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2 februari 1980 

De Heer Hoofdingenieur-adj.cifrectour 

Provinciale Waterstaat van Pries1nd 

Leeuwarden 

Betr. Tfw brief 530/SKor d.cI, 29-3-'79 

In Uw bovenvrme1d schrijven zond U mij een fotocopie van een akte 
betreffende het leggen van een vaart door den dorpe Appelscha vn 
1777 Het stuk heeft in de marge de volgende notitie: "flirégistr 
gratis h Beetsterzwaag le vingt et im Novenibre 1812 Polio 564v30  
1g'né !.D.van Limburg tirUm" 

Ik heb daarvan o.a. árebruik genkt bij het schrijven van enkele stuk-
jes in de Nieuwe Ooststellingwerver onder het hoofd "Rondom het 
Stokersveriaa" (mijn geboorteplaats) en een artikel In het tijdschrift 
Driemaandelijkse Bladen.Van dit laatste sluit ik hierbij een overdrukje 
tnç 
Ik heb nu een onderwerp onderhanden,warbij deze akte van groot be-
lang is (de Verveningen in Appelscha door de ConTpagnons),omdat deze 
a.h.w. de basis heeft gevormd van alle door de Compagnons met de an- 
dere eigenaren afgesloten vr&jkoopscontracten 	 nu 
ia jammer genoeg van de fotodopie die U mij vorig jaar hebt toegezon-
den een gedeelte verloren geraakt bij de redactie van het genoemde 
tijdschrift Daarom wend ik mij tot U met de vra:g of U zo vriendelijk 
zoudt willen zijn mij nogmaals een fotocopie van die akte te doen toe-
komen.Uiteraard tegen vergoeding van de te maken onkosten,die ik zal 
overmaken op een door U op te geven girorekenLig 
Het spreekt ook vanzelf.dat ik U gaarne t.z.t. ook ecn overdruk van 

artikel over de Verveningen zal toezenden.Van de krantenartike-
len heb ik helaas geen overdrukken 
Indien mogelijk zal ik het gevraagde graag zo spoedig mogelijk ont-
vaigen,daar ik er dringend om verlegen zit. 
U bij voorbaat dankend voor Uw medewerking,verblf ik 

met de meeste hoogachting, 
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PROVINCIALE" WATERSTAAT VAN FR! ESLAN D 
LEEUWARDEN - GEDEMPTE KEZERSGRACHT 38 - TEL. 31413 - POSTGIRO 839542 

8900 CD POSTBUS 1186 

Aan de heer G. Mulder, 

Fr. Frederik Hendriklaan 6)  

1411 GA NAARDEN. 

Uw kenmerk 	 Uw briefven: 	 Ons koimer: 	 LEEUWARDEN, 

23-1-'79 	 530/JKor 	 - _....9 . 

Bij1gen  Terug 
Nieuw 3 

Onderwerp: 

Opsterlandse Compagnons- 
vaart te Appelscha. 

Naar aanleiding van uw brief bericht 

ik u het volgende. 

Uit de bestekstekening voor de vernieuwing van het Stokersverlaat 

van ca. 1690 blijkt dat er in de oude toestand een sluis met een 

verbrede kolk lag)  met een draaibrug over het bovenhoofd. In het 

archief van de provinciale waterstaat is niet te vinden, wanneer 

deze voorganger van de sluis van 1890 is gebouwd, en evenmin of 

de brug  over het bovenhoofd er reeds vanaf die bouw is geweest 

Een fotocopie van het gedeelte van genoemde bestekstokening, waarop 

de situatie van de sluis is weergegeven, is bijgevoegd; hierop is 

de omtrek van de voorgaande (oorspronkelijke?) sluis te zien. 

Ook zend ik u een fotocopie van een inventarislijst uit hot 

R.A., waarin met rood wellicht voor u interessante stukken zijn 

aangestreept. 

Ten aanzien van de inventaris, behorende bij de overdracht 

aan de provincie, die in het griffie-archief aanwezig is, kunt u 

zich ter griffie wenden tot de heer C. Ginjaar. 



-2- 

Tenslotte zend ik u een fotocopie van een akte betreffende het 

leggen van een vaart door den dorps Appelscha van 1777. Wellicht 

dat de daarin genoemde flapbruggen u verder op een spoor kunnen 

zetten, 

.. Oe hoofdingenieur-directeur, 
voor deze, 
de hoofdingnieur-adj. directeur, 

•\•\ 



culturele rand ooststellingwerf 
secretariaat 

gemeentehuis oosterwolde (fr.) 

telefoon 05160-2241 

Onderwerp: 

lezing in 
Appelscha. 

Aan de heer G. Muidr, 

Fr. F. Hendriklaan 6 

te 

1411 GA NAÂRDE. 

Oosterwold.e, 2 	'-.- 

Geachte beer, 

Hiermede bevestigen wij cie telefonisch gemaakte 
afspraak, dat u. op dinsdag 16 mei aanstaande een 
lezing over "de geschiedenis van ppe1soha en omgeving" 
houdt. 
Deze lezing zal 's avonds om 20.00 uur beginnen in 
caf-restaurant Het Klaverblad" te ippe1scha. 
De lengte vn uw lezing bedraagt ongeveer 1 uur, terwijl 
een kor-tQ pauze za1or-den ingelast. 
ian u zullen de reiskosten worden vergoed. Voor een 
microfoon zal worden gezorgd. 

Ter bevestiging verzoeken wij u 66n door ii ondertekend 
exernp1aai van deze brief aan ons terug te willen zenden. 

Hoogachtend 

ebestuur van de Culturele iaad Oostst ellingwerf, 

,seoretaris. 	 ,voorzitter. 

-- 



2 februari 1980 

Beste EbelLag, 

Hierbij dan nog cie beloofde verzameling toponiemen de 
meeste uit Appe1schexnaar ook uit een paar ndere dorpen0et interess 
sante ervan is,volgens niij,dat de meeste uit begin-.midden 17de  eeuw zijn 
Oude4 dan de meeste tot nu toe gepubliceerde. 

Mijn artikel over de verveningen in Apelsche door cle 
Compagnons - of liever de voorgeschiedenis daarvan -'neemt heel wat 
meer tijd en ruimte in dan ik gedacht had.Zodra ik denk ermee klaar te 
zijn zal ik het jou toesturen ter beoordeling.Ik wil daarbij Mn opmer-
king maken: ik hoop dit jaar 75 te worclen 9 en dat is,geziim mijn zeer 
labiele gezondheid mornenteel,wel ongeveer de limiet.Ik denk daarmee 
dan een punt te zetten achter mijn  publicistisch werk,en ik zou het 
daarom clan ook zeer op prijs stellen,als een beslissing„,  over -1 of niet 
opnemen zo snel mogelijk zou kunnen worden genomen,opdat ik de publika-
tie van mijn zwanwnnzang nog mag beleven6 En schrik nou rnar niet: ik 
heb heus geen boze p1arien,na je weet het nooit,en ik heb soms zo'n 
vreemd voorgevoel.......  

Doe mijn harte1ke groeten an alle medewerkers ,en 
natuurlijk vooral an Prof.Ehtjes en Ursula 

je 



Stellin,~qerfse  

( de meete vn de volgende toponiemen z'i ontleend am de Proclamatie-, 
eces- en Weesboeken van te11ingwerf Oosteyncle (+ 1600-1660)0Inclien geen 

bron van herkomst is vermeld en alleen een jatal,heeft d.at op die 
boeken betrekking), 

Weer (zie ook Naarding: Fï'yke Plaknamen To.X,blz.43; 1957) 
Scheer 

eenweer landts in de Veenebuiren (1654) 
het leegecweer (op de Vogtel) (1629) 

anderhalf scheer l op Nieuwenslieck (1652) 
Twee scheeren weide in de Middelveime (kad.gee.Makkinga,Sectie C n0672) 

Oppervlkte maten: 
rehepel , 	 madt rsaij 

het 	omtrent anderhalf sehj groot (1637) 
vijif schej1 zes j, 
de heijdecamp ongeveerlijck een schencl 
een stuck boulant anderhalff mudde groot 
een mudde lent 
een stuck boulant groot ongeveerlijek drie 
de oostacker groot ongeveerlijok andorhaiff 4dej 
een madt hoeij1t genaemt het vieroante naet 
een maet hooijl-nt op 1ichtenbroedk 
een dacbmadt hooijlant gelegen toe Appelsche in deeet 

een acker boulant genaemt de K5jacker,groot ongeveer een muddej 

)De1JongFjske PlalQlarnnen o8Xverme1dt een stuk hooiland op de Ape1sche 
maaei;dit :is echter bouwland 1ï Aekinge) 

eendachn.dt hooyant genaemt het Steennatien gelegen toe Boekhorst in den 
dor-oe Oosterwolde 

koegang: 
,,Vee 	 in een 	koevenne tot Aekinge in den dore Ape1sohe 

( wat kan de betekenis zijn van dit becrreven (Stellirij 	voer tbegraven$) 
ischien dat het stuk land door sloten omringd is,of wallen? 

akker ('a rding,zie bovon,1z.45,p1aatst dit onder de friese benamingen 
als oppervlaktema t„ Dat het niet altijd een oei1akteat was,blljkt 
uit äë volgende: 
een achertien boulant het halfackertien genaemt (kad.no.1165)0 
Een verkleinwoord van een maat lijkt me niet erg warschijnlijk0 

een gooren en de 1a&.e ende het ackertein boulant daeraen lyggend 
een ackertyn boulant mede alclaer gelegen toe Aekinge genaernt het Hoffien 
een acker 'ooulandt :e1egen tot Aekinge streekende van deheeren 	tot aan 
de molen 	voor 't sent,groot anderhalf mudde land 
-cdit :1-s de enige toespeling op het bestaan van de molen van pelsche,die 
01) 7:e Buit stond) 
twee ackers boulandt gebaenrt de -iiuirt (1656) (misschien hetzelfde als 
woert?) 
een acker beu gelegen bij de hedeD langs 
noch een stuck heijde veld streckende van de weg tot aan degoören 
4ytacker (1632) 
De Jong (10c. blz.66) spreekt van t1buis2,k:ert' en brengt dit buis dan in ver-
band tiet dit woord in 0:crjssel en Groningen,waar het bies— zou betekenen. 
Het staet nu echter wel vast,dat dit fout isen dat de naani,zoals uit het 
gegeven vorbee1cI,burs moet zijn Over de betekenis ken ik verder niets zee-
gen.Ik geef alleen deze vermelding: In 1632 koopt Hendrick!iltinge,te1- 
ling te Appelscho . en eigena: r van Terwische en een paar boerderc- n in Hoog 
Appelsche,boulandt op de Ooster Esch,genaeet de buystakker0 In 1840 behoort 
deze akker tot het bezit van Laert Leferts Oosterloo,bl kens zijn testa-
ment 
In geen enkele bron heb ik tot heden de naam van de 1t gevonden .Vanaf 
1640 is er steeds alleen sprake van deel,cLoor mij gentcrpreteerd 
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onbehuisd ,Dit gebruik van leeg als ledig komt meer voor. o. a. in 
ijeberkoop en Old.ebeTkoopQlk heb nu echter een voorbe1d gevondenwaar 
In zowel de Buit als de Leege Buit voorkomen: een proclamatie uit 1654: 
neen arve landts genaemt De Buit in den dor-pe Appolsche,blj Claes Gore- 
lis cum uxore ende Jartieh Jans weduwe van Beernt Hendriks gebi'uikt 
wordende;hebbnde de 	 ten zuydent 
De 2= Bti1t %-„a f1oree_nunner 30 en Beemnt Hendriks was in 1640 ei-
genaai1 van No.27,teriij1 toen Jochem Jans - vader van 'artien Jans) de 
eigena r was van iÏo028Daruit valt op te maken,dat De Balt No.29 was 

Het Cru.j. Op b1z068/69 van het genoemde artikel van De Jong,noemt hij 
het Kruis of de Krtisakkers ; zo genoemd. naar de vvrraHij bedoelt natuur-
lijk naar hun ligging aan een knding van twee wegen. In een procla-
matie vann 1655 vind Ik "een stuck landts vrij van floreenrente en 
burre1asen gelegen tot Appelsche op de plaetse genaemt het Cruijs. 
o1gen Kadastergegevens Kad.gern.ak inga,eetie C.Nr 436/437,beho-

rende bij hoeve U0.6: de kruisakkers. 

Le Donkerbroek nog deze: (16525 ):  "een arve landts gelegen op Doneker-
'oroeck streekende uit de veenscheydinge in de Cuinder,ten oosten de 

jabbencaup (zal genoemd zijn naar de oorsproiiJoLjke eigenair UFjabbe 
In 1640  wqs ei'enair vaal hoeve onkerbroek No-17:  Hynke Jans Tjiabbes) 
In kinga nog dit: (1654: Augustinus Ij1c1a 1 Niieholt,grietinen van 
Oostste11ingierf begeert bod-oh ende consent op een half arve landts 
act de boomen,plantagie ,halve huysinge ende het jeheel Clehuis cum 
annex-is gelegen tot Mackinge streckend uit de Cuinder tot aen Trondi-
ger scheydirige .Hierbij noch de gerechte heifte van vijfftehalve (4) 
roeden landts in Colingerlaudt in de Veenebuiren met hem proclamant 
rnandeligh streokend uit de Cuinder aen de dwarssloot omtrent de 
moesgorenbij Arent Jacobs gebruikt wordende. 
Hier voIge nog enige niet door De Jong genoemde toponiemen in Appel-
sche- 
de Leeiwa1 bijStanmererine aan de Vart te ", p- 	beide behorend 
tot het Industrieterrein a1dar. 
Twee op de noordzijde van de Compaaonsaert: de Poe2enkaampe.nog in 
mijn jeugd een door boswallen omgeven kanipje grasland;achter de boerder 
van Stoker De Kflkerte,venoedelijk van oudsher behoord hebbend 
tot de hoeve Het Hoog ev-een. 
op de Oosteres nog deze: de Walakker,11"ad.No.626.Ik heb het vermoeden 
dat dit de door De Jong genoemde Wauakker is,waarvan de bétekenis 
onbekend was 
De Paddepoel vond ik genoemd in een testament van 140;het  was een 
stuk bouwland ten zuiden van de weg over de Oosteres Onu Drentseweg) 
kad.no,638 en 640 
Len met eikels toegezaaide akker en enig onlandook Vaalven genaarnd 
Op de Westeres: de zijlakker. Hierbij plaatste De Jong (1.c.blz 70) de 
volgende opmerking: ' dit kan niet slaan op een sluis of iets derge-
lijks aangezien de ligging van het land hiervoor niet in a;nine:king 
komt en van een water van enicje betekenis geen sprake is". Deze opmer-
king is geheel Itbeside  the point",omdat "j" hier heel wat anders 
betekint , en er van water wel degelijk  sprake was. Ik plaats daarbij de 
volgende aantekening,uit het verkoopboekje van landerijen van Reinders 
in 1898,bij  de percelen 14/16;cieze zijn belast met onderhoud van de 
Riex1oot en do ziil daarin onder de 1an.Ei deze E.iem.sloot stroomde 
achtefl deze zijlakkers langs.'  
Tot slot noch een paar :eriaardige toponiemen uit het oude Appelsche: 
Op de kaert van het hoogveen van Apelsche,getekend door de landmeter 
Foocke Er1es in 1754 wordt het Kerckland ook genoemd t1hetih 
Lant: het veen achter het Heylich Lant welcke aen de Keroke beborbt. 
Deze kaart is eigenlijk alleen een uitmeting van het veen achter de 
Wiltj:Paemaad,die door rles wordt genoemd "het i1lige11 .etie in 
Navolging van deze landmeter heb1en latere kollegals, en verveners ook 
altijd maar gesproken van Wil1en.ad of Wilhin0Dat ze daarbij ook 
steeds wwer deze "ned een andere lokatie toek nden,heb ik uitvoerig 
aangetond in een artikel in De Ovend. (uitg0vde Stellingwarver Schrie-
versronte ;7de jaorgang no.5blz.160-167).1-.-iaer dat ook de Heeren Corn-
p3nons wel wisten hoe de werkelijke haam luidde,blijkt uit een aantal 
z.gé vmijkoopcontmacten van 1827,rnet de mede-eigenaren van het veen 
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afgesloten door do Compagnons en wal rin zij steeds spreken over 
het veen van de Wi1tîrge 
Ook op deze kat van 1745  heb ik voor de eerste keer de benaming 
Lejen (Iaeir. Leijen) voor een stuk hoogveen aazigetroffon . Ik weet 
niet,waar deze benaming vandan korat,ale het niet uit de koker van 
DaniôZ 1e Blccq. Lyckian. h Nijeholt is geweest. Ir- ieder geval is het 
geen inheein" Ste11ingerfs woord . Ook de betekenis ,die er in Fries.-
land aan gegeven wordt In Oostste]Jingerf (langs de Ha1ert:jk) 
verstaat men onder Leijen het etuk tot cultuurgrond gemaakte dalgrond 
tussen twee wijken (Eneyclop.v.PriesI. b1z.451) .Dat is een betekenis 
die men in het geval Appelsche be1ist niet ken hanteren. Immers, 
daar komt het word al in 1745  voor,mar de vervening begon pas na 
1827.tiet lijkt toch wel warschijnIjk,da-t er verband bestaat bussen 
iiuin Leidijk en in Leijen 

Een iets latere kart - van 1764,getekond door de Gorredijkster 
landmeter Rutger Sybesz .- levert naast Le5jen (de Grote en de Kleine 
L.) ook nog enige verschillen met de vorige op.Zo heet onze Wiltinge 
rrÂaad hij hein "het Wilernna.a4jé' , terwijl het Kerkeland bij hem wordt 
genoemd Kerok of 	onland. Als ik deze twee varianten - met 
heil en heig plaats naast het ook voorkomende hilli„- zoals in 
Hilhigenberg,dat nu gewoonlijk als Hlbero' voorkomt,dan denk ik 
toch wel aan een verband tussen deze,en dat zou dan een andere 
verklaring van Hildenberg kunnen betekenen. 
Ook op deze kart vinden we de BerIandshogti,riar niet in de 
latere betekenis van de naam van een gedeelte van et Boereveld 
(de na -.m wordt bewaard in die van een ter plaatse stande boerderij) 
Hier staat namelijk  achter Berglandshoogten =of Oude Drentse weg 
Het tooniem,dat ik reeds aan het begin van dit artikel heb ge-
noerad: niènsiieck,komt ook op deze 1rt uit 1764  voor.Iiet is nog 
niet eerder in Apelsche gevonden,maar ondanks de vreemde spelling 
meen ik toch wel te mogen concluderen,dat het dezelfde na na is als 
die van het Drentse dorp jns1eek (gem.vledder), 

I'a.rden,februari 1980 	 Gerke P,Ikilder 
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Aan de heer G.Mulder 
Frederik Hendriklaan 6 

te NAARDEN. 

onderwerp: 

Inlichtingen registers 
burgerlijke stand. 

kenmerk: 	 datum: 

H. 	Oosterwolde, 23 januari 1979. 

Geachte heer Mulder, 

Naar aanleiding van ons telefoongesprek - vorige week - deel 
ik u het volgende mede: 
Op 1 augustus 1863 overleed te Appelscha in het huis,genummerd 
53 de heer Abraham Johannes Kuipers. Hij werd 65 jaar en 9 
maanden oud. Geboren te Oosterwolcle als zoon van Johannes 
Abrahams en Antje Liekeles. 
Abraham J.Kuipers is op 13 mei 1821 in deze gemeente gehuwd 
met Antje Theunis van der Duin, geboren te Appelscha als 
dochter van Theunis Sanders van der Duin en Lammigje Hendriks. 
Antje is op 10 oktober 1881 te Donkerbroek overleden in de 
onderdom van 81 jaar. 

Van de door u genoemde Pieter van der Velde heb geen gege-
vens kunnen vinden in de registers van de burgerlijke stand. 
De oude bevolkingsregister..s (tot 1900)  heb ik niet tot mijn 
beschikking in verband met de herbouw/verbouw van het 
gemeentehuis. 	 1 

Wilt u de verschuldigde leges ad f 3.25 storten op gironummer 
895172,ten name van de gemeentesecretarie?. 	 - 



Dhr. G. Mulder 

Naarden 	Prins Frederik Rendriklaan 6 

Beste Mulder, 

Nog even een kort berichtje: 

De meneer van Bulderen , die administrateur van Tjioemboeloeit was, blijkt de 

grootvader of overgrootvader te zijn van een zekere me. J.Ruben—van Bulderen 

in Amsterdam • Piet mondriaanstraat 11 • Zij kon mij verder geen nuttige 

informatie verstrekken met betrekking tot ons probleem. 

Het is misschien nuttig om na te gaan wat de vaste eigendommen zijn geweest 

van Wed .Servatius— van Bulderen in haar sterfjaar 1872 . Voorlopig heb ik 

echter geen tijd beschikbaar voor het instellen van een onderzoek. 

Borger, 20 dec 79 	 met vriendelijke groet, 

F.J. van den Bosch 

Borger 	de Gang 1 



27 januari 1980 

Zeereachte heer ITieuwland, 

Telefonisch heb ik reeds met U gesproken over 
eventueleverkleinde afdrukken van kaarten of fragmenten daarvan, en ik meende 
dat U wel mogelijkheden zg.flc sluit hierbij in twee nagetekende fragmenten 
1. van K61 ,Inventarisrir,519 (in de L-iventaris van drs.J.Visser op blz.57 

staat een drukfout; het jaartal 1754  moet zijn 1745) 
2. K.39,Inv.1,1r.  518 

V:m deze twee zou ik gaarne een voor mijn artikel kopiëerbarkopie ontvan-gen. 
Bij voorbat mijn hartJj1ce dankt 

Net vr.gre 



RIJKSARCHIEF IN FRIESLAND 

Nr. C 32 (i979) JTj 

Bericht op îJw brief van 
14 dezer 

Onderwerp archief 
Herv. Gemoente Aooe1sch 

De We1ede1e.Heer.G Mulder 

Pr. Frederik Herdrik1aan 6 

Naard.en 

Leeuwarden, 23 januari 1980.   

Zeer eachte Heer Iiuider, 

Vriendeljik dank voor de toezending van c' - brief van de 
heer 
')ijkhuizen, die hierbij teruggaat. Zoals 13 al sug::ereerde, heb ik er een 

fotokoie van laten maken. We wachten nu maar af, of de Appelschaasters 

zo verstandig zullen zijn de archivalia die voor hen niet meer actueel zijn, 

aan ons in bewaring te geven. 

Ook ik hoop op een voortgezette pretti.-re rnir 

samenwerking en wens U voor de resterende 49 weken van 1980 het beste. 

:.et vriendelke groeten, 

de Rijksarchivaris in Friesland, 

voor deze, 

(j. Visser) 

chartermeester 

Boterhoek 3, Postbus 97, Leeuwarden - Telefoon 05100-27103 
Postgiro 80 76 51 ten name van de comptabele van het Rijksarchief in Friesland 





QQ ) 	 — 

r\\cQQ 	)QN 	?QdQn LS 	iO 	QN 	QJCCUL) LLi 

	

Q5-iQ 'dr \AQ 	 )QOOt 

	

0 dor B 	 co 	 rr t v--os~r. 

	

'U&r' aQS Sui 	 O\fcQ € 	ccrcL 

	

gj v\cDç 	Öxrc\ 
(Ç dsQ ï 

dQ 2AOJ 	 Q 	 X 	 - 

	

A2Q) 	 -\32:2-Q \OXvY 

003 	N C\ 	 ixf\ çj 	QL&i'z 	Q 	 o. qr 

	

-2" ? 	Ox 

d.Q Q.dA3Q pQQp. 	 'c wr 

PQQ f\ 5u\ 	 ç QN op 

~a. 	cx- QÇ O3Ye2Qc O 	t - 	 3 

ç2j 	Qr 2O r RLLQS oj 	\rcc 

	

co. 	 v) 	 - 

LJOJ\ 	 2d ccQfc\Q2 	 TIi P€Qi Ld -1" 

'p\QQ 	 WN2 c Ut?SJ\  

LTX1 Q.Qp XV' 	OcQJS LcXT\ 	 LQ 

r 	 LdQoQ :i:) 



-- 

AXc: r(?j- 

jOr\ 	O 

( 2çY-\ 2Q5sk 	 s 	 . &2S 

c:ç\ r'•r• jcLN 	 c/N-\ 	Ucv-• 

cLk: 	 c&Q ccXc 	 cc 

2c:2L 	 c&Qj 2QL Sc:cr 

.A3Q5LQÇ \ç-k 	 oô v'% 	@r 	oocJ 

ác 

 

~CL ,. 3sck \tkj 

. JJ\i ckA 	 s\\)s-çc:L$? 	 3ej'r 

- Qf.\ ccL5Td 	: 	. c:ckcts:_ . 	 fQÇJ 	çcks 

Lr 

UOr\ QQp \joj ckQJ 	 LC\ 	 :\or\ R . sd Qo 

coc L)OQJ \t y-\ccJ: t 	 W\OOÇ 

t)ac\dQQ, 	rQ__ 	 cv 

. u 	. 

Â)\ 	, kiçrp 





14 januari 1980 

Zeer geachte heer Visser, 

Tengevo.ge van allerlei omstandigheden kom ik er 
pas heden toe U in kennis te stellen van het antwoord van de Kerkeraad van de 
N.H. kerk van Appe1sçzop mijn brief van 16 oktober 1979.0rndat  U er recht op 
hebt te wetenhoe zij op n4jn biief hcbbEn gereageerd,sluit ik do brief van de 
he,jr Dijkhuizen van 4 december  1979  hier bil.', 	U,als U dat gewenst acht, 
er een kopie vn kunt laten rnaken.Uet origineol ontvang ik dan t.z.t* wel van 
IJ terug.  

Ik neem a:n,dat het 'incident' hiermee gesloten is 
en ik hoop,d.at e.o.a. er toe map leiden,dat de Kerkeraad van Appelscha be-
sluit om ook verdere oude archiefstukken aan U in bewaring te geven,opdat 
er niet nog meer verloren gaat0Voor alle ona ngename ogenblikken die ik U 
iis:chien heb bezorgd ,bied ik nogmaals mijn oprechte verontschuldigingen aan 
en spreek tevens de wens uit,dat ook in de toekomst de prettige samenwerking 
nag blijven be;taan.Voor U persoonlijk en voor het Archief alsnog mijn allerbeste 
wensen voor 1980,en  hopelijk, tot ziensl 

et de meeste hoogachting, 

1 bijlage 



15 januari 1980 

Beste Van den Bosch, 

Nog mijn hrte1jke dnrk voor je 1atste brief met goede wensen en een boel 
materiaal voor mijn studie over de voor( ;Öchiedenis van de verveningen in 
Ap e1scheHet werk begint al ern  beetje contouren te krijjen,maar het zal no 
wel heel wat vocten in de arde hebben voer ik aan publikatie kan gan den-
ker-, .Maar dat ir, va: later zorg, , , , , als ik maar ge tad_ig dooi ifl werken 
en mijn gezondheid me niet in de steek laat.Ik word een dagje ouder en je 
w e c t het maar flOO.Lt•G,,. 

Het laatste stuk over Tjioemboeloeit gat tege1ij1z met deze brief de deur uit 
naar Ooster-Tolde en dt zul je dan over een of twee weken wel in de Oost-
ste11i'zcrver lezcnJe zult dan ook zien,dat ik die la tste alinea - die 
ook niet rcor pub1iktie bedoeld was,iva.r alleen voor de familie Servatius - 
heieii.a1 heb vea.nderd,zodat die nu al,<---volgt luidt: 

Op dit punt hebben wij ons onderzoek gestaakt,rnet - voor onszelf - de 
zekerheid,dat de steen riet die vreemde naam TJI0J10E10IIT afkomstig is van 
e:e Gerard Pieter Servatius ,die van 1843  tot  1844  pachter was van de gouver-
neuentsplantage Tjioemboeloeit bij Bandoeng en daarna,tot zijn dood izi. 1860 9  
wethouder van de gemeente AssenHet enige wat vïij dus niet hebben kunnen 
vinden is het huis,waarin deze steen in 1857 werd aingebracht..en dat in 1878 
op afbraak werd verkocht,in ieder geval n. 22 nrt van dat jaarg en in welke 
verkoping de heren Van d3n Bosch de steen kochten en meebrachten naLr 

pl, bij het Stokersver1at 

Vind je dat ook niet een mooie sluitregel voer een serie artikelen die ik 
enoernci heb "Rondom het tokersver1aat' ? 

lIlermee is dan een eind gekomen aan een bijzonder prettige sanienwerking 
maar ik reken er op,dat wij over niet al te lae tijd eens een ontmoeting,  
kunnen arrangeren , en dat ik , als dat nodig is, opnieuw op j ehip en raedewer-
king mag rekeon0Voor1opig dus tot ziens 

Net de hartelijke  groeten,00k nanions n5jn vrouw 
aan jullie beiden 



15 januari 1980 

Zeer ryeachte hoor De Vries, 

Hierbij heb ik het genoegen 13 de laatste aflevering 
van mijn verhaal over Tjioeniboeloeit te doen toekomen.Het heeft wat langer ge-
duurd,dan wij gehoopt hadden,en het re2u1ta.t is ook niet precies l00%,--Jaar 
niets is vo1irakt,denk ik dan rcr0Ik hoop,dat er een redelijk aantal van. Uw 
lezers even veel plezier hebben gebad in het lezen,ais Jczelf heb gehad bij  het 
schrijven van deze opstellen en het da'raaaa vastzittende onderzoek.Nede namens 
de heren Van den Bosch en Oosterloo dank ik U zeer voor de afgestane plaats-
ruinte en alle verleende medewerking.Ik hoop,dat ik gelegenheid mag hebben 
13 nog eens vaker iets over Appelsche te doen toekomen.  

Mijn onkostennota zal ik U binnenkort wel eens dôon 
toekornen;daar 

 
is geen haast bijø}iet zijn alleen wat poirti en enige foto-kopieën 

en telefoontjes. 
Voor ditmaal mijn . arte1ijko groeten 

en tot ziens 

p.ø Ik weet niet,of ik duidelijk geïioe heb gezegd,dat dit laatste stuk is 
ondertekend door de heren 
P.J.Vsfl den Bosch te Borger 
Joh. Oosterloo te Vries 
en mijzelf 
De adressen van beide heren,die niet onder het stuk moeten worden vereld, 
voor Uw iiiformatie: 
T.J,v.d.Bosch, De Gang 1 ,Borger (Dr.) 
Joh.0oc.terloo 9  Waardee]. 14,Vries 'Dr.*" 



RONDOM HET STOKERSVERLAAT VI er Slot 

TJI011OELOEIT 3 

Toen wij in oktober in onze vijfde bijdrage schreven,dat we binnenkort het slot 
van onze naspeuringen hoopten te publioerenmeenden wij,dat het maar een kwest 
was van neven nagan wie van de familie Walda die steen met Tjioernboeloeit in 
Tmilde had laten aanbrengen in een in 1857 gebouwd huis" naar wat hebben we 
ons daarmee vergist,on hoc ver waren we nog van ons einddoel verrjderd 

Het bleek namelijk al g-auwdat het spoor Walda ons daar niet naar toe zou 
brengen,want geen van de vele leden dezer familie,die wij opspoorden - in. Assen 
en in 3n'ilde - had ooit enig contact met Ned. Oost Indië gehad.Wel kwam vast t 
staan,dat ook deze frdlie afkomstig was uit Wijnjeterp,eri zelfs bleek het waar-
schniijk,dat er daar ook familiebanden hadden beestn met de familie Van den 
Bosch,zodat het helemaal niet onmogelijk was,dat de heer Van den Bosch van Appe 
scha en Hendrik \!alda in Sniilde elka--2,r goed gekend hebben.Maiz ondertussen wa-
ren wij op een dood spoor gekomen en moesten proberen een nieuw te vinden 

Omdat we hadden vastgestold,dat Tjioernboelocit een gouvernementsplaitage 
was geîeest , zin we gan zoeker- in het Algemei Rijksarchief in Den Haagwaar we 
al gauw een vers spoor vonden in de volgende mededeling: "De thee-onderneming 
Tjioeinboe1eiit of ook wel gespeld Tjioemboeloalt in het Regentschap Bandoeng, 
Residentie Preanger-re:;entschappenen door het gouvernemcnt gesticht in 1835, 
was een der eerste theepintae op Java0I)e eerste aanplant bestond ui circa 
65,000 njar±ge h:.esters,nr de plantage beschikte daarnaast over kweekvelden 
met ca 350.000 p1antjes.B1ijkens rapTort van de adsistent-rsident van Bandung,  
W..Nagel,gedateerd op 1 april 1836 waren er op dat moment 300.000 jonge 
heesters„raa~-x nog geen van alle productief." Ma d.- li ko:t de verrassing: "In 
1843 werd deze gouverie:entsp1antage in pacht gegeven aan..... G.P.Servatius 
laatstelijk resident van Lebak.Hij was do zager van de toenmalige gouverneur 
van Java's Noordoostkust ico1aus ige1hard In 1862 waren de erven GPerra-
tius pachters en werd de ondenieming geadministreerd door J 0L,van Bu1den In 
1894 was de plantage in erfpacht bij de erven W..Baud,De onderneming bestond 
nog in 1920". 

Tot zover de inlichtingen uit het Rijksarchief.iet s;rekt vze1f,dat we bij 
het lezen var, de naam Serratius in verband met Tjioenboe1oeit onxidde11ijk dach-
ten aun de heer Servatius,die in de twintiger jaren burgemeester was van Smildc 
zodat een onderzoek na deze familie onze voljende stap moest zijn. 
Inmiddels hadden we ons verzekerd van de medewerking van de heer Joh.ster1c 

te Vries,om te helpen bij het trovende onderzoek in de archieven van r7milde 
en t ssen,het Rijksarchief in Drenthe en het Kadaster .Dat verklaart , dat ook zijn 
nain onder deze aflevering komt te sta:n. 

Allereerst leverde eeli hernieuwd onderzoek in de oude jaargngcn van de 
Provinciale Drenteche en Asser Cour nt een bericht op,waarin werd medegedeeld, 
dat op 22 nart 1878 brand had gewoed in de woning van de heer J .van den Bosch 
te Ape1scha,en daarmee was dus die boerderij van de erven H.Walda definitief va 
de baan. 
Een Genealogie van de familie 17ervatius,sanmengesteld door A.H.Seivatius en uit-
gegeven dno961 bij Van Gorcum & Co. te Assen,aangevuld met informatie uit Het 
Nederlands Patriciaat,Jaargang 1916,blz. 344-348,leverde een aantal belangrijke 
geevons op .Voor ons van belang is de in 1752 to Maastricht geboren Joannes 
Petrus Servaltij.s,die op 25-3-1819 te Zuidlaren overleedJiij was dar 
ter en en gehuwd met Gerardine Fockeline igelhard.Hun oudste zoonWi1lem Nicolaus 
gedoopt te Zuik2=x Coevorcien op 7-8-1785 en hun achtste kind,Gerard Piete 
geboren to Zuidlaren op 6.4-1797,waren voor ons de be1angrjkste,odat beide naa-
lled.Oost-I-adiö girigen,onder invloed van hun oom,Nicolaus Eigc1hard,dio we al 
eerder zijn tegengekomen als gouverneur van Javas Oostkust.(Tusen ha::kjes: hij 
wordt door het Rijksarchief zwager genoemd,rnaar dat is dus. kennelijk een vergis-
singi). Willem Nicolaus speelt verder in ons verbaal gei ro1,o.at die in In-
".i is gebleven en daar ook is begraven.De tweede echter,Gerard Pieter ervati-
us was de gezochte .Uit het doopboek van Zuidlaron bleek, dat hij op 16-9-1815 als 
lidnat werd aangenomen en op 6-94..1819 was vertrokIen naar Batavia met attesta-
tie.Hij was gehuwd met Catharina van Bnlderen,goboren te Groningen op 27-1-1823. 
Tun huweliik bleef kindorloos.In 1829 werd hij a ngesteid als klerk iste klasse 
ter lgemene Secretarie te Batavia.In 1824 werd hij Opziener der Landelijke In-
komsten van de 3de klasse in de Afdeling Pattie,Residontie Japoera,en in 1828 
Controleur.In 1834 Assistent-Resident van Lebak.In 1844 werd hein.op zijn verzoek 



2. 

eervol ontslag verleend . In 1853 is hij wethouder van Assen , en dat is hij nog 
in 1854,1856 en 1860.Hij overleed aldaar op 17 juli 1860 en werd op de Nordor-
begraafplaats beTaven In de Asser Courant wordt zijn overlijden geschetst als 
een zwanr verlies voor de gemeente.Hij was algen-een bemind hIJ de bevolkirzg. 
Met die voor de overledene zeer waarderende woorden schijn ons el enigszins 
in strijd het feit,dat we op die:oordeeaafplaats wel een aantal leden van 

 de familie Serratius vonden,rr dat een grafsteen met de naam van onze 
Gerard Pieter niet viel te ontdekken, 
1loo dit ook zij,ze waren opnieuw dicht bij de ontknoping van onze puzzelwant 

er kon geen tjfei over bestaan,dat onze steen met "Tjioemboeloeit" recht-
streeks afkomstig was van deze Gerard Pieter Sorvatius,de ouddirrtur van de 
theeplantage '1Tjioemboe1oeit11.er hoe lever je daarvoor het onomstotelijke be-. 
wijs?Net andere 'woorden: wr is,of was,het hu!s,ïaarvoor in 1857 die gevel-
steen werd gen.akt?Talloze telefoontjes en bezoeken aan de gemeente-..srchieven 
van Smilde en Assen,en het kadaster van. Drenthe te Assen,levorden geen enkel 
positief resultaat4Wel vonden we veel leden van de familie Servatius,die be-
zittingen hadden )en nbg wel hebben) in Smilde?inaar van bezittingen van onze 
Gerard Pieter geen spoor,behalve het bekende huis Tetterode aan de Brink te 
Assen,dat hij in 1849  kocht van de Notaris HonanNa zijn overlijden in 1860,is 
zijn weduwe in 1866 oirnieuw gehuwd met TettE;rode;vandaai die riacm:het Tetterode 
huia.Dit huis is nu een deel van het gemeentehuis van Assen. 

Op dit pûnt hebben wij ons onderzoek gestaakt,iaet - voor onszelf - de zeker-
heid,dat de steen metddie vreemde naam TJIOEMBOFLOEIT" afkomstig is van ene 
Gerard Pieter Servatius,die van 1843  tot 1844 pachter was van de gouverne-
mentsplantage Tjioemboeloeit bij Bandoeng en daaxna,tot zijn dood in 1860, 
wethouder van de gemeente Assen,-Het enige wat wij dus niet hebben kunnen vindei 
is het huis,waarin in 1857 deze steen werd angebracht,en dat in 1878  op af-
brark werd verkocht , in ieder geval ná 22 mrt van dat jaar, en in welke ver-
koping de heren Van den Bosch de steen kochten en meebrachten naar Appelsche, 
bij het Stokersverlaat. 

Berger, 	 P.J.van don Bosch 

Vries, 	deember 1979 	 Joh.Oosterlco 

Na 

 

-11 en 	 Ger1e P.N1der 



ROIMOM HET STOKERSVLAAT VI en Slot 

TJIOENBOELOEIT 3 

Toen wij in oktober onze vijfde bijdrage schreven,dat wij binnenkort het slot van 
onze naspeuringen hoopten te 	 wp 	 j, kwestie  van 
"even nagann wie van de familie Walda die -,teen ïiet Tjioemboeloeit in Smilde had 
laten aanbrengen in een in 1857 gebouwd huis" 	wat hebben wij ons daarmee ver 
gisten hoe ver waren we nog van ons einddoel verwijderd! 
Het bleek namelijk al uv,dat het spoor Ialda ons daar niet na toe zou brengen 
want geen vai de vele leden dezer faatliedie we oppoordon,had ooit enig conta 
met Ne5.GOost Indië gehad.Wel kwn vast te staan,dat ook deze familie afkomstig 
ras uit • ..jeterp,en zelfs bleek het wa:Tsc11ijnl:jk,dat er daar ook familiebanden 
hadden besta. met de familie an den Bosch,zodat het helonl niet onmogelijk 
was ,dat de heer Van den Bosch van Apelscha en Hendrik alda in. Smilde elkaar 
goed gekend hehenJar ondertussen waren wij op een dood spoor gekomen en noes-
ten proberen een nieuw te vonden. 
Omdat wij hadden vastgesteicl,dat Tjoemboeloeit een ouvernienentsplantage was ge~ 
wec-st,z.-„iri we gaan zoeken in het .?igemoen fljksarchief in Don Haag,waar wij al 
gauw een vers spoor ontdekten in de volgende mededeling: tDe  thee-onderneming 

Toemboeleuit of ook wel gespeld Tjeomboeloe±t in het Regentschap Bndoeng,Resi 
dentie Peangerregentschapen,en door het gouvernement gesticht in 1835was  een 
der eerste theeplantages op Java.Dê eerste aanplant bestond uit ca65OOO anja-
rige heesters,maar de plantage beschikte daarnaast over kweekvelden met ca. 
350000 plantjesLlijkens rapport van de adsistent-redent van BandoengW.A.Ta-
gel,geciateerd op 1 apeil 1836 waren er op dat moment 300000 jonge heesters, 
ma.r nog geen van. alle 	 ia-.ar dnai komt de verrassing: "In 1843  werd 
deze gouvernementsp1 ntage in pacht gegeven 	G.P.Seivatius,laatstelijk 
resident van Lebakij was de zwager van de - oemnalîge gouverneur van Javas 
iïoordoostkast icolaus EngeliiarcLLi 1862 waren de erven G.P.Servatius pachters 
en werd de onderneming geadministreerd. door J.L.van Biflderen0ln 184 was de 
plantage in erfpacht bij de Fven W.A.Baud De onderneming bestond nog in 1920" 
Tot zover de niiehtLigen uit het Rijka Archief Het spreekt vanzelf,dat wij bij 
het ].een van de n m Serv-atius in verband met Tjioeibocloeit onmiddellijk aan 
de heer Servatius dachten,die in de twintigerjaren burgemeester was van Snilide 
zodat een onderzoek naar deze familie onze volgende stap moest zijn 
Inmiddels hadden wij ons verzekerd van de medewerking van de heer Joh0 Oosterloo 
te Vries,om te helpen bij onze zoektochten in de archieven van Smilde en Assen 
en het Rijksarchief In Drente .Dat verklaart dat ook zijn naam onder deze aflover-
ing komt te stasn 
Allereerst leverde een hernieuwd onderzoek in de oude jaargangen van de Provin-
ciale Drentse en Asser Courant een bericht oD,waarin werd meegedeeld dat op 
22 naart 1878  brand had gewoed in de woning van de heer J.van den Bosch te Ap-
pelscha,en daarmee was dus de boerderij van de erven ll.Walda definitief van de 
baanGEen Genealogie van de familie Ser'atius,samengeste1d docr Aii.Servatius 
en uitgegeven in 1961 bij Van Gorcum & Co te Assen,aangild niet informatie 
uit Het ider?ands PatriciaatJa:;uig 1916,blz.344-348  leverde ons een aantal 
belangrijke gegevens opVoor ons van belang is de in 1752 te Iastricht geboren 
Joaimes Petrus Sêrvat±us,die op 25-3-1819 te Zuidlaren ovsrleed.iiij as daar 
burgemeester en gehuwd met Gerardlne rockeline fligoliard.Uirn oudste zoonWillem 
Nicolas,gedoopt te Coevorden op 7-8-1785  en hun achtste kind Gerard Pieter,ge-
boren te Zuidilaren op 96-4-1797,waren  voor ons do belanTijkste,oi.at beide naar 
3ed Oost Indië gingen , onder invloed van hun oomNicoiaus 	elhard , dic we reeds 
eerder hebben genoerixi als gouveiieur van Java's OostkastDWillem iicolaus speelt 
verder in ons verha 1 geen rol , omdat hij in Indië is gebleven en daar ook over-
len.De tweede echter,Gerard Pieter Servatius,was de gezochte.Uit het doopboek 
van Zuidlaren bleek,dt hij op 16-9-1815  als lidmaat werd aangenomen en op 6-9-
1819 vertrokken naar Batavia met attestatie oi.ij was gehuwd niet Catharina vanBul-
cLeren 'orr te ( roninçen ot 27-1-1823-Het  huwelijk bleef kui-iaerlooc In 1820 xEid 



werd hij aangesteld als klerk isto kiase ter Algemene Secretarie te Bata 
via.In 1824 word hij Opziener der Lnde?jke Inkomsten van de 3de klasse in de 
Afdeling Pattie,Residontio Japoera en in 1828 Controleur-In 1834  Assist  
1esident van Lebak.In 1844  werd heinop z vrzôekeervoI oats1ag verleend-„ 
Ei dan,in 1853  is hij iethoucIor van de gemeente Asseii,en dt is hij ook nog 
in 1854,1856  en 1860.14.ij overleed aldanr op 17 juli 1860 en werd op de Noor-
derbegTafp1ats begraven Ir de As'-er oournt wordt zijn overlijden gochetst 
als een zwar verlies voor de gomointe;hij was algemeen boniind 
I-Iet de voor de evolodone zeer waarderende woorden schijnt ons wei enigins 
in $trjd het i.'eit,dat we op die oorcerbujra fp1a„nts wel con aita1 leden 
van de fad1io Sorvatius vonden,n.ar dat een grafsteen met de na,:--m van onzc 
Gerard Pieter niet viel te ontdekken 
Hoe clan ook,wij waren opnieuw lioht bij de ontiaLopin var, onze izel wait 
het leed geen twijfel dat onze steen niet "Tjioebo1oeitt' rechtstreeks af-
komstig moest zijn van deze Gerard Pieter Servatiuc,de oud-directeur vn de 
theepintage 'Tj4j-oemboe1ooit' en Wethouder van AsonJ&sr hoe lever je daar-
VO:V het onomstote1jke bewijs,ni.a.w wtr is of was het haiswa rvor in 
1857 onze steen werd xaaokt? Talloze bezoeken en telefo:ntjes an de ge- 

-j-  v.n rniie en Je17asn het Kaçaster te 	1evrde 
geen enkel positief rosuitaat.Wol vonden we veci leden van de rnilie Ser-
vatiudie bezittingen hadden (on nog hebben) in ini1de,voora1 ook door 
een huwo1i met con lid vn de in Sniildo zo bekende faridlie 
van bezittingen van onze Gerard Pieter gecn poor,behalve het bekende 
huis Tetterode 	de Brink in Assendat er.ratjus in 1849 kocht van de 
notaris Hoxnan,Sa zijn overlijden in 1a60 i zijn woduwe .n 1866 opnieuw ge- 
trouwd. IflOt 	 die nara Tettedode-hui ..Dit huis is nu een 
ceel van :tiet gonieentehuis van Assen 

Aangezien er in net kadaster geen eigendommen van Gerard Pieter Servatius 
te vinden zijnen geen vn de andere leden dezer faii]ilio voor zover be-
kend connoties had met N,O.I. ., zullen wij hier ons ondc-rzoek moeten staken 
en afsluiten niet veronderstellingen,vermoedens,onz9 tenzij wij alsnog van 
een dor leden van de familie drv.tius de nos' cntbrokende s1uitîteen ont-
vngen; opgave van het in 1857  -door r.rd Pieter '- 'ebouwde huis et 
do steen Tjioeriboeloeit,een huis dat dan in 1378  op afbra k - na brand? - 
1Z3 VerlZ()Cht, en uit welk boelgoed de becr \an den Bosch uit Appelscha deze 
teon kochtdie nu nog zit in de voorgevol van het huis Appelsoha,Vaart 

ITZ 18,ht geboortehuis van de heer '.J.vd.Bosch te Borgor en ouderlijk huis 
van (.Mulriernu te Na. rden 
Het 2preekt vanzelf,dat ij van eventueel te ontvagon inicht1ren alleen 
zullen gebruiken voor publikatie de hierboven genoeide feiten 

orger 	december 1979 
Naarden 



22 december 1979 

Zeer geachte heer Iieu1,11anci, 

Mjjn har-telijke  dank voor de zending fotokopieën 
waarvoor ik de veriekoniiig reeds op uw giro heb overgena.:kt Ik weet niet , of 
u zich errafl bowust bet,dat er in tiee contracten eenoof mis-chien jeer bla-
den ontbieken,rnacr ik zou ze toch wel gra g compleet hebben.Het gaat om de 
volgende twee 
1.liet contract tussen de Coiripanons en K1a 	rmens Bu tinga 5 vi september 

1827 , dt op het eerste blad begint iiet 
KL&AS TYMES BUITINGA c.e.(een ïane rij riane,en C.at op h t eerste blad op de 
onderste regel alsvolgt eindigt: 

JAN JOSiPLf,  DE JONG landeigenaar wonende 
en dan op het volgende blad verder gaat net 

gesterkt met haar man JAN DFKJ•cEs 
Daar moet zeker n blad overgeslagen zijn. 

2.Het contract van 13 oktober 1829,begii-mende op blad 1 met: 
;Jj onderEeteekenden JAN HENDRIKS TIES fl'GA 

en onderaar, die bladzijde eiciigend met 
iandeigenarnwonende te Oosterwolde voor een negen 

en gaat dan verder op het tweede blad met 
ook genorrde waarde zijn alzoo de Twf en 
Bag:elar van en uit die veenen kunnende ge- 

Hier ontbreken vermoedelijk meer dn een blad. 

Zou U dit nog eens na willen kien en mij de ontbrekétae,4dee1ten nog toe-
zenden? Aangezien dat toch wel niet meer zal gelukken i 1979,mag ik U dan 
nu alvast deze gelegenheid benutten om IT &n-e Uweai iel prettige kerstdagen 
en e n voorsoedig 1980  toe te wensen?/ 	\\ 7 

Met dde harte1i ghten 
-- / 7 



26 december 1979 

Beste Vrn den Bosch, 

Tot Lflijfl schnnde moet ik bekermen,dat ik he1er . '1 vergeten 
eb je 1atste zending niet fotokopien te bezitwoorden en nu is er al weer een 

brief en dar bij komt nog,dat ik dus ook helemaal achter ben met mijn goede 
wensen'. Mag ik dan nu - het is tenslotte nog Kerstmis vidaL - jullie toe-
wensen dat je e n p1ezi\rrige Kerst hebt gehad en dat het nieuwe ja een heel 
gelukkig ja r mag zijns Hope1ik zullen we ook ons onderzoek kunnen afronden 
en zullen wij eindelijk ook eens in de geleniacid zijn o-lkaj.,x te ontmoeteneDat 
wordt wel tijd,vind je ook niet?O ja g en natuurlijk sluit m vrouw zich van 
harte aan bij onze beste wensen voor 19801  
Je zult hier een paar bijlagen vinden,waarb&j de volgende vrk1ar1ng: Leen 
exemplaar van de beide laatste stukjes in de Nieuwe Ooststeliingerver 2 een 
concept voor het laatste deel,dat uiteraard nog niet af is.Graag je oordeel 
en dan wou ik het volgende voorstellen: 
Ik ben tot de overtuiging gekomen,dat we er nooit in zullen slagen datgene te 
vinden,wat we nog nodig heb'oen,ecnvoudig omdat zowel de archieven als het 
kadaster ons niet kan hlpen.00sterloo is tot de ontdekking gekornen,dat er 
in het kadastwr,noch in Assen,noh 1: Smilde eigendonmi. n van Gerard Pieter Ser-
vatius te vinden zijn: Alles stat op nam vn zijn echtgenote- We zouden moe-
ten weten,wie de notaris was,die de verkoop van dat huis uit 1857 heeft gehad 
en dan in diens archief zoeken - nax wat?- nar die bekende nald in een 
hooiberg,geloor ikDe enige kans die we nog hebben4s dînkt mij dat Familie-
boek van de familie Seatius,en da:rom wou ik je voorstellen.dat jij de twee 
stukjes uit de N.O. plus mijn concept voor het derdemet een begeleidend en 
verklarend briefje stuurt an de heet Servatius in Amsterdamof een ander lid 
vn de familie.Als zij na lezing van een en ander van ons willen aarniemen9 dat 
wij niets anders willen dan met bewijzen aantonen,dat onze steen met Tjioemboe-
belt afkomstig' is van (een huis van) Gerard Pieter Seatius 9 en waar dat 
huis heeft gestaai,en dat de verdere geschiedenis van de familie voor ons 
van geen enkel belang is , en dat wij daaruit geen enkele mededeling zullen 
publiceren,dan hoop ikdat zij ons alsnog teil1e zullen willen zijn. 
Wat dunkt je?Als je ermee accoord gaat dan hoor ik t.zt, wel hoe het uitge-
pakt is 
Ik ben nu zo ongeveer klar met het verzamelen van materiaal voor een studie 
over de voorgeschiedenis van de verveningen in Appêlscha,en wil dan in het 
nieuwe jaar beginnen met een en ander op papier te zetten,Mar het is wel een 
enorme berg werkIk weet niet of ik da ooit mee klar komar ik heb in 
iedergeval voorlopig geen gebrek an werkt 
Ik zou er nu vocrlopig mee willen stoppen,maar niet 9voordat ik,mede namens 
mijn vrouw jou en je echtgenote (en kinderen? Gek eigenlijk,dat  ik me niet 
kan herinneren of jullie die hebt!) het allerbeste toe te wensen voor het 
nieuwe jaarWat Kerstmis betreft,kan ik helaas niets anders neer doen,dan 
hopen,dat jullie en prettig kerstfeest hebt gehad 
Tot spoedig ziens dus in 19801 

je 

P.S. iog twee vragen: eigen1k 3: Waarom geen trouwdatum van G.P.S. en Catha-
rina van Bulderen in de Genealogie?Wazrom geen (herkenbare) grafsteen op de 
Noorderbegraafplaats in Assen? en Waarom geen eigendommen op naam van G.P.? 
Was er dan toch iets mis met die twee? 

.0 revoir! 



Beste Mulder, 

Bijgaand vind je enkele afdrukken - geheel of gedeeltelijk— van 

een aantal stukken. Ik weet riet of je er iets aan hebt. Mocht je aanvullende 

informatie willen heen , dan hoor ik het wel. Het kan zijn dat de afdrukken niet 

helemaal op de goede volgorde liggen. 

Voorts nog het volgende : De weduwe van G.P.Servatius is in 1872 overleden. De in 

1878 afgebrande boerderij moet toen dus van de erfgenamen geweest zijn. 

Borger, 3 dec  79 	 Me werdelijke groet, 

F.J. van der Bo3c.1 

Borger 	cie Gang 1 



2 november 1979 

Achte heer Bloernhoff. 

N.a.v. jow brief vn 22 noember et volgende: 

1.SteeØiien varen volgens W.de Jong (Pryke Plaknamrnen)no.10,blz.60/61 laenen 
van de boerderijen in de Boerestreek naor et Achterlaand.Tegendisse naernen a 
straotnaemen in Appelsche is niet et minste bezwaor,zo laarig os et mar duudlik 
îs,dat de beide delen van de naeme init, de betekenis van weg" of "straat" te 
maeken hebben,of beide van oldeher bestaon hebben.Now lag er vroeger op de 
Oosteres ok eert stok bouwlaand,dat hiette "de huisteeden"(De Jong,b1z65/66) 
en daorin het "steeden" een hiel ecre betekenis;daor hebben wij te naeken r'iit 
stee(de),dat "plak" betekent.Vgl, modern huusstee= bouwterrein, of oolder 
legerstee = een grafstee op et karkhof..Huis in clizze naeme is niet zeker,.r 
et zal wel te neken hebben nut uhuu 	boerderjj.De huissteden op de Oosteres 
hebben dus niks te n' eken ruit de steeghden in de Boerestreek, en de naeme 
Huissteegd.e hoort dus niet thuis in het rijtje straatnamen,en is bovendien een 

"onzinnig"combinaosie 
2.at die Kloosterwg anbelangt laot mar 1open.Dr is toch niks moer ai te 
veraanderen.Dat et natuurlik "De Meulewg wezen mos ,mocht ik niet zeggen,oiidat 
et betrekking hadde op "oonz e" mele Et is now niet neer bekena,Mar die weg 
leup vroeger laangs de plaetse "De DyK en hij hiette in mien jongejaoren nog: 

e 14-M g 
% 

110 

L heb in Ap elsche nooit wat aanders heurd os Bruggel ene 
Brogge wodde al lenig mar brikt your Ned.Boterham.Mar os jow Broggelaene beter 
vienen omwille van de ienheid van spelUng,dan heb ik daor niet et minste bezwaor 
tegen. 

Ik stel j OW ve'ur om de hiele eerste alinea tot art " Indertied. . . , 1 

te vervangen deur een ni'je,die ik op een apat vel bijleg. 

Tot een volgende keer, 

j OW 



OO]c5e na--men in ni'je verpakking. 

In een ingezonden stbl,-, in de Ni 9 je Oostte11inwarver heb ik jaor of vieve 

leden betooçd,dat et geven van olde histoisohe naernexi a--,i nije straoten in et alge-
mien toe te juichen is,nar dat et toch niet altieten even gelokkig wett het 
( 24  jan.1974).Toen mossen de nije straotën op de gronden van de o].de Boeretrak 
nog anlegd wodden, on naeinen 1aiegen9 Ik had niet veriacht,dat men zich van mien 
geschrief wat antrekk:n zol,rnar toch het et mij verbaos.,dat er bij de naemen 
rat 'steegde" (waor ik overigens niks op tegen heb) !ene is 9 de dr beslist niet 
wezen mosHui$steegde' En steeghdewas volgens De Jong (Fryske P1a1iamrnen ,No0X 
b1z060/61) een 1aonevan de boerderijen naar et AchterlaandJij miende dat er 
verscheiden van zokke laenen west waren,rnar nuiur1e d'r mar t'iieje: de rrsch 
stecghde,wat now de Smidslaene izen de Âenboomste::ghcle,die naor de raaoöen leup0 

op do Oosteres lag ok een stok bcuw1and,dat hiette 'de huissteeden' , en 
daorin ston et woord stee of steede,dat plak bekend.een nog betekent ir. et 
Stelli:igwarfsQ (Zie huusstee bouwterrein,of legerstee = grafstee).Dit het 
mit steeg-de niks te ieken;dat is et NederlaaMse st!Eri daoroinme is dizze 
naeme een "onzinnige  konbinaosie0 
Jij hebben now in Appelsche allienig nog de Bruggelaene (mar die naenie is eorst 
ontstaon doe in Appelsche et Stokersverlaot bouwd is (1819) en et Smidslaentien 
(er, dat is ok van nac 1820)Jr dt:  hebben voege ve1 neer van dizze Iaenen 
westzondor naomen,en ik denk dat et woord "laene" in et plak kommen is van ot 
ooldere steeghde0D'r moet over dat Aohter1acnddat De Jong nuuIe,nog wel es 
meer naozocht woddenen dat hoop ik 1nT kot nog es te doen.  

l ZO vcorder mit 

Indertied heb ik ok bezwaor 



Grunningen, 22 nov. 

Achte Heer Mulder, 

Hîerbi'j een copy van jow volgende artikel veur De Ovend. 
Ik hebbe d'r nog wat vraogen over. 

1. Et wodt niet dudel ik, waoromme niet 	 een ni 'j !!naemgevingsprincipe!t 

(zoas: veldnaemen verwarken bi'j et geven van ni'je naemen an een boel 
ni 'je straoten bi 'j mekeer) warken kan, dus waoromrne Huissteegde, 
Ni'je steegde bi'j de Steegdenhal 	niet zo hieten meugen. Of meugen sommige 
straoten et wel ? Wat bedoelen jow percies ? 
Waor De Jong bestreden wodden moet, zo] dat beter per feit gebeuren kunnen. 
2. Graeg De Jong percies citeren, waor as hi'j mis zit. Mit bronvermelding. 

En plak van citaat. 
3. Et is toch Broggelaene ? 
4. De naeme van Oosterwiek is hier echt niet van belang. Graeg vot. 
5. Die Kloosterweg 	kan altied nog naor 'Toverlevering" of "volksmond" 
zo nuumd wodden, toch ? 

Et stok dat begint mit Indertied 	he'k gien inkeld bezwaor tegen, integendie! 
't Is donkt mî'j in et algemien verstaandig niet al te bot tegen de Raod 
uut te veren in disse gevallen. Et grootste pat moet toch al niks van 
historisch andoende naemen hebben, zol 't niet ? 
De meersten holen et liever op Geraniumstraote, Anemonenhoeke en zo .... 
Zol en jow d'r nog wat an warken wi 1 en en et gehiel binnen zoe'n 
da, of tiene weeromme sturen willen ? 
DarM kan et mit in De Ovend no. 6. 

Alvast Daank, 

Vr. groet, 

H. Bloemhoff. 



Bes-te Mulder, 

Van cie Gemeente Assen ontving ik telefonisch de volgende 

informatie : G.P.Servatius kocht in 1849 voor het bedrag van F.7643,08 

het Tetterodehuis (Huize Tetterode) op de brink in Assen . ( Thans dt 

deel van het gemeentehuis , waarin de trouwzaal zit ) G.P.Servatius was 

postmeester (postkantoorhouder ) en voorts wethouder van Assen. Het 

postkantoor was waarschijnlijk gevestigd in een logement op de markt 

Huize Tetterode kocht Servatius van de f'am. Roman. ( De moeder van 

A.ntje Stoker , de vrouw van Jac. van den Bosch was ook een Homan ) 

Servatius was evenals zijn vrouw Ned. Hervormd. Het Mn en ander zal 

nog schriftelijk worden bevestigd. Het jaartal 1849  biedt echter - lijkt mij— 

weinig aanknopingspunten. 

Zoals ik telefonisch reeds meedeelde hertrouwde de weduwe van G.P.Servatius 

in 1866 en is Servatius in 1860 - na een langdurig lijden— overleden. 

Volgens de Asser Courant sd hij bekend als een menslievend persoon. 

Tot zover vandaag. Laten we hopen dat we toch nog het raadsel volledig 

kunnen oplossen. 

Borger, 29 okt 79 met vriendelijke groet, 

F.J.van den Bosch 

Borger 	de Gang 1 

 



30 oktober 1979 

Achte heer B1oenhoff 

lllerbi'j et artikel over Wiltinge weeroxmne0lk heb mar een peer 
kleine opn,rkings 

op de eerste b1adziede,riegi1s13 en 6 en nog ien ker op h1aziede 6,riegel 5  van 
ondereen komt et woord verine veur.Dat moet overal fenne wodden 
Jow opnirkixg in bi ' j lig'grnde brief over venne fenne kan ik niet overnemen. 
Ik heb een poosien leden ok al es zegd,dat ik de spelling Fochtel niet goc1 'tien. 
Overal waor ik et tegen kom-men bin.. schreven deur Ste1lirzarvers - heb ik de 
spelling (de) Vogte1,Vochte1,Voschte1evunnen.Nooit init Pl Yï' a'j in dat now 
ienkeer invoerd hebbenSoite Mar nut ferme hooi ik de po-te stief.D'r is een groot 
verschil tussen Yen (zo as dat in Brabant veurkomt) „is een soort poele in et 
veld,en fenno,zo as dat in Appelsche veurkonit.De ferinen waren weid].aanentussen 
de hoge zaandgroncien en de drassige xnaodlaanen.Vaoks nog wel beruid mit heide 
en lege bossies,nar die toch wel inakkelik as goeie weido te ontginnen was. 
Een poele in de heide,vaeks een Veen pooie,waor as men wit baggerde,dat bieten 
bUj oons in Appelsche "veenties'fli ik e1euve,da'jm dit woord wel vaeker zien 
hebben.De Jong het et ok in Appelsche over een 11veentJesakcer11 ,zonder dat hij dit 
woord schient te kennen. Dus doe mi?j  een plezier en laotferine overal stai;niet 
alle-Imig in dit stokiien 

ireordç r a11emig op blz .7  moet de boveste riegel vorvallen.uie is dubbel. 

Dat was alles. 

Nog ditte: 
Ik weet niet moer wat as ik mit nog een twiede naoschrfft bedoeld hebr ik zol 
now toch wei graeg dir er onder hebben 

Naoschrift 2: 

Ei; bovenstaonde was al riaor cie droker,toen ik dit na7, vm Op de 1.orte van 
R.tger Sybesz uut 1764  (inventaorîe  Nr.518-K.39)  hiet oonze nodu : 
de Wilgenmaat.'  
lene van de Compaionsboerderijen op de 	1arnavaort in Appelsche hiet: 
de 

tot de volgende keer 



Grunningen, 31 okt. "79 

. 	&chte Heer Mulder, 

Hatteijk daank veur jow vlotte bescheid. Graeg jow ommedaenken 

nog even veur de volgende punten. 

le Wat et naoschrift no. 2 angaot, akkoord. 

2 Wat venne angaot ditte: ik hebbe d'r hielemaol gien bezwaor 

tegen - hoe zei ik ok - as dit as fenne citeerd wodt uut al dan 

niet historische bronnen, en as dat in die zin in een artikel 

angeven wodt. Waor ik een perbleem in zie, is et volgende, mar 

laot ik veurop stellen dat ik jow et plezier best wel doen wil 

en hool et op fenne. Dat wil zeggen, in dit stok. Ik moet dan 

liekewel ál in een redaktionale noot d'r bi'j zetten, dat de lezers 

niet uut de deur jow bruukte schriefwieze opmaeken moeten, (lat 

die veur een algem.ien gebruuk an te raoden is, en wel hier omme: 

\- 	de schriefwieze van et Stelljngwarfs slt an - veur een belangriek 

at - bi'j die van et Nederlaans. Hiel dudolik is dat bi'j f of 

ï an et begin van woorden: iederiene wet wel dat we een 

an et begin van een woord as een f uutspreken; as et 

een woord is dat in et Nederlaans haost krek zo is, wodt de 

schriefwieze wat f/z/s/v angaot neffens et Ned. 

Et deur jow nuumde betekenisonderscheid is ui'j vanzels ok bekend, 

mar dat hoeft niet deur een onderscheid mit f/v an et begin 

uutdrokt te wodden, een spellingonderscheid dat toch gien klaank- 

onderscheid inhoolt. Nee, beide woorden wo'ri genog uut mekeer 

h:len deur de 	J resp. 12 ; dit komt in de spelling tot utering 
deur 	 en —e(e)n(elo  Omreden ve(e)n(e) en venne 

etymologisch zo ongeveer etzelde binnen, in alle geval dezelde 
'-- 	

kom-of hebben, zie ik niet in waorornme venne een t hebben moeten 

zol. Of ie zollen ok in geval van ve(e)n L)  een f schrieven moeten. 

Dat itekt me al hLelemaol niet an te raoden. 

:3. Vandaege praotte ik mit de Heer Ebeling over Drm. BI.; doe 

hadden we et nog over jow reaktie op et stok over Ni'jhooltpae. 

De Heer Ebeling vun et wel zo aorig s die bi'j Urm. Bl. te lane 

kwam, en ik bin et aenlik roerend mit him lens. Een discussie 

over Ni'jhooltpae heurt daor waor et artikel in staon het. Dat ik 

wol jow veurstellen om jow reaktie eerst naor de Heer Ebeling te 

sturen, dan kan lii' j zien, as et veur him bruukbt r is 

Mi'j donkt, as jow eerste versie in et Steli. is, die kan hi'j rus-

tig zien. Mocht hij et toch geschikter veur De Ovend vienen, mien 

anbod om et daor in te zetten, blift. Eers kun ,jow bi'jglieks war- 



ken gaon an een Nederlaanstaelige versie. As jow hier akkoord 

rnit gaon kunnen, sturen jow jow reaktie dan even naor de Heer 

Ebeling ? En overleggen j)W dan veerder mit hirn ? Ik heure d'r 

of van jow, n/of van him, dan bi'jkotten wei veerder van. 

Mit hatteiLike groet, 

k Bloemhoff) 



Vries, 28 oktober 1979Q 

Geachte heer Mulder, 	 - 

B1 deze doe ik U de gegevens - puntsgewijs - toekomen. 
1. Uit het register van g aanneming van geslachtsnamen van 1826, 

blijkt, dat N.G. Servatius burgemeester van zuidlaren was 
2. Geboorteboek Zuidlaren: 

a. eb. Nicolaas Engelhardt (geb 26 juni 1824), zoon van Nicolaas 
erard Servatius (31 jaar), schout van beroep en Charlotte Gerar-
ine van Swinderen (26 Jaar) 

b. Abraham Quirellinus (geb. 30 mei 18ø. Nicolaas dan 33 jaar, bur-
gemeester van beroep en moeder 28 jaar. 

c0 Gerhard Fokko. Geb. 18 juni 18a7. Nic. dan 34 j, en Chari. dan 
29 j0 Vader dan van beroep controleur geaLeemd. 

Bevongsregister uit gemeentearchief Smilde. 
Het deel: 1851 - 1860: 

Naam 	 Geb. 	Geb,. pJaats 	Geh0? 
alda Hendrik 	1814 	Wij,njeterp 	geh 

(Vrielant) 
Walda Matten 	1844 	Smilde 	o 

4alda Aukje 	26-10-1850 Smilde 	0 
Walda Hendrikje 30-10-1852 Smilde 	o 

Godsci. M. v. Bestaan 
Herv. Administrateur 

van veenderijen 
id. zonder (later 

k8m4c 
Id. zonder 
id. zonder 

Bevolkingsregister 1830: Niet alfabetisch, Helemaal doorgenomen. Geen 
Servatus en geen Walda. 

Bevolkingsregister 1861 - 1881: 
Hendrik de Vries logementhouder, geb. 30-6-1846 gehuwd met Hendrikje 
Walda geb. 3-3-1852 . Samen uit Assen gekomen 20-6-1873. 
Daaronder worden de kinderen vermeld. kussen de kinderen Staat: Er woont 
bij in: Abeltje Walca geb„ 21 april 1825 te viijnjeterp. nicht, 
Er staat bij: K.B. 20 juli 1879 fol 0  1441 

X Klaas Walda geb. 30-8-1836 te Smilde, arbeider geh. met Annigje 
1omsma geb. 2-3.--1840 te Smilde, overleden 24 mei 1879. 

Ze woonden in Huizinge no 431 
Met de kinderen 1 mei 1867 vanuit Assen naar Smilde gekomen. 

Marten i'alcia, arbeier, geb, 1 jan 1845 te Smilde, geh. met Wijtske Jans 
de Haan geb. 27-2- 1839ite Appelscha 
iet de kinderen 16 april 1878 uit Norg gekomen, 6 december 1879 naar 
ssen vertrokken 

Bij eventueel verder onderzoek: Wijk A =Bovensmilde. B=Middensmilde 
C= Hijkersmilde0 D=Hoogersmilde 

Archief van het Kadaster in Assen: 
Artikel 1653: 
Nicolaas Engelhardt Servatius: oud-ontvanger te Assen 
Oud-ontvanger van Oosterhesselen. Smilde en Wolvega 

Huis en erf no 467 sectie H 1877 Slooping Grootte 2 are 70 
Idem 	no 468 1 are 20 1877 Slooping 

No 467 was oorspr. van: 1. Lambert Pie mit, arbeider 
2 Wed. Geertje Koops- Knorren 
30 Jan Smit timmerman te Smilde 

De oude nummers van 467 en 468 zijn resp. 226 en 225e 
Verkoping 16 mei 1877: 
No 467: Een plao.-tsje bouw- en groenland en dalgrond met daaropstaande 

J.' gebouwen staande en gelegen op plaats 17 in het eerste blok a.d. NW zijde 
der hoofdvaart en ten NO van de Kynimeiswijk te Smilde 
In delen verkocht. Servatius kocht alles 	(Bedoeld: N.G. Servatius) 

In de 18e eeuw hadden vlg het kadaster bezittingen in Smilde: 
l Charlotte Gerardine Servatius 	 / 
2 Nicolaas Engelhardt geh. met Margaretha rzina  Kynmiel 
3 Nicolaas Gerard 

Ik kwam tot de ontdekking, dat met Kloosterveen ook de omgeving van de 
Veenhoopsbrug bedeeld kan zijn. Tot voor kort werd die omgeving ook zo 
genoemd.  

2-' - 
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Achte Heer Mulder, 

Insleuten een kopie van jow artikel, en van de uuttikte versie. Evt. 
veraanderings now graeg op een appat vel. Los d'r bi'j dus. As et kan, et 
gehiel graeg "per omgaonde" weeroinme. Ik begriepe dat via et kantoor in 
Oosterwoolde de kaorties al bekeken binnen. Venne komt in de tekst dus mit een v 
te staon, behalven as et in een historische bron staot mit f e'n deur jow daoruut 
nuumd wodt, liekewel as wanneer et om een "konstrueerde oolde vorm t' of om een 
fonetisch weergeven gaon zol. 
Jow hebben een posien leden mi'j beld en zegd da'k nog een naoschrift kriegen zol. 
Dat zol dan et twiede wodden, want een eerste naoschrift hadde ik al. Ik hebbe dat 
twiede dus nog niet kregen. Was d'r misschien et eerste naoschrift mit bedoeld ? 
As jow et nog thuus hebben, et graeg bi'jsluten, dan kan et nog mit. 
Jow stokkien over naemen in een ni'je verpakking, en een artikel mit opmarkings 
n.a.v. et stok over Ni'jhooltpae, kan mit in De Ovend no. 6. Daor voeren we 
eerst nog even corr. over. In verbaand mit steegde en zo he'k nog wel een peer 
vraogen. De reaktie op Philomne heur artikel he'k nog niet kregen. Et zol een 
goed ding wezen a'k dat in alle geval in et laest van nov. hier hebbe. Kan dat ? 
Now wi'j wat vaeker corresponderen, zullen jow mi'j mien tillegrarnstijl 
wel niet kwaolik nemen, daenk'. 
0 ja: et vlotte leveren van De Ovend was an mien vrouw gn an Jonker zien kantoor 
te daanken. 

Tot schriefs/bels, 

. 	 -- 	(Hnk Bloernhoff) 

P.S. Moet et neffens jow wezen Boverste Vérlaot, of Bovenste Verlaot ? 
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17 oktober 1979 

Zeer geachte heer Visser, 

Zoals afgesproken doe ik U hierbij toekomen een kopie van het door mij aai de 
heer Dijkhuizen gerichte schrijven.0 zult mij wel wil en geloven,als ik U vrk1ap, 
dat het componeren daaan mij wel de nodige moeite he ft gekost0lk hoop nu maar t  
dat het con goed resultaat mag opleveren 
Zoals U uit dit schrijven zult hebbe: gezien,ben ik,hoewel ook al weer een beetje 
te laat,tot de conclusie gekomen,dat ik ook aan U een excuus verschuldigd ben, 
want ik had U nooit in deze positie mogen brerigi.Iielaas gebeurt het zo vakdat 
je de dingen achteraf veel beter ziet,ma r dan is het vaak te 	......  
Ik hoop echter,dat U mij wel wilt vorgeven,en dat ons gezamenl5.k pogen er toe 
mag leiden,dat deze zaak toch nog een happy endirig 1Tijgt;?e zullen nu n:r af-
wachten. 
Voorlopig dus maar nogmaals mijn hartelijke daik voor al Uw bemoeingen in deze 

met de meeste hoogachting 



16 oktober 1979 

Zeer geachte heer Dijkhuizen, 

In aansluiting op hetgeen de heer drs.J.Visser,Charteineester van het Rijksarchief 
in Friesland U heeft geschreven (zie brief Nr.0 32a.Vi, d.d. 12.-10-79),d.ee1 ik U 
inee,d.at ik de in deze brief bedoelde anonieme heer N.N0 ben0U zult mij niet kennen, 
maar ik neem aan,dat dr in een of meer kerkelijke colleges wel enkelen zijn,die we-
ten wie ik benbAan de mededelingen van de heer Visser zou ik graag het volgende 
willen toevoegen: 
Jïee zaken zijn in deze kwestie van belang: ten eerste de vraag,hoe zijn deze boek-
jes in mijn bezit gekomen? en ten tweede,waarom heb ik ze niet aan degene terugge-
stuurd , van wie ik ze had geleend? 
Wat betreft punt &i,dat is een lang verhaal ,.r ik zal het zo kort mogelijk  hou- 
denJiet zal in de zomer van 1965 	geweest,toen ik een bezoek bracht aan de 
toenmalige prééikant in Appelecha,en deze mij een paar boekjes liet zien,die hij in 
een kist op zolder van de pastorie had gevonden tussen een hoop oud papieç,en 
omdat hij evenals ik veel belaaigstellirg had voor oude geschiedeniszijn we aan het 
praten geraakt.Het eindr van het lied was,dat hij mij die boekjes meegaf om eens te 
kijken of er iets van belang in stond voor de geschiedenis van het oude Appelscha. 
Het bleken drie kleine kasboekjes te zijn - eigenlijk neer "schriefboekies",waarin 
diakenen hun kleine uitven opschreven en ook ontvangsten.Ze verwijzen steeds 
naar het IIgroote kasboek 'waarin ze alle kwitanties boekten en de grote uitgaven 
en ontvaigsten.Dit boek zal wel niet meer bestaenDe drie boekjes begiien in het 
ja  1730  en lopen met veci onde brekingen tot ongeveer de Franse tijd,± 1810 
Ze droegen de nummers 34 en 6,wardt blijkt,dat er zeker nog drie andere geweest 
zii,die echter niet meer bestaen.Ik was toen nog niet gepensioneerd,en het heeft 
da=m geruime tijd geduurd ,voor ik tot enig speurwerk ben gekomen,maar eind 1966 
begin 1967 heb ik een paar artikeltjes geschreven voor de Nieuwe Ooststellingwer-
ver,waarvoor ik steeds van tevoren toest ~ tot publikatieheb _gevraad aan  d. 
diakonie,en ook gekregen3llet mij door de N.O. aangeboden honorartum heb ik laten 
overmaken na:r de diakonie van Appelscha.End 1968 ben ik wegens ziekte voortijdig 
met pensioen gega-an en daarna is er iets min gegaan met mijn gezondheid.Lk zal U 
de detailsparen,en vermeld alleen,dat ik door een hersen-embolie (zeg naar be-
roerte) lange tijd uitgesobakeld'eweest.Gelukkig heeft zich dat langzamerhand 
weer áTotendeels hersteld wat verlammingen betreft,rnaar ik ben toch sedert die 
tUd aan het sukkelen geblevenn van de ergste dingen,die mij kon overkomen,is 
wel,clat er in mijn geheugen hiaten zijn blijven  zitten en ik erg veel last heb van 
allerlei ûtoringen in bloedsomloop en horsenfuncties.Ben drieml opgenomen e-
wecst,nar de laatste tijd gaatet beter.Tijdens mijn ziekthebben gedienstige gees 
ten mijn studeerkamer "op orde gebracht en daarbij zijn de bewuste boekjes in mgi 
boekenkast gezet ,die al vol was , en daarom achter een rij boeken aan het gezicht 
onttrokken.Ik heb er nooit neef aan gedacht,totdat ik een paar irnumden geleden 
zelf eens aan het opruimen ben eweeat en toen,tot mijn schrik ontdekte,dat die 
boekjes nog bij mij waren. Terwijl er in mijn geheugen het idee bestond,dat ik ze 
zelf nog naar Appelscha had terwgebracht . Ik heb echter uitgevonden,dat dat niet 
kon , ondat inmiddels dominee Van der Schoot uit Appelscha was vertrok n. 
Ik stond dus toen voor de vraag: wat moet ik en wat kan ik het beste doen? 
Natuurlijk zult U zeggen: dat is nogal wiedes.Terugsturen aan wie ze jou geleend 
heeft.Eia dan hebt U inderdaad gelijk.Yaar het is nu eenmaal zâ,dat ik na lang wik-
ken en wegen een andere weg heb gekozen.Hoofdzakelijk om de volgende redenen: 
1.Van het v66r-19de eeuwse kerkelijk archief van Appelsche is vrijwel niets be-
waarde gebleven,en wie zou er mee gebaat zijn,als ik,na zoveel jaardeze boekjes 
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toruond raar Appe1scba,wa.r zo misschien weer zouden verdwijnen in een kist op 
zolder,wa '.r niemand ze ooit nog eens weer In zou kunnen zien? 
2 »In do ruim 14 jaar,dat ik deze boekjes hier heb gebad,heeft nooit iemand mij er 
aan herinnerd,terwijl men toch op de hoogte was ,dat ik ze had,d.00r die publikaties 
in de N.O.Da .r komt bij,dat ik me toch ook wel een be tje schuldig voelde,waardoor 
ik ook aarzelde. 
3 .Voor niemand hebben deze boekjes onige waarde,beha].ve voor wetenschappolk ge-
interesseeerden in de oude historie van een klein boerendorpje 
4.1k kwam da ron tot de conclusie,dat ik moest proberen deze bôekjes voor de 
toekomst veilig te stollen,zodanig,dat ge!nteresseerdon zo ook zouden kunnen 
raadplegen 
5 »»Juist deze laatste punten het bewaren en voor radplegerL toegankelijk maken 
zijn twee voorwaarden ,waaraan het Rijksarchief zou kunnen voldoen. 
En zo ben ik in contact getreden met de heer Visser;heb hem het probleem voorge-
legd er. we zijn overeongekomen,d.at hij  zich met U in verbinding zou stellen om U 
voor te stellen deze boekjes aan het Rijksarohief over te dragen. 
En daar heb ik nogme»is een fout gema kt: ik had nooit de voorwaarde moeten stel-
len mijn riaa»m niet te nonen.Dat was un.fai tegenover do hoor Visser en een beetje 
laf jegens de diakonie van Appelscha: ik geeft toe9dat Ik beter direct ronduit 
de waarheid had kunnen zeggen. 
Die hele wasrheid weet U nu, en ik spreek hier mijn diepe spijt uit over hetgeen 
is gebeurd..flc hoop oprecht,d.at U mij dit allis niet al te zeer kwalijk  neemt,on 
dat U zich kunt verenigen met het door de heer Visser ;edane  voorstel om deze 
kwestie zo goed. mogelijk te regelen. 
Nocht U dat beslist wenson,dan ben ik bereid om naar Appelscha te komen om de 
zaak nog eenmonde1ing te bospreken,rna.r ik moet er wel op wijzen,dat lange rei-
zen voor mij tot verboden terrein behoren, en zeker treinreizen met enige over-
stapen,zodat ik ook mijn familiebezoeken in Appelsohe drastisch heb moeten bo-
per]enar dat zou misschien eventueel te combineren zijn» 
Voorlopig wil ik het dan hierbij laten,met nognals mijn verontschuldigingen aan 
te bieden en de hoop uit te spreken,dat wij tot een voor alle partijen bevre-
digende oplossing mogen komen, 

ioogachid, 

(Gerke P.1ulder »») 
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Onderwerp kerke1 	rchiof 

12 oktober 1)79. 
Leeuwarden, 

oer gebte Heere  

Uw bfief tto1de mij voor een iooii&kheid anezien de heer 
die n de drie bedoelde diknorekenixiboeken h overt>-edrei,-ent  mij vovzocht 
hd zijn nam niet te noemen, !it wen> ook wel L.cgrijpeIik, da hij natuurlijk 
niet gerechtigd was geweest over deze e,rchivalia to bozohikkerz, Ik bb rij 
nu met hem in verbinding gesteld en hij zl zichzelf aan U bekend nahen Deze 

- proon heeft met de beste bedoelingen gehendeld* T~ b  de boeken ton gebruike 
ochnt do zorg voor 1e kerkelijke urr-hiever niet optimaal te zijn goweont, 

hetgeen heel vaek voorkomt naar onze erveringp zodat U dit niet als een verwijt 
een Uw voorgansre behoeft te zie'i. Uw vrbezing over het bestaan ven deze boeken 
w5;st er' ok el op, dt deatids genbohoorijke aantekening',  ie "hou.-t021 vrn trat 
er met Ue boken ie gebeurdo Vla,1-rschijnlijk.  is het in roed er'trowen ngaen e 
1 te in bet vergoetboek grakt • liet lijkt m41 nu het boete niet zeer over dc in 
het verleden eventueol v;n beide iden gemak'te fouten te dieeunciffron, 	de 
zeken zo goed mnelijk te regelen* lin t schijnt zij  te  'ijn, cii volgens--ü-„- brief 
lijkt ook U daCI'VQOV 'te voelen, dat het ondeze erchiof door 11 wordt orergcdragen 
aan het knerchief, arbj ook 10 b'eken in kweetie zullen worden vermeld als 
000r 73  in bewering geven* 

fchrift vn deze brief serie ik ze ce hoor NJ, ate, zich 
na ontvar.et derven met U in rbir,1ing s1 s-tellen. 

Het besl'iit van k 	oodi, en kerkera 	 de overige 
arohivala wacht ik in vertrowen af* 

floogeohtend 
de Rijkeerohiveric in Frielend1  
voor deze, 

4rs 3. Viezer) 
øh rtor:no 3s or 

Boterhoek 3, Postbus 97, Leeuwarden - Telefoon 05100-27103 

Postgiro 80 76 51 ten name van de comptabele van het Rijksarchief in Friesland 


