me.ar alleen een draai(vonder) over het 
bovenste slnïshoofd.Zulks natuurlijk ten behoeve van de sluiswachter en de schippers 
Biet voor de bewoners van Appels oha - want die was er nog niet t -,en ook niet voor 
de boeren van Appelsehe,want die hadden nog geen weg naar de sluis Voor hun was er 
alleen de weg van De Boerestreek naar Vochtele,en die kwam niet bij de sluis uit. 
Waar die weh precies liep,is nog duidelijk te zien op de oudste kadasterkert van 
Appelsche,waarvan ik hier een fragment afdruk (afb. . . .)De oude Fochtelerveg is 
daarop met een stippellj)i aangegeven (P-.B-D). De brug lag op de plaats,waar tot 
In de twintiger jaren van deze eeuw een voetpad vab de Willemstad uitkwam op de 
weg langs de vaart B-C) ,tussen de kadasternummers 60 en 51-OP  die nummers staan nu 
de huizen Vaart LZ.14 en 15: het eerste is mijn geboortehuis en het tweede zou 
men het "stamhuis" van de familie Vondeling kunnen noemen# 
aeheflzandedhebbeueweCgnp6gn$a1at flsuar4e4&edçwSppe*eoBdreg*gen-
In het voorgaande hebben we gezien,dat êên van de voozwaarden,die de Appelscher 
eigenaren stelden aan de Heeren Compagnons was: flapbruggS te leggen ,vaar hoofd-
wegen werden doorgegraven en dus mogen we aannemen, dat de op dit kaartje aangegeven 
brug van Appelsche zo'n flapbrug was 

- Bier het kaartje - 

De enige huizen,die omstreeks 1830 bi) de sluis ston*ten,waren de slyisvachterswoning 
(op No.263) 
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en daarnaast op No.262 - 	op de t**S waar nu de heer Van Zanden woont, 
en daarvoor de familie Gorter,dat is,zoals we straks zullen zis,het kniis,waar 
oorspronkelijk de familie Stoker heeft gevoond,waarnaar het 7de Verlaat later is 
genoeind.Voor de rest stond er alleen aan de oostkant van de sluis,op het kadas-
ternwmuer 486 een dubbele arbelderuwoning,in mijn jeugd beticeM als "Tse~", 
omdat het tengevolge van enkele vaaitsvalophogingen langzamerhand heel ter bene-
den het wegniveau was komen te liggen. 
Boe laag het nog geduurd hedft vddr die flapbrug werd vervangen door een draai-
brug over het bovenste aluisbocfd,heb ik niet kunnen achterbalen,oiat daarover 
In het a.rcl4ef geen gegevens waren te vtden.Het enS€e,wat vast staat,is dat 
er in 18909toen de gehele sluis werd vernieuwd dorn, de Provinciale Wateflstaat, 
reeds een draaibrug lag.Maar In 1840 lag die flapbrug er nog wel,waazt been 
werd verkocht het boerderijtje, staande op kMastermurer Sectie D,61,In de ver-
koop advertentie aangekondigd als "het keuterjrje ,iuet hu1zbge soimur en land, 
kadastraal bekend Gemeente Maackins,Sectie D,Nrs 59 t/za 63,staande en gelegen 
bil de brug te Appelschel' .Het geveilde werd gekocht door Anne Hendzflts Zwart, 

L en veenbaas en wlnkelier,Zader van mijn grootmoeder.Daar hebben mijn grootoudera,mijn 
ouders gewoond en daar zijn mijn broers,mijn zûat ere en ik geboren. Van een brug 
op die plaats hebben wij vroeger nooit gedroond,en ik geloof ook niet,dat temend 
dat nog weet.Ook de familie Stoker niet,die daar toch zo lang beeftygewoonrl en 
haar naam an die brug heeft gegeven. 
De eerste Stoker,d.ie zich in A.ppelsche vestigde,was Gerrit Jeens Stoker,geboren 
in Icortezwaag in 1788.Bij was getrouwd met Ântje tlavzes van der Wal,00k uit Kor--
tezwa8g.Hun 3 zoons werden ook alle drie in Kortezwaag geboren.Tussen 1827 en 
1832 is het gezin ma' Appelsche verhuisd en vestigde zich bij de viaxtfe sluis. 
Wat er daarin gebeurde wordt ons duidelijk uit een htuzroontraot gesloten in 1836 
tussen Antje Banzes van der Wal,deweduwe van Basis Gerrits Stoker (overleden in 
1832) en de Compagnona,waaruit blijkt,dat zij huurster is van het buis bil de brug 
en van de sluis (noot ...) voor de tijd van 3 jaar,voor 100 gulden 's jaars. 
Dergelijke contracten voor pacht van huizen en sluizen bevinden zich in het ge-
noemde Archief van de Opsterlandse Veencompagnie,voor de sluizen In Gorredijk (no. 
580,Lippenhuizen (no.583)  ,Benik (no.584) ,Wijnjeterp  (no,589) ,het Pochtelerver-
laat (no-596) en van het Bovenste Verlaat in Appelscha (uö.598,vsn  1856).Op en-
kele details na zijn deze contracten gelijkluidend,wat betreft onderhoud van en 
toezicht op sluis en brug,het stromen en sclmtten.Voor het Stokersverlaat zijn de 
schuturen bepaald op 11 uur des voormiddags en 5 uur 's namiddags .Schepen met 
ij 	 on Ben moeten t allen tljae,00k 's nachts,worden geschut,voor een speciaal tarief: 

binnen de schuturen voor 30 cents per echip,buiten de schaturen 60 centetvoor 
een schip met hout of bomen naar beneden varende- dus richting Oosterwolde - ie 
30 cents verschuldigd.Overigens betalen schepen op de gewone schaturen 10 cents, 
twee of drie bijeen betalen ieder 5 cents .Vooral die bepaling omtrent schepen ;et 
bijen is Interessant,omdat da,-ruit wel blijkt,hoe belangrijk het heidegebied van 
Appelsoha was voor de bijenteelt. Uit een rekening van de toenmalige Conwagnons-
opziener Reikema blijkt,dat in 1882 werd ontvangen van Lstoker (d4. Rans Gerrits 
geboren te Kortezwaag in 1817) 450 guldens als huur voor het vallaat No.7. 
Blijkbaa heeft de zoon Hans Gerrits Stoker het werk van zijn vader - en zijn moeder - 
voox'tgezet,en zo wordt de naam Stokersverlaat duidelijk, vanaf het begin tot In 
elk geval 1882 is er steeds een Stoker de pachter van deze sluis geweest,en heeft 
daar gewoond In het buis op kad.no.262.Nog heden bevindt zich in het 1n'4t  dat 
bewound wordt door Van Zenden, een gevelsteen met de haani B.G,Stoker en het jaar-
tal 1857, tater hebben de Stoken zich gevestigd boven het vaflaat,wsar nu nog, 
op Vaart N.Z.229 een nakomeling van dit gesls.oht,de boerderij voortzet. 
Naarden, september 1979. 	 Gerke P. Mulder 
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- De zootsteden van Appelscha. 
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DE Z00iSTfl VAN APPEISORE. 

In zijn opstel over Steflingverfse toponiemen (1) schreef dr.J.Naarding,spre-
kende over Drentse nnke-instellingen,die hun sporen in Stelliagverf hebben ach-
tergelaten het volgende: "De eigemerfde ,volgerechtigde mexico-bewoner woonde in 
een zaalstaande op een ~stede (2) .Yervornt tot zoolstede heeft het woord nog 
lang geleefd." Als voorbeelden noeSe hij «de 14 zoolsteden van Appelscha", "de 
6 zoolsteden van Wleln" " 1 zoolstede in de ongescheiden velden en tenen 
van AJdn8s en !lerdsecls" • (Dat Naazding hierbij, zoals gewoonlljk,de kadastrale 
gemeente )tJckinga niet heeft kunnen onderscheiden van het darp,doet hier weinig 
ter zake). 

In hetzelfde nummer van datzelfde tijdschrift  vermeldde De Jong (3) in een to-
pôntaisch artikel over Appelsche,dat Lekinge en Tervisge respectievelijk 3 en 2 
zoolsteden hadden in het Aekingerveld.Ook hij noemt het Appelscheveld "de 14 zool- 
steden" ,die bij de Boerestreek horen. 	 CO 

In het volgende nummer van Pzrske Plslmnmen makte Ojostim bezwaar tegen de 
bpVatting van Ifaarding.Volgens hem bad het woord zooletedo alleen de beteken" 
van "stede van te woning" • Zonder ons te willen mengen in een discussie over het 
al of niet bestaan hebben van merken in Stellingvert,menen wij toch wel te mogen 
constateren,dat Naarding in ieder geval gelijk had met te beweren,dat een zoolste-
de 66k kon betekenen "aandeel van een hoeve in een gemeenschappelijk veld" .Dit 
volgt zonneklaar uit een paar voorbeelden 
1. In 1903  werd publiek geveild de boerderij )» fliDt (vroeger floreennurame 26 Ap. 
pels clie) In het daarvoor uitgegeven verkoopbôekje vinden wij de volgende sasclarij-
ving van één der percelen: "Een en een halve zoolstede of drie elfde onverdeeld 
aandeel in het Bultinger veld .Ead.Gemjtkicinga,Sectie C,Noo.816/821;822/824; 932, 
9339936/938; gehol groot 24803.60 LA." 
2.In het verkoopboekje van een hoeve in lekinge worden 3 percelen alsvolgt om-
schreven, "het geregt 1/3 gedeelte van een zoolstede,alzoo het ongescheiden 
2/57 in het veld van Aekinge en Terwisge.Dd.Gein.ltkkings,øectie C,Nos.739 en 
7409tesamen 661.34.60 LA, ,dat met veele anderen mndeUg wordt bezeten." 

Behalve dat uit deze vooqbeel&en duidelijk te zien is,dat zools*ede wel degelijk 
de betekenis had van "aandeel in het gemeenschappelijke veld",blijkt er nog iets 
zeer merkwaardigs uit • iets dat ons bi feite omverklaarbaar lijkts 
In het Aekingerveld was blijkbaar 1 zoolstede gelijk aan 6/57 deel van het ehe1e 
veld ,en ±70  HA, groot.In het Bultingeneld was 1 zoolstede gelijk aan 2/fl deel 
van het gehele veldgen ± 45 LA. groot. 
Aangezien 2 niet op fl,en 6 niet op 57 deelbaar is Ie het onbegrijpelijk hoe men 
tot een dergelijke verdeling is gekomen,en het valt niet te becljferen,hoeveel 
hoeven aandeel hadden in de velden.Maar dat een aandeel van 1 hoeve niet gelijk 
was aan 1 zoolstede,lljkt een onontkoombare oonclusie.Dat laat zich *oor Aekinge 
nog duidelijker aantonen,onsat wij weten,hoeveel hoeven daar waren.Volgens de flø-
reenregisters telde Sekinge 9  hoeven (Nrs,15 t/m 23) en Terwisge 2 (Nrs.24 en 
25) ;in totaal dus 11 hoeven,en als iedere hoeve 1 zoolstede had,dan zou dat be-
tekenen,dat het gehele veld 66/57 gedeelten teldetwel duidelijk is het,dat De 
Jong er met zijn opgave van 3  zoolsteden voor Aekixtge en 2 voor terwisge,nsast 
zat,want wij kunnen ons niet vooratellen,dat de 9 hoeven van Âekinge slechts 3 
zoolsteden zouden hebben gehad,tegen de 2 van Terwisge ieder 1. 
Boe staat het nu met het Appelscherveldflit de ~ "de 14 zoolsteden" is altijd 

afgeleid,dat de 14 hoeven van Appelsche (De Boerestreek) ieder 1 zoolstede in 
het veld badden,aar er zijn enkele feiten,die deze conclusie als onjuist besten- 
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pelen Jet heeft om altijd reeds cnwaarsol4)üljk geleken,dat al vanaf de stichting 
van de nederzetting (ongeveer lOde eeuw) Hooch Appelsobe 14 hoeven zat hebben 
geteld .Daaxioee zou iran de gehele beschikbare ruimte in beslag zijn «seinen, en 
er zou geen enkele mogelijkheid tot uitbreiding hebben bestaan.Een kleinere neder-
zetting - van b,v* een zevental hoeven - die geleidelijk aan uitgroeide tot 149, 
waardoor ,ere uitbreiAine noodgedwongen moest plaatsvinden in £eHnge ei Ter-
wische,lijkt ons veel aannemelljcer,)ar er is nu nog iets aeer,dat hiervoor pleits 
Op 23 januari 1851  overleed in Oostervolte A.B, (Albert Barend) Pnkken,en bij de 
verdeling van zijn nalatenacap kreeg de oudste zoon,Berend Alberts Prakken,de be-
zittingen in Appelne)s.Wij komen hierop later nog terug,mear volstaan hier met 
de mededeling,dat deze Appelscher bezittingen o.s. inhielden "een boerderij in 
Appels~ ,met daîbij of zoogenoend 6k ei een halve (li) zoolstede in de heide-
velden en dninax?te  Appelscba,de zes zoolsteds gnnni ,welke met vele mede-
eigenaren nniei4tg bezeten worden, alsook nog daarbij 3/14 of ij zoolstede in het 

$eideveld $ 14 zoolsteden genaaid aldaar." (Kad.Gesatkldnga,Seotie C,Nrs. 
7169139091391 izit 1380]. 
Hieruit blijkt ,dat ook bij het veld «de 14 zooisteden" een eigenaardige verdeling 
heeft plaatsgtd,want hier is lj zoolstede - 3/14 gedeelte van het veld,zodat 
1 zoolstefte dus 2/14 of 1fl deel is.Dat betekent dus,dat bf het aantal deelheb-
bende hoeven 7  waa,bf dat er 14 waren met ieder zoolstede.In beide gevallen 
Is d,*aaa "veertien zoolsteden" onverklaarbaar.Zovel voor het veld van De Buit, 
als dat van Aekiaige en Terwische,en dat van Appelsche is dan ook verder onder-
zoek gewenst» 

Er blijkt echter uit het aangehaalde uit de scheidingsakte van de erfenis van 
A,B.Prakkeni nog iets ende=i Naast een velt,ge2w%aI «de 14 zooleteden",heett 
Appeleohe 66k nog eau veld gekend,dat "de zes zoolsteden" heette,en in dtt veld 
waarin 13 zoolstede gelijk was aan * 'van het veld,was dus inderdaad ook 1 zafl- 

• stede 1/6 gedeelte van het vs1d.?ar waren daar ook 6 hoeven bij betrokken? 
Omdat er over dit veld niets bekend was,hebben wij daarnaar een onderzoek inge- 

• steld Jet resultaat daarvan volgt hieronder. 
Op 28 maart en 4 april van het jaar 1854  werd in Appelscha in het openbaar 

geveild "De 6 Zcolsteden nu Appelscha met flilge Stukken zoogenaamle Boeregrand", 
nadat in datzlfde jaar door de gezamenlijke eigenaren van deze 6 zoolstedet tot 
een verdeling was avergegaan,blljcens de Acte van Soheiding,verleden voor notaris 
Tada te oosterwoisieeg.gyp. ,Nr.fl,voZzr.l97OO$ Leeuwarden). 
Uit de inleiding tot de verdeling blijkt,dat in 1854 de gezamenlijke eigenaren van 
de 6 zoolstedt warent 
t, Benut Prakken,houtkoper te Dos terwolde ,voor i gedeelte; 
II. Viohertje Pins Ycs,voor wie optreedt als haax speciale getschtigde,Mar 

echtgenoot Jan Kanten Donker,landbouver te Appelscha,voor 1/6 gedeelte; 
tILDe hoogwelgeboren heer Rljnhart  Baron van I4yuden,landeigenaar,wOnS*de te 

Beetsterzwaag,voor wie optreedt als speciale gei*chtigde,de beer Arnold 
Andrea,notaris te Beetsterzwaag,voor 3/48  gedeelten; 

IvJillebrand Barmis Bartholt,kcopman,wonende te Donkerbroek,voor 1/8 gedeelte; 
V.De erfgenamen van Jan Jannes Prakken (in leven boer te flsloo) te weten: 

a) Jennes Jans Prakken,houtkoper,wonende op Trends 
b Hendrik Jans Prakkej,lid van de gemeenteraad van Ooststellingwerf 
o Arent Jans Prakken, landbouwer,wonende te Appelscha 
d ~Jen Jans Prakken 
e flaas Jans Prakken 
f Geertjen Jans Prakken 
g Srgjen Arends zartmans,weduwe van Jan Ja=n Praicken, 

voor wie genoemde Jannes Jans Prakken optrad als speciale gemschtigte.De 
onder a t/m g genoemden gezamenlijk voor tweehaideranegenentwintig veertien-
honderdveertigste (229/1440) gedeelten 

VIJaut2rik theunie Roogeveen,l.andbower,waiende te Appelscba,voor ôkhonderd6k 
veertionhonderdveertigste (101/1440) gedeelten 

Vfl.Leffevt Inrnerts Ocoterlooplandbower te Appelscha voor 5/96 gedeelten 
VIfl.jan Jans Bos als speciale gechtigde van zijn )misvrouw,Antje tasaarts 

ocsterloolvoor 5/96 gedeelten 
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U. Alle Wytzes van der Slnis,vessbass,Lefitt Lanerte Oosterico en Arent 
Jans Prakken (beide laatsten voornoed als rap, T o en fl1) ;alle drie we. 

tiende te Appelacls,als Kerkvoogden van de Hervorede Gemeente te Appelscha, 
voor 1/48  gedeelte. 

Dat het totaal van deze gedeelten van t t/m XX precies op 6 zôoleteden uitkomt, 
kan nauwelijks verwondering weklcen* dat zal wel, van te voren nauwkeurig uitgere-
kend zljn.)ar hoe men tot deze vreemde verdeling is gekomen voor t en VI,blljft 
voor ons een raadselachtige zaak0oSt zowel 229 als tol ondeelbare getallen 
zlJn,en duidelijk wordt aangegeven dat de onder T genoeMe personal 5 taal 1/12 
deel (voor de vijf leiMeien) en 1 mal 642 deel,toor  de wewe) ontvangen van het 
gedeelte,dat aan de overleden man en vader behoorde.Merlwaardig genoeg is de 
optelling der twee breuken 229/1440 + 101/1440 een getal,dat wbl vereenvuudig-
baar ia,want 330/1440 a  11/48. 
Wie waren nu deze 9 deelgenoten in het veld "de Zes Zoolsteden'ivoor zover ons 

dat mogelijk  was ,hebben wij dit uitgezocht; 
De onder t bedoelde deelgenoot was Benut Alberts Praklcep,de oudste zoon van 
Albert Berende Prakken te Oosterwolde;aaseesor bij de gemeente Oostatelliagwerf 
en later griffie bij het Vredegerecht te Oldeberkoop,.overletteu te Oosterwold.e 
op 23 januari 1851.Volgens Dr.ostervijk (5) was bij in 1812 Maire en van 1832. 
tot 1845 ook Opziener de Compagnons in Appelscha,welice functie fl daarna over-
ging op zijn zoaj,de zojuist genoemde 
Berend Alberts Praicken.Doze werd geboren te Oosterwolde op 12 mast lalst hij 
overleed aldaar op 23 januari 187141e zijn beroep werd toen opgegeven: Lid van 
de Provinciale Staten en houthandelaar. In de onderhavige soheidingsakte wordt 
hij alleen houtkoper genoemd,maar van 1846 tot 1869 was hij ook Opziener van de 
Compagnons In Apelscha.Van het vele dat hij deed voor de verfraaiing van Ooster-
wolde is niet veel overgebleven,nssr des te neer van het z.g."Plaisierbosoh",dat 
hij in De Soerestreek aanlegde: het parkachtige bosgedeelte rondom de Bosbergi 

De nalatenschap van Albert Berende Prakken wordt door zijn vijf nog levende kin-
deren in 1852 verdeeld bij onderhandse akte van scheiding,gedateord op 14 oktober 
1852 en overgeschreven ten lvpotheekkantore te Eeerenveenop 18 oktober d.a.v. , 
In Boek 100 ,Wr.13. De broers en zusters van Berend Alberts waren; Grietje,gebo-
ren 7 juni 1920 en gehuwd met Wijbrand,us Peikens,van beroep Heel- en Vroedmeester; 
Eendrlicje,geboren 17 juni 1823gehuwd met Alle Luitzes van der Sluis,Arte te 
Oosterwolde; Jan Alberts,geboren 25 mei 1827 en Hendrik,geboren 29 oktober 1829, 
ongehuwd overleden op 18 januari 1854.Wij  zullen hier niet de volledige verdeling 
van deze nalatnsohap geven,hoe interessant dit ook mg ZijU,VOOrtl voor de ge-
sobiedettis van Oosterirolde,maar ons beperken tot het gedeelte eniit,dat betrek-
king heeft op Berent Alberts Prakken: 

In Appelscha een zathe lande met huizbge en schuur cum annexis in te 
Boerenstreek in huur bij  Policert Dirke Oostebosoh,totaal groot 41 bun*ters,57 toe-
Ur70 ellen,met daarbij het geregt onverdeelde Mn vierde (t) of zoogenaaM Un 
en eenhalve (lê)  zoolstede in de heidevelden en Duinen te Appelscba,de Zes Zool-
steden genaand,welke met vele mede-eigenaren mandelig bezeten worden (Icad.Gen. 
Maickinga,Sectie C,Nrs.280,282,395 ,450,451,452,456,473,5l5,639,650  ,717,739 en 
1389),a10 ook nog daarbij 3/14 of ifr zoolstede In het heideveld de Veertien zool-
steden genaamd,aldaar (Rad.Gem.Makicinga,Sectie C,Nre.71691390,1391 uit 1388).1 
Wij gaan hier mi niet meet in op de 'vraag,hoe het mogelijk is,dat 3/14 gedeelte 

van 14 gelijk is aan 1*,zaar  wel op iets anders: 
In de volgende zinsnede van bovenaangehaalde scheidingsakte lezen wij namelijk: 
"voorschreven zathe is over het geheel belast ten floreenkohiere van Oostatel-
lingwerf dorp Appelscha op No.2,.,..,... waardig geschat op ƒ3500 j-" Als wij dit 
vergelijken met het floreenregister van 1850,dan zien wij,dat al lang vdör dat jaar 



4' 

de hoeve Appelsohe No.2 in stukken Is verkocht0e eigenasen want toom a) het 
hørnlegermet bow. en weidland: de erven Hendrik teunis Hoogeveen; b)de Clis-
telijke Afgescheiden Gemeente van Appelecba een stuk heideveld; e)  de enen Tie-
singa enig hooUand d) Hendrilma tlgelaar enig bouwland; e) Alle btytzes van der 
Sluis enig veldland; t) Wiebe Gerrits Hoogeveen enig bouwland; g) Albert Beresds 
Prakken enig bouw.. en hoo4 1 nnt h) Leffert rammerte Oosterico enig bouwland; t) 
Reinder Mines Kxomkamp enig hooiland; j)  Hendrik 38318 Reinders enig weidiand, en 
k) tammert Lefferts Oosterloo enig heideveld en brink, 
De gehele hoeve No,2 was volgens het floreenregieter groot 14 bunders080 roeden. 
Ook de daarbij opgegeven kadasternwmners zjt geheel anders dan de in deze akte van 
scheiding opgenomen munmers,en er bestaat dus niet de minste twljfel,dat het in 
dit document opgegeven lIo.2 niet hetzelfde Is als de )to.2 van het floreenregie-
ter. 
We zagen reeds,dat de toen nog niet overleden Albert Berends Prakken uit de hoeve 
No.4 enig bouw- en hooiland had gekocht, 	er is meert in datzelfde floreenre 
gister zien wij,dat onder No.$ Albert Berends Prakken eigenaar ie van het hornle-
ga' met bouw.. en veldland van deze éok in stukken verkochte boeve.Bovendien is hij 
eigenaar van het hornieger met enig bouw-,weide en hooiisd van boete No.13en 
van dit laatste wordt gezegd, dat Folkert Dirks Oosterbosch de gebruiker is • Ten-
slotte geeft een vergelijking van de opgegeven kadastenummors aan,dat het boven-
vermelde ,rfêeel van Berend Alberts Prakken bestaat uit de gehele hoeve lio.fl, 
met daarbij alle andere stukken (de hornlegers + bws,wei-,ho*i-lsM ei heide) 
uit de nummers 8 en 13, en het t gedeelte van het veld "de Zes Zoolsteden". 
Duidelijk is,dat al het door A.B.Pnkken aangekochte land is gevoegd bij zijn hoeve 
No,l1,41e in het floreenregister van 1818 nog wordt opgegeven als zijnde groot 
12 bunders 0 95 roeden (35 pondamat). 
Wij kunnen im gèmakkeljjk zien welke vergissing de koptflt van deze scheidingsakte 
in Heerenveen indertiji  gemmakt heeft: te geschreven 11 heeft hij aangezien voor 
een Romein XX. 
De onder II genoemde r**sn deelgenoot was Wohertje Pien Vos.Zlj was het 
enigst kind van Pier Namens Vos die in 1811 deze naam als fanilianaam koos 
In het familiesaenregister van dat jaar staat bij ingeschreven onder lto.2290  
waèrbij vermeld wordt,dat hij verbleef bij de baan !a 	jkt,waaruit bl1dat hij dus 
reeds langer zo genoemd wetHij bad toen Mi dochtertje,genaamd biyohertje,oud 
3 jaar.Zij was dus in 1854 ongeveer 46 jaar oud, in 1818 was zij volgens het f1-
reenregister eigenaar van de hoeve No .14 ,als enige erfgenaam van haar vader, 
die deze eigendom had verkregen (van deze hoeve ei van 1/6 aandeel in de Zes 
Zoolsteden) bij koopbrief van den 27 december 1807,wa rop staat "geregistreerd 
conform de Ordonnantie van het Kleinzegel den 13 Janusr$ 1808 (geteekend) L.B. 
Tietena (toen secretaris van de Municipale Raad nu Uoststel]jngI$efl) ,en welke 
iz4oud is geproclameerd toe over de kerks als den geregte voor da laatste maal 
op den 11 juiy lSOS."( De beide vorige malen varen; 13 Jun,r en fljunij 1808). 
Helaas wordt bi deze akte niet de naam van de verkoper gcnoendt 
In 1654 is Wohertje dus gehuwd met Jan Krstai Donker,die namens haar optreedt. 
De derde deelgenoot (III) was Reinhard Baron van törnten,die in 1854 eigenaar 

was van veel grond in Appelsoha,nnar dat laten wij hier buiten beeohouwtzg.We1 
van belang voor dit onderzoek Ss,dat hij in 1850  eigenaar was nu de hoeve 10.12. 
Rein~ was de zoon van }kt.Prans (}odaert Aflo Boelets Barend  sea IgrMen,grietaan 
van Opsterland,gebaren op 21 september 1781 tø Leeuwarden*flverleed op 9 april 
1828 .Bij was een zoon van de stichter der Primo tak der Van IqndenssRebûnd 
Baron van Iqnûen,geboren te Utrecht 6 mei 1742;grien van Opster1i;overlede 
te Btsterzwaag op 26 januari 1819.In het Floreenregister van 1818 is hij oa. 
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eSgeaar van de hoeven Nos.8 en 12Ja zj$ dood kwamen deze bezittingen na vol-
gens akte van scheiding van 23 december 1820 aan zijn zoon1de genoemde Frans Go-
vert A7zo Boelens Baron van iQMen.In 1850 is No.8 In stukken verkocht en No.12 
is dan eigendom van diens zo= Reinbard en zijn dochter Tpkjen Eiflegonda.flijkens 
akte van scheiding van 2 deceMber 1852 (rp.Reg.3oek 101,Nr.98) wordt Reinhard 
Baron van Ijynd.eu dan eigenaar van de hoeve No.12 en van 5/48 gedeelten van het 
gemeenschappelijke veld de Zes Zooleteden. 

De onder 2V vermelde deelgenoot ttillebrend Harmais Rartholt wordt in het flo-
reairegister van 1850 vermeld als de eigenaar van de hoeve Nrs.5 en 6,beide voor 
3/4 gedeelten.Eet resterende * van deze beide hoeven is eigendom van nee en 
Hendrik Theunia floogevoen (zie ook onder vx).Rartholt is eigenaar van deze twee 
hoeven en van 6/48  gedeelten van het velt de Zes Zooleteden krachtens akte van 
scheiding van 28 augustus 1835,verleden voor notaris Goosien Attem te Oldeber-
koop.Deze akte hebben wij niet lwzinen inzien,zcdat wij niet wetenhoo Harthol.t aan 
deze bezittingen kwam.Dit blijkt ook niet uit hetgeen wij In het bevolkingsregis-
ter van Ooetstellingwerf omtrent hem hebben vernomen: Hij werd geboren op 13 
april 1790  te Kollum en zijn echtgenote Wietske ajaits Ba-roma op 14 februari 
1796 te Koe]torne.Zij hebben gewoond in Donkerbroek,waar hij ook woonde~ bi) het 
opmaken van de acheicilngsakte van de zes zoolsteden.Zijn beroep is volgens deze 
akte koopmn.ln een andere akte van 1835 wordt hij genoemd 9coopvsa en kastelein" 
in Donkerbroek.Het echtpaar heeft ook In Appelscha gewoond ,mar op 12 juni 1863 
zijn ze vertrokken naar Suamoer. 
In 1818 is de eigenaar van de hoeven (en i Wilt Meten no~, evenals van de 
helft van )40.4,mar  In 1850 is er niets dat er op vijstdat deze kinderen bad aan 
wie hij zijn bezittingen heeft nagelaten,en van enige fa$lierelatie met Rille-
brand Barmens Hartholt of diens vrouw is ons niets gebleken.Wel bestond er een 
zekere relatie met de familie Roogeveenzoals tilt het vervolg zal blijken (zie 
onder vi). 
De onder t genoemde deelgenoten zijn de weduwe en de 6 kinderen van wijlen 

Jan Jannea Ps1dr .Deze werd geboren in flsloo op fl september 1772 als zoon van 
Jazines Claeses Prakicen en Geertjen Hendrlics .Hlj was gehuwd met )rgjen Areats 
Rartnsnageboren ± 1778 te Brl als dochter van Arent Preerka en Srgjat RØ3IZSSe 

HIJ overleed te Eleloo op 8 april 18270e J.J.Prakken.wiens naam op de in 1849 
hergosn kerkklok van flaloc staat als Mn der toenmalige kerkvoogden,Imn dit 
dus niet zijn;dat moet zijn oudste zoon Jannes Jans zijn. 
Eet echtizar had 7  kinderen,waaa'van er fign#Arentpgebc>ren In 1808,overleed in 
1814.De In 1850 overlevenden waren: 
Jannes Jens,geboren 22 februari 1805,overleden 21 juni 1870.HIj  was gehuwd met 
Trijntje Haidriks de ~geboren 16 februari 1824 te Jubbega-Soimregs. 
Geertie,geboren 12 april 1811 te fialoo;ongehuwd overleden op 13 december 1881 
te Appetscba,waaa' zij sanenwoonde met 
Hendrik Jans,geboz'en 9.rarril .ifl  17 januari 1813 te flsloo;ongelmwd overleden 
op 3 juli 1883 te Appeleolaf 
front Jans.geboren 13 april 1815 te P2sloo,overleden 3 mei 1898  te AppelschaJij 
was gehuwd met Amdgje Hans Eoekstra,gebcren 21 oktober 1836 te Ter Idserd. 
Klaas Jans geboren 26 november 1816 te E1slooaver1eden 9 maart 1880 te fleloo. 
Hij was eerst gehuwd met Grietje Peebes Bandringa,geboren 1 maart 1826 te tolbert 
en overleden 2 december 1861 te flsioo.Ala weduwnaar op 12 februari 1869 gehuwd 
met Jantje Jans Kooptnna ,geboren 12 april 1839 te Beyl. 

rgje,geboren 18 jamari. 1819 te Elsloo.overleden 1 september 1872 te Appelscha; 
gehuwd met Uilke !Phijsses Eaanstra,geboren 15 september 1823 te Jubbega-Scmrega, 
overleden 29 januari 1903  te Appelscha. 
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In 1850 is de boerderij ÂppelscIa l(o.9 voor de ene helft eigendom van Bereid Witte 
j,M meter en de andere helft van de bovengenoemde erfgenamen van Jan Jearnes brak-
ken: de weduwe Margje Arente Haxtmans voor en de 6 kinderen samen voor de andes 
re 1. De "bniker" van No.9 ie dan Lrent Jans Prakken.Dit alles volgens het in 
april van dat jaar opgeiakte floreenregister. 
Op10 augustus 1850 evenwel,blljkens een koopakte van die datnm1(rp.Reg. ,Deel 861  
Nr. 1) ,kopen degenoez4e erven Prakkan ook de andere helft van Ro .9 van landaster. 
De bewuste zathe wordt dan alsvolgt beschreven: 0eene mate lands ,zijnde een mi-
zinge,selntur,schapenhok en verder getlmmerto,in de Boerenstreek,met brink,tuin ei 
wejdlaz4 voor dwars en halve imrasteegde ( MarschsteegMe),het bouwlend te s 
Ooster-esch akker,de veldakker,de kaltakker ex N$jeakker, een kamp weidland met wal 
is en halve x*rsteeg&e;bowland het Zjjlakkertje,het Boscbakkertje,de Poijhet 
Breedstuk,met heide en weide van het Oostzeesche,bouw en weide de Noorderkamp ge-
maand, en de zoogenaande Hooifenne,beneveus twee honderd negen en tw4zttig twee bon 

zooiseen veraeej.a zirn en emaepjic ia.so tenssotte een 3.egeratecte op net nn-
hof; alles staande en gelegen te Appeischa en ten kadaster van de gemeente k-
kinga bekend in Sectie C.. .(volgen de kadastermimmers)." 
Ook blijkt uit deze akte nog,dat Berend Wilta Landmeter een zuster heeft gehad 
Meintje Wilta Iandmeter,vsn wie hij hij testament van 11 april 1840 deze eigendom 
men had verkregen. 
De deelgenoten in het veld de Zes Zoolated.en onder T genoend,'waren dus blijkens 

de hierboven genoemde koopbrief voor 229/1340  ate deel eigenaar van 1 zoolstede, 
en dat is precies hetzelfde als de in de akte van scheiding van 1854 geioeie 
229/1440 ste gedeelten van het gehele veld .Hoe men tot deze verdeling is gekomen 
blijft voorlopig onopgolost Jet is echter vrij zeker,dat de S  volgende deelgeiont 
de ondetvl genoemde flendriic Theunia Hoogeveen bier iets mee te maken heeft.Deze 
lcteeg namelijk 101/1440  ote gedeelten van het veld,ofwel 101/240 ste zoolstede. 
Samen met het deel 1 naakt  dat  330/1440  ste of 11/48 ateJij is mede-eigenaar 
krachtens koop met en erfenis van zijn &w~ broers,wijlen Risc Thexanis en Pieter 
¶Lbeunis Roogeveen ex van zijn moeder wijlen xtje Pieters sin .Deze laatste 1*6. 
de eigendom verkregen bij dezelfde akte van scheidiâg als hiervoor vermeld bij  IT 
voor de deelgenoot Hartholt,en hlj,Bendrik ¶Eunis Hoogeveen en zijn beide broers 
hebben gekocht bij proces sensverbaal van 29 december 1840 en 15 januari 1841 (&p. 
Reg.,Boek 22,Nr.15,d.d. 1 mei 184ij.uit alles blijkt wel,dat er een nauw terband 
moet hebben bestaan tussen de families Eis inga,Rartbolt , LaMmeter en Hoogeveen 
wat echter slechts gedeeltelijk verklaa$ wordt door hetgeen de bevolkingsregise 
'bert oploverdei.Daaruit blijkt dan,dat de moeder van Hendrik Pheunia Hoogeveen, 
hier genoemd bij baas meisjesnaam .Antje Pieters Eisinga,eex zuster was van Wilt 
Meters Eisiuga,die in 1818 eigenaar was van de hoeven Nos.5 en 6 geheel en  No.4 
voor de helft.Wilt Pistes was een zoon van Pieter 4snn,iL__La en Beerte Jans. 
In 1818 was Pieter Jifles nog mede-eigenaar van de hoeven Nos.8 en 9.Hij had 3 kin-
deren: Wilt Pieten,Jan Pietors ma Antje Pieters,geboren respectievelijk in 1754, 
1156 en 1759  te Appelocha*Nerkwaardigerwije verscheen in 1811 afleen Wilt Meters 
tè Oldeberkoop,waar hij in het familienamesmegiste werd 2agescimewe onder No. 
252 en verklaarde,dat hij de naam Flol ,~ aannam als fami1iiaam.Geen melding mM 
wordt gemaakt van zijn vader of zijn broer. 
Wilt Meters was in 1818 de eigenaar van Nos-5 en 6 en van No.4 voor  de helft. 
Hij bleef onge2xuwd en overleed op 23 januari 1825 te Âppelscha.Zljn enige broer 
Jan Meters Eisinga was reeds in 1823,op 17 juli,averleden,.eveneens ongehmvd, 
zodat hun zuster Mtje Meters Eisinga de enige erfgenaam wao .Zij was geboren in 
1756 ei overleed op 2 januari 1840.Ze  was gehuwd met Theunis Rendriks Hoogeveen, 
geboren bi 1753 en overleden 13 augustus 1813 te Appelscha..Eij werd in 1811 in het 
fmlllaaaen egister  Ingeschreven onder No • 225 ,waarbij hij verklaarde te blijven  bij 
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as nasa Roogeveen. 
Uit dit hwelIjIc werden 3 zoons geboren ReMrLk,in 2795 te Voehteloo,overle&m 
26 december 1869 te Appe1achaNete,geboren 1801 t. Appelscba,overledcn 19 mei 
1847,ovgømwd;ise,geboren 1802 te Appelscia en eveneens ongehuwd bvtwledei 
1 juni 1850. 
Hendrik ThewUs JIoogweeide onder VI genoeide dealsaioot,waa dus in 1854 de 
enige orfgenaam van zijn twee broers en zijn moecter,In 1850 rat 145 in het xlJ#-
rnegister als eig s' nu * gedeelte van  de hoeven Roe.5 en  6,waeaan Irt-
holt (xv) de andere 3/4 bezit, en van No.4 saten met Eaxtholt ci Jean Stokt' 
voor *.(De andere helft is van d. Patroon (d,i nu de N.E.kerk van Appslscls) 
voor *,de atsobappij van Weldadigheid 1/8 de fn41 te Ties inga ei Tininga-Dorp-
regter 1/24,en Klaas Uendr*s TisdDga voor 1/12.Van alle drie hoeven is Hendrik 
Theunis Boogeveet dø gebruiker. 
In de akte van scheiding van de Zes Zoolsteden van 1854  wordt vermeld dat fla-
dxSk Thetmis Hoogeveen, de eigendom (van 1011440 sta gedeelten) bad, verkregen 
bij dezelfde akte van scheiding als vermeld bij d. deelgenoot IT (Bartholt) ei 
dat hij,Hextik Theunis Hoogev'eaz,en zijn beide broers hebben gekocht bij proo-
sen-verbaal van 29 december 1840  en 15 jnniq.ri 1841 (gyp.Reg. ,Boek 22,Iîr.159  
d.d. 1 mei 1841). 
Dit alles laat de vraag nog geheel opa,wolke relatie er bestaan heeft tuszcn 
de LaSlies Eisinga-Roageveen win de ene kant v an Bartholt aan de andere kant. 
Xissten zal, een nadere bestudering van bove.ngenooSe aktes dar-rop een ant-
woord binnen geven.Daarbij zal dan ook de familie Prakket,onder T enoers1,moe- 
en worden betrokkat,want de merkwaardige verdeling in 101/1440 voor t ei 
229/1440 voer T kan geest toeval za. 
De oude Vn en TIn als deelgenoten vermelde LetfeTt ei Antje ZA-merts  000- 

terloo zijn ~eren van Lazert Leftorts Dostorloc en Anti.  BendrSia. 
Deze Ta.mttert Lefferts Oog terloo werd geboren omstreeks 1770 te Doldersum als 
zoon yen Lettert Jakebe en Itifllgje Alberts, en hij overleed op 20 december 1859 
te Âppelecba.Hhj was gehuwd met Antje Heidxtks,geboron omstreeks 1770 te Appel-
soha0overleûen 21 naart 1840,doohter van Hendrik Sietnterts en Antje Jakobe,Hlj 
was van 1806-1608 diaken van de W.iikerk van Appelschov en in 1827 Mn van de 
eerste drie gecommitteerden voor da toen opgerichte Reserve Kas van Âppelaels, 
namen met Laarnert Jans Wlosinga en Geert Jans van de Buit. In 1811. werd hij gere-
gistreerd in het fmilienaaenregSater te Oldeborkoop onder ?ijo.2364fl4j bad toen 
6 kiuderen,naiaelijk: Leffert , Rendrik,Jacob ,Allert,Iiiltje en Antje, respectievelijk 
1341,9,496,en 1 jaar OUM (in dit register worden steeds eerst alle zoons ge-
nuenid en daarna de dochters) .Zoala blijkt  uit het bevolkingsregister van Oost-
nto1linierf is er later nog een dochter gebonu Martjen,op fl juni 1814,Ovai-. 
gens zijn er enkele afwijkingen tussen de beide opgaven: het bevolkingsregister 
zegt niets omtrent de zoon Allert,die in 1811 negen jaar oud was en in 1302 ge-
boren moet zijn.Daex hij ook niet in, zjfrx vaders testament voorkomt,noet hij vi56r 
1840 zijn overleden;waarschijnlijk reeds vrij spoedig na 1811.Van de andere idnderen 
moet het geboortejaar am de hand van het fsxdl{enaxnenregister worden gecorri-
geerd: De eerste tvee,Leffert en Iie dik kloppen wel,isr de derde,iiilhSgje,die 
staat opgegeven als geboren in 1803 moet worden verbeterd Sn180590mdat  ze in 
1811 werd opgegeven als 6 jaar ~*Jacob wed geboren in 1802. 
Op 11 juli 1840  maakte Laamert tefrerts zjn tes+stment,nadet zi vrouw op 21 maart 
da&'n6dr was overleden,ten overstaan van notaris Tadas te Qosterwolde. (Iyp. 
Reg. ,Boek fl,Nr.127) .Blijkenz  dit testament woonde hij toen «aan de Vaart" in den 
Dorp. Appelscha,en was hij "rentazier" .BÎj verdeelde zijn na te laten goederen on-
der zijn kinderent 
Antje,  Zamiterts Ocsterloo,boerin4iuisv-rouw van Jan Jans BoØ,wonende te Iaugedylw. 



Hendrik tatsnerte Ooeter1oo,boerwonende te Appeleoba 
Leffert Lemnnrts Oosterloo,boer,wonente te Aptelucha 
1rtJe Lasnerts Oosterloo,bulsvrouw van Reinder Azanea Kroaknap,boer,wcuzen&e te 
Âppelso3a 
Jacob Isnrts Oosterloo,boer,wonende onder Oosterwolde (op de boerderij Met-
huizen" 
Âraut en Trijntje flok,min&erja4ge ~eren van zijn overleden dochter uiltje 
Laserts Ooeterloo,in leven huisvrouw 'van Jan Arend» flok,arbeiôr,wonenûe te 
Snilde. 
Wij noemen hier alleen te belangrijkste punten uit dit testamant 
Leffert en Antje worden gezamenlijk eige2mar van de hoeve Appelscha No.3,waarblj 
nog es groot aantal stukken bouw-,weid-,hooiland en heMeveld worden gevoegd. 
Jacob Lammerts krijgt de zat.he flQtmten  onder Oostervolde. 
Reztriic Lammerts o.a* een hutdnge van twee kamers aan de Vaarbawal te Appel-
acha met een paar kampen land, en verder nog enkele percelen gnid en enige grond-
pachten en grondmktn renten ter grootte van 71 gulden jaarlijks  en een som van 
300 gulden onmiddellijk na het overlijden  van erflater. 
Martje en de kinderen krijgen ook ieder een l'mîs met grond en verder enige grond-
renten en -pachten jaarlijks.Llle renten en pachten komen ten laste van de aan 
Antje en teffert verzwikte eigendommen. 
Waar wij in dit testament echter tevergeefs imar hebben gezooht,is de bepaling 
waarbij aan Antje en Lef fert ieder 5/96 gedeelte van de zes zoolsteden zou zijn 
vermaakt,zoals dat wordt vermeld in de scheidingsakte van 1854,Wlj  citeren daar-
uit: " .....beide krachtens boedelverdeling bij testament van den 11 jujy 1840 
door hunnen vader,wijlaa Laanert Lef!' erts Oosterloo gepasseerd door mij notaris 
(w,g. x,Tadem)". Ook onder de vele in het testament opgesomde kadastsrn'tmmiers 
van stukken land zijti er geen te vindeu,die corresponderen net die van de zes 
zoolsteden.Wlj kunnen daaruit slechts 66 conclusie trekken: de eigendom van een 
zoolstede (of een gedeelte daarvan) uaa onverbrekelijk verbonden S911 het bezit 
van de hoeve - in dit geval van No.3. 

De laatste,onder IX genoemde deelgenoot was de N.H, Gemeente van Appelscha,ver-
tegenwoordigd door de drie kerkvoogden.- Alle Wytzes van der Sluis,veenbaas, 
Leffert Lamnerts Oosterloo,boer,en Arent Jans Praki.zen,boer.De beide laatsten zijn 
reeds genoemd als de deelgenoten onder Ve en Vfl.Alle drie wonend te Appelscha. 
Dit aandeel bedraiigt 1/48  gedeelte van het veld .Wij citeren nogmals uit de akte 
ven scheiding: "..... zonder daarvoor eigendomstitel te bezitten of deze te ken-
nen,noeh bekend te zijn net al of niet overschrijving van dien in de registers 
der lrjpotheken.BiJ resolutie van ileeren Gedeputeerde Staten der provincie Fries-
land van de 13de February des loopenden jaars (&. i.1854)  ,Nnnner 349 hebben de 
Kerkvoogden de verelechte machtiging bekomen tot den verkoop In het openbaar 
en met de mede-eigenaars van deze massaliteit zijn zij dus ook gemachtigd tot de 
ontbiMing van deselve." 
Ofschoon dus de kerk in 1854  geen eigendomsbewijzen kon overleggen,lijclt het geen 
twijfel,of haar aanspraken op een deel van het gemeenschappelijk veld berust op 
het eeuwenoude bezit van een gedeelte van de hoeve No.4.Reede  in de stemkohieren 
van 1640 en sindsdien in alle fioreenkohieren is deze hoeve voor * gedeelte 
eigendom van de kerk. 

Op 20 maart 1854  werden de Zes Zoolsteden,die tezamen ongeveer 570 NA, groot 
waren,in 36 percelen geveii4,voor de toen kapitale som van fl9276,. Interessant 
zijn vooral de percelen 30 en 31,vertegenwoordigend de z.g. Zandduinen met bes 
planting.De westelijke helft van ± 82 H,A. voor f21009 -,en de oostelijke helft 
van ± 50 LA. voor flOO,-.Do scheiding tussen deze beide percelen was de weg. 
naar Diever of de z.g. Sahaendrift.Daanit blijkt,.dat de weg,die tegenwoordig 
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die naam ~onjuist is benoemt. 
Perdeel 28 is het stuk grond genaamd 'Te erg1aMshoogteu" (Iad.Gemskkinga, 
Sectie C,Nr.717 deels).Dît perceel,dat ongeveer 27 LAw groot was,en geveild 
werd voor flOO,-,lag ten oosten van de boerderij van Oosterloc op Hil&enb erg,die 
tegenwoordig dése naam draagt. 
Perceel 29 is een stuk grond,waarin het z.g, Cipelveen lag;ten oosten belend aan 
de weg nu Diever,ten zuiden aan de percelen 1 t/m 8,ten westen aan het Âeklnge-
veld,en ten noorden aan de zandduinen (perci30),groot  rwtm 24 LA. (Kad,Gem.}k-
kinga,Sectie C,Nr.739  (deele),voor ƒ260,- 

Wij vatten nu het resultaat van ons onderzoek seinen in de volgende tabel: 

Rr.ei naam Deelgenoot Eigenaar van hoeve aandeel in het veld 

I.B.A.Peaidcen ............. 11+hornlegers van 	................. * (12/48) 
$ en 13 

XI.W.P.Voe 	............ 14 ................................. 1/6 (8/48) 
III.Van Lynden ............ 12............................... 5/48 

IV.H.H.Hartholt ...........5 en 6 voor 3/4 . ... ... .............. i/a 	(6/46) 
V.enenj.J.Pra3cken ...... 9 ................................... 229/14401 11/48 
VX.LTh.Hoogeveen. ..... . ... 4,5,6 elk voor* 	..................... 101/1440 
VII.L.L.00sterloo 3 0 	 . VOOD 

5/96 	= 548 
YIII,A.L.Oosterloo ,/96J+ 

iX.N.HICerk ............... 4 voor * 	....... 1/48 

De volledige geschiedenis van de zoolsteden van Appelscha kan niet worden ge. 
schreven,voordat bekend is wat er met de oorspronkelijke 14 zoolsteden is gebeurd. 
Wat de Zes Zoolsteden betreft,deze zijngnaax wij aannemen,het resterende gedeelte, 
nadat van de 14 zoolsteden een gedeelte is verkocht.Itar die 6 zoolsteden behoren 
niet bij 6 boerderijen,zoals duidelijk te zien is in bovenstaande tabel.Dat zijn er 
minstens 8: de nummers 3,4,516,9,11912 en 14,die niet aflennal Gen gelijk aandeel 
in het veld hebben.Dat er eigenaars geweest zji,die hun aazde&1 in het veld heb-
ben verkocht,is o.aa duidelijk te zien bij de hoeve No.81waarvan in 182491827  en 
1829 gedeelten zi)i verkocht aan de Heeren Conxpognona der Opsterlanilsche en Oost-
ste1linverfsche Vaarten en Vallaten,en bij No.4,waaxvan  op  5  oktober 1827 flaas 
Hendrik Dorprechter zijn * aandeel verkocht aan de Maatschappij van Weldadigheid, 
welk veld later bekend stond als het Kolonieveld. 

Naarden, juni 1976 	 Gerke P.Malder 

Noten: 
i) Dr.J .Naarding: Stellingwerfse ToponiemenJryske Plalmnawnen,No .X, blz . 59/$J3 
2) 1t1. sele,aale;O.E. sele,O.S.seli.Komt veelvuldig voor in plaatsnamen,zøals 

Oldenzaal,Soherpenzeel,veelal afgezwakt tot het achtervoegsel -.Vgl, 
Woensel. 

3) W.de 	TTppelsche;Pryske Pla1cnamr2en,No,X,b1z59/78 
4) O.Posttia: E2ilcele Opmerkingen over S tellingwerver Topohietn; Fxsko Plakmaren, 

No.XI,blz.3/4 
5) Dr.T.H.00sterwtjk:aeschiedenis der Oosttel11zzgwerfse Dorpen 
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LERAAR WISICUNDE IU.O. 

Giro : 501469 
DEN HELDER, 12 juni 1980. 
PRINS WILLEM-ALErANnImSINGEL *251 782 GP 
TEL. 02230•l 

Beste Mulder, 

Na mijn vorige brief, ongeveer een half jaar geleden, is ons leventje nogal turbulent 
verlopen, zodat de genealogie enigszins op de achtergrond is gekomen. 
Er was steeds weer wat anders: een timmerman over de vloer, een vakantie naar Parijs, 
een bustocht met mijn complete parenteel en aangetrouwden ( een leuke dag ), een voor 
haar eindexamen Atheneum geslaagde dochter, die i 9v,m, verdere studie een kamer in 
Amsterdam moet hebben; het is slechts een willekeurige greep uit een lange rij van 
gebeurtenissen, welke mij weliswaar niet hebben verhinderd om het archief te bezoeken, 
maar er wel de oorzaak van zijn, dat ik aan corresponderen niet goed toe kwam. 
Ondanks alles heb ik nogal wat uitbreiding aan mijn kwartieren kunnen geven. 
0p één vondst wil ik even nader ingaan, omdat ik daarmee, zij het zijdelings bij 

\.armentien Stevens ( Terwisga dus) terecht kom. 
M.b.v, een aantal gegevens uit proclamatieboeken kon ik onderstaand schema maken: 

1, Steven .......... 

2. Thomas Stevens Verder: Harmentien, Egbert, Hyncke en mogelijk meer. 

1-lylle Lubberts. Zij had een broer Foppe Lubberts. 
Foikert Lubberts, de schoonvader van Hendrik Will tinga, zou ook 
best een broer van haar geweest kunnen zijn. 

3. Jan Thomas. 	Mr, smit te Oldebercoop. 

Jacobien Geerts. Zijn tweede vrouw; d,v. Geert Jans te Boechelt. 

4, Steven Jans. 	Mr. smit te Oldebercoop. 
Medeondertekenaar van het testament van Jelcke, de d.v. Harmentien 

Rinske Wijbes. 	Stevens. 
Zijn vader moet dan wel een broer Steven gehad hebben, maar die heb 
ik nog niet gevonden. 

5. Jacobje Stevens 

Jelle Hendriks, de z.v. Hendrik Jelles en Wobbigje Wilts. 

De herkomst van Harmentien Stevens (want van haar broer Thomas) is nu voor mij ook 
interessant. 
Betr. 1, 	in mijn naamarchief heb ik ene Steven Alberts, alias Feltinga of Veltinga, 

waar ik echter te weinig gegevens over heb; 
ook ene Steven Egberts, die wat mijn gegevens betreft, net zo goed een zoon 
van Egbert Stevens kan zijn als zijn vader. 

Verder heb ik nog een aantal gegevens, met behulp waarvan ik met enig voorbehoud het 
volgende schema kan samenstellen: 
Baerte ..........Jochem baertes 

.....Baertes ) 
.1 •.nt- pr Cornelis  

Cornetis .....) 	- x -1-larmentien Stevens. 
Steven ....... 

Mocht ik hier nog eens iets van vinden, dan hoor je het wel. 
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rvan Dr.Bouwer (2) zegt,dat daaiu1ttxurgronden (hij bedclt waarschijiiijl 
nu de boerderijen ~v in navolging van hetgeen De Jong . (7) daarover 

'4 

î 

bes DLTNA 

heeft èezegd..Deze laatste heeft bij zijn beschouwingen over De Boeremitreek het hier 
dôor 4 gerejmod.ueeerde kaartje gegeven (fig.2) .Dat . ziet 	adig uit en geeft 
ook wel globaal een indruk van de nederzettingsvorm.Naar als men 13$ wil toetsen 
aan de .tegenwoordjge situatie,dan komt mei er niet ver mee.Waar bijtöorbeeld was 
die Âe4boometePad.,die van de Boerestreek naar de maden liep?i 13$ lag deze no-
derzetling ten opzichte van de later door dit gebied gegraven CaØaOnsvaart? 
De meeste moeilijkheden heb ik echter met die door De Jong genoemde *tee4en,  Daar,  
over zegt hij het volgende: "In het noorden lopen de zogenaamde Ste*iêen.. naar 13e 

Ik verder: "Het terrein tfl,iyeorden  van Boog &ppelsche,ket terrein tus 
een het Smidslaantje en de Bruggelaan genaamd "de )rsschet",een la.ftgg  legen moe-
rasterin dat Wordt doorsneden door Steeghden,die de Boerestreek ~binden met 
dat Lolflerland."Twee punten In deze beschrijving van De Jong moeten flad.er bezien 
worden .„Ten eerste: is het verantwoord een beschouwing van een toestand vddr 1800 
te verbnden aan die van na 1900?Dat lijkt mij zeer.evaarlijk,want  de jtegenwoordige 
Bgelaen is niet dezelfde weg als die welke De Jong in zijn schets *angeeft,ter-
wijl we - die ltrsohsteegMe niet veel meet weten dan de naam,en dit hij langs de 
hoeve *.2 liep.Maar of hij wel hetzelfde tracee volgde als het latere Smidalaan-
tje,is nog zeer de vraag.In ieder geval weten we van al die steegbdøt (De Jong 
geeft de indruk,dat het er een groot aantal waren) alleen van de Âezboomsteeghde 
.S bpever die ging.Yan alle andere is dat volkomen onbekend.,Uit gegevens 'van 
de na 1820 vervaardigde kadasterkaarten krijgt men de indrzk,dat dez* steeghden, 
voor zover aanwezig,niets anders weren dan door het moerassige ~'lopende paden, 
waarlaas de boeren hun achtergelegen hooilanden konden bereiken ,en ~ men ze 
in de regel langs de rand van twee aan elkaar grenzende hoeven, zodat ze gedeelte-
lijk over beide hoeven liepen.Wegen,in de zin die wij er nu aan toe kaflnen,waret het 
niet .I.ater,na 1830 ,~en we sorvnlge ervan terug als "laene",soms begroeid met 
heide,spms met bosch,zoals bi- in het testament van Lammert Leff erts Poaterloo van 
1840. 	 . » 
De Jong heeft met zijn begrenzing "Bruggelaan - Sûiidslaantje"te dingen verwaar-
loosd: Itij heeft niet aangegeven wat de noordgrens van dat "Âthterla." was ,en verte 
moeten de oost- en westgrenzen ruimer worden gelegd.We mogen gezst. Bannemen dat 
het gehle gebied tussen de hoeven in de Boerestreek,de weg naar Poabteloo,lIet 
Hoogevepn ten noorden, en de grens van het hogeveen ten Oosten van de oosteres 
tot dit terrein hoorde ,en dat dit evenals de meden,het hoogveen en het vel(geaeaz-, 
schappelijk bezit van de boeren wasIk geloof niet,dat ze daar veel *oMen badden 
voor bouwland en weisiland ,zoals bv Bouwer en De Jong aannemen De aard van het 
terrein *ss zodanig,dat het daarvoor eenvoudig niet gebrUikt kon word en.Dat was 
zelfs nog niet mogelijk  nadat,door het graven van de vaart en van sloten tussen de 
nieuwe kavels,een betere ontwatering mogejljk was ,ot in onze tijd v~ hier geen 
bouwland gevonden,behoudens een klein perceel aan het eind van de Bggelaan,ta$ 



In een tijd nu voedselscbate tijdelijk werd omgeploegd.Âls weideland zullen missch 
enkele £tukjes,die wat hoger gelegen waren,in aanmerking zijn gekomex,raar over het 
algemeè vonden de boeren van Appelsche hun weidegebied in de Pennen. 
We kunnn waarschijnlijk beter zien,hoe de oudste nederzetting er uit heeft gezien 

de $snl  van de oudste kedasterkaErt (de z.g.minuuplans) van ± 1830 . 
knd 

	

	De onrgelis*ige vorm van sommige der hoeven,voorat de nnnlers 2 t/n 8,die ook al 
Dr, Bouwer opviel,wit er m3o op,dat dit wel de oudste vestigingen zijn.DaaSop wijsi 
ook ze*  zeker de "steeghde,die van de Brink tussen 7 in 8 loopt en die niët naar 1 
"ÂwhtersM" leidt,mar ombzigt  naar het westen,saar hij bij S de ouds weg naar Veehl 
bereSkt,en vandaar rechtdoor voert naar de Appelsohe iiMen.Zouler daarover abso lul 
zekerhe$A te hebben,mecn ik toch wel de veronterstelliag te mogen uitepreken,dat in 
hier te'[ doen hebben met de door De Jong genoemde 	q9 	tØ,die naa'x Ie raden 
leidde,Eet is misschien een beetje te tantaatisok,nssr het geheel raakt de Indruk 
van een[ door *hiegenfl  nauw o.nsloten "vesting" ,waar ~ in of erna treeks te lode nui 
eenzs$taLl boerenfamilies zich hebben gev-estigd,en waar later nog 6 zich bij aange 
ten heb$n Dat sluit zeer goed aan bij de resultaten van Dr.Bouwers onderzoek,waarb 
hij tot te constatering Joram,dat er aan de bouwlantet op de Oosterea,niet meer dan 
zeven 	deel haddez,terwij3. de anderen hun bouwland op de westeres hadden Uw 
Van dat grote aantal stee4at,dat De Jong suggereert ,blijkt uit dezeka'rt niets. 
De vanu4t deze vestiging nasa het noorden lopende kevel-linea zijn getrokken door he 
kadaste* en zijn gericht op te Coapagnonsvaart. 
De ten *oorden van de oude nederzetting door het moerassige land slingerende,  Riem-
sloot ij dt van die waterlopen,die in dit gebied te verwachten warai.Zeer waarschj 
lijk is Øok dat Diep,waarvan hierboven sflrake wassen dergelijk strocrçje geweest, 
dat na $t gtaven van te Conpagnonanart is verdwenen, omdat te Vaart zijn functie v 
watertrinsport naar de Ri4naer (Tjonger) had cvergencaen.Ret ie ondetussen wel 
duMel*,dat het hoogveen aanmerkelijk Iwoger lag dan dit z ,g, Ashterland van De Jir 
en dat e afvoer van water uit dit hoogveen een koers volgde van nnd naar zuid er 
weat,en4aarom lijkt mij de veronderstelling niet al te gewaagd,dat dit oude Diep eet 
loop hoeft gebad,dSe vrijwel 	en~ 	die van de Compagnonanat,en dat wij nc 
resten trYsa  vinden (misschien moet ik nu zen 'tcnden" in de buurt van het Fochø 
telene$sat,flc laat daarvoor zien een kleinstukje van de iadasterkaart,waarop dit 
duideljj* te  zien 104flg.5) 

OPjijtrLsndteçe 
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Dit z.g 014 Diep is das een stukje van het Groot Diep,dat bier bij $t ~teler 
verlaat Vent afgesneden en sindsdien zijn water loosde vlak beneden Ø sluis in de 
Vaart .Iï Groot Bie» loopt aa de noordzijde in de oude bed&Sng en oz4vangt hier het 
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van &e weilanden aan de noordzijde via een sloot langs de weg van appelscha naar 
erwolde.Het lijkt helemaal niet onmogeljjk,dat dit Diep vroeger al kronkelend door 
heeft gelopen naar Appelsche,waar het dan uit het hoogveen komende de in de flox 
kohieren vermelde grens van de hoeven No • 1,2 en 3 en  4  vormde .Het stroompje zal 
verdienen zijn, omdat de vaart zijn taak overnam, ook al omdat die ongeveer hetzelfd 
tracee doorliepjog zijn er tenminste twee z.g. Utroomsloten,die uit het vroegere 
hoogeengebied komende,hun water op de Vaart lozen. 
Ik heb het artikel van De Jong zo uitvoerig besproken omdat het zo vaak door zo-
veelschrijvers is aangehaald om het een of ander idee te staven,tèrwijl het in zc 
veelJ. opzichten niet strookt met de feiten.Dr.Oosterwijk bijvoorbeeld doet dit ook 
nogal eens en het zal dan ook wel daaraan liggen dat hij bij het zien van een kaai 
van de verveningen in Appelscha bijna met voldoening constateert,dat de daarop g 
trokken kavel-lijnen zo duidelijk laten zien "dat deze landerijen straalsgewijze van 
uit liet oorspronkelijke dorp - Hoog-Appelsche of de Boerestreek - :opstrekken" ( 
8,blz.27/28).En dat.terwijl er op die hele kaart in het geheel geen landerijen zijn 
te zien!  Alle daarop voorkomende lijnen hebben betrekking op kavels of kadaster-
nummèrs van hoogveen gebied.De landerijen in het bewuste gebied zijn allemaal pas 
gepece1eerd na de verven±ng.Zoals ik reeds eerder heb gezegd: alle cultuurgrond 
van kppelsche vdâr 1820 waren beperkt tot de beide essen,het Peiméland en het on 
de berderijen liggende land - brink,zoolstede.Daarbuiten was alla gemeenschappe 
lijk bezit en als zodanig niet door grenslijnen aangegeven. 

Uit de gegevens ,waarover we thans beschikken zou afgdleid moeten worden,dat 
het hoogveen van Appelsche ten oosten van de hoeve Nol en No.Q hoorde bij deze 
beide hoeven.Alleen het z.g. Boereveen maakte faarop een uitzondering.De naam 
Boer*veen kan ook alleen maar betekenen,dat dit veen gemeenschappelijk bezit was 
van de "boer",d.i. alle boeren gezamenlijk.  Het veen ten noorden van hoeve No.l 
hoorde waarschijnlijk bij deze hoeve,maar het is ook mogelijk,dat het: bij de hoeven 
5 t/n 14 hoorde,althans gedeeltelijk.Uit het feit,dat aan dit gebied later de 
namen zijn gegeven van "Het Achterland", "de 42 Akkers" en "Het Groöte Stuk" zou 
daar ook aan doen denken.Tenminste voor wat de twee eerste benamingen betreft. 
De 4g akkers doet duidelijk denken aan de 14 zoolsteden,omdat er 14 x 3 akkers 
waren: voor iedere hoeve een stuk van 3 akkers,die door vererving in kleinere 
stukjes zijn verdeeld 



RUTGER SYBESZ, wonende te GORREDIJIC;geöxamineerd door de Praneker denaat;door 
het Hof van Friesland geadmitteerd als -landmeter en wijzu'oeer in Friesland. 
Eed afgelegd op 5-2-1740 voor het Hof. 

EtS a) stuk genummerd 36 
Extract uit R.S. meetboek 1757-1762  (iiaulerv-enen) 

b) Meetbrief 1750  van 2 percelen hoogveen te Henirik 

Doopboek GORREDIJK. RUTGER SYBFE, landmeter 
dato ut supra (1750 Mei 15)  een soontje gedoopt van de landmeter 
Rutger Sybes en Rinske Wytses,is genaamt Jouke,den 2 Maij 1750 geboren 

1752 Den 28 Maij is gedoopt een dogtertje van Rutger Sybes,landmeter, 
en Rinske Wytses,is genaamt Grietje 
1756  den 1 Febr. een dogtertje van Rutger Sybes en Rinske Wijtses 
en is genaamt Wytske is geboren in Januarij 
1758 Den 22 Jan. gedoopt een soon van Rutger Sybes en Rinske 
Wytses is genaamt Goitsen en in dieselve maand geboren 

(opgave Nieuwland; R.A i.frl. 



II. De Ontwikkeling van de Eigendom van de Zathe No.l 
van 

Appelsche (1640-1to) 

In de oudste ons ter beschikking staande bron,het Stemlcohier van 16409wondt als 
eigenaar van de plaats "Het Hoogeveen" genaamd, de weduwe van Jacob Andries,met haar 
kinderen,genoend.Zij is dan zelf de "brpljker" (i). Jammer enoeg werd er pas in 1698 
opnieuw het Stemkohier vastgestehd,waardoor het niet mogelijk  is na te gaan hoe deze 
plaats gedurende de tussenliggende 48 jaar van eigenaar(s) is verandendsar volgens 
de gecommitteerde van de Staten van Friesland was dit kohier gennakt "alles conform 
het Cohier in den jarem1640 natgeatelt" (2). 

In een studie over groot-gronbezit in Ooststellingwerf in de 17de  en lede eeuw 
(3) heb ik aangetoond,dat het grondbezit van de familie 4ycklazn ft Nijeholt in deze 
grieen1j dateert van na 1640,en dat in 1698 Augustinus Xucklnna h Nijeholt,gnietnu 
van Opstenland,reeds is betrokken bij de eigendom van 82 van de 317 berdenijen van 
Stellbgwerf-Oosteinde In de meeste gevallen is hij nog slechte gedeeltelijk eigenaar 
en daaruit mg wel worden atgeleid,dat hij gei.eudelijk,door aankoop van kleine #e&eel~
ten van erfgenamen,veel boerderijen geheel inzijn bezit heeft gelcregen.In de loop van 
de volgende 30 jaar slaagt hij er aldus in zijn bezit uit te breiden tot 107 geheel of 
gedeeltelijk.Dan heeft ook de toenmalige grietman van Stellingwerd-Oosteinde,Bartholdus 
Ircklama h Nijeholt 12 op zijn naam staan. 
In Appelsehe is Augustinus betrokken bij 15 van de 30 boerderijen in 1698 .Daarbij is dan 
ook onze hoeve No.l,de sate "Het Hoogeveen" genaaancl.Hij is dan eigenaar van 1/3 part 
terwijl de andere 2/3 parten eigendom zijn van 3 broers: Jan, Roelof en Jacob Clazes 
(Roelof is reeds ovenleden,en voor zijn kinderen treedt Roelof op) ,die genen eigenaars 
zijn van ook 1/3 part.Het laatste 1/3 part is van )teyne Jacoba,terwljl Jacob l4eynen de 
bnzijlcer is. 
In het eerste Floreenkohier,dat van 1700  ,is Augastlxnzs t4yoklama ft Nijeholt samen met 
Neyne Jacobs eigenaar van de hoeve No.1.In 1708 zijn het de kinderen van Meyne Jacobs, 
die met Augustinus de hoeve delen,nsar in 1718 is de enige eigenaar een andere 
Augustinus I*roklaaxs t Nijeholt: decsubstituut grietman van Opsterland,eei neef van de 
eerste,In 1728 is het weer de eerste Augustinua,die nu oud-grietman van Opsterland 
is.Deze overleed in 1744 en in 1748  zijn de eigenaars van Iio.1 de erfgnnaan van de 
oud-grietman van Opsterland.In 1768 is het D(aaail de) $locq) Ijyciclama h Nijeholt,de 
grietman van Stellingverf-Oosteinde.In 178 de opvolger van deze: Vincentius van Glih-
stra ,uom.ux. ,door huwelijk geparenteerd aan de IyoklEs 's • In 1788 weer een andere 
Augustinus t*reklann h Nijeholt (hij wordt Prov.(isioneel) Coper genoend) .Maar dan, in 
1798 lijkt het alsof er een eind is gekomen aan de eigendom van de familie tôroklama â 
Nijeholt,want in het jloreenkohier van dat jaar zien we als eigenaars vaii No.l genoemd: 
Andries Heeres voor en E~ Jans weduwe en kinderen de andere J.Dit lijkt des te 
vreenxler,omdat heel veel eigendommen van de Iucklaan's nu staan op naam van "Vrouwe 
Iiyoklann & Njjeholt".Zo bv. van de hoeven in R000h-Appelsche de nummers 5,6 911,13 en 14 
gehhel en 3 en  4 voor J.Wie deee Vrouwe Iycklaina k Nijeholt is geweest,heb ik niet na-
gegaan.Het is m.i. niet aaaanemeljjk,dat de familie (in feite 'Te Compagnons) de voor 
de geplande verveningen zo belangrijke hbeve No.l uit handen zouden geven,en daarom 
geloof ik,00k op grond van hetgeen hierna nog zal blijken,te mogen aannemen,dat de ge-
noemde .Andries Reeres ,wel degelijk tot de familie c.q.  de Compagnons behoorde, en dat 
hij een Andrbga was .Wie de andere eigenar?xyEgbert Jans is geweest,zal wel altijd onbe-
kend blijven.De bruiken is nu een Theunis Hendriks,en dat is,te oordelen naar deze twee 
namen,een Hoogeveen geweest.Vernoedelijk dezelfde,die in 1811 bij het kiezen van een 

Çfmiiienaam te kennen gaf "te blijven bij" de naam Hoogeveen.Jt dat zou dan de eerste - 
en tevens de laatste - Hoogeveen zijn,die in betrekking heeft gestaan met de hoeve van 
die naam.We vinden hem in 1818 als eigenaar - namens zijn vrouw - van een hoeve in wat 
nu de Boerestreek heet. 



2. 

In 1818 is Antje Heeres eigenaarsche van de halve sathe met bouw- en b*oiland en 
heldeveld.Paulus Gasinjet is de eigenaar van de andere helft,uitgezondeid voor een 
half »md hooiland,Pieter Jans Scheper toebehorende. Bzlijker is nu Hendrik Jans 
Leertouwer,die behoorde tot een nog in onze tijd in Appelscha levende familie. 
Pieter Jans Scheper is zelf bruiker van het halve »md hooiland. 
Antje Heeres is duidelijk erfgename geweest van de helft,die in 1798  eigendom was van 
Heere Andries,en Gasinjet zal zijn helft wel hebben gekocht van de erfgenamen van 
de in 1798  reeds overleden Egbert Jans.Pieter Jans Scheper was in 1818 ook de brui-
kar van tSe andere hoeven in Appelsche,t.w. de nummers 11913 en 15,die toen eigen-
dom waren van de 4 gezusters BSgel,kleinkinderen van Augustinus tyckians & Nijeholt. 
Gasinjet was een bekende figuur in Oosterwolde,die o,a0  in 1812 "maire" was van de 
Gemeente Ooststellingwerf.(4 en 5). Antje Heeres was ook in Stellingwerf-Oosteinde 
in 1818 geen oflbekeMewant zij was in dat jaar o.a* eigenaarsche van de hoeven 
Donkerbroek,Nos.16 en 17,Nakkinga Bos.15 en 34,Oosterwolde Nos.219 239 48 en 509 terwijl 
zij ook de helft van No.1 in Appelsche bezat,met nog diverse stukkeb land,zoals bv in 
Donkerbroek: 3  »md hooiland in No.41;  in Oosterwolde is zij eigenaarsche van "het 
Scholdernaadje", van een half »md hooiland in Nr.49,van  de helft van een mad hooiland 
mandelig met Jan Lefferts Berkenbosch en van een akker bo4andt ken wetien van de 
Vicarlje.Bovendien nog genen met Dietje Prakken: ieder 1 van een stuk hooiland,ge-
na'md de Seoretarisnaad 
In 1828 staat bij Mo.1 vermeld: "Deze zathe is in stukken verkocht en de floreen aldus 
verdeeld": (6): 
a) Antje Heeres,eigenaarsche van de halve sathe,met bouw- en hooilcnd en heideveld; 
bezwaard met een floreen zeven stuivers. 
2) P.Gasinjet,eigenar van de overige haifte (uitgezonderd 2 bunders 49 roeden (of 
vier en een half »ad) hooiland,die Jan,Luite,Alle,Pietertje,Wytze en Grietje Pieters 
Scheper toebehoren) bezwaard met een floteen 
3) dezelfde 6 kinderen Scheper, eigenaors van 41 »md hooiland,bezwaard met een oord. 
B=ikers voor 1 en 2 zijn de kinderen van Hendrik Johannes Lcertouwer.D0  kinderen 
Scheper zijn de brulkers van hun 4* »md hooiland. 
Als men de toestand van 1818 vergelijkt met die van 1828,dan blijkt,dat er niets is 
veranderd behalve dat Pieter Jans Scheper blijkbaar  is overleden en zijn bezit is ge-
erfd door zijn kinderen.Dat ook de halve »md hooiland van 1818 nu vier en een half id 
geworden,is m.i. te verklaren uit een verkeerd gelen opgave in 1818: daar moest ge-
lezen worden vier een half in plaats van voor een half. 
Vreemd genoeg 'Volgt dan het kolder van 188,QaiL  opnieuw "deze zathe is in stuk-
ken verkocht " en de floreen al dus verdeeld: 
l.Antlje Heeres,eigenaarsche van de halve zathe.Johannes Hendriks Leertouwer bruiker. 

2.2Gêerg Willem Frederik Suringar en Jan Alles van der Sluis eigenaren van de overige 
helfte (uitgezonderd 2 bunders 49 roeden hooiland,behorend aan de kinderen Scheper) 

3.De kinderen Scheper,eibenaren van 2 bunders 49 roeden (dat is dezelfde 4* »md van 
1818). 

Fhi weer vraag ik me af: Wat is er nu eigenlijk "in stukken" verkocht? Alleen de helft 
van P.Casinjet - die is overleden - is nu eigendom van Suringar en Van der Sluis.Bn 
wanneer men de geschiedenis van de Gasinj ets in Oosterwolde hij Popping en Oostenrijk 
(4 en 5) er op na leest,dan mag gerust worden aangenomen,dat dit gedeelte door de 
erfgenamen is verkocht. 
Wie deze Suringar is geweest,is mij niet bekend,aaar hij moet wel een bloedverwant zijn 
van de Nr.Domlnicus Suringar,dte notaris was in Beetsterzwaag en die ook optrad als 
raadsman (amanuensis noemde men dat toen) voor de Compagnons .Ook was hij secretaris 
van Opsterland.In 1818 werd o.aw door hem de aanbesteding geleid van de bouw van een 
nieuw houten verlaat in Appelscha (liet later als Stokersverlaat bekend gewrden 
7de verlaat in de Opsterlandse Compagnonsvaurt) .In 1855  is één stuk hoogveen,gren-
zend aan de zathe 'tet Hoogeveen" de Suringarsakker,en die zal naar een dezer Surin-
gars genoemd zijn. 
Ik merk nog op,dat In dit kohier nog geen kadasternursners vermeld wërden,hoeel In 
dat jar 1838  deze toch wel bekend moeten zijn geweest.Bovendien wordt nog geen enkele 

Wijk,die de plaats doorsneed,zodat vermoedelijk de 



3. 

Het volgende kohier werd in 1850 opgemaakt, en wér heet het "Deze plaats is in 
stukken verkocht",en wêr zie ik geen wezenlijke  verandering,want nu zijn de eigena-
ren: 
1 .Heere Andries Andringa, eigenaar van de halve zathe 
2 .Georg Wilem frederik Suringar en Jan Alles van der Sluis van de andere helft (uit-
gezonderd 2 bunders 49 roeden  (4* mad) hooiland,van de kinderen Soheper,waarvaa 
Alle inmiddels is overleden) 
3.])e 5 kind-ren Scheper, eigenaars van 2 bunders 49 roeden (vier een tweede)mad) hooi-
land. 
Alles is precies gelijk  aan 1838Ju ziet we m.i. duidelgkw daár Antje Heeres,en vöör 
haar,Andries Heeres,evenals deze Heere Andries .Andringa's waren,en ik herinner er 
aan,dat in 1716  een Regnerus van Andringa deelgenoot was van de Opsterlandse Veen-
compa€nie (6) g en dat de eerste Augustinus Tjoklama & Mijeholt,geboren in 1670,over-
leden in Beets 1744,gehuwd  was met Detoke van Andringa. 
In dit kohier van 1850 werden ook de kadasternummers vermeld.Alsvolgt: 
No.l groot 18 bunders 	De Zathe gequoteerd met No.l,hebbende ten oosten de ei- 
50 roeden 	 genaren van No.2,ten westen het Diep en ten noorden de 
(o P021d2) 	 veenscheidine en het veen,groot achttien bunders vijftig 
Kadaster Gen. Nakkiriga 	roeden (vijftig pondenaten) bezwaard met derdehalf 
Sectie C 	 florenen. 
Nrs.92997,98999,100,101 	De floreen is alsvolgt verdeeld; sens1oreen zeven stui-. 
Sectie 0 lirs.32 tot en met vers voor Andringa's helft;teen floreen voor de andere 
44944a,459 46,53 	 helft. Een oord voor de 4* mad van Scheper. 
Sectie C Nrs.13 en 28 
Hiervan zijn de twee in Sectie C,nrs 13 en 28 de 41 mad hooiland van Scheper's kinde-
ren. 
Braiker van de zathe is Johannes Hendriks Leertouwer.De 5 kinderen Scheper zijn welf 
bru.iker van hun 4* mad hooiland.Deze twee stukken liggen Op de Appelsche naden. 
Dat is ook het geval met de nummers uit Sectie 0 die bij de zathe bleven (92997,989 
999100 en toe). 

Was er,zoals we hebben gezien,in de jaren 182891838,en 1850 alleen maar in de ko-
hieren sprake van een "verkoop in stukicen",waablj alles in feite bij het oude bleef, 
In 1855  werd de zathe werkelijk In stuk'cen verkocht,zoals blijkt uit het volledige ver-
slag daarvan in het Archief van de Opsterlandse Veencompagnie: Inventaris nummer 
5359 een uit 20 bladzijden folio bestaand stuk 
In de aankondiging lezen wijs 
De notarissen Âjndnes te Beetsterzwaag en IC.Tadenn,te Oosterwolde,zullen op Donderd 
dag den 15 Pebruarij 1855 des voorzniddags te elf uur,in de herberg van P.v.d.Bosch, 
te Appelscha,in het openbaar,blj strijk- en verhooggelden,provisioneel en op later áë 
bepalen dag finaal verkoppun: 
Eene vruchtbare ZATH2, Het Hoogeveen genaani&,bestaande in oei-te hephte HUIZETGE en 
andere GEBOUWEN en beste WEI- en HOOILM1DEN,uitnnantende BOUW-,HEE)E' en aLmGRonDal, 
te zamen groot ongeveer 45 bunders,aaneengesloten liggende te Appelscha,noordwaarts 
van de hoofdvaart nabij de wijken der veenderij. en thans bij Andries Leertouwer en Zusker 
In huur, en op de gebruikelijke tijden In 1855 te aanvaarden. 
De verkoping geschiedde namens de heren II. (eere) A. (ndries) Andringa en J. (an) 
A.(lles) van der Sluis.Opmerkelijk is,dat de naam van Suringar hierbij ontbreekt,ter-
wijl die toch met Van der Sluis samen de halve zathe bezat.Verder is er dan de op-
somming van de 12 percelen ( in feite waren het er 13, omdat het vierde perceel was 
gesplitst in een perceel 4 en perceel 4a.Bij ieder perceel is de inzet met de in-
schrijver genoteerd,vermoedelijk in de hand van B.Prskicen,die bij deze verkoping ook 
namens de Compagnons biedingen deed.Dan volgt een nauwkeurige beschrijving taxi de 
percelen,met hun begrenzing,kadastentummers,grootte,enz. ,en tenslotte de voorwaar-
den en de lusten en lasten die op de percelen 1ig-en. 
De palmslag volgde op de 15de maart 1855,Hiervan  zijn ook bij ieder perceel de ver-
schillende biedingen vermeld,met de nam van degene aan wie het perceel werd gegund 
en tenslotte de totale opbrengst van de verkoping. 



uocf,-b±ew temteofrrxod teil rszv Issrxsg±e ,a±uIE '19b rtsv aesJ-'cW elfl ( 
rienîruteq 	 tem frrsswsecf ,bfevebîerlrzezfoaod.gebasC±oor{ 

Ik geef hier mt eerst de namentû tè°k bi,Wè5 Me&M°&te zij hebben gekocht en 
de kadastenummers met de grootte. 
a) Alle Wytzes van der Sluis: de percelen 195.8 en fl 

1) de boerenhui2inge en verdere gebouwen,met Hof ,weide- en bouwlanden 
groot ongeveer 8 bunders 25 rôeden 
Kad,Gem.Malckinga,Sectie D,Nrs.43944,44a  en  45 geheel;42 en 46 deels 

5) een stuk Bouwland,Weiland en HeUweU ~in kli)t,groot ongeveer 
bunders 40 roeden. 

ICad.GemJlsiçld.nga,Sectie D,Nrs,39 geheel,38 en 40 deels 
s) Een stuk Ferme of Weidland,ongeveer 2 bunders 22 roeden 

Kad.Gem.Nakkinga,Sectie D,Nr.46 deels 
(Van dit perceel wordt geen kadastentummer opgegeven,oxzlat de percelen 

7 t/m 11 met het westelijk  deel van perceel 1 tesamen uitnaakten de 
Ferme van deze zathe en kadatraal bekend waren onder Nr.46;geheel groot 
13 bunders 76 roeden 60 enen). 

11) Een stuk Weid-,en Hcoiland,groot ongeveer 1 bunder 95  roeden 
(kadaair.46 deels;zie bij perceel 8) 

b) Man Vondeling: de percelen 30 en 12 
10) Een stuk Ferme of Weidland groot ongeveer 2 bunders 10 roeden 

Kadjr. 46 deels (zie bij vorige nrs 8 en io) 
12) Een stuk Hooiland,groot 2 bunders 95 roeden 

Kad.gem.Nakldnga,Seotie D..Nr. 53 

c) De Heeren Compagnons t het perceel . 
6) Een stuk Bouwland en Heideveld met tWin tesamen groot 

ongeveer 5 bunders 40 roeden 
Kad.gem.Makkinga,Sectie D,Nr.41 geheel938940 en 42 deels 

d) H.Hogeveen: perceel 2 
2) Een stuk Heideveld groot ongeveer 2 bunders 

Kad.gemjtaickinga,Sectie D,Nr.32 het oostelijk deel 
(Het westelijk deel van 32 wordt aangehouden) 

e) Hans a.(errits) Stoker: perceel 3 
3) Een Bosch en enige weilanden,Bouwlanden en Heideveld 

tesamen groot ongeveer 5 bunders en 95 roeden 
Kad.gemJlakkinga Sectie D,Nrs.33934,35936  en 37 geheel 

38 en 42 deels 
t) Hendrik Jans Reinders: percelen 4 en 4a. 

4) Een stuk Bouwland en Heideveld met tWjn groot ongeveer 
3 bund.ers en 20 roeden 
Kad,Nrs. 38 deels 

4a) Een stuk Heideveld met fliju,groot ongeveer 3 bunders 
Knd.Nr. 38 deels 

g) P.van den Bosch: perceel 7 
7) Een stuk Ferme of Weidland groot ongeveer 2 bunders 30 roeden 

Kad.Nr, 46 deels (zie bij perceel a,8) 
Nog opgemerkt dient te worden,dat de stukken hooiland,Kad,gem.Maklcinga,Sectie 0, 
Nrs.92,97,98,99,100 en 109 niet in verkoop zijn gebracht.Als onderdeel van de 
gemeenschappelijke hooilanden van Appelsche (de Appelschemaden) ,waren ze niet flo-
reenplichtig en konden dus blijkba t afzonderlijk worden verkocht .Op de kadastrale 
kanrt blijkt,dat deze stukken liggen bij het Pochtelerverlaat. 

En dan tenslotte het laatste floreenkohier,dat van 1860,vijf jaar na de oficifle 
verkoping van deze zathe ,groot 45 bunders • Dit kolder begint alweer met de nu lang-
zamerhand stereotiepe " deze plaats is in stukken verkocht",en dan verwacht men 
het resultaat te zien verwerkt van die verkoping in 1855.Naar,00rdeelt t! zeil: 
De floreen is aldus verdeeld: 
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Beste Van den Bosch, 

Hartelijk dank voor de toezending van de genealogische gegevens 
omtrent Servatius 1 Na bestudering van een en ander lijkt me max 6k conclusie 
mogelijk: 41e onze deducties omtrent de steentjioemboeloeit juist zljn,dan moet 
de oplossing liggen bij Gerard Pieter Serv'atius,geborai in Zuidlaren In 17979ge-
huwd met Catharina. Maria van Bûderen.Geen kinderen (tenminste niet uit dat 
huwelijkt ) . Ging in 180 naar Indië en was in 1834  aas ,res • van Lebak (en daar 
hoorde Tjioemboeleuit ondefl) .De gegevens ~ent hem zijn lang niet volledig. 
wasjca..-a diijicâarnZ4rQ In 1844  is bij op eigen verzoek eervol ontslagen. Wij wisten 
al dat hij in 1843  de plantage Tjioemboeleuit in pasht #reegWaarom dan in 
1844 met ontslag? En wat deed hij daarna? We horen pas weer van hem in 1853,als 
hij in Assen wethouder is; ook in 185491856  en 1860.Hj overleed in Assen n in 
1860. Hij is de ~,dunkt mij,die Tjioemboeloeit hierheen gebracht kan hebben 
De jaren kloppen en ook de bekende feiten.Rest alleen nog msar uit te vinden 
wMr hij een huis heeft laten bouwen in 1857 met die steen.}laar ik vermoed nu 
dat het In Kloosterveen is geweest,dat naar ik meen onder Assen ressorteert. 
Dat moet op het ~ster te vinden zijni 
Als er In de familie S • een zwart schaap is geweest,en dat de reden is,waarom 
men niet graag ziet dat wij in de familiegeschiedenis snui'felen,dan kon dat ook 
wel eens deze Gerard Pieter zijn geweest.Dat zou ook de reden kunnen zijn,dat men 
na zijn dood het huis heeft verkocht en a.fgebroken;bv door de erven, Ook de 
plantage werd na zijn dood door de erven in pacht verkregei.,en geadministreerd 
door J.van Bulderen — zeker de vader of een broer van de weduwe. 
Zo lijkt mij nu de oplossing toch werkelijk in zicht.Dank zij jou doorzetteni 
Voor ik er nu uitstap,nog één ding: die fotokopieën van het Rijksarchief moeten 
je een ardige duit hebben gekoet,en ik wil per s4 niet,dat jij daar alleen 
voor opdraait.Eeslijk delen hoort Geef me de volgende keer even mijn schuld èp 
met je bank. of ~re~ numrner.Doenl 
En nu voor vandaag eerst genoeg. Ik heb nog een boel te doen dit weekeinde, 
want ik ben tegelijk met nog twee andere kwesties bezig,die me een boel werk 
bezorgez,zodat ik soms niet weet wat ik eerst of laatst moet doen.Naar interes-
sant is het well Je zou nooit denken dat er in dat kleine oude dorpje Appelsche 
van pak weg 100 k 150 inwoners nog zoveel uit te pluizen is .Wat me nu vooral 
bezig houdt,is de vraag: hoe men Indertijd tot de verdeling van het Appelscher 
hoogteen is gekomen.Maar veel is er niet met zekerheid over bekend.In de ar-
chieven van de Beren Comjagnons is daar — met opzet? — niet veel van beschre-
ven. 
Nu,dan tot de volgende keer, 

met hartelijkC groeten van huis tot huis, 

je 


