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Rondom het 
Stokers verlaa t 
in Appelscha (1) 

De geschiedenis van de Opsterlandse 
Compagnonsvaart, ook bekend als de 
Appelschastervaart, is beschfeven door 
drs. J. Visser, Chartermeester van het 
Rijksarchief in Friesland, in de inleiding 
tot zijn werk: Inventaris van het Archief 
van de Opsterlandse Veencompagnie 
(Leeuwarden, 1957). Hij vertelt daarin 
o.a., dat reeds in 1580 in Korteiwaag 
werd begonnen met vervening door Juw 
van Dekama en zijn zoon Sytse. Hij 
noemt als waarschijnlijke datum van 
oprichting van de Opsterlandse Veen-
compagnie (voluit genaamd: De Ge-
zamentlijke Compagnons der Opster-
landsche en Ooststellingwerfsche Vee-
nen en Vaarten) 25 februari 1645. toen 
Johannes van Crack (grietman van 
Aengwirden), kolonel Jacques van 0e-
nema, Saco Fockens (grietman van 
Opsterland) en Saco Teijens, de oude., 
secretaris van die grietenij, overeen-
kwamen een vaart te graven van de 
Boorn via Terwispel en Kortezwaag en 
dan door Lippenhuizen. Hemrik, Wijn-
jeterp, Duurswoude en Bakkeveen ver-
der naar het zuiden en oosten. Zij 
verbonden zich geen gronden of venen in 
die dorpen aan te kopen anders dan in 
compagnie. 

Het duurde echter nog tot 1704 
voordat de toenmalige Compagnons. 
Augustinus Lijcklama i Nijeholt es., 
consent verkregen van de Staten van 
Friesland tot het graven der bedoelde 
vaart. De rekeningen der Compagnons 
beginnen met het jaar 1716. Geleidelijk 
komen alle aandelen van de Compagnie 
in het bezit van Augustinus Lijcklama i 
Nijeholt junior en diens nageslacht. 
Dezen sloten in 1804 een overeenkomst 
over het beheer van hun gemeenschappe-
lijke bezittingen en deze Conventie was 
de grondslag der Compagnie gedurende 
de 19de eeuw. 

In de I8de eeuw was het beheer 
gevoerd door een ontvanger, maar in 
1798 werd het verdeeld. Boven de 
ontvanger (ook wel genoemd Opziener 
of Comnpagnonsbaas) kwam te staan een 
gecommitteerde als vertegenwoordiger 
der Compagnons. In de 19de eeuw waren 
de ontvangers Alle Wytses van der Sluis 
(1812-1832), Albert Berends Prakken 
(1832-1845), Berend Alberts Prakken 
(1846-1869) en Ybe Wybrands Feikema 
(1870-1908). A. B. Prakken was o.a. in de 
Franse tijd Maire (burgemeester) van 
Ooststellingwerf en B. A. Prakken was 
zijn oudste zoon. Y. W. Feikema was van 
1903-1908 burgemeester van deze ge-
meente. 

De naam Alle Wytses van der Sluis is 
in Appelscha nog wel bekend: er werd 
immers een straat in het nieuwe 
dorpsgedeelte naar hem genoemd en in 
de N.H.-kerk aan de vaart, die in 1869 
werd gebouwd, vinden we zijn naam ook 
als schenker van het orgel. Maar is het 
wel zô bekend, dat dit twee verschillende  

personen waren ? De eerste Alle Wytses 
(die behalve opziener van de Com-
pagnons ook in 1812 Maire was van de 
gemeente Lippenhuizen), was groot-
vader van de tweede. Er is daarna zelfs 
nog een derde Alle Wytses geweest en ik 
geef. daarom in het kort de afstamming: 

1. Alle Wytses 1: geboortedatum on-
bekend. Getrouwd met Froukjen Luitjes 
te Hemrik. Deze verklaart in 1812 dat hij 
de naam van Van der Sluis wil behouden 
en dat hij 4 zonen en 3 kleindochters 
heeft, t.w, Wytse (28 j.), Jan (24 j.), 
Luitjes (21 j.). Ruumt (l9j.); Froukjen (4 
j.), Sytske (2 j.) en Jeltje (1 j.) Alle 
kleindochters zijn kinderen van Wytse. 

II"Wytse Alles; geboren 1783, doop 18 
november. Getrouwd met .Janke Arends. 

III. Alle Wytses II, geb. 1812/13 te 
Hemrik. Getrouwd met Akke Aukes 
Wartena. Hij overleed op 10-9-1900 te 
Appelscha. 

IV. Arent Alles, geb. 6-4-1849. Ge-
trouwd met Margje Hendriks Reirsders. 

V. Alle Wytses III, geb. 26-11-1870. 
Getrouwd met .lelljc Hendriks Zwart, 
dochter van Hendrik Hendriks Zwart. 

Terug naar de Compagnonsvaart: 
omstreeks 1700 werd dus begonnen met 
de vaart van Gorredijk naar Lippen-
huizen. Vanaf 1736 werd verder ge-
graven. In 1783 werd de grens van 
Ooststellingwerf bereikt tussen Wijnje-
terp en Donkerbroek en omstreeks 1790 
de Tjonger. Toen kregen de Compag-
nons het recht om het gedeelte tot 
Appelscha te graven en de grens met 
Drenthe. Door allerlei omstandigheden 
werd pas in 1814 begonnen met verder te 
graven, zodat in 1815 Nanninga werd 
bereikt: in 1816 Oosterwolde en in 1817 
Appelscha. Daarna werd in verminderd 
tempo doorgegaan tot in 1847 de grens 
(de Scheid) werd bereikt. De verbinding 
van de Friese wateren met de Drentse (de 
Witte Wijk) kwam pas in 1894  tot stand: 
de Dam werd doorgestoken en ver-
vangen door een sluis: het 9de vallaat, nu 
nog steeds de Danisluis genaamd. 

Er werden in de Opsterlandse Com-
pagnonsvaart in totaal 9 sluizen (ge-
noemd vallaten of verlaten) gebouwd: 
het Iste in (iorredijk. liet 2de in 
Lippenhuizen, liet 3de in Hemrik. het 
4dc in Wijnjeterp, het Sde bij Nanninga. 
het 6de bij Fochteloo en het 7de en 8stc in 
Appelscha. Men kan hierover leien hij 
Dr. T. II. Oosterwijk (Notities uit de 
Geschiedenis van de Ooststellingwerfse 
Dorpen): uitg. Culturele Raad van 
Ooststellingwerf, Oostei'wolde. 1977; 
blz. 21.22 en 26). Deze deelt daar o.a. 
mee, dat het 6de of Fochtelerverlaat in 
1816 werd gebouwd, liet 7de hij 
Appelscha in 1817 en liet 8ste of 
Bovenste Verlaat ook in Appelscha in 
1820. Het i mij niet bekend, waar Dr. 
Oosterwijk deze jaartallen heeft ge- 

vonden, maar omdat ik meende dat er in 
deze reeks jaartallen iets zak  dat niet 
klopte, heb ik daar een onderzoek naar 
ingesteld. Het leek mij namelijk on-
mogelijk, dat,als de grens van Appelscha 
in 1817 werd bereikt, ook de sluis al in 
datzelfde jaar gebouwd zou zijn. Welnu, 
in het al eerder genoemde Archief van de 
Compagnons vond ik daarvan de 
bevestiging, want in het Inventaris-
nummer 597 bleek zich een stuk te 
bevinden van 66 bladzijden folio. waarin 
1. het Proces-Verbaal van de Besteeding 
(nu: Aanbesteding) en 2, het Bestek en de 
voorwaarden voor de bouw van een 
nieuw houten verlaat te Appelscha. 
Hieruit bleek, dat de aanbesteding van 
dit werk plaats vond op 31 augustus 1818 
te Beetsterzwaag door notaris mr. 
I)ominicus Suringar aldaar voor de 
Compagnons namens Jonkheer Tinco 
Martinus Lyklama á Nijeholt, lid van de 
Tweede Kamer der Staten Generaal, 
wonende te Oldeboorn, enz., enz., in het 
Café van B. de Vos, die ook deze akte 
ondertekende als getuige. Het werk werd 
uiteindelijk gegund aan twee timmer-
lieden uit Beetsterzwaag: Sake Annes 
Bijlsma en Klaas Pieters Huizinga, voor 
de somma van 11.139 (elf duizent een 
hondert negenendertig) guldens. 

Het is uiteraard onmogelijk en ook 
niet nodig dat gehele document te 
bespreken (De liefhebbers kunnen het in 
het Rijksarchief in Leeuwarden inzien). 
Ik licht er dus maar enkele punten Uit: 

Omtrent de grootte van de sluis wordt 
bepaald, dat de lengte van het te bouwen 
verlaat moet zijn 171 voeten, de breedte 
in de Slotten 16 voeten 5 duimen en het 
lichaam van de sluis 29 voeten 2 duimen. 
Voor de fundering zullen de aannemers 
moeten leveren in de grond heien 360 
(later is dat in een toevoeging verhoogd 
tot 400) dennenpalen, elk lang 9 voeten 
en in diameter op de kop 9 duimen. 
Geleverd moeten o.a. ook twee paar 
sluisdeuren, ieder breed 9 voeten 6 
duimen; de bovenste moeten II voeten 
10 duimen hoog zijn en de benedenste 13  

voeten 10 duimen. Nog (ook) gelegd 
moet worden een draaivonder. lang 30 
voeten, op het dikke eind 8 duimen en op 
het lichte eind 3 duimen dik; breed 20 
duimen en aan de ene zijde moet ter 
lengte van 17 voeten boven de sluis een 
leuning worden gemaakt van 2 â 3 duims 
grenen rib. Eén der voorwaarden was, 
dat het werk opgeleverd moest worden 
v6ôr de eerste september 1819. Dat dit 
ook inderdaad is gebeurd, blijkt uit de 
aan het eind van dit procesverbaal 
geplaatste kwitantie, waarin S. A. 
Bijlsma en K. P. Huizinga verklaren 
ontvangen te hebben van de Compag-
nonsbaas Alle Wytses van der Sluis 
11.309 guldens, zijnde de aannemings-
som van 11.139 guldens plus voor 
,.bûtenwerk" 170 guldens. Het stuk is 
gedateerd op de 29 augustus 1819. 

Daarmee staat dus vast, dat liet 7de 
verlaat in Appelscha werd gebouwd in 
1818/19. Hoe het aan zijn latere (en 
tegenwoordige) naam kwam, zullen wij 
later zien. Ik wil nu eerst een ander punt 
aansnijden. Er kwam over de sluis geen 
brug, maar alleen een draai(vonder) ten 
behoeve van sluiswachter cmi schippers. 
Merkwaardig genoeg is nergens te 
Vin(len, wanneer er over het bovenste 
sluishoofd een draaibrug werd gelegd. 
Het enige, dat ik bij de Provinciale 
Waterstaat heb kunnen vinden, is dat er 
in 1890, toen de sluis vernieuwd werd, 
reeds ,o'n draaibrug lag. Maar die moet. 
zoals ik zal aantonen na 1840 daar zijn 
gelegd. De vraag is nu: line werd het 
verkeer tussen Appelsche en Fochteloo 
onderhouden, nadat de enige ver-
bindingsweg Diever-AppelscheFochte-
loo door de vaart was doorgesneden 7 

In de ,,Acte van Consent" van 1777 
(niet in het Archief van de Compagnons, 
maar,  in dat van de Provinciale Water-
staat van Friesland), waarin 1)ani'él de 
Blocq Lycklama á Nijeholt - of zijn 
rechtverkrijgenden - toestemming werd 
verleend door (le eigenaren van zathen, 
landen, etc., etc., van Appclsche om door 
hun gronden een .,hekwame vaart" te  

doen graven naar cle grens van Drenthe, 
werd na. als voorwaarde gesteld, dat er 
hij het doorgraven van hoofdwegen 
,,flapbruggen" moesten worden gelegd 
en dus moet er zo'n flapbrug gekomen 
zijn bij (le doorgraving van de Fochteler-
weg. Wâr die gelegd werd, wordt niet 
vermeld door W. de Jong in zijn artikel 
over Appelsche, in Fryske Plaknammen 
nr. X (1957, blz. 59 / 78), noch door 
Dr. Oosterwijk in het reeds genoemde 
werk over de Stellingwerfse dorpen. 
Maar een blik op de oudste kadaster-
kaart van E 1830 (de z.g. minuutpians) 
laat ons duidelijk zien, waar die brug 
werd gelegd: tegenover het perceel kad. 
gem. Makkinga, sectie D, no. 60. Dat is 
nu de tuin naast de woning van mijn neef 
R. Mulder, Vaart N.Z. no. 14. Om 
precies te zijn: die brug lag tegenover de 
plek, waar vroeger het voetpad (wel eens 
ten onrechte ,.kerkpad" genoemd) langs 
de oude .,stroomsloot" uitkwam op de 
weg langs de vaart. Het is nu ook 
duidelijk, dat dit z.g. kerkpad pas is 
ontstaan, nadat in 1817/18 de oude 
Fochtelerweg werd afgesneden door de 
vaart. Voordien ging alle verkeer naar de 
Willemstad en de hoeve Het Hoogeveen 
langs die weg; bij de eerste bocht 
rechtdoor tot waar nu de oude Boksloot 
eindigt. Daarna hebben de voetgangers 
uit de Willemstad een nieuw voetpad 
gemaakt, rechtuit rechtaan naar de 
flapbrug. Dat kon heel gemakkelijk, 
want het land waarover ze gingen, was 
nog grotendeels onontgonnen, en nog 
niet bebouwd vôôr 1830. Het voetpad 
heeft nog lang bestaan, totdat mijn vader 
liet in de twintiger jaren definitief heeft 
afgesloten, omdat er te veel over het 
weiland werd gelopen als het pad 
modderig werd, en ook omdat er na de 
verharding van de Fochtelerweg geen 
enkele bestaansgrond meer voor was. 
Kerkepad, zoals we dat kennen uit 
Terwisehe en 1)e Bult, is dit pad nooit 
geweest. 

Op dezelfde kadasterkairt van 
± 1830 staat ook al de weg, die we nu 
kennen als de Bruggelaan getekend, 
daarop aangeduid als ,,weg naar de 
Voglel". Maar de weg liep toen vanaf de 
sluis langs de zuidzijde van de vaart tot 
aan de brug en vandaar langs de 
noordzijde tot aan de oude Fochteler-
weg, bij hel huis van Popkema. Vôôr de 
vaart deze weg afsneed, liep hij vanaf dit 
punt tot waar nu het aannemersbedrijf 
van Hoogenherg staat. Daarnaast is nog 
de reed naar de Fennen, dat is de oude 
Fochtelerweg. Komende uit de Boere-
streek, liep hij hij de boerderij van 
Haisnia recht door (nog wel als weg te 
herkennen) om na zo'n 80 meter naar liet 
noorden om te buigen naar het boven-
genoemde punt. De Bruggelaan kreeg 
pas die naam, toen (Ie definitieve brug 
over de sluis werd gelegd. Zoals gezegd, 
de stukken die betrekking hebben op de  

bouw van die brug ontbreken in de 
archieven. Maar zeker is het, dat die 
eerste flapbrug er nog lag in 1838/39. 
Dat blijkt uit een tweetal bronnen: een 
koopakte van 1839 en een huurcontract 
uit 1838. Dit laatste komt nog ter sprake 
in mijn volgende artikel over liet 
Stokersverlaat. Die koopakte is van mijn 
grootvaders schoonvader Anne Hen-
driks Zwart, die in 1839 kocht ,,het 
keuterijtje met huizinge, schuur, tuin en 
aangelegen weilanden, groot ± 4 ha, 
kadastraal bekend gemeente Makkinga, 
Sectie D, nummers 58 t/ m 63, staande en 
gelegen ,,bij de Brug van Appelscha". 
Het perceel kad. nr. 60 is nu het huis 
VaarN.Z. no 14. Het oude huis, waar 
mijn grootouders na de dood van Anne 
Hendriks Zwart in 1864 en zijn weduwe 
Johanna Hielkes Bakker in 1881 hebben 
gewoond, daarna mijn ouders tot 1927 
en waar mijn broers en zusters en ikzelf, 
zijn geboren, is nu geheel verdwenen. 

Het is nu zeker, dat deze Anne 
Hendriks Zwart tot de eerste bewoners 
van de omgeving van het Stokersverlaat 
behoorde. Hij kwam na zijn huwelijk in 
Wijnjeterp in mei 1832 naar Appelscha, 
waar in 1833 zijn eerste kind. Hendrik 
Annes werd geboren. Het is daarom zeer 
vreemd, dat hij niet wordt vermeld bij de 
groep eerste verveners, die door Dr. 
Oosterwijk worden genoemd van 1827-
1846. Te meer, omdat op twee na, alle 
verveners in 1827 nog elders woonden. 
De meesten in Opsterland en alleen 
Hartholt en Reinders (II. .1.) woonden in 
Ooststellingwerf. De eerste in Donker-
broek, de tweede in Haulerwijk. 

'['oen deze Zwart in 1864 stierf, liet hij 
voor zijn 9 kinderen een voor die tijd niet 
onaanzienlijke erfenis na. Daartoe be-
hoorden, afgezien van enige percelen 
veen, een bijenstal met toebehoren, 
winkelvoorraad, het ouderlijk huis met 
land erachter, het perceel ernaast tot aan 
de Fochtelerweg, het boerderijtje aan de 
vaart (Fochteloo) waar nu Van Weperen 
woont; het huis aan het begin van de 
Bruggelaan. waar zijn zoon Klaas Annes 
Zwart een herberg had (nu Café Hulst), 
terwijl hij ook aan het andere eind van de 
Bruggelaan eigenaar was van liet daar 
toen staande dubbele arbeidershuis. 
Bovendien bezat hij bouwland op de 
Westeres en hooiland op de Maden. 

Omstreeks 1850 kwam een andere 
vervener, Adam Vondeling hier. Deze 
kocht liet perceel naast Zwart, nu Vaart 
N.Z. no IS. Stoker was eraf eerder, zoals 
we zullen zien en omstreeks 1867 kwam 
ook nog een Van den Bosch hij de sluis 
wonen. Ook die zien we later nog wel, 
wanneer wij het huis Tjioemhoeloeit 
bespreken. 

Gerke P. Mulder, 
N aarden. 
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In mijn eerste artikel heb ik verteld 
over het ontstaan van het 7de verlaat in 
Appelscha, dat later de naam Stokers-
verlaat zou krijgen en enkele van de 
eerste bewoners. Als men nu een beetje 
bekend is in Appelscha, dan weet men 
dat er een familie Stoker al lang in de 
omgeving van de sluis woont. Op Vaart 
N.Z. 17 woonde vroeger de bakker 
Stoker (dat huis is nu verdwenen door de 
aanleg van de nieuwe weg naar 4Fochte-
loo) en op Vaart N,Z, 22 stond de 
boerderij van H. Stoker. Men zal dan 
licht tot de conclusie komen, dat de sluis 
zijn naam te danken heeft aan deze 
familie Stoker. En dat is dan in zekere zin 
het geval, maar daarmee is de zaak dan 
niet helemaal verklaard, want waarom 
nu juist naar deze familie, en niet naar 
een andere, b.v. Zwart, die daar ook lang 
heeft gewoond? Om daarover meer 
klaarheid te verkrijgen, heb ik ook hier 
een onderzoek naar ingesteld, en mij, 
behalve met de familie Zwart, ook met de 
familiegeschiedenis van de Stokers, 
beziggehouden. 

Onder de eerste verveners, die op 7 
november 1827 veen in Appelscha 
kochten van de Compagnons, was ook 
Gerrit Jeens Stoker. Evenals de meeste 
andere kopers woonde hij toen nog in 
Opsterland, in Kortezwaag, waar hij in 
1788 werd geboren als zoon van Jeen 
Cornelis Stoker en Fokeltje Egberts. Hij 
trouwde daar ook met Antje Hanzes van 
der Wal, geboren in 1783. Ze kregen 3 
zoons, allen in Kortezwaag geboren: 
Jeen Gerrits (1815), Hans Gerrits (1817), 
en Jan Gerrits (1820). Het is niet bekend 
in welk jaar Gerrit Jeens Stoker met zijn 
gezin naar Appelscha is verhuisd, maar 
ik meen wel te mogen aannemen, dat dit 
niet veel later dan 1827 is geweest. Zeker 
is echter wèl, dat hij op II mei 1832 in 
Appelscha is overleden. De drie kinderen 
waren toen allen nog minderjarig en 
zullen bij de moeder in hebben gewoond. 
W66r dat was, was tot voor kort nog 
onbekend, en het lag voor de hand aan te 
nemen, dat dit dezelfde plek was, waar 
nu nog hun nazaten wonen. Maar mijn 
speurtocht in het Archief van de 
Compagnons leverde een verrassend 
andere oplossing op! 

Inventaris Nummer 418, omschreven 
bij Drs. Visser als ,,Akte van verhuur 
door de Compagnons aan A. M. van der 
Wal, weduwe G. J. Stoker, van een huis 
te Appçlscha. 1836", De naam A. M. van 
der Wal moest wel een drukfout zijn voor 
A. H. van der Wal, en inderdaad, het 
betreffende stuk bleek te zijn een huur-
contract, ondertekend door de Opziener 
der Heren Compagnons, Albert Berends 

Prakken, wonende te Oosterwolde, ver-
huurder, en Antje Hanzes van der Wal 
weduwe van Gerrit Jeens Stoker, winke-
liersche, wonende bi! de Brug te 
Appelscha, als huurdersche. Ik teken 
hierbij aan, dat ook de weduwe van Anne 
Hendrik Zwart (zie mijn vorig artikel) 
winkeliersche was, en dat alle veenbazen 
in Appelscha naast vervener of veen-
baas, ook winkelier waren (of soms ook 
logementhouder, of houtkoopman). Het 
betrof hier ,,een huizinge, schuur, tuin en 
aangelegen weidland, staande en gelegen 
hij de brug te Appelscha (vergelijk de 
precies gelijke omschrijving van het 
keuterijtje dat Anne Hendriks Zwart in 
1839 kocht), de huizinge wordende 
bewoond en gebruikt door de huurder-
sche, voor de tijd van 3 jaar, ingaande 12 
mei 1836 en eindigende in mei 1839." Uit 
de woorden ,,wordende bewoond en ge-
bruikt" volgt, dat de weduwe Stoker al 
vôôr 1836 daar woonde, vermoedelijk al 
sinds het overlijden van Gerrit Jeens in 
1832. 

Voordat ik nu dit huurcontract nader 
bespreek, is het goed om even kennis te 
nemen van hetgeen de heer Visser schreef 
in zijn Inleiding tot de meergenoemde 
Inventaris van het Archief der Compag-
nons. Op blz. 9 lezen we daar: ,,Behalve 
de reeds genoemde inkomsten, bracht 't 
bezit der vaarten met hun vallaten, 
bruggen en wal/en aan de eigenaars nog 
op tol/en, schut- en wippersgelden (d. z. 
bruggenwippers-gelden) en opslaggel-
den, dienende tot dekking van de kosten 
van aanleg en onderhoud van vaarten, 
sluizen, bruggen en wal/en." En verder 
op blz. 10:„ Huizen waren o.a. gebouwd 
bij de ver/aten en werden samen met deze 
verhuurd als s/uiswachterwoning." _De 
sluizen met hun inkomsten werden 
verhuurd; hierbij was ook de sluis-
wachterswoning inbegrepen". 

Als wij in het licht van deze aangehaal-
de zinsneden het door mij genoemde 
huurcontract bezien, dan blijkt dus, dat 
de weduwe van Gerrit Jeens Stoker de 
sluiswachterswoning (mèt de sluis!) van 
de Heren Compagnons pachtte voor 3 
aaneensluitende jaren, van mei 1836 tot 
en met mei 1839. Dit geschiedde op de 
volgende voorwaarden: 1. de jaarlijkse 
huur zal bedragen één honderd en 
achttien Nederlandse guldens; 2. de 
huurdersche moet huis en schuur goed 
onderhouden en bij verlaten weer in 
gelijke staat overleveren; 3. zij zal het 
land goed moeten bemesten, besloden en 
begruppelen, en zij zal het land niet 
mogen bebouwen; 4. in geval van 
reparatie aan huis en schuur zal zij 
moeten leveren roop (d.i. touw gebruikt  

door rietdekkers om het riet aan de 
daklatten vast te maken; M.), dak en 
spijkers en het arbeidsloon betalen. 

Belangrijk is ook deze bepaling. ,,De 
huurdersche zal een goed toezicht op het 
vallaat moeten houden, de drempels 
goed zuiver en klaar houden waar de 
deuren aanslaan, en zij zal niet mogen 
stromen dan wanneer het water over de 
deuren loopt, alsmede niet schutten als 
het water onder de bovenkant van de 
deuren is, behalve op de gewone schut-
uren. De huurdersche moet de schut-
haken, bomen, koevoeten, etc. aan het 
vallaat gehorende onderhouden en in 
geval van gemis (d.i. vermissing) nieuwe 
bijleveren." Aan het slot nog dit: ,.Dc 
huurdersche zal de brug gedurende de 
huurjaren van onderen en van hoven 
moeten schoonhouden, en zowel met het 
wippen van descive als andcrsins 
moeten zorgen dat daaraan geen schade 
worde toegebracht, terwijl zij door gemis 
van goede behandeling of verzuim de 
schade aan de brug en het vallaat heide 
zal moeten boeten en dadelijk betalen." 
w.g. A. H. van der Wal en A. B. Prakken. 

Het is mi, niet aan twijfel onderhevig, 
dat met dit huurcontract aangetoond 
wordt, dat de weduwe van Gerrit Jeens 
Stoker in 1836 huurster was van de  

sluiswachterswoning, de sluis en de brug, 
en het is ook duidelijk, dat Gerrit Jeens 
Stoker tot zijn dood in 1832 ook huurder 
was van deze objektcn. Wanneer hij dit is 
geworden, is tot heden niet met zeker-
heid vast te stellen, maar het vermoeden 
ligt voor de hand, dat hij al vanaf zijn 
vestiging hier in Appelsche, bij de sluis 
heeft gewoond, en dat zal mi. omstreeks 
1827/28 zijn geweest. V66r 1827 werd in 
Appelsehe geen veen verkocht, en de 
eerste veenverkoping vond plaats in 
november 1827. De eerste turfver-
schepingen konden pas in 1828 komen. 
Ik kan hier nog aan toevoegen, dat in de 
rekeningen van de toenmalige Opziener 
der Compagnons. Feikema, van het jaar 
1882 als ontvangsten worden vermeld 
van de sluis- en brugwachter van sluis en 
woning van vallaat No. 7, van H. Stoker 
een bedrag van 450 guldens per jaar. (Om 
te vergelijken: in dezelfde jaren van het 
8ste vallaat van F. Landmeter 75 guldens 
en van H. Zwart voor het Compagnons-
hotel met weiland 450 gulden). Met de 
hier genoemde H. Stoker kan alleen 
maar bedoeld zijn Hans Gerrits Stoker, 
geboren te Kortezwaag op 20-5-1817 en 
overleden te Appelscha op 1-12-1895. 
Hij was de tweede zoon van Gerrit Jeens 
en Antje Hanzes. Het is dus nu wel 
duidelijk, waarom dit 7de verlaat de 
naam Stokersverlaat kreeg: omdat vanaf 

het begin, gedurende meer dan 50 jaar, 
een Stoker de pachter (en ook sluis-
wachter) is geweest van dit vallaat. 

Ik moet hier nog aan toevoegen, dat ik 
in het Archief tevergeefs heb gezocht 
naar een huurcontract voor het 7de 
verlaat, zoals die wel bestaan voor de 
andere sluizen. Zo is er een in Inventaris-
nummer 580 voor de sluis te Gorredijk, 
No. 583 voor die van Lippenhuizen, No. 
584 voor Hemrik, No. 589 voor 
Wi.jn.jeterp en No. 596 is een akte van 
verhuur door de Compagnons aan A. B. 
Bloemberg, weduwe K..). Nysink van het 
Fochteler verlaat van 1838, terwijl No. 
598 een akte van verhuur is aan R. U. 
Dijkstra van een huizinge c.a., benevens 
het 8ste verlaat te Appelscha, van 1856. 

Omdat de jaarlijkse aantallen ge-
schutte schepen voor het Stokersverlaat 
en het Fochtelerverlaat wel zo ongeveer 
gelijk geweest zullen zijn, heb ik het 
huurcontract van 21 maart 1838, tussen 
partijen a) Albert Berends Prakken, 
Opziener van de Compagnons als 
verhuurder en b) Antje Broers Bloem-
berg, weduwe van Klaas Jans Nysink, 
woonachtig bij het vallaat te Fochteloo, 
vergeleken met het hiervoor besproken 
huurcontract tussen de Compagnons en 
Antje Hanzes van der Wal hij het 
Stokersverlaat. De bepalingen omtrent 
betaling der huur, het onderhoud van 
huis, schuur, landen en toezicht op het 
vallaat, stromen en schutten zijn gelijk 
aan het voorgaande. Alleen is hier bij het 
stromen toegevoegd, dat huurdersche, in 
geval ze gaat stromen, dadelijk kennis 
daarvan moet geven aan de ,,Vallaats-
man" te Nanninga. Hoe zij dat moest 
doen in een tijd, toen er nog geen enkele 
weg naar het Fochtelerverlaat was en de 
verbinding waarschijnlijk over het water 
liep, of via Venekoten over Boekhorst 
naar Oosterwolde, daarover spreekt dit 
contract niet ! Een bepaling, die ook 
ontbreekt in het vorige is deze: ,,de 
gewone schut-uren zijn bepaald op des 
voormiddags om elf uur en des na-
middags om vijf uur." 

Ook iets anders luidt de alinea, waarin 
de huurdersche verplicht wordt tot goede 
behandeling van het vallaat en ver-
antwoordelijk wordt gesteld voor on-
gelukken door het water veroorzaakt. 
Zowel bij dag als hij nacht moet zij 
zorgen dat de schepen zowel boven als 
beneden het vallaat liggende, vôôr het 
schutten wel vast gemaakt zijn en dat de 
schippers niet met bomen of haken het 
vallaat of de knoppen van de deuren of 
de beschoeiing beschadigen. De huur-
dersche moet zorgen dat door de 
schippers of andere personen geen  

turfmot of andere vuiligheid in de vaart 
wordt geworpen; bij gebreke van het-
zelve zal zij het moeten laten uitleiken 
(= baggeren). Alsmede zal zi.j de vaart 
boven het vallaat jaarlijks tweemaal van 
drijfruit (= losgeraakte planken) moeten 
zuiveren en hetzelve achter de wallen 
brengen en de doornen en struiken op de 
vaartswallen staande goed moeten af-
kappen en schoon houden." 

Interessant is ook de volgende 
bepaling, waaruit blijkt van hoeveel 
belang in die tijd de hijenteeli was 
voor honingwinning op de uit-
gestrekte heidevelden, en ook een 
bewijs dat er een omvangrijke handel 
in hout werd gedreven: ,,De huur-
dersche zal op en neer varende Bijen 
altijd moeten doorschuiten en tot 
schutgeld daarvan genieten van ieder 
schip, op de schut-uren dertig cents 
en binnen de schut-uren zestig cents, 
en deselve des nachi.s alzoo moeten 
doorlaten. Van een schip met hout of 
bomen naar beneden varende moet 
worden betaald dertig cents, terwijl 
overigens bij een gepermitteerde 
schutting wanneer het meer dan 
deurswater is, van één schip voor 
schutgeld moet worden betaald tien 
cent.s, twee of drie schepen hij 
elkander zijnde, betalen ieder 5 cents 
buiten de gewone schut-uren, terwijl 
de schippers welke op vorengemelde 
schut-uren aankomen door de huur-
dersche zonder schutgeld te genieten 
moeten geschut worden. Welke 
verhuring is aangegaan voor een 
jaarlijkse huur van hondert gul-
dens... zegge ..... f100,00." 

Ik vestig nog even de aandacht op de 
zinsnede over schepen met hout of 
bomen, omdat m.i. moet worden al-
geleid, dat er vanuit Appelscha nogal wat 
hout werd ,,uitgevoerd" en dat er in he 
begin van de 19de eeuw in deze streken 
meer bos werd gevonden, dan men over 
het algemeen zou denken. Trouwens, het 
is mij ook opgevallen, dat er nogal eens 
bij gegevens over in Appelscha wonen-
den in het bevolkingsregister wordt 
opgegeven als beroep ,,houthandelaar". 
Dat is b.v. het geval met de ook als 
veenbaas bekende Hillebrand H. Hart-
holt, terwijl ook de in Oosterwolde 
wonende Berend A. Prakken in een 
scheidingsakte houtkoper wordt ge-
noemd. De vraag is echter wel: waar 
kunnen die bossen dan hebben gestaan? 

Gerke P. Mulder, Naarden 



Rondom het Stokersverlaat in Appelscha (III) 
In de twee voorgaande artikelen heb ik 

iets verteld over de eerste families, die 
zich omstreeks 1830 hier vestigden bij het 
7de verlaat: de families Stoker (Gerrit 
Jeens) en Zwart (Anne Hendriks). Ik 
moet daar nu toch even op terugkomen, 
omdat er een duidelijke aanwijzing is, 
dat er tenminste één eerdere bewoner is 
geweest en een sterk vermoeden, dat er 
ook nog een tweede is geweest. Ik heb 
daarom hierbij een kaartje getekend, 
overgenomen van de zogenaamde mi-
nuutpians van het kadaster van ± 1830. 

U ziet daarop de Compagnonsvaart 
met het 7de verlaat en de kadastrale 
nummers Sectie D. ten noorden en Sectie 
C. ten zuiden van de vaart. Ook de weg 
naar Fochteloo (en het Hoogeveen) en de 
weg naar Hoog-Appelscha (dat is nu de 
Biuggelaan) en de brug van Appelscha 
zijn duidelijk aangegeven. De oude weg 
naar Foehteloo, die in 1817 door de vaart 
werd afgesneden, is nog duidelijk te zien 
in de percelen Nummers 259, 259a en 
267. Waar deze weg vroeger op de vaart 
uitkwam, staat nu links het aannemers-
bedrijf Hoogenberg. Ik vestig nu de 
speciale aandacht op de percelen num-
mers 61:262 en 263; dat zijn namelijk 
woningen, die er dus in 1830 al stonden. 
Twee ervan kennen we al als de sluis-
wachterswoning (no. 263) en mijn 
geboortehuis (no. 61) hu Vaart N.Z. 14, 
dat na 1839 eigendom werd van Anne 
Hendriks Zwart. Maar wie woonde erin 
het huis op Nr. 262? Die vraag heeft mij 
heel wat hoofdbrekens gekost en ik ben 
er nog niet helemaal uit. Want wat is het 
geval? Als U zich herinnert, wat ik de 
vorige keer heb verteld over het huur-
contract van 1836 tussen de Compag-
nons en de weduwe van Gerrit Jeens 
Stoker, dan weet U dat daarin sprake 
was van Antje Hanzes van der Wal, 
winkerliersche, wonende bij de brug te 
Appelscha, en dat betrof ,,een huizinge, 
schuur en tuin en aangelegen weiland, 
staande en gelegen bij de Brug te 
Appelscha". (Vergelijkt U eens de precies 
gelijke omschrijving van het „keuterij-
tje", dat Anne Hendriks Zwart in 1839 
aan de Noordzijde van de vaart kocht!) 
Als men deze omschrijving toetst aan het 
hierbij gevoegde kadasterkaartje, dan 
komt eigenlijk alleen maar het perceel 
No. 262 in aanmerking, want No. 263 is 
duidelijk de sluiswachterswoning. Ik 
geloof wel, dat ik de juiste oplossing heb 
gevonden - maar geef toe, dat het maar 
een gissing is -: de familie Gerrit Stoker 
woonde op No. 262 en was pachter van 
de sluis en de woning, maar de feitelijke  

sluiswachter die de sluis bediende, 
woonde op No. 263. En dat moet No. 262 
het perceel zijn, waar later de familie 
Gorter heeft gewoond (Jan 1-larmens 
Gorter) en nu de heer Van Zanden. Het 
huis van de familie Stelwagen (Douwe 
Hessels Stelwagen), dat mooie oude 
Saksische boerenhuis, stond er dus in 
1830 nog niet en wie toen in de sluis-
wachterswoning woonde blijft ook on-
bekend. 

En dan No. 61. Daarover weet ik iets 
meer. Ik heb namelijk de koopakte van 
1839, verleden voor notaris K. Tadcma 
te Oosterwolde, waaruit blijkt, dat het 
keuterijtje bij de Brug (kad. Nrs. 58 t/m 
63) werd verkocht op 17 december 1839 
in het café De Gouden Klok te 
Oosterwolde. Verkopers waren: Abra-
ham Johannes Kuipers, boer, wonende 
bij de Brug ,,onder den dorpe Appel-
scha" en Jan Pieters van der Velde, 
koopman en winkelier wonende te 
Oosterwolde en eigenaar van 'het te 
verkopen goed. Kuipers, die het z.g. 
recht op redemptie-koop had, maakte 
daarvan geen gebruik, zodat Anne 
Hendriks Zwart, als de meestbiedende, 
eigenaar werd voor een duizend zes 
honderd vijfenzestig guldens. Ik heb 
tevergeefs getracht, meer inlichtingen te 
krijgen omtrent de genoemden Abraham 
Johannes Kuipers en Jan Pieters van der 
Velde, maar het is wel zeker, dat Kuipers 
de eerste moet zijn geweest, die hier bij 
het 7de verlaat heeft gewoond. 

Nog in de loop van de eerste helft van 
de l9de eeuw kwamen er enige nieuwe 
bewoners bij: aan de zuidzijde, naast No. 
262, vestigde zich in of omstreeks 1848 
het gezin Durk Hessels Douwes Stel-
wagen, geboren te Holwerd in 1826 en 
Gooitske Linzes de Jong, geboren te 
Boven-Knijpe in 1821. Ik vond zijn naam 
voor de eerste keer vermeld op de 
openbare verkoop van de hoeve Het 
Hoogeveen. Op 15 maart van het jaar 
1855 was hij één van de vele gegadigden 
voor het perceel 12, een stuk hooiland 
groot 2 bunders en 95 roeden, en dat 
uiteindelijk gegund werd aan de hoogst-
biedende: Adam Vondeling. l)urk Hes-
sels Stelwagen overleed in Appelscha op 
30 januari 1900 en zijn vrouw Gooitske 
Linzes de Jong op 26 maart 1884. Ik heb 
deze Stelwagen dus niet gekend en weet 
ook niet zeker, wat zijn beroep was, maar 
ik vermoed dat hij een klein boerderijtje 
had met daarnaast een bakkerij. Hun 
kinderen Leentje, geboren 28 april 1853 
en overleden op 31 augustus 1914, 
Johanneske, geboren 10 juni 1855 en 

Kad. 
Secti 

Sect 

overleden 18 november 1933 en Lenze, 
geboren 4 juli 1859, overleden 25 
september 1931, alle drie ongehuwd, wel. 
De oudste zoon, Hessel Durks Douwes 
Stelwagen, geboren 11 februari 1850 is al 
vrij jong geëmigreerd naar de U.S.A., 
waar hij woonde in Grand Rapids 
(Michigan). Ik heb hem twee keer in 
Appelscha ontmoet, waar hij zijn broer 
Lenze en zuster Johanna bezocht, en 
beide keren ook mijn vader. Voor zover 
ik weet, was hij gehuwd in Amerika en 
had ook kinderen, maar daar is mij 
verder niets van bekend. Lenze had in het 
oude huis tegenover ons een bakkerij. 

Aan de noordzijde kreeg Anne Hen-
driks Zwart een buurman op het perceel 
No. 51. Daar vestigde zich Adam 
Vondeling, een bij de familie Zwart in 
Wijnjeterp welbekende persoon. Hij was  

namelijk in 1818 als baby te vondeling 
gelegd in Wijnjeterp en is daar opge-
nomen in het gezin Zwart. Dr. Ooster-
wijk noemt Adam Vondeling bij de veen-
bazen die in 1846 voor het eerst veen in 
Appelscha kocht, waar hij omstreeks 
1845 kwam wonen. Hij is daarvéôr in 
1-laulerwijk geweest, waar hij zijn 
toekomstige echtgenote leerde kennen: 
Martje Klazes Reinders, dochter van 
Klaas Jans Reinders en Grietje Aukes de 
Boer, geboren in 1826. Zij was een nicht 
van de Hendrik Jans Reinders, die in 
Appelscha ook één van de grote veen-
bazen werd. Adam en Martje trouwden 
in 1845 en in datzelfde jaar werd in 
Appelscha hun eerste kind Grietje 
geboren op 8 december. Het is dus wel 
zeker dat Vondeling zich hier in 1845 
gevestigd heeft. Hij kocht het perceel 

naast Anne Hendriks Zwart, waar hij 
later een boerderijtje vestigde. Zoals alle 
andere veenhazen ging het hem goed en 
zijn grondbezit breidde zich gestadig uit. 
Zo kocht hij in 1855 twee van de 12 
percelen uit de verkoop van Het 
Hoogeveen, weide-, fenne- en hooiland, 
samen ruim 4 ha. (Over deze oude hoeve 
,,Het Hoogeveen" in Appelscha hoop ik 
nog in een afzonderlijk artikel meer 
bijzonderheden te geven.) In 1869 is 
Vondeling één van de 5 kerkvoogden 
wier namen voorkomen op de gevel-
steen van dein dat jaar gebouwde nieuwe 
N. H. kerk aan de Vaart. Tot 1954, toen 
de zoon van Adam, dat was Anne 
Vondeling, overleed, hebben er op Vaart 
N.Z. 15 steeds Vondeling„ gewoond. Van 
het Vrij grote grondbezit is nu niets meer 
over. Alleen van een andere zoon van 
Adam 1, Hendrik Vondeling, woont nu 
nog een kleinzoon in Appelscha. De 
bekende politicus, Dr. Anne Vondeling 

achterkleinzoon van de eerste 

Wanneer precies de . eerste bakkerij 
werd gesticht door Stoker bij de sluis van 
Appelscha, is mij niet békend, maar dat 
moet zijn gebeurd door Gerrit Jeens 
Stoker (van 1849 tot 1920), vermoedelijk 
omstreeks 1875, in w1k jaar hij trouwde 
met Alhertje Theunis Hoogeveen. Zijn 
zoon, Hendrik Gerrits Stoker (1881-
1956) volgde hem op, waarna diens zoon 
Ybele Hendriks een nieuwe zaak opende 
aan de Van Emstwcg (de Marsschen), 
toen de oude bakkerij het veld moest 
ruimen voor de nieuwe verbinding, van 
het Stokersverlaat naar de Focheler-
weg. Hoe duidelijk staat mij nog het 
beeld van deze oude bakkerij voor ogen, 
met zijn enorme hopen takkcbosscn, 
waarmee toen de oven werd gestookt en 
hoe goed herinner ik me nog de tijd, dat 
je daar, voor de sluis, waar de oude 
bakker de latten uit de oven in de vaart 
hing, zulke kanjers van brasems kon 
vangen Is het niet net alsof - met het 
verdwijnen van die takkebossen en die 
latten in de vaart - het roggebrood niet 
meer zo heerlijk smaakt als toen? Of is 
dat ook één van die dingen die zo mooi 
lijken, omdat je het over zo'n lange tijd 
heen ziet? 

Ook niet precies bekens is, wanneer de 
herberg hij het Stokersverlaat werd 
gesticht, maar het is wel zeker dat (tiL is 
gebeurd vôôr 1881. In dat jaar werd 
namelijk Klaas Annes Zwart (geboren in 
1852), vermeld als veenbaas en her-
bergier. Na het overlijden van zijn 
moeder erfde hij het huis hij de sluis. 

Toen hij in 1896 overleed, zette zijn 
weduwe (mijn ,,Annemcuj") de zaak 
voort. Daarna heeft haar zoon Jan K. 
Zwart nog een korte tijd de zaak gehad, 
maar in 1924 werd het café verhuurd 
aaan de heer W. F. Hulst, en diens zoon 
H. Hulst is de tegenwoordige eigenaar. 
In mijn herinnering aan deze oude 
herberg speelt nog altijd die opgezette 
Vos een grote rol; die kon je vanaf zijn 
hoge standplaats zo gevaarlijk aan-
kijken! 

En dan, tenslotte, om de zaak af te 
ronden, kwam er in 1867/68 nog de 
familie Van den Bosch zich bij het 
Stokersverlaat vestigen. Ook zij kwamen 
uit Opsterland, waar de familie al 
omstreeks 1690 bekend is in Lange-
zwaag. Een lid van de tweede ons 
bekende generatie, Fedde Jannes van den 
Bosch, geboren in Kortezwaag in 1754, 
was veenbaas. Zijn zoon, Jacob Feddes, 
geboren in Kortezwaag in 1787 en aldaar 
overleden in 1863, was, behalve veenbaas 
ook schipper. Hij trouwde met Wietske 
Freerks Landmeter van Kortezwaag - 
66k geen onbekende naam in Appelscha. 
Hun zoon, Freerk Jacobs van den 
Bosch, geboren in Kortezwaag in 1816 en 
overleden in Appelscha in 1899, was in 
1838 houtbaas en in 1847 koopman in 
Kortezwaag, maar in 1850 is hij veenman 
in Appelscha. In Kortezwaag was hij in 
1838 getrouwd met Jeltje Ottes Ottema. 
In Appelscha is deze Van den Bosch 
vooral bekend geworden als logements-
houder, die in 1859 voor de eerste maal 
de z.g. Bergfeesten organiseerde: twee-
daagse feesten, met als voornaamste 
attracties 	kortebaan-harddraverijen, 
volksfeesten, muziek en toneeluitvoe-
ringen (in zijn beroemde ,,Diligentia", 
met bal en vuurwerk na. In mijn 
volgende bijdrage kom ik hier nog op 
terug. 

Een zoon, Jacob Freerks van den 
Bosch, nog geboren in Kortezwaag in 
1847 en overleden te Appelscha in 1926, 
trouwde op 22 mei 1868 in Ooststelling-
werf met Antje Jans Stoker, dochter van 
Jan Gerrits Stoker en Grietje Jans 
Homan. Stoker was veenman en veen-
baas in Appelscha. Voor dit jonge paar 
werd het huis gebouwd, dat nu Vaart 
N.Z. no. 18 is, en dat in de voorgevel van 
de schuur die vreemde naam ,, T/ioem-
boeloeit" met het jaartal 1857 draagt. 
Over dit vreemde'geval in de volgende 
bijdrage, die 66k getekend zal zijn door 
de heer F. J. van den Bosch te Borger. 

Gerke P. Mulder, Naarden. 
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In -Historische Wandelingen door 
Friesland" (1894-1917). door J. Hcp-
kema, staat een merkwaardig verhaal te 
lezen over het avontuur, dat deze 
wandelaar beleefde, ,oen hij het dorp 
Appelscha bereikte en daar, zoals hijzelf 
zegt, stamelend stil is blijven staan voor 
een ,,deftige schuur oftewel pakhuis" bij 
het verlaat en de brug aldaar, tegenover 
den opwcg naar de bekende duinen, en 
hij daarop ,,een moderne inscriptie met 
sprekende letters" ontcijferde als 
,Jsjomboeloeit". Maar hoe ,,sprekend" 
ook deze letters waren, (lat verhinderde 
hem niet deze inscriptie verkeerd te 
lezen. Klaarblijkelijk speelde zijn Friese 
herkomst hem parten, toen hij de eerste 
lettergreep las als ,,Tsjorn-", in plaats van 
wat er werkelijk staat: ,,Tjioem-". Toen 
hij aan een voorbijganger vroeg, wat dit 
wel mocht betekenen, kreeg hij ten 
antwoord: ,,een soort kunstmest". Hoe-
wel hem dit ,,heel wel" mogelijk leek, 
vertrouwde hij het zaakje toch blijkbaar 
niet helemaal en sprak er over met ,,den 
bezitter van het pand", die hem alsvolgt 
inlichtte: ,,Het opschrift was afkomstig 
van iemand, die in China een zaak in thee 
had gedreven. Toen hij later naar 
Appelscha verzeild was, plaatste hij 
datzelfde opschrift op zijn affaire daar en 
toen tenslotte dat pand verkocht werd en 
in het bezit kwam van .,onzen zegsman", 
werd de raadselachtige inscriptie curiosi-
teitshalve overgebracht naar de ge-
noemde schuur, waar het nu meer 
attentie trekt, dan andere op-
schriften, die zo helder zijn als 
glas. Menig passerend rijtuig uit den 
vreemde houdt er expresselijk voor stil. 
Wat liet beduidt ? Het zou Maleis zijn, 
en Nijverheid betekenen. Of het waar is, 
moeten we in het midden laten." Tot 
zover Hepkema, en hij besluit met de 
zeer toepasselijke spreuk: ,,[en dubbel-
tje kan soms raar rollen". 1-lij voegt daar 
ten overvloede nog aan toe: ,,'t kin bryk 
as 't er op wierret". 

Met deze laatste woorden kan ik van 
harte instemmen en ik zou er nogaan toe 
willen voegen: ,,Als iemand verre reizen 
doet, dan kan hij veel verhalen", maar 
een beetje fantasie erbij kan nooit 
kwaad ! (Ik merk hier even hij op, dat de 
heer H. afwisselend spreekt over een 
,,inscriptie" en een .,opschrift", maar het 
is geen van heide: het gaat hier over een 
gevelsteen, waarin het vreemde woord is 
gebeiteld. 

Rondom het Stokersverlaat 
in Appelscha (IV) 

,,Tjioemboeloeit" (T) 
t 	 L H 	1PL I"(U 

De oudste zoon van Freerk Jacobs 
was Jacob Freerks van den Bosch, 
geboren in Kortezwaag op 25 januari 
1847 en overleden in Appelscha op 25 
mei 1926: de ,,zegsman van Hepkema en 
,,de bezitter van het pand". In 1868 
trouwde hij met Antje Jans Stoker, 
dochter van Jan Gerrits Stoker en 
Grietje Jans Homan. En met deze Van 
den Bosch zijn we dan tenslotte 
terechtgekomen hij het Stokersverlaat, 
want dââr kocht zijn vader (vôôr 1867) 
een stukje grond (kadasternr. 50), 
waarop toen al een arbeiderswoning 
stond, dat op de kadastrale legger 
voorkomt als huis en tuin, met als 
eigenaar Folkert Bakes (kan 6?k zijn: 
Boke) Donker, arbeider. Voor het jonge 
paar werd hierop een groot nieuw buis 
met schuur gebouwd (het woonhuis is nu 
nog vrijwel gelijk aan het oorspron-
kelijke), en daarmee staat vast, dat het 
jaartal in de gevelsteen, 1857, niets te 
maken heeft met de bouw van dit huis. 

Het is niet nodig hier de 4eIc 
geschiedenis van de familie 'van den 
Bosch te vertellen. Het is voldoende te 
memoreren, dat in het jaa.ç 1878, eind 
februari of begin ma', het schuur-
gedeelte van het h.5 door een grote 
brand totaal werdi verwoest. Een ge-
beurtenis, die in/de familie zô scherp in 't 
geheugen is geg;rifd, doordat in diezelfde 
tijd in het ge:,tn Van den Bosch-Stoker, 
op 18 maart, een dochtertje werd 
geboren, dat-de naam Antje kreeg. Ng 
leeft in de fanilie de volgende anekdote: 
toen het kimj was geboren, stelde de 
daarbij aanwtzige arts voor om het 
kindje maar de naam Brandsina te geven, 
ter herinnering aan de spannende dagen, 
die men had moeten doorstaan. 

Natuurlijk reoest de schuur worden 
herbouwd en tien men daarbij behoefte 
had aan een goede stoepsteen, werd daar 
naar uitgekeLen. Men vond die ook 
- meende teniinste gevonden te hebben - 

* 
En daarmee waren de Bergfeesten 

verleden tijd geworden. Het enige, wat er 
* 	 al in mijnjeugd (en ook nu nog wel) van 

over was, waren overgeleverde verhalen 
erover en, vooraan in de duinen, de z.g. 
Harddravershaan. Toen een breed pad 
(wandelpaden kende men toen nog niet), 
een recht stuk ter lengte van een 
kortebaan-draversbaan, verhard met 
leem. 



Ik weet niet, wat ik in 't bovenstaande 
verhaaltje meet moet bewonderen: de 
vindingrijkheid van die voorbijganger, 
die zo maar op dat woord ,,kunstmesl" 
kwam, of de zin voor humor van die 
,,bezitter van het pand", die zo voor de 
vuistweg dat prachtige verhaal kon 
bedenken, dat toch - zoals we later zullen 
zien - een kern van waarheid bevat Ik 
moet eerlijk bekennen, dat ik zowel de 
schrijver als de verteller heb benijd, 
omdat ikzelf, als zoon van de bezitter van 
het pand na 1927, hij de honderden 
malen als ,,starnelend stilstaande" voor-
bijgangers uit den vreemde mij hebben 
gevraagd naar de betekenis van die 
vreemde naam, nooit wat heters heb 
weten te verzinnen dan: ,,het spijt me, 
maar ik weet het ook niet". Toen nu 
enige tijd geleden mij datzelfde verhaal 
weer onder ogen kwam, vond ik dat het 
nu toch eigenlijk wel tijd werd om dat 
dubbeltje van 1-lepkema, dat nu al zo 
lang op zijn kant had gestaan, weer 
terecht te leggen en eens werkelijk te 
proberen dit raadselachtige geval tot 
klaarheid te brengen. 

Het gaat hier dus niet om een inscriptie 
of opschrift, maar om een in de voorge-
vel van de schuur gemetselde blauwe 
steen, waarin is gebeiteld het woord 
,,Tjioemboeloeit" geflankeerd door het 

jaartal 18----57. Mijn vader kocht dit 
huis, dat nu Vaart N.Z. no. 18, is in 1927 
v/d erven Jacob v. d. Bosch, en tot 1956,  

toen mijn vader is overleden, hebben wij 
daar gewoond. liet is nu eigendom van 
een dochter van mijn oudste broer. 
Natuurlijk hebben wij indertijd ook wel 
geprobeerd er achter te komen wat de 
betekenis van dat woord was, maar 
zonder resultaat. Zonder daarover enige 
zekerheid te hebben, namen we echter 
wel als vaststaand aan, (lat het huis 
gebouwd was in 1857 (het jaartal op tle 
steen en dt het woord Tjioemhoeloci 
van Indische afkomst was, vermoedelijk 
Maleis (dit, omdat ons dat werd 
verzekerd door ,,kenners van die taal). 

Ik heb mij nu in verbindinggcstcld met 
de heer F. J. van den Bosch te Borger, 
een kleinzoon van de genoemde Jacob 
van den Bosch, die nog in dit huis is 
is geboren als zoon van Otto van den 
Bosch, en met diens hulp is het aardig 
goed gelukt het raadsel op te lossen. Dat 
is ook de verklaring, dal ons beider 
namen onder deze aflevering en de 
volgende zullen staan. 

De familie Van den Bosch is, zoals de 
meeste vervenersgamilies in Appelscha, 
afkomstig uit Opsterland, waar zij reeds 
bekend zijn v6& 1700. Wij beginnen 
onze geschiedenis met de in 1754 in 
Kortezwaag geboren Fedde Jannes van 
den Bosch. Hij wordt daar in 1820 
genoemd als veenbaas en overleed in 
1829. Zijn zoon Jacob Feddes werd  

geboren in Kortezwaag in 1787 en 
overleed aldaar O) 31 juli 1863. 1-tij 
wordt in 1812 vermeld als veenbaas en in 
1838 als schipper en hij trouwde in 1812 
met Wietske Freerks Landmeter, ge-
boren in Kortezwaag in 1786. (Hier 
merken wij op, dat ook de in Appelscha 
welbekende vervcnersfamilie Reinders, 
van oorsprong in Haulerwijk, schippers 
waren en dat de naam landmeter later 

Appcicha bck..nd weid). 
zoon Freerk Jacobs van den Bosch, 
geboren le Korte/waag op 26 januari 
1816 en overleden te Appelscha in 1899, 
was in Kortezwaag bekend als houtbaas 
(1838) en als koopman (1847), maar in 
Appelscha in 1850 als veenman. In 1838 
was hij in Langezwaag getrouwd met 
Jentje Ottes Ottema. (Wij merken hierbij 
op, dat haar naam in de geboorteakte 
wordt genoemd als Jentje, maar dat zij 
gewoonlijk )eitje werd genoemd. en dat 
hun kleindochter later ook leitje heet. 
Het is niet meer na te gaan of hier 
misschien een vergissing in het spel is 
geweest van de schrijver van die 
geboorteakte). Tussen 1847 en 1850 is 
Van den Bosch dus met zijn gezin naar - 
Appelscha verhuisd, waar hij, behalve 
als veenbaas, grote bekendheid heeft 
gekregen als logementhouder. De gehele 
familiegeschiedenis speelt zich dus voor 
1850 af in Opsterland en uit niets is ons 
gebleken, dat er voor die tijd ooit een lid 
van de familie in Ned. Oost-Indië is  

geweest, iets waaraan men onwillekeurig 
denkt hij het zien van die naam 
Ij i oemboeloei t. 

Bij het Bovenste Verlaat liet deze 
Freerk Jacobs van den Bosch in 1862 / 63 
het café Diligentia bouwen, dat in het 
culturele leven van die tijd zo'n 'oor-
name rol heeft gespeeld met zijn grote 
bovenzaal voor toneel- en muziek-
uitvoer lijgen, en dat ook veimaaid Was 
om zijn prachtige tuin. 

Diligentia werd in 1915 afgebroken, 
maar de tuin erachter bestaat nog, 
ofschoon hij wel ten dele is verwilderd, 
terwijl een zuidelijk gedeelte van zo'n 20 
are werd verkocht aan de familie 
Oosterloo, die daar een bungalow,  op 
heeft gebouwd. In de tuin vindt men nog 
een aantal fraaie, meer dat 100 jaar oude 
bomen, waaronder enige beuken, een 
plataan en een nogal zeldzame mocras-
cypres (of -ceder 7). 

En dan was deze Van den Bosch 
natuurlijk de grote organisator en 
animator van de wijd en zijd vermaarde 
Bergfeesten van Appelscha. Tweedaagse 
feesten, die vanaf 1859 ieder jaar in de 
zomer werden gehouden - in de open 
lucht, in de duinen en inde grote zaal van 
Diligentia. (Men leze hierover ook Dr. 
Oosterwijk in zijn ,,Notities uit de 
geschiedenis der Ooststellingwerfse dor-
pen". blz. 37138). 

1-let laatste echte Bergfeest werd 
gehouden op 15 en 16 augustus 1864 
onder begunstiging van ,,schoon weder'. 
Een zeer aanzienlijk en van heinde en ver 
samengestroomd publiek nam deel aan 
dit grootse feest. Een belangrijk onder-

deel was ieder jaar weer een harddraverij 
(kortebaan), waarvoor prachtige prijzen 
beschikbaar werden gesteld. In 1864 
waren president en vice-president van 
het fce;tccr' 	- .',. L. van der Sluis en 
W. A. van der Sluis, die na afloop de 
prijzen uitreikten. Op de tweede dag 
werd het feest besloten met een toneel-
voorstelling van het reciteergezelschap 
,,Oefening Kweekt Kunst" en een 
,.luisterrijk bal" in de grote zaal van de 
heer F. v. d. Bosch. In het volgende jaar, 
1865, sverd er ter gelegenheid van de 
Kermis, die ook twee dagen duurde, op 
de tweede dag, 21 juni, nog wel een 
hardraverij gehouden voor paarden, 
die nog geen prijs hadden gewonnen, 
waarvoor als prijs werd uitgeloofd ,,een 
fraai Chaisgereide" en als premie ,,een 
fri'ai hoofdstel", waarna na afloop door 
df.. rederijkerskamer ,,Augustinus" een 
voorstelling werd gegeven. Daarbij 

erden opgevoerd: ,,De Trouwring", 
toneelspel in drie bedrijven, en ,,Jocrisse 
in een Nieuwen Dienst", blijspel in twee 
bedrijven. Aanvang 's avonds 8 uur. 
Entree 49 cents. Een en ander op-
geluisterd door muziek.  

een afgebroken boerderij in' Srnilde, 
want ááár kwam de steen met het 
vreettide opschrift Tjioemboeloeit van- 
daan: hij werd gekocht en meegenomen 
naar Appelscha. Maar toen puntje bij 
paaltje kwam, bleek de steen toch niet 
geschikt voor het doel, waarvoor hij 
gekocht was en omdat men het zonde 
vond (van het geld ?) hem niet te 
gebruiken, werd besloten hem in de gevel 
te metselen. En daar zit hij nu - 100 jaar 
later - nog, en doet, evenals indertijd 
Hepkema, talloze vreemden - nu niet 
meer in een rijtuig en beslist ook niet 
meer ,,stamelend" - stilstaan, om bij ,,de 
bezitter van het pand" te informeren 
naar de betekenis van dat vreemde 
woord. 

Er bleven uiteraard nog wel een paar 
vragen open, zoals: hoe kwam die steen 
daar in Smilde terecht, en wat is de 
betekenis van Tjioemboeloeit ? Hoewel 
nog niet alles helemâl duidelijk is, 
kunnen we beide vragen nu wel be-
antwoorden, maar dat bewaren we voor 
een volgende aflevering. 

Borger, 	 F. J. van den Bosch 

Naarden, 	 Gerke P. Mulder. 

P. S. Willen zij, die menen ook nog iets 
te kunnen bijdragen aan de op-
lossing van de problemen, daarmee 
S.V.P. wachten tot na onze publika-
ties, en vooral: ons daarover niet 
telefonisch lastig te vallen ? 
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In onze vorige bijdrage hebben we 
verteld hoe die merkwaardige Steen 1fl 

het pand Vaart N.Z. No. 18 met het 
jaartal 1857 en de naam .,Tjioem-
hoelocit" is gekomen en beloofd de 
oplossing van de vele puzzels rondom 
deze Steen te geven. We zullen nu 
proberen daaraan zoveel mogelijk te 
voldoen. Om te beginnen moeten we 
echter bekennen, dat de zaak nog niet 
voor de volle 100% ,,rond" is, maar we 
hopen ook 't ontbrekende over niet al te 

lange tijd te kunnen geven. Aller-
eerst hebben we ons bezig gehouden met 
de vraag: welke boerderij kan dat 
geweest zijn, uit de afbraak waarvan de 
heren Van den Bosch in 1878 die steen 
kochten ? 

Het leek aanvankelijk een vrij uitzicht-

loze onderneming, maar omdat er een 
officiële verkoping aan te pas was 
gekomen, moest er, zo redeneerden we, 
in de Provinciale Drentsche en Asser 
Courant indertijd wet ccii advertentie 
of aankondiging van hebben gestaan. 
En als dat zo Was, dan zou het een 
advertentie zijn geweest in een nummer 
van maart 1878, en dat beperkte het 
onderzoek aardig. Gelukkig bleek opdat 
moment de beer Job. Oosterloo te Vries 
bereid om voor ons dit tijdrovende 
onderzoek in het Rijksarchief te Assen te 
verrichten en hij verdient zeker een 
woord van lof, want zijn werk leverde 
interessante resultaten op. We kregen 
daardoor in ons bezit twee foto-kopieën 
van gedeelten van advertentiepagina's 
uit de Asser Courant van 3 en 14 maart 
1878, waarin aankondigingen staan van 
misschien voor ons belangrijke vei-
lingen. In liet blad van 19 maart o.a deze 
advertentie: .1e Huur Bij Toeval": ene 
bakkerij te Appelscha, in de kom van de 
plaats, hij twee logementen. waarin 19 
jaar dezelfde persoon, met goed succes, 
een best middel van bestaan heeft 
gehad". te bevragen bij den eigenaar 
A. W. van der Sluis te Appelscha. Deze 
advertentie, die helemaal niets met ons 
onderzoek te maken heeft, wilden wij tJ 
niet onthouden, omdat liet enige in-
formatie geeft over het dorp Appelscha 
in 1878. Die bakkerij, hij twee loge-
menten, zou dat de bakkerij zijn, waar in 
mijn jeugd Van der Molen en tegen-
woordig Van Vilsteren eigenaar is, of 
was het die van Hoekstra 7 

Meer uitzicht bood de aankondiging 
van de Palinslag van een hoerenplaats 
staande en gelegen in de Veldhuizen te 
Hoogersmilde. ten verzoeke van A. 0. 
Bruggink op Dingsdag 19 maart 1878. 
Toch kon dit niet de gezochte boerderij 
zijn, omdat hier niet van een afbraak 
sprake was. Maar wat we zochten, 
vonden we in de krant van 3 maart 1878, 
in een grote advertentie, waarin 3 
verkopingen werden aangekondigd op 
E)ingsdag 5 maart 1878, te houden des 

* 

voormiddags te elf uur, ten huize van 
de Wed. Kuipers te Assen. alle 3 door 
Notaris Mr. 1-1. van Lier te Bovensmilde 
(naar hem zijn de Van Lierswijk en de 
Van Liersbrug genoemd). Dat waren: 
1. Palmslag van de Plaatsen. Huizen. 
Veenen en Ondergronden te Klooster-
veen. Smilde. en Norgervaart: 
2. Eene groote hoeveelheid beste TURF, 
te velde staande in den Frieschen Polder 
te Smilde. hij Esmeer, op het Domein-
veen, in het 7de, ôde en Sde Blok te 

Smilde: 
3. Eenc Behuizinge op Afbraak, op het 
Domeinveen; alles ten verzoeke van 
den heer Mr. P. van der Veen en de 
Erven wijlen den heer H. Walda te 
S milde. 

Pogingen om (lat l)omeinveen 
precies te localiseren zijn tot nu toe niet 
vlot verlopen, maar het is duidelijk, uit 
de vermelding ,,bij het Esmeer", dat dit 
gezocht zal moeten worden in de 
omgeving van Bovensmilde. Kooster-
veen en Veenhuizen. Het zal tenslotte wel 
blijken hetzelfde te zijn als het veld en 
veen van Norg, waain ook de Mij. van 
Weldadigheid haar bezittingen had en 
waaruit Veenhuizen is ontstaan. We zijn 
er wel in geslaagd een Domeinweg te 
vinden tussen Bovensmilde en Assen 
(Kloosterveen), terwijl we eveneens 
hebben vernomen, dat daar vroeger een 
Domeinwijk is geweest, die een IS jaar 
geleden gedempt is. Het gebied rondom 
het nu nog bestaande Esmeer is sinds 
kort toegevoegd aan het Natuurbe-
schermingsgebied ..Het Fochtelerveen", 
en is alleen toegankelijk voor Weten-
schappelijk onderzoek. 

In die omgeving moet (his een 
,.behuizinge" hebben gestaan, waar in 
onze steen niet de naam Ijioenihoeloeit 
heeft gezeten, die door Van den Bosch 
naar Appelscha werd overgebracht. 1)c 
rest van liet onderzoek naar dc relatie 
tussen de genoemde familie Walda en het 
voormalige Ned. Oost-Indië Is nog 
gaande. Over het resultaat hopen wij 
over enige tijd nadeic mededelingen te 
kunnen doen. 

En dan rest ons nog de vraag: wat is de 
betekenis van .,Tjioemhoeloeït" 7 Ook 
hij dit onderzoek bleek weer. hoe 
gevaarlijk het is om al Ie gaan oo niet 
onderzochte, schijnbaar vaststaande ge-
gevens, want zoals liet jaartal 1857 ons 
op een verkeerd spoor bracht, zo was het 
ook met de ongecontroleerde bewering, 
dat het een Maleis woord zou zijn ! Dit 
onderzoek heeft al heel wal pennen - en 
tongen - in beweging gebracht, en zoals 
gewoonlijk waren er nogal wat uit-
eenlopende meningen. Wij zijn be-
gonnen met een brief aan de redactie van 
het Onafhankelijk Indisch Tijdschrift 
.,Moesson" te Den Haag, en deze was zo 
vriendelijk onze brief op te riemen in 
haar nummer van IS oktober 1978, net 
een verzoek aan haar lezers om hulp bij 
ons onderzoek. Het gevolg was, dat zij 
(en ook wij !) bedolven werden onder een 
lawine van brieven en - soms tot laat in de 
avond - met telefoongesprekken door 
abonnees, die met informatie kwamen 
aandragen. In liet volgende nummer van 
IS november gaf de redaktic een 
bloemlezing uit de binnengekomen  

reacties. Samen ,.in we tot een indruk-
wekkende lijst gekomen, te verdelen in 
de positieve weters". die van .,hall-

weters". en die van ,,ik-weet-er-niets-
. ii- in ii a r-i k -dacht -zo''-leze rs. 

Ondanks alle tegenstrijdigheden is 
.och wel een duidelijk beeld naar voren 
gekomen. Zo werd allereerst duidelijk, 
dat het woord of liever de naam. geen 
Maleis is. maar Soendanees. Voor de 
kenners natuurlijk gemakkelijk van 
elkaar te onderscheiden, maar voor ons 
als leken op dit gebied. niet z6 duidelijk. 
In de tweede plaats blijkt 66k - zeer 
verrassend - (lat de naam, zoals die in de 
steen is geheiteld, een spelfout bevat. 
Dt6rover fijn alle deskundigen het eens: 
ook zij, die vroeger op de oude plantage 
hebben gewoond: de juiste spelling moet 
zijn .,ljioemhocleuit". Dat is o.i. een 
duidelijke aanwijzing, dal degene die 
hier in Nederland die steen liet maken, 
geen deskundige was op het gebied van 
de spelling van liet Soendanees, en dat 
past goed oi het heel dat wij van hem 
hebben: van iemand, die op die plantage 
heeft gewerkt: daar wat van de .streektaal 
heelt geleerd voor mondeling gebruik, 
maar liet niet heeft leren spellen. Ten 
derde is het zeker, dat de naam afkomstig 
s uit de streek ten noorden van de stad 
Bandung (in Indonesië schrijft men nu 
onze oe-klank met een u). Daar lag in 
oude tijden op ± 6 km van de stad, in de 
richting van I.emhang. een kampong met 
(le naam Fjioemboeleuit, en dââr is een 
:iltuuronderneming van het gouverne-
mcm gesticht, die dezelfde naam kreeg. 

Maar er bestaat geen eenstemmigheid 
over de vraag, welke cultuur er werd 
bedreven. Sommigen zeggen thee, an-
deren rijst en weer anderen menen kina 
of rubber. Mogelijk hebben ze allemaal 
wel een beetje gelijk. Het hangt er maar 
van af in welke tijd ze de plaats gekend 
hebben. Zeker is het echter, dat er 
oorspronkelijk een theeplantage is ge-
vestigd door het gouvernement. maar 
(lat moet v66r 1800 al zijn gebeurd. 
Omdat bleek, dat deze onderneming niet 
rendabel was, werd hij gelikwideerd en 
de grond verpacht aan Mr. W. A. baron 
Baud, die het geheel later in erfpacht 
kreeg. Uiteindelijk werd de onderneming 
opgeheven en de grond verkaveld en als 
bouwterrein uitgegeven. Er werden in 
het terrein. (lat, naar ons werd verteld 
door mensen die er gewoond hebben, 
sprookjesachtig mooi moet zijn geweest, 
en nog is, in de loop der tijd verscheidene 
villa's gebouwd, en tegenwoordig is het 
een zeer fraaie villawijk van de stad 

.Bandung. 

Men moet bij dit alles toch ook wel 
bedenken, dat er daar, op een gunstig 
gelegen hoogvlakte, ook rijstbouw zal 
zijn geweest, voor het gouvernement het 
experiment met de thee begon. En daar 
komt dan onze naam voor de dag en de 
betekenis: het eerste lid van de naam is 
het Soendanese woord ,.Iji" voor 
,,water", .,rivier", dat in een groot aantal 
namen in deze streek van Java voor-
komt. Men denke bijv. aan Tjilatjap. 
Tjimahi, en,. Ook over de betekenis van 
het laatste lid, dat dus niet ,,loeit", maar 
.,leuit" is, bestaat wel overeenstemming. 
Dat betekent namelijk: ,.rijstschuur". De  

moeilijkheid zit alleen in het middenste 
gedeelte van de naam: -oenihoe- (in 
modern Indonesisch dus -umbu-). Daar-
over lijn heel wat uiteenlopende ver-
klaringen gegeven. 

Als leek kunnen wij o6s daar moeilijk 
in mengen, maar liet komt ons voor, dat 
de verklaring, gegeven door de heer 
R. van Deldeii uit Amsterdam, het beste 
past in de gegeven situatie, en ook het 
incest zinvol is. Hij legt namelijk, dat - 
-oenihoe- ontstaan is uit het Soendanese 
.,ibu". dat betekent ,,ouder", vader of 
moeder, waarin het voorvoegsel -0cm in 
de eerste lettergreep ccii in het Soenda-
nees veel voorkomend verschijnsel is: de 
vervanging van een niet zo welluidende 
komhinatic dooreen andere, dus 'I'ji-ibu 
door Tji-oemhoe. Op die manier komt 
dan tot de betekenis van ,.Tjioem-
hoeleuit" als _rivier de vader van de 
rijstschuur", waarbij dan gedacht werd 
aan de bevruchtende rol van de rivier bij 
bevloeiing van de sawah. Het zal dan ook 
oorspronkelijk wel de naam van dit 
riviertje zijn geweest, die later op de 
plantage is overgegaan en vandaar, via 
een familielid van Walda, naar Smilde. 
Maar dat hopen wij later nog eens uit de 
doeken te doen. 

Ziedaar dan de bevestiging van mijn in 
liet begin van dit verhaal uitgesproken 
mening, (lat het fantastische verhaaltje 
van ,,den bezitter van het pand" (dat was 
dus de heer Jacob van den Bosch) aan de 
wandelaar Hepkema toch wel een 
historische kern van waarheid bevatte. 
liet was wel de Oost, maar niet China: er 
was wel degelijk sprake van handel in 
thee (op de plantage) en de naam (niet 
de steen) was meegenomen naar Neder-
land, waar hij verzeild raakte, niet in 
Appelscha, maar in Sinilde, en vandaar 
(hij de afbraak van de .,behuizine") 
naar Appelscha gebracht door de 
bezitter van liet pand (de heer v. d. B.) en 
geplaatst in de voorgevel van zijn schuur. 
(die is inmiddels niet neer zoals hij v66r 
1900 was: na de dood van de heer Jacob 
van (hen Bosch is het oude stalgedeelte, 
dat achter de tegenwoordige schuur 
stond, afgebroken). 

Lii tenslotte: wie weet..., het zou nog 
best eens kunnen zijn, dat de oude heer 
Van den Bosch heel goed heeft geweten, 
hoe de vork in de steel zat. We denken 
hijv aan een oude relatie van de families 
Van den Bosch en Walda uit de tijd toen 
ze allen nog in Opstcrland woonden. Het 
is jammer. dat hi,j dit nooit op papier 
heeft vastgelegd. Maa.  ........in dat geval 
zouden wij ook niets gehad hebben ons 
op te sporen, en dat heeft ons juist heide 
veel voldoening gegeven. 

Burger. 	 F. J. van den Bosch 
Naardemi. 	 Gerke P. Mulder 

Rondom het Stokersverlaat 
in Appelscha (V) 

,,Tjioemboeloeit" (2) 



Rondom het Stokersverlaat (slot) 
jjioemboeloeit (3) 

Toen wij in oktober in onze vijfde bijdrage 	zodat een onderzoek naar deze familie onze 
schreven, dat we binnenkort het slot van onze 	volgende stap moest zijn. 
naspeuringen hoopten te publiceren, meenden wij, 
dat hei maar een kwestie was van .,even nagaan wie 

	
Inmiddels hadden we on verzekerd van de 

van de familie Walda die steen met Tjioemboeloeit 
	

medewerking van de Joh. Oosterloo te Vries, om te 
in Smilde had laten aanbrengen in een in 1857 

	
helpen bij het tijdrovende onderzoek in de 

gebouwd huis". Maar wat hebben we ons daarmee 
	

archieven van Smilde en Assen. het Rijksarchief in 
vergist en hoe ver waren we nog van ons einddoel 

	
Drenthe en het Kadaster. Dat verklaart, dat ook 

verwijderd 
	

zijn naam onder deze aflevering komt te staan. 

}oorderbegraafPiaats begraven. In de Asser 
Courant wordt zijn overlijden geschetst als een 
zwaar verlies voor de gemeente. Hij was algemeen 
bemind bij de bevolking. Met die voor de 

niirte,t1ene woorden 	ons 

wei nigstins in strijd met het feit, dat we op di; 
Noorderbegraafplaats wel een aantal leden van de 
familie Servatius vonden, maar dat een grafsteen 
met de naam van onze Gerard Pieter niet viel te 
ontdekken. 

Het bleek namelijk al gauw. dat het spoor Walda 
ons daar niet naar toe zou brengen, want geen van 
de velen dezer familie die wij opspoorden - in Assen 
en in Smilde - had ooit enig contact met Ned. Oost 
Indië gehad. Wel kwam vast te staan, dat ook deze 
familie afkomstig was uit Wijnjeterp en zelfs bleek 
het waarschijnlijk, dat er daar ook familiebanden 
hadden bestaan met de familie Van den Bosch, 
zodat het helemaal niet onmogelijk was, dat de 
heer Van den Bosch van Appelscha en Hendrik 
Walda in Smilde elkaar goed gekend hebben. Maar 
ondertussen waren wij op een dood spoor 
gekomen en moesten we proberen een nieuw te 
vinden. 

Omdat we hadden vastgesteld, dat Tjioemboe-
loeit een gouvernementsplantage was geweest, zijn 
we gaan zoeken in het Algemeen Rijksarchief in 
Den Haag. waar we al gauw een vers spoor vonden 
in de volgende medeling:,. De thee-onderneming 
Tjioemboeleuit, of ook wel gespeld Tjioemboe-
loeit, in het Regentschap Bandoeng, Residentie 
Preanger-regentschappen en door het gouverment 
gesticht in 1835. was één der eerste theeplantages 
op Java. De eerste aanplant bestond uit circa 65000 
éénjarige heesters, maar de plantage besëhikte 
daarnaast over kweekvelden met ca. 350.000 
plantjes. Blijkens rapport van de adsistent-resident 
van Bandung. W. A. Nagel, gedateerd op 1 april 
1836 waren er op dat moment 300.000 jonge 
heesters, maar nog geen van alle productief". 
Maar dan komt de verrassing:..ln 1843 werd deze 
gouvcrnementsplantagein pacht gegeven aan..... 
G. P. Servatius, laatstelijk resident van Lebak. Hij 
was de zwager van de toenmalige gouverneur van 
Java's Noordoostkust, Nicolaus Engelhard. In 
1862 waren de erven G. P. Servatius pachters en 
werd de onderneming geadministreerd door J. L. 
van Bulderen. In 1894 was de plantage in erfpacht 
bij de erven W. A. Baud. De onderneming bestond 
nog in 1920". 

Tot zover de inlichtingen uit het Rijksarchief. 
Het spreekt vanzelf, dat we bij het lezen van de 
naam Servatius in verband met Tjioemboeloeit 
onmiddelijk dachten aan de heer Servatius, die in 
de twintiger jaren burgemeester was van Smilde, 

Allereerst leverde een hernieuwd onderzoek in 
de oude jaargangen van de Provinciale Drentsche 
en Asser Courant een bericht op, waarin werd 
medegedeeld, dat op 22 maart 1878 brand had 
gewoed in de woning van de heer J. van den Bosch 
te Appelscha en daarmee was dus die boerderij van 
de erven H. Walda definitief van de baan. 

Een Genealogie van de familie Servatius, 
samengesteld door A. H. Servatius en uitgegeven 
in 1961 bij Van Gorcum &Co. te Assen, aangevuld 
met informatie uit Het Nederlandse Patriciaat, 
Jaargang 1916, blz. 344-348, leverde een aantal 
belangrijke gegevens op. Voor ons van belang is de 
in 1752 te Maastricht geboren Joannes Petrus 
Servatius, die op 25-3-1819 te Zuidlaren overleed. 
Hij was daar burgemeester en gehuwd met 
Gerardine Fockeline Engelhard. Hun oudste 
zoon, Willem Nicolaus. gedoopt te Coevorden op 
7-8-1785 en achtste kind, Gerard Pieter. geboren 
te Zuidlaren op 6-4-1797, waren voor ons de 
belangrijkste, omdat beiden naar Ned. Oost-Indië 
gingen, onder invloed van hun oom. Nicolaus 
Engelhard, die we al eerder zijn tegengekomen als 
gouverneur van Java's Oostkust. (Tussen haakjes: 
hij wordt door het Rijksarchief zwager genoemd, 
maar dat is dus kennelijk een vergissing !). Willem 
Nicolaus speelt verder in ons verhaal geen rol, 
omdat die in Indië is gebleven en daar ook is 
begraven. 

De tweede echter. Gerard Pieter Servatius, was 
de gezochte. Uit het doopboek van Zuidlaren 
bleek, dat hij op 16-9-1815 als lidmaat werd 
aangenomen en op 6-9-1819 was vertrokken naar 
Batavia met attestatie. Hij was gehuwd met 
Catharina van Bulderen, geboren te Groningen op 
27-1-1823. Hun huwelijk bleef kinderloos. In 1820 
werd hij aangesteld als klerk Iste klasse ter 
Algemene Secretarie te Batavia. In 1824 werd hij 
Opziener der Landelijke Inkomsten van de 3de 
klasse in de Afdeling Pattie, Residentie Japoera en 
in 1828 Controleur. In 1834 Assistent-Resident van 
Lebak. In 1844 werd hem, op zijn verzoek, eervol 
ontslag verleend. In 1853 is hij wethouder van 
Assen en dat is hij nog in 1854. 1856 en 1860. Hij 
overleed aldaar oo 17 juli 1860 en werd op de 

Hoe dit ook zij. we waren opnieuw dicht bij de 
ontknoping van onze puzzel, want er kon geen 
twijfel over bestaan, dat onze steen met ,.Tjioem-
boeloeit" rechtstreeks afkomstig was van deze 
Gerard Pieter Servatius, de oud-directeur van de 
theeplantage ,,Tjioemboeloeit". Maar hoe lever je 
daarvoor het onomstotelijke bewijs ? Met andere 
woorden: wââr is, of was, het huis, waarvoor in 
1857 die gevelsteen werd gemaakt ? Talloze 
telefoontjes en bezoeken aan de gemeente-
archieven van Smilde en Assen en het kadaster van 
Drenthe te Assen, leverden geen enkel positief 
resultaat. Wel vonden we veel leden van de familie 
Servatius, die bezittingen hadden (en nég wel 
hebben) in Smilde, maar van bezittingen van onze 
Gerard Pieter geen spoor, behalve het bekende huis 
Tetterrode aan de Brink te Assen, dat hij in 1849 
kocht van de notaris Homan. Na zijn overlijden in 
1860, is zijn weduwe in 1866 opnieuw gehuwd met 
Tetterode: vandaar die naam: het Tetterodehuis. 
Dit huis is nu een deel van het gemeentehuis van 
Assen. 

Op dit punt hebben wij ons onderzoek gestaakt. 
met - voor onszelf - de zekerheid, dat de steen met 
die vreemde naam ..Tjioemboeloeit" afkomstig is 
van ene Gerard Pieter Servatius, die van 1843 tot 
1844 pachter was van de gouvernementsplantage 
Tjioemboeloeit bij Bandoeng en daarna, tot zijn 
dood in 1860, wethouder van de gemeente Assen. 
Het enige wat wij dus niet hebben kunnen vinden is 
het huis, waarin in 1857 deze steen werd 
aangebracht en dat in 1878 op afbraak werd 
verkocht, in ieder geval nâ 22maart van dat jaar. en 
in welke verkoping de heren Van den Bosch de 
Steen kochten en meebrachten naar Appelscha, bij 
het Stokerzverlaat. 

F. J. van den Bosch, Borger. 
Joh. Oosterloo, Vries, 
Gerke P. Mulder, Naarden. 

Donderdag 24 januari 1980 


