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Schetsen uit Friesland, 

In het bijzonder de geschiedenis. 

Betreffende: 

- Ooststelingwerf 
- Weststellingwerf 
- Schoterland 
- Opsterland en omstreken. 

Korte plaatsbeschrijving van voorheen. 

a. Schoterland. 

b. Opsterland. 

c. Weststellingwerf. 

d. Ooststellingwerf. 

De godsdienst in vroeger jaren. 

Van de zeden, klederdracht, regering enz. der oude Friezen. 

Opkomst van vele dorpen, ten gevolge van de vervening. 

Iets ten opzichte van het lager onderwijs. 

Landbouw en veeteelt. 

Uit "Lands Ordonnantiën" van de 18e  eeuw. 



KORTE' PLAATSBESCH1UJVLNG VAN VOORhLI1X. 

a. Schoterla,,(/. 

De naam Sohoterland is O}ltlOeIld aui de dorpeii Oude-
en Nijeschoot. 

In deze gemeente was oudtijds ztr veel veengrond 
en de bodem moerassig. 

Sehotanus zegt: ,,'t ls hij Pyter van Dekanti 1fl hier 

ende Raed in den Hove van Friesland, met ij ue mede-

genoten van de Huysluyden gecocht: blyckeude uyt de 
coopbrief van de 24 Juny in 'tjaer 1551, als Tinco 
Sakes Grietman over Sehoterlant was. d' Eerste sorghe 
was om een bequaorn vaert te vinden." 

1I('c)('nre,en is zjti opkomst verschuldigd aan de turf- 
gIi v er:j. 	1 14; 1 	verkreeg het den eersten predikant, 



.\ Iiltl,IIIIIIIIH 	I)aitiiiiici, 	die 	de 	ilieltiti; 	in 	oene 	schuur 
llPo(ut v(tl'l'ieht.ell, totdat in l.(33 een kerk werd gesticht. 
1 )u doopsgezinden hebben in 1762 een kerk doen bouwen. 

Von do 17C couw vindt uien te Heerenveen aange-
II keiuil Iigeneui1e Staten: ICrack en Sickenga. Edelen. 

S ueiiiuiga en twee van Oenema, benevens CCII 

lid 111 	De weekmarkt was ook toen op Zaterdag. 
L)uudtjjds worden deze streken bediend door Minne-

uit, Keulen. Door dan Grietman van Sohoter-
buit werden ileze verdreven en de plaatsen ingeruimd 
vuur den .1 [euv. Godsdienst. 

/Io,nsfe)9waw1 leEd tot in de 18e eeuw een kerk 
Zijn t i ei 	 noorde11 was veel hoogveen. 

Nabij de se idiag van Jubbega stond eertijds een 
keik in 't veld, doek die is sedert lang niet meer in 
wezen; het kerkhof is overgebleven, zoo duidt eene oude 
beschrijving aan. 

Otdehorne 11:1(1 ook Vaui ouds (tOO koik en nnui vond 

ei ,,de vooiitui,utito en litstigste 1 'hiilt:tgiel.4.''  
J\Tj(/f/(.(/,)/.(/( vii [t men in de 170 eeuw niet eeui kerk 

vuuider toren, (bodi later wordt van een tureii melding 
gointiaki. 

JCatljic. Deze naam moet afkomstig zijn van Catho-
en niet van da Hessen of de oude Katten. J:Iet 

leef in de eerste helft der 17e eeuw een kerkje zonder 
toren; oudt.ijds een parochiekerk met Vikarissehap. 

Bronger'ja. Nieuw Brongerga of de Knijpe en Mildam, 
'/MO viiidoui we liet van ouds vermeld. De Knjjpe ver- 

in 	een eigoul predikant en, er word in 1661 
een kerk gesti(1uE. 

an e'kon uig tuit. do 18e eeu w lezen we: ,,Dit 
dorp heeft ook cein \1.uuuoti (te Kerk en Leeraar, behal- 



II 

von ooiie kloi iie Grilleelite viii V 11inii ogen, dic er nog 

Voor WOl lig ,jiIi'eII 	IS 	VO0St. 	M (111 	ziet; liiei' twee 

K (11,011 IlIOl(1I51  tot (1011 heWjS VItil. (Ie vol ki'  k h0i(1 (1(1(1/0E' 

stieek.'' 

(),0/e.'lo/wof vei'kieeg om dHn tijd (1(111 kerk iiiOt ('011 Spit- 

Holt loven. 	Dit; (1001.) is (Ie 	kli)0l't(lI(lLittS van de f'uiii 1 

Hill 1 t:, i os . Sterri nga, uit welke zoov ide geleerde 10:10 non 

zijn gesjiiuie.it. 	In 1 299 werd Ooit klOostOl' 'eStI(llt \T1i11 

de 1 )ii 1 Iseiie orde, in, 't lolgili bewl)OIlil. (11)01 .,,J iiffi'oii well 

lotei' 	111)1(1' 	Priesters en, 	 Ii ierI:)ij lag liet; 

bekende selioiiiie 0r1111 eWOWI.  

\ ' O.11 Ii(' lhhi(E('I4' (i((i'i)eII III 4iliotei'li.iiiI \V0I'(lt \V('ilIIU. 

liijzoiiiiei's Vel'iIiel(l. 

'I'e 	/?o//u.a, 	hield 111011 V 00e4'Ol' (telt t 4i.iidsltg VOl' (Ie 

Ze\'en \\'Ol(iehl 011 uit (11)11) \V0I'4i \VelCei' Rotiio. genaalll(i 

't \V:15 toeii 111(1(11' l,Iei)oU\v(i. 

1't. •Jo/uwni/qa is nu tleeiid ituit den t tei 1 gen ,Johaii.nes. 

( )i iitreiii liet iii idi ten del. 1 7e eeuw word liet reel i t 

ieuii:iid te ( )iulesnlioot (11)01' 1 ):i.niol 1U()Ok de Heliel tiugi.. 

t zi i;ters 	w:i.reil 	Jan \V j :ies ei 11oddo  

Heel'et:Ll'is : 	i1iu1i its 	ii'uueisii I;t. 	'\151)l'('(li kaitteit in. (ie 

te.u1l(I;'.i11;e tiroi'ileii 	i'eInnllni : 'Iluoiii:is III luuuiiia.e ; t.ttiio1 1)11115  

Sigersiint ; ( eo rgi lES 1 iu.s:iit., 0:1 tol., ('11  

1.00 • j:i:tr 	Wa,i'eli. er r' 	> re:i i konts iii a.:itsii 

(iie 0V. God.-d') i Ii. (10 gel 1 lileilte. 

M011 vo lid in de vorige eelt weii vot'soliei ilei t \r  ogel - 

ko uieii bit 	olioterl;tini. 

ii. 	Ojis t e ï / a i,. il ('oiji)'  

Opstel-land,  [bill) iiie oioltjjds tot ( )ostei'goiu. 	Vun:l:ii.i 

IER 

1 uh 11:11 hij na nooit deze geIlo'eih l;i' werd goiioiiiiid hij de 

L i'ijg'sho'd i'Ij Veil (lol' Stelling'- 011 Selio(;ei'tvei'vet's. 

:11 von 1 iii. do 10'e en 17c 0(11W hier hiiiteiigowoou 

nl ili)IltgeWOS 011 wild. 

Zou worden geiioolil(E 	lfli een, II teseil , Vossen, 0)1(10 

wot'di'tiiloi' 1)1)0k sahilty([t;s wilde sWylI.eli ge'iielE. 	Mede 

1)511' llleIIi(lllte \':lli t 1:l.ITI'ys('ll., (orl1o;llIdei'(11I ende 	4lii,uIeil.'' 
.liei.u'lij ks 	ltt'a.iiieii 	liiei' 	(„li 	in- Suii:tili lI!2e1'l:ll1(1 	,, V1'OOlhlu[O 

i:ilu'keu, (115 0111 111:t1ikeii te V:111l1('IE.'' 

t i;h,(Iuii)u LIV 011 t (lef('.(il t W:1.1.'0ll iie vooi'ui:i.uiiiste bronnen 

Vuil iiIk.oihIstOlE ii;t:tst (le vorveililigen. 

Iteof.z. .1 )e oude kerk, die St. Geei'truid tot ,,l)fttl'OOfleSSe'' 

11:1(1, [10011. k±e (leltij uts met 0(111 700!' ii(uogen. 51)itS011 toren, 

iloolu deze is lntei' a:i.niiiot'kelij k verlaagd. Dit dorp moet 

zeel. groot geweest zijli, en. 1 nul in de llooiiiselie tj (1011 

oeuu I)okonstoel. 

In 	f'ra: u,i e 	1 iii ten jd a:u ts 1)0111 ioi'ile 110.11 (ie Vi (1l'Se OS 

l:i 011' liehiieii Ve '51111 ei d ene ( ijotsi ieukn uit liet g'eslaeli t 

III t V01ui,11llh. deze bewoond. 1. 
11001.1 fe/'./('(((t(J. 	11iei' \V:i.1'('ll vroeger twee Iig'ei1.(11't'(ie 

Sl;:u telt Wutijich (111  i'1iMIk(I11S (111 (1(111 kelk moet (1011 ltoogen 

51(11111)011 tnl'Oli, '/00111(1(1(1 twee 	rogi iiuleiis.'' 

't' Wee druk be'i,ocltte jltliI'illl(.i'kt(1iI weiden i'O(I([S VoOl' 

30() ,jtii'eii ta:ii' geltotulon. 

()itoi'te'j) had een kerk,je met s1iitseii toren, gesticht 

t;: r eoi'e \r(iil St, liii) Pul i bis. 	\i. uh 1(111 0)  (le heide vindt, 

lilelu eeii oud kerkhof tuungoteekend, waarop 0011 kerk 

0)I)1I )  iii hiII 	veivlogeui tjjuloii. 	Niet; verre \':tll. daar 

lag liet huu:i'ije t ieiutiiitizet,. 

Ureter)). 	1)e kerk is gesti (1h t ter eei'e Van St. Peter 

oil toen van eelt Stoinpeil toren voorzien. 1 [bom' W:i5 

10(1(15 V 10(02,' (1011 i'( >1412,0- eii wolmolen.. 



om 

k i(2 (5011 kerk for ooro v .n  
In 

iethjj ili'ii DlIit(l4 weg. 

!?tII0(0!i 
;i1 in issiihi en liet. oudste dorp in ()psterlaiid 

' W is V ii os je r ecu tij fliot' v au 	't. kl4fcr 

1, 10(41: ei Kapel, gest.i eht door Siard as dun v ij f 

ilisii, Ikbt7  (111 11041t.tO toch 	Ei,i'i0nlWi. 

 u 711 11.011gheid 
 e igc/(t.1i011, 1(01 (telt V(Cfll V   

how ut11 si1iou kuil hou '/N1' vele buidel'!] en en vellen 

51 in Ii is regoeri ie v IR 1 1 ¶)4 tot 1 230. 	(.)instreeks dien 

tijd 	ii oOit (1(5 	V (0V (5111 iig 4)11(101' 1 btk.kOvCeii vij ii aange- 

V :l.11g4'u. 	t i1;ei' ?ij ii (1(5 Ve(lllgI'OIi(i(50 (looi-  kool) 114 i,1l(101'O 

1411,IuhsIu 4) 

til 	123 t 	\V(fl)It(E(3 ]l iet' e`!11 	
V 404)111 	kluizennir, Dodo 

gell0LIl1(I. 

1)!!,,, '5(10/4/0 prijlde eertij d,; fiRSt (3011 kerk zonder 01' t( )1'Cfl 

tOl' vere v1(11 St.. 10.11 (10(3 ii 1 it.er kreeg liet een to 1011. In oor-

logsti 

 

j(iei1 	Vs 1It 4ll)I'[)jO WOl (30115 niet goi'ii 0/0011 bezet. 

(51i.lnlchiell tijd). 	Niet VOl' VOl) iie iogg'elnoleii 51011(1 CCI) 

wol- of rii1iiio1ii. 
rj'11 	JVj1Jc/c1) (W 411 telt) VOl) V i'ooge i') 110 s, gelijk 

4)44k 	to 	1i()1H//, vertijds (h1 1>,1101111kei'k 	\V ij 11,jet01') 

bid (13011'4)l) (5311 	
ldoktol01i. 	()iiilei' (lit, (ioi'I) 

WW; op liet. Veeli (30fl  No ]u3ll0", gew j(1 uil) St. JliiO3i115. 

In 't. begin der t t° een w is tij01' go (01011 S f.35 1)hiimt S 1 bIs, 

lat.ei' Pastoor 1' to t eeU lynrieli en. to (110111 itgon. 	.11 ij was 

uit gei'i ilgn 501.11(1. 	Z ijn liefde V001 	(II.' sfu(hie IVOM 

gro( (t (114 Ii jj wisid door goede 
1r ri ciudoit geste 1114(1 ulul 

71(111 te k 1111114311 0141011011 III V isi'sel uh eil(lO t.;1le Ii. (III'!. 	Sv 1- 

Vi 115 	WIS 	voor zijn tijd (33311 gehoord 1)1:4,11, ,,(t0() 1Oig(4 I1 

011 lei'g1':4;tgt 	tot. 	1.011/1 0)1 \'(ul'IleV011 '. 

We kei'k /0(0101' toieli te t l43iiii'ik 1)15 	'e\Vj1E ii))) St. 

Anti ii es. 

) 

Te ]1jijk(fl/(.I1L0/ 	(vroeger ( o1utiulerli nijs(In) \V01'd ge- 

1 ij 1( te 1 hSetstCl'ZW1(Rg 10(514 t(Iitg gelioiu([eui . 	't t End 0011 

kerk '/011(101' tOI'Ohl. 

Viii 7'crwL.pei wordt gezeg(l., (Int liet vroeger bet V1'UOIl t- 

ha,u'ste 11111(1 1'(45 Van de ( I'i(stoul ij 14101 VOOl bosch. 	De 

lie ik droeg 0011 Sf014) 1)011 toren. 

1 hei' werd veel uitgeveciid. Aan deui. hooi weg ston(l 

VOOI' CO11WOU 0011 molen. Mooi' noordelijk een oud 

kerkhof. 

Ko1'1e2w0wJ. Dit (l0i'p werd Voel' CiÏ'CR drie eeuwen 

i'ecds (3011 V i'uicl 4 tb4l ie sti'ee k go 1100fl) d, met goede ve 1)014. 11 ier 

was (4(31). fl1101011 staat .I)ckaiiin, dooi' (lo/en zelf bewoouid. 

1)e kerk Was zonder toren. EeR 11101014 sf01111 aan den 

'1411 dkaïit V4L11 ([(III weg. 	In de Kottezwaagster Vdllflefl 

staal op oude k41.al'ten 0(311 011(1 kerkhof V0i'lliel(l. 	Oni 

4(311 (lUdO klok stond: Zjt gegi'oet I)011)ilidO 11)00(101', 

'10! ge Maria. 

(o''e/ij', \V0]'d oudtijds wel (1 oere(iy k of (1 ordy k 

1100111(1. 	11. 0VVii.hl Vill(l(5ll WO Vermeld:    

Wet vlek is omringd met (1(311(3 gt'aft, die (SefligZiliS 

11(1311' (10 	IV y '/0 VUil (3(311(3 verse1 (44 lISSI tig is g'egrilotv (lii en 

'ooruiinats buiten twyffel, beliooi't heeft tot de vei'stei'-

lig I'oIuh)uii dit VI ek (1.4111 gelegd, iii (1011 ,j i1.iLl'O 1672, 

11 ge II (1(511 iilval (1(lr M. itoste i'sisii (311."  

fl3511 (Il(ikkO W(S&SkilI3Likt W1l.S iiitsi', (ho tOeTIrlil) 111. 17-58, 

144(511 	(3(511 	l'ij 11 weg 	11(11]' 	1100100 veel 4 	we 1(1 aangelegd. 

Vil; t. Setioterlan (1)  Oost- (311 \VOlStl4te1i ingwei'l, Cii zeI t's uit 

I)rin 1;e, k WOIlI 111011 fl ier ter in:n'kt. 

De 11:111111 ( 0I'i'(Sd1j k is, '/00 luceut 11l0li samengesteld 

uil 	ooi', ot' (1 (I'_e1l-(Ij k 	Goor ilet.(S01(u11t I1Ioei'3uslg. 

In 	1 (1 	11(51(1 	111(51' 	(31511 	kerk 	gC_Sti(Silt, 	111.411,1: 111(511 

,.iIi ccii 20 tal j;il'(Sll iii CCII hu(Il1lkel'k of S0i111(11' 1131.41 
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1 . 1h grOIi(I van de nietiwe kerk werd door h.h. 

sol,i1kTL 
In 1698 gaven de Staten 

III (3C11 eigeli 
predika't te beroepen, met toe-

in een jaorlijks tracteflient uit 's Lands kas, 
Z 	11o.

van 1(h) 
1)ttkatOnS. Later werd het tractcflicnt verhoogd 

f 
() en nog later tot f500. In 1735 werd de kerk 

in de 17' eeuw of vroeger het grootste 

in do gonieeflt, had een kerk zonder toren, ter 

ee ie 	iii St;. M,tthtteW 

j1iHil'flI(l'. Soki1i os zegi; di ïvan, dat het wel zijn 

eigelt sftiit oiileI de dorpen had, doch in dien tijd de 

kerk 	liet keiktiol van Gersloot moest gebruiken. 
eti  

), i,st,reeks het ,iddeit der 
7 eeuw werd Opsterland 

berecht door 1 irtinUS •lockefl8, Grietman. BijziterS 

\Vibe Sijtjes en Bode Broersz, Secretaris: Saco 

Predikafltdfl : Nicolaus Johaii nis Schuring, Joh. M t-

thaci, Joli. 
i[enelai en Joh. Schuring. B,uiin een eeuW 

later was het getal predikafltSPt8 	
6. 

C. IVets te 

in oude boeken vindt men van deze 
geUiceIit upge-

teekend, dat er veel turt hout en ackcrge0U" werd 

gevolUle1t en in het 	
veel oostcijj k deel vooral 	bosch, 

wat rilooi de w ildbaafl er buitengewoon goed wi.s voor 

 

-

zich 
van .,Uiteeii, liasen en de diergelijeke." 

't Wil er 
der 1 i ide deelt de gemeefltC in tweeën. Men 

mocht nie 110 ml ton w 
eder/ij den over den stroom ,,to 

rec " 	daaruit \V til (les Vrij 
hte beroepen 	

dags het recht 

gesproken te Blesdijke cii des 
)ondeId(tgS te Wolvega. " 

(Schotanus.) 
Elders vinden we, dat liet vlek 	rO niet omlig- 

gende landen, onder dcii itOun v in G rtafstihitP, lii) 

j1  ri es1 and. behoorde, gel k ook de k", not 

streek lands ten zuiden van de Li tide. i)uor tien 

i4chtup van 
Utrecht is dit hij het verdrag der Stel liii 

wervers bij Overijsdl gevoegd. 

Ook wel hlejl, hd oiultijds een kerk zonde]  to- 

ii. 
rp Boeklmolt 	een wol- of vuhflolR, te Rys- 

Iiikamj) een koren 1111)1111 

ii ier was eertijds veel veengrond. 1)e 
lerk was zonder toren en er stond reeds in de eerste 

HIt 	
iten de buurt. (tol 17° eeuw een korenmolen even bu  

de heide lag het gehucht 'Landhuizen. 

/iflkef/U. 
 

Vroeger stond hier bij de kerk een spitsen 

van bijzouderen. vorm. Wegens bouwvalligheid 
 

1 dc toren 
ngebrokeIt in 1754. Hier werd eertijds 

turf gegraVOfl. 
Een molen was niet ver van de 

10iL. Ouder de 29 kloosters, die onder den Abt, 
 van 

Slim mmdi stonden, wordt als het 180  genoemd FencIoi.'°fl, 

ii zult zijn .hj'inkega. 
had een kerk zonder toren en er stond een 

ihiulil tin (1('hl 
zuidkant van den HeerenWeCll", 

1d. in. 	
joai. i)it dorp werd met Wolvega ell out- 

)) 

 

door eelt M111110broeder bediend in de j are Ii Ø( 0 

II i vormnLfl 	
in 1839 is hier ccii imieuwe flooni- 

ii . 	ik gebouwd. 

1 )e kerk had van oudsher eelt hooge1i spit-

PUI) I Iddoten. 
1 U7 lag hier 	

t-Generaal van Aylva ge- 
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k:tin 1n'et'd net; oenige kompagniën, in wiens gezicht zo-  
kei' l'ii, ii seh M:arqiiis zich verstoutte over de brug to 
tijden, 't welk de Friesohe Generaal zoo euvel nam, dat 
li ij (leiLzelven tegen reed, en mei een pistoolschot uit 
(1(91 zinlel liehtte." 

Op t (([(Ee 	k:i:i.rteir 4t:1.111 a:iu de 1 i 	Ie et'ii kal koven 

ii jet; ver val den krutiweg eeti Loit'ti ewlen. 

IllCz(///Ie 	Ri(ze. 	1 fl ii 1 : werden do meeste huizen 
v:iui 1 'ejwug:u ('II llleEj ke ilooi' ileit ilissohop vïxn 1:Jtreclit 
veultru ei. 	M III ,oud er Ei ter een koremnolen en do 
keuk 	vis V:iti een iii kkon, s1ouiIJ)eii kloktoren voorzien. 

A'yc1w1/1z(/e. 	t )ezn ornsti'c ken zij ii van de vroegste 
t (1(91 nT ho ke t t d als zeer bosohi'ij k. Men vindt van dit 
dor o. in. anngei;eekond : .De kerk deezes Dorps heeft 
('en spits (;oreui lje, va:[u'in twee klok ken hangen : dezelve 
staat aan liet; eit t le van den Middel weg', die by Wolvega 
begint, en, dien le bunren van Oldeholtpade loopemile, 
by deeze kerk iii ileii Ruitenweg eindigt. In deeze kerk 

vindt men in Noordeititinur een gedenksteen, uit welks 

opschrift blykt, dat hier verscheiden Lyken uit het ge-
slagt van L7j/dania 4 Kyeholt, zich naar dit Dorp, als 
doszelfs sttuujilauts schryvende, bogrn4Lvon zijn." Feit 
sterk gebouw, Frieshiiu'g, stond hiom.' vroeger, wa:i.rvn ii 
op een autileic plaats melding is goiiiaukL Ecu dnt1>s-
klok  bevat: » in liet jaar van ons heil 1598. Door in-
deren te dienen word ik verteerd." 

Ol4ehoitj)w/e wordt vermeld als hebbende een kerk 
met s1)it5dn toren, hooger en zwaarder dan te Nijeholt-
pade, voorzieui met twee klokken en uurwerk. Verder 
»Ook heeft (leeze toren op de hoogte van 't muurwei-k-, 

daar het spits, (lat even als (le kerk tuict Leyeti ge(lekt 

is, eet u: uit v t. t ig' ii eet uit;, een fraaieui omgang, vait Welken  

iii zit l:ungeuiaunI een gczigt over de velden, bossehen, 
011W 111.11(1o11 euuz. heeft, als wiiau'seluynlyk eigens een in 
ii'p(iiiulil is. 	()p een heuvelaeiutigen grond staat een 
trilt tuut tleui 

Jl'nfvv,u. De kerk - zoo staat gebonkt - heeft een 
huiHIuutti sl)Ltsoul  toren, een orgel, fraaie gestoelten, zit- 

(ui is met wapenen versierd. De klok in den 
i,Ltttueuu is in 1742 vergoten. Op den raid staat: 
I', TEL CiT. 0 o r n e 1 u s 0 r a n s. 1-let uurwerk 
itagt liet jaartal 1633. 
N ie); ver viii de kerk vindt men de schoone woon-

1111,14 uler f'tiuiilie Van 1-laren, in welke de waardigheid 
in (.1 u'ietuuuan jaren lang is geweest; het huis is door 
uuud vernield, doch weder opgebouwd. 
P,inke van Lyclama, vroeger Grietman, stichtte ,,Ly-

utuunu, t'4tins." In 1736 is de Stins op afbraak verkocht. 
eg. staat van Friesland 1785-1789). 
N uig staat aangeteekend een Eigen :Erfde staat, Baerd, 

1 in liet westen van het dorp een korenmolen. 
,qa had oudtijds een kerk met spits torentje, it; 

Inu algehu'oken werd »zijnde echter de school,uk-
is utiet de klok en 't kerkhof nog in wezen." Dit selt 'eet' 

lul VOOi' ruim 100 jaar. Aan den biii1v1twogNv.isven 

rk tol, doelt dit is al lang 	n in een bo w kamp verandem'd. 
H,u/e of O1detrijie verkreeg in 	162i) een vaart van 

Lin(le tot de Kuinder, en gegraven door (lrietniun 

iu ke van Lyclama. In 1748 werd in 't westen ec-i 
ii) gegraven door Nicolaas v. II eloma. D-it dorp had 

eemu kerk 'iowlei' toren -(91 ei' stond een kw'eui-
tltut 111111 (1(91 ziiiilknit van (leut Weg'. 

Te i\'i»/ïi'jne is (1e kerk niet eeuu spitsen tiji'(il iii 

	

af-, 	ken \( (tiS oEEei'to}i.4 	
7 

 



IN 

tniuiier omtrek, doch 

pgebouwd door de 
plaats in eigendom 
van Friesland 1785 

Smol'elfl luid 	ii 011(114 Pell kerk niet ((ii spitsiti t01011 

('ii IIOk III 	i'ii i)iuIii 	'M)O ook VUI ki )OIeIi. 

(/,(',//euzee/ iiiede een kerk 	t 1)itse 1. toren. Hier 

Wiis 

A'  

v ioeor een klooster oiulei' den Abt van Stavoren. 

is afgebeld iiwl' eeii schans. In 1701 en 

1 702 is de nieuwe dijk aangelegd 

l'IiIflIiI1'/flt?'(fl luid eeii kerk iwi. zeer Tioogen, spitsen 

ilot-en cii (eii \t()ielkOui. 
cert.ij(ls een kerk zonder toren.  

(N ij 	is in December 1747, door 

ciii /\VLIiIi sturiii N1L geiteelto der keik uingewaaid en 

daariia iie kerk elieel algeinkiti. Op de zware dorpsklok 

stoitil o. a.. 

 

Tot ( odes lof Ei Ii ole l.'iis In 1)es Ileeren 

Name. jehendjt 1599. 
Ook vindt men aangeteekeitd van Nijeholt'wolde, dat 

(ie kerk is weggebroken in vroegere tijden en de Barge-

kopssloot, op oude kun iten vermeld, is vervallen. 

OhieIwfI,ioIfi". 	Van dit dorp schreef men in de 18e 

eeuw, dat het. iii de vorige eeuw nog een kerk had aan 
den noordkant vati den ,Weerdjjk, maar die kerk is af-

gebroken, zijnde liet kerkhof over. 

Van Tridzerd wordt gezegd: ,,1)it dorp heeft onge-

tijfeld zijnen naam gegeven aan het geslacht vnu 

idzerda, hetwelk hier ten tijde der troebelen, een sterk 

Stins heeft gehad in het noordoosten des dorps naitjj 

de scheiding van Nijehoitpade, welk, na twoeiti' leiL 

uebrand geweest te zijn, wederom werd opgebouwd 
door den Heer en Mr. Baerth van Idzerda, eerst Ged. 
Staat en naderhand Raadsheer in den love van Fries-

na welken hier nog twee Grietslieden uit dat 

geslacht hebben gewoond. Het oude Stins vervallen 
zijnde, is daar vorbij onzen tijd (laatste helft 18e. 

(Ofl 	ander 	11 his, 	\'i'I 	VIII 

Ii 11011 iiieer hedendaigsehen stittik 
van Terwisga, thans deze 

htizi tiende." 	(Tegenwoordige staat 

1 jtt ). 
1W kerk was oudtijds zonder toren en dc klok in een 

ii' t i ii k 1 okhuis gelijk te Nijehoitwolde. 
Iii \Viststeliiug werf waren de paroehikerken meesi 

tilt itogewijd aan (Ie II. Maagd en Martelaresse Catini- 

tot. 	1 l.aitieonius zegt 

II iiie (. Gathanae, Stellinkwarvia vicos. 

Nomina rïa iii falhint, confecravere vetuftos." 

Vertaald is dit 

Aan deze (de H. Catharina) hebben, in(hiefl de namen 

ii let bedriegen, de Stelli ogwervers liii one oude w ken 

inglIw ij(l.'' 
li e l;  recht werd voor 1)1. 01. 250 jaar iii deze geiiieeiitv 

(11)01 	G tietnoul 	1h ik 	\ iii 1 kit id en zij ii' 1 

yiihtrs 

 

Pier jytitsz ; Geert 1 leiuliieksz eji. diii 11ev-

itesz. 

 

Een plaats va,eant. 

S eereta ns Schelto Julius van Aytseimt. T. U. 1). 

Predikanten  waren : Henricus Jiorsteni as, 11v1.111. t II-

higir, Abelus Franokena, Joh. Cleyeitlnirg, Ueiii:i,iduis 

ligetsutia en. Th.. Ituardi. Later werd tilt getal met 

iiiiiecitleid. 

i olj k elders is opgemerkt, was Friesland oudtijds ver-

in (Ie zeven Zeelanden. Tot het vierde behoorde 

Ii tigwerf, Schoterwerf, Kuindelzjl, Giethoorn, Vol-

lititititve, Stemrwjjk en een deel van Drente. Het geld 
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eli (Le WUL) iten 1W1)l)e1I (Te/t' 1)1:1, 	'n5 uitgezonderd Stel~ 

Ii ig \V eil en lidioteiwerf', u.uit deit 1 i sschop van Utrecht 

ii 	v 'ij sel uittierworpeli. 	S(di( )L 11 119 z(101t o. in. :"Stel- 
t ,. 1 git en Sohoterwerf, iii.zoiuteih'id SLfl ingwerf, heb~ 

ii (Le Friesehe vrijheid door dap ei t 	t eit geluk der 

wapetleil bewaard. Die van Stellingwerf w ierden eer-

tjIs 1) eieeht door drie Stellingen of rechtbanken, gelijk 

hl!jkt; uit; de bolle van Keizer Frederik III, gegeven aan 

1 )uu We Sjurdeina. De liertogen van Saxen hebben 

(IezeSlelti ogen in. een vasteii 1 ndtterstoel en regeering 

veru t leid. 
	
1)e eersl;e ( re!;iilait was Lammert Piers en 

nu. hein 1 vekt 	Ebelesz 1 ekleinu.'' 

in de ,, '1' geit w un [ige sl;uu t; v nu Friesland 1785-1789" 

wordt nog gezegd: »De .nuanl van Stelling is daar nog 

hedondaags in gebruik, wordende diegeenen, welke ei- 
deis den n:tam v a t Dorprechter dragen, hier Stellingen 
genaamd. 1 let wapen van Stellingwerf, v66r dien tijd 
nog Stallingweer, is een gevleugeld viervoetig dier van 
een zeldzaam maaksel, met een bul gen staart op den 
rug overgebogen en gekruld met twee ringen van let-

teren, in welker binnenste men las: Jnt' j!UIie(lfe fihli 

honjinurn! (Oordeelt rechtvaardig, gij kiileien der men-
schen!) terwijl in den uitersteil gelezen wit'rd : 

I.f.pirersli(aïs terrae Stellingewar. (Dit is het zegel van 

geheel Stdliuiigwerf.) 
liet wapen is voor-beide gemeenten gelijk, alleen dit 

verschil dat het in Weststellingwerf naar •  den linker- en 

ii Ooststellingwerf naar den rechterkant ziet. 
i ede zullen we hier vermelden, wat van den Tiautnt 

Ze,'e,,uow/efl of Zevewwol1en wordt aangeteekend gevoil- 

1 	t 
1ij ouds en reeds onder de Saxische regeeiiJi.g, waren 

((let iie 	iii.: ii t Zeei- JI 'oIlr,i 	1 egrepeul: DuuiaweiStal, 

t eillsterluiIl, (t,,st.ei1ud, £iigw 
irden, Sehoterliud, IJtin- 

geiadecl e ii ii iske to t 1. 	( ) stei 1 a itd was toen onder 

Oostergoo en de Stellingwe r vet t hel toon h n oudtijds niet 

tot Friesland, maar tot Overijssel. 
In liet Landboek van Mailena, bij do opgave der 

jn.uli.o\cii, 

 

vindt men zulks vrij ditideljk, en bijzonder 

vel'([iOIlt daarop te worden nagezien Gharterb. 1! 1)." 

1 n.ter zijn dus Opsterinuud cii de SteliingWerven bjj de 

lev eitwolden gevoegd. 
Volgens een oud veihuul", zegt; 1 Iu,imieoniUS, heeft op 

iie vanen der Zevenwolders St. MieI,iel afgebeeld ge-

eest. 

d. O o ,f,1(/ti,,[/we'rf. 

ilitge nomen het midden 	deze gemeente, de streek 

1uur Makkinga en de molen te Oud-Appelscha, is de 

iiie kaart geheel bont geteekend met veen- en heide- 

1': iii Een. 	Langs de stroomen is niets, zoodat dit als 

ii,' mud moet worden aangemerkt. 

lui 1733 is een scheidingsgreppel tegen Drente 

igrI.vemu, welke is voltooid in 1737. 
llj gebrek aan kanalen was he getal wegen in de 

teuioeitfC groot. 
V 001 de jagers waren de omstreken zeer voordeelig. 

1 te wilitinittil was ruim voorzien. V66r omstreeks 150 
went de laatste jacht nog gehouden op wolven, 

t uilteit liaale en Weper. 	Zeer vele landerijen be- 

l(i(l(I1l(ii 
vroeger aan enkele personen. Door verkoop is 

lutere jaren iets anders geworden. 
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De kerk is d unsgev ij ze gebouwd en. 
zal ongeveer 700 jaar owi zij ii. 	ii ierlijj stond een 
itooge, sloin po toren, welke in 1,585, toen de Spanjaarden 
we(ler in deze streken strooptochten hielden, door dezen 
ht ondergraven, waardoor hij ter aarde stortte. Ook was  

(110 toren doinsgewijs gebouwd.. De nog aanwezige 
torenklok is vergoten tei !)de  dat waren: L. J. Wil-
linge, kerkvoogd. E. v. 1. Loy, Predikant. N. Knoeh, 

Grietman. 
Een frao.ie hit ii \VIK hij de keric, met (011 groeit 

plein in liet to tulen 	top de seltootie linizitig VilIt (10 

familie van 11 ti o 1 ii g een aangeilatun uitzicht had. 

Eertijds stond, ten zuidoosten van de kerkbuurt: 
klarna Stins." 	l.)ii, ri:ot.ie gebouw was uit het water 
opgetrokken. In 1672 is de ,,Stins" door de Munster-
schen vernield. Men liet haar door middel van buskrut 
in de lucht springen. Aan de ,,bruglaan" stond een 
korenntolen. Een viertal vogelkooien werden gehouden. 

ouder dit dorp behoort van ouds Deddingabuurt en. 

de seint ns lh'k]iof. 
Schotnuis zegt: D Een welbebouwd dorp met twee 

schoone jaarmarkten, d' eene des Vrijdan voor Pinksti, 
d' ander den 26 Augustus." Dit was dus omstu'eekH liet; 
midden der 17e eeuw. 

.Nijeberkoop. Hier stond vroeger een kerkje zonder 
toren en een school. 

M(t/k/nqa.. Ook hier was eerst de kerk zonder zonder 
toren. 	iii 1775 is zij herbouwd en zijn grt.fsteeneuu 
daarin overgebracht. 	Volgens overlever uig zij ii de t)- 
ren klokken te Vakkin-ga gegoten, zoo ook een zilveren 
schei, itiet (leo tiLt In .1. Seliurer 1776. 	M cu hol hier 

enrtjjds OOit ltttItiii vtttj. 
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n di' M j(ldelbrLlen 	l; id vroeger een ,, Eigenerfde 

tot''  (Si;i its) van Lyclo t to. 	1)oor Schotauu as Steringa 

woitit van een tweede inehiiuig geinokt in het dorp. 
Atit den weg naar Don kerltuoek was een vitlunolen ge-

titnitst ; te rllwjjtel  reeds de Loreutnutleut. 
)uineveer hjj de Vossehozeh hebben vroeger huizen ge-

tintut, of scii juf. het land ii cultuur te zjj ii geweest. 1)e 
ligging van deit grond geeft aanleiding tot dit vermoeden. 

lii ,,De Harken" stonden eertijds huizen . en was eeui 
groot. terrein achter de Boschplaats" ongetwijfeld be-
h >ti wd. Veneburen is een oud buurtschap onder dit dorp. 

Het recht werd oudtijds in Makkinga gesproken. til 

te 18e eeuw was in de oude woning van T. Pool-t-,  

(\iiddelburefl) het gemeentehuis. 
De plaatsnaam is verschillend geschreven. Zoo vindt. 

titeit: Maccum en Mackinga, waarschijnlijk afgeleid van 

Moeca, de naam eener vrouw. Wordt met Ma,relinez-e 

ook Makkinga bedoeld, dan stond hier vroeger een 

klooster onder de Abdij van Stavoren. 
I)tmkerhïoelc had eertijds een kerk zonder toren. Later 

is er een toren op gebouwd. In 1766 werd hij door 

tea bliksem getroffen en zwaar beschadigd. 
een kaart van de 17e eeuw, staat een molen aan 

tin zuidkant van den weg naar Haule en aan den 
noirilkant een tweede; aan de grens de schans Breeherg. 

Do Russchen" staat aangeteekend in die dagen, niet 

non 4-tal huizen; circa een eeuw later niet 2 wouliutgeul. 

\r11 het oude kerkhof wordt de plaats (bij den baikweg) 
aiiiugoWezen, doch niets fln(lers vermeld. De ovenleve-

tig zegt, dat duo.iop (011 kerk heeft gesfot mi. Tij (1(115 

III 	virselilleide ooi1ugzIol1j Velt iii deze 	tieketi, WOIII 

Iii 	(iii 	(lul) 	tt.1  
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1 lot opseh rift van een det,  klokkei, hagende in 0011 

11o1 teuu 	utel lijj de nu Herv. Kei'k, luidt: 
/OI11f)))/(.S /rolt 1,/11/eIe ('/u','eii'ii,iv /10e/l1501C/1 /Z,  

til (0 1 hai 1 ( Iselu iift, 
1608, vor(ll 	1 )on k(l'lroek geiia.:inid : Iroeh. 	Nog 

Loilleui onder dit lol 	op oude k:ui.rl;eui voor 1 4aiigelii eer, 

M.oddetneer, Schansniee r, Groot en Klein Waskenleer, 
't Oud leger en lalein4er. 

Haule is een oud dorp en had eertijds een kerk zon-
der toren. Vele buiten l:r,uulsehe Valken iers kwamen hier 
valken te vangen, Om die tot d( beroeinde valkenjicht 
te gebruiken. (Men deiike aan Valkeiiiershutte Iiieina.) 

In 1503 was de zomer zeer heet en droog. Er out-

stond een groote brand iii de veiieii en bossclueii tie4selle11 

Bakkeveen en 1 taaie, waarhjj 0.1k vele veidviuch teii 

werden vernield. 
Voor circa 200 jaar behoorden vele gronden en plaat-

sen aan de familie Lyclaiiva. De venen weiden (hul,r 
later afgesneden en mansaal gehouden, in .ewnpag1i ie." 

Later ontstond door de vervening,  II aiilerw ij k of .1 latile- 
wijk 	wijk van 1 Eau le. 

)f) oude kaarten viel uien onder 1111110 de plaats 
kl)IulelillIIrg ; 	it het HuIlde» tot de gt(llzelt : KWO rtwa- 

1 Ii', V al ken iersl t utto, Steenpool, Galgeitbe rg en \1al;Leiueer, 
01) (le grens Mansmeer. 

In ,,( )udhieden en Gestichten" (Van Rijn) vinden we: 
1 tuila. De kerk van dit dorp, dat onder Stelling-

werfs Oosteinde gelegen is, moest dcii Proost van St. 
•I('ns kerk 12 schilden betalen." 

ho ii la behoorde onder het Dekenselia.p .J orwert. De 
tege ii W ((liii ige to ren klok is gegoten ten tij do (1) t,t J. A. 

ii Ii uiga t ii etuin.0 WftS van Ooststel ii tigwe rf en 	. J.  

v. d. Ley, K. S. Hofstee en E. M. ten hoor kerkvog-
den te Haule, wat op de klok is vermeld. Vroeger 
stond er een klokhuis met twee oude klokken. 

Oosterwoide. Dit word vroeger het grootste dorp ge-
noemd door de tilt'ijke gehuchten waarmede het is 
omringd. Zoo staan van ouds opgeteekend: Prandinga, 
Nauninga, Steenge, Itikkenga, Jardinga, Loohuis, Schrap-

P' ilga, Weiu'ien., Ktiolle, de Poel, de Pol, Klazinga, 
Si kkengi, Mal Iluit ive ii, Venekoten, Boekhorst, Terhoore, 
Kautt1 e ii, Buttinga, 1 hoog- en Laagduurswolde. 

'['wee koronmolens heeft men er oudtijds gehad, als 
de Oostorinolen op Molenbult (de Pol?) bij de oude 
Wepertil eii de Veenmolen op de z.g. Molenpolle. 

De oude kerk was zonder toren. Zj werd bouwvallig, 
is in 175 ilgelutuken en daarna, herbouwd. In 1801 
is (le flieli op de kerk geplaatst.. Boven de deur der 
kt k leest uien : ,, En liet jaar 1735 is dese kerk gcboüt, 
ouder liet (+esa' van den ......wel . . . . den 
Daniel de . . . . lyclama a Njjeholt G . . . . over Stel-
lingwerf Oosteyndo mede ......an Friesland etc. etc. etc." 

Waai hier 1)lilltcOi Zijn geplaatst, zijn de letters ver-
moedelijk in den [?rattsolieii tijd van (lon steen gekapt.. 

een anderen steen staat: » 1735 is dese kerk hier-
bouwt en de eerste steen gelegt door Christoflltie 
Brouwer in der tjjt als Jakob Brouwer out Cap' I 
Leit )l(itsl; viii den, Staat Administreerende kerk voogd 

was dien ja Sep. 1737 overleden is in den Ol1(ler(11)lIu 

van 75 jaren en tot gedagtenis hier ingeset door Gys-

bortus (. asiniet." 
Naast de deur der kolk hangt een zonnewijzer met-

de letters II. II. P. : Berend Hendriks Prakken ; in 
1 789 veu'd iijj benoemd als 1)orprechter. 
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en VillIlt Iiieî' nog 0011 1)oopfoiil tilt deii .R.00ltIsehen 

(ij ti. 	Hel Z Wil I'O VO0i'WOl'l) stOOt i.e -0 II \V ( )() it lig in don 

Iii iii 	til 	Pastor 

Ii:t,ii'.eti Itt' 1lOI'1)Nkl0k1'Il III 0011 lti>titcii 

L luk lU iS l)? de kerk. 

De Z. g. gI(n)e klok is 	Z00 111011 wil -, le Kb- 

1 ii 4I 	gogo)te ii 	011 	lleefi, 	Lot 	itlil 1 tse in it :  

riros ('0(0, 	1)0V /IUVI, V0;X 1 itt te, 

VOV() POS 	 / le) 1/UH, ))i //?If/flle hoef!." 	¶vr e  

l,:l.alll 	1)l't('el1.(I1 1 	(lii;: 	,, t L 	1n'VC0l1 	(le 	OVerle(1011efl, 	ik 

VeIl)i'Oek (1(1 	1)11 kS('Il1, 	L 1 001) (le IOVPiI(IC11, III 110 stem 

is (10 steiii des te \' ()ItS ik 1001.) ii tot het heilige.'' 

liet tweede r:1 lulsIli ii it Luidt: ,,Ma,*i bni irI t//io//elefl, 

(1(1/ /(t)SJ)Oi 1.01 ()osleïuoWC Iij mi gele, ouw Jorn. 1495.'' 

A in den eetieti kant bevindt zich een Christusbeeld anti 

liet kruis, met twee vrouwenbeelden ter wederzijden. 
.Roveii het kruis de letters I. N. R. 1. Aan den an,-

(101011 kant 0011 IilOe(IOF G0d511('e1(l met liet opschrift 

ee Maria graia. 	De :i,iah:te, k bi to klok, is te Enk- 

liii 1/011 gegoten en (LI teert (Ei t de t 	eeuw. 

t )e litioleit telt noorden van liet »Klei 11(1101)'' Staall 

:01.1 getee kou (t ii et den naam : ( )osterwoldcr Kampen 

101.11 

 

	

het.  » ( ki'O()hl iep' ' niet NooV(l(1kLil1 i 	'• 

Vele (101' Diii liggende buurten liloeteil /.Okel 11100!' ho-

\'O1tt '/ijli ge\\'e(sl; (1:111 tegeul wooidig, duai het als liet 

gil ((utstO (101]) sfiaat VCrliiel(i ('ii (le togo ii \V ((t) dige bebouwde 

luati iii hoofdzaak van de laatste eeuw is, CII kele pan- 

deii uatuurtjjk uitgezonderd. 	Bij overleven lig wordt 

veiiiitald, dat in den omtrek V:I1l (le K 11(1110 eenige Iiui-

ZO) ii ebben gest.aaii , Wat II og aan 'enkele toe k 011011 als 

V(I'(l(el lig 

	

V -ail (1011 grond iii kititie k*U11p(11 	»goreits'' 

- is 11:1 te gaan. Zou (lok /011 Welier inver beboiLWil  
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zin geweest. Ojustueeks t h)) W'(I(l (1:10 t 0011 behuiing, 

afgebroken (eigeiiaai tilt WUIOI( kl:i:o Koops) van anno 

1311. Nog is daar ooit boerenbelitiiziiig, bewoond door 

H. L. Koopmaiis, mei: een ijzoti[ereit gevel of voor-

muur, ter dikte van twee steeiieti en als met een poort 

ingemetseld. In den gevel staat het jaartal 1601. Men 

wil dat dit een klooster is geweest, doch nergens vinden 

WO (1:1:1 1V t ii iets vermeld. 
Venliloedel:j k zal de plaats tot de kloostergoederen 

hebben behoord en vandaar wellicht die bijzondere 

bouworde. 
Ouden van dagen weten nog te verhalen, doch ook 

weer volgens overlevering, dat vreemde troepen te We-
per bivak hielden, wat den boeren menig rund kostte. 

Omtrent den tij (1 is men onzeker. 
Op de ,,Ieui;(„inaden" was eerjds een steenbakkerij 

0fl op liet ((((St van Oosterwolde bij den weg naar de 

1(iii I)(rst1(1",  eene leerlooierij, zeker beide op kleine 

.elt:t:i.1 

 

gedreven. 
V idgetis de oude kaart, vermeerderd uitgegeven door 

l't:uI1:oiS 1-lallioL, 1718 zijn in de omliggende buurten 

verscheidene 

 

steininctide plaatsen met huizen geweest. 

li, liet bij) Vi ideii we aangeteekend als »stemmende 

0. ii. »de Weeme", thans woning van het 

Itoohi der school; » het Veentje", thans woning van M. 
\'elduut:tii en op het Oost van 't dorp een drietal plaat-

soti. De stemmende plaatsen worden althans juist daar 
aangeduid waar het ,,Veentje" en de ,,Weeme" nu zijn 
en zeker zullen ook oudtijds die plaatsen het zijn ge-

weest. 
Het logement »de Gouden Klok" is van zeer ouden 

datum. liet benedenhuis dateert van 1647. 
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III 	uP 	,'Ieguii vunii'uiige staat v:iii 	1"tjsiiiiiui, 178.5  

1 7MU" vinden VP 0. ni. iiiigteekeini van ( )nsteiwoi(le 

"Bij ij de kerk Vindt iiieii cciie d ubbele i)iiiiIt ('1) ul:oi,ren-

Itoveti itt, ileti uittit;rck veele htiizeii Valt itaain, ten h1jko 

41111 llier weleer VOeIP vclnIogeu(ie (1i iOktiZ101il!J ke faitti-

1 icti lielilieti gewootid." 

1) 	set t rij vcr t ei [t dit voortititi :i ij k af 	Uit de vele 

1)1111 iten, 

 

die ( )ostcrwolde otoringeil en iueeiit, dat som- 

lili!,.Ç( 	(ia:lrvtlii 1(101 rijke, liii iIii zijn bewoond geweest. 

VIln (IIi VI0Ht1:ittli', VOO 111(11 Wil owi-:ukij lie fuiuil!e, 

is iels liikittiui, 11.1. (Ie Iaiiiilie (a.seiiie1; of (hisiiijet. 

Uitgebreid liI()(tA'ii (le eigeli(iOiiLlii('fl Zij?! geweest Viii! 

dezo familie. uh e. 	Zij strekten. zich uit van de '[.jonger hij 

.J 0.1(11 Ilgit tot atuti liet .1 [oogeveen te Ap)elSchia, 70(1 nield t 

(le o ve rcv en lig. 	Do tin i ze 	( )osteii b tinT!,'' is (1Uur 11041.1' 

gesticht t. 	1 )our 1 aiil as ( :i si tij et 

 

werd (lie heel j  kh ei (1 

( )ost.eiihurg'' geiioeiiiui. 	ViSr (tiet] tjj(i was lietUaieids- 

burg.'' Tot aaii Jar(Iinga bijna, zijn schootie bosselieti 

cii WaIl(l('i jia.deii 11(1 ngeleg(1 ge w eest, W1LR [V11ii 1i0iT! Spuu te ii 

zijn te (iii t(htk keii. 

De vaste 1)0,11k in ie kerk )  "de oude stoel' geu:oii 11(1, 

ViTeI(i door ccii dei faiiiiiieie(iell valt (:1siii,jet: d.a:iiiii 

g()l:u11s. 	II jj 	liet 	die 	b:iti Ii of 	st.oel 	oveikoiiicii 

uit Hoorn (!iI zij weni langs de Tonger 	l)jj gebrek 

aan i)e t r sohieej s kan tal 	- waar Ooste rwoli Ee gevoerd 

In 1 M3() is 	Oosteiihti rg'' verkocht en werd voor liet 

strijkgeld, (lat. (h1.aruat1 word ve iii end, ( 3(0) de StO(!1'' 

m.:mngekoelut 

 

door J. L. ikoo1iiiia,ns en M. 14. KoOpiiIa.fls, 

terwijl Sj . van Rozeti deelgenoot werd voor een dorde. 

V an de nakoiiieii nge ii (le! {t in iiie ( a.si ijet is geen 

enkele hier nieor woonachtig CII <le va.stigiie:leii Zijil, in 

uleit 1(o)) tien tijden, stiecessievel ijk verkoi:itt. 

Bij besluit valt 18 i)oc. 1$ II \Vel(1 henoeiii:l tot X[itire 
ik) de gemeente : Panhmis (Tasinjet en tot Adjol itt- Mal ie 
tiidries Jans. 

lii t 812 (9 JaiEtL:uri) wer(l A. B. Prakken tot Malle 
benoemd. 

Ledeii van dcii 1[iiii ici ictien tand w;neii toen 	Bar- 
telul Egheits, 1 EOi1(liik .1 Latttinis, Wilt Alberts v. 11. 

leti, Jan .J aus (ii irtei, Tolnis J aus, Juli bi 1)hCS 1) jj ksti, 
Al hert 1 ccrei 1(15 !takken)  ukke ii, Ai ol ii es $j oe r(1s, .1 euise Jans 
Oh Lubbert T tien luis. 

In 	1 789 micial 11. 1 r:ikkeii (iie vader van  
Prakken 	voo riioeimu(1) gekozen tuit 1 )orprecii ter. 	liet 
si;tik daarop betrekking lielihetide, luidt als volgt 

Timsi Martinus .1 4 (!I:il na :u Ny ehol t., ( ii etni:i.ti 

over Steil iiigwetff ( )osteij 11(1e. 	Al5O(l dook vrijwillige   
resigimatie, vami <leii 1 )oi.pieett ter .1 :iti 140.111 heits liet 1 )orp- 
iegtersa,miiht v:t.ii ( )ost!l.Wollle is 	koiiieti te va. (s'i'eii, 
is 't dat hij wij (iietinati )  min vooiga:i.iole :i:i.tischiiij vi ttt!e, 
litiisi.iuumiulige, klokklopping)e, stenlillinge Pil Notiii tintje 
Vuil drie ge9 ii:il i fice:.r.le 	cii, niet tu:t,uie 1 cement 
]11.111 	Ihtretit Janiies van O:m.iiipeui en Jait les Jans, 

tuut 't va.caii te l )orpregtens-:i.ni pi;, hjj (le i iigesetemieiu 

al( hou, in hare ([orpskerke op den 2$ ,J til ualij 1 789 

cmi oVerl)rein!,i iigui ()ji uleti 30 3011 tialij 1 789 ged:i.a.mi 
alles ingevolge  '5 1 4:1,10 is ( )n liie, wam,  tilt 'tii midden 
van voomsz 	drie i  eism mcii bil; 1 )ot uregte 1 ira ii 0 )oster- 
Woi(ie is Vi!IkOZeIi CiiPii(lii) 1 itecit, gelij k verkiese, 

en Nomoinere ([oorgte dosis de •J(. Beerelit Pi'a.k-

ken wonende tot oosterwol(1e) 011 dat op de I'miioie 
mcii teti cmi 	jindijtett da:umtoe st:m.:m.ti:le met hela.stiiige 
11:111 de iiigeseteileil ahda.:ii, out hein voor linten dorp-

rechter te ('rkenileii. 0111 alles wel en getrouw te 
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hediofloii. II ij Berent Prakken gehouden sal wesen 
dci,. Eed van gotrouwigheit in handen van mij Griet-
iiiuii te t uiesteren. 

Iii keituisse mijn Ilandt en zegül actum den 16 
I4'(l)IWLIj 1789. 

(Get.) T. M. Lyclarna a Nyeholt. 
Op Ii lie len den 16 Februarj 1789 heeft Berent Prak-
ken 11e11 Eed van getrouwigheid gepraesteert als 
I)uipiegter van Oosterwolde actum uts: In kennisse 

II iii secretaris, 
(Get.) A. v. Riesen." 

/ijj'/,Ie/,a. iii de oude stukken wordt dit dorp Voch-
tele geiiuetiid. 

Men vindt daarvan aangetoekend »dat er een dijk, 
LIjk is gemaakt, om het afloöpende water te koeren, 
dewijl hetzelve anders het dorp zou overstroomen. Niet 
Verre van de kerk is een waterlossing, de Vogelrjd 
geiiaa.iud, welke uit de Veenen spruitende, tegen den 
Leydijlc stuit; doch vandaar onder den grond doorloo-
pende, een half kwartier uur gaans verder weder te 
voorschijn komt en zich eerst in 't Groot Diept en 
daarmede in de Kuinder ontlast.'.' 

De kerk, zonder toren, werd bouwvallig en is om-
streeks 1832 afgebroken. liet terrein is nog op de 
begraafplaats zichtbaar. 

Foch teoo, 	t k el ijk gecombineerd met Oosterwolde, 
had om den zevenden Zondag preek. 

Aan de oveizjde van het Grootdiep, waar de Vogel-
rijd in het diep stroomt, stond eertijds een molen. 

Bij overlevering wordt verteld, dat dit dorp meer 
bevolkt is geweest, doch 1ilen v(nruinlerd tot op 13 

boereitpiaatseit. Ook neti 1 uien, dal: er vroeger een  
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klooster hooft gestaan »op het Zuid." Dit; krijgt meer 
schijn van waarheid door de bosch ij ving van ,,Foeke 
Sjoerds" in zijn jaarboeken, waar hjj opnoemt de kloos-
ters onder den Abt van Stavoren. Zoo noemt iijj ,,Futhne, 
wellicht Fochtelen in Stellingwerf Oosteinde." Nadere 
bijzonderheden worden daaromtrent niet vermeld. 

Een zeer oude woning, waar de balken kruislings in 
lagen, was. hier, in 't begin dezer eeuw nog in goeden 
staat. Nog vindt men hier vele oude voorwerpen uit 
de 16e . en 17e eeuw, benevens de overblijfselen van 
een oerwoud. 

Appelscha, vroeger Appelsche. 
Wanneer hier melding wordt gemaakt van Appelscha, 

is het alleen van de oude buurt, z.g. Oud-Appelscita. 
T)e Veenkolonie Nieuw-A ji1xIsoha is van veel later 

<Ii hun, en daarvan zal op een ii uIei'e jda.atswordengespruken. 
)1S1<i bOStO)1(l oud 	Is 111 11 TerWisga of 'l'ei'wisga., 

Ek i 121 ('11 II ut g-A ppelseli t'. liii itiet'r bekend onder den 
iui:<uii \'1111 	ib<eicst.i'eelc'', en 'ati huis op liet hoogveeui, 

genaamd ,, t loogeveen'', <lat voor eeiiiL!,'e ja 'en is afgehroken. 
Er stond b.jj of nabjj Terwisga een kerk hier een 

hoogen stompen toren, dus met een anderen toren dan die 
welke voor korte jaren is afgebroken. De oude torenklok, 

nu in een klokhuis bij de kerk geplaatst, dateert van 
M0000XXXV. 

Terwisga had vô6r eeuwen een burcht, die halsrecht 
voerde. (Onder halsrecht moet worden verstaan het recht 
om lijfstraffen te mogen toepassen voor iii(„ voorvallen.) 

Jauiuiuuer genoeg kunnen we niets n:ulei's daarvan op-
(liepen. lbj overlevering wordt medegedeeld, dat de burcht-
lieeteit viii 'Ferw isgil tegen de Stefliiigwervers een veld-
slag lieldmn geleverd in de Kiofinaad, doelt waamomn en 



w:1,1111019') iq IIi(Yt I,ikeiii[. Zelt4 gvoit spoor van dat 
l4 	velgelil('veii, a1t1w11, het is ons niet, gelukt 

di(; l oiil;ilekkcn. 

lii 't westen van dit dorp stond weleer een klooster 
viii do Reinonstreit-orde, "Werelds Licht" genaanid. 

lgwis Sibrandus Leo is het verplaatst naar de »Om-
i,iil:i,nders, en den kruisbroeders ingeruimd." As plaats-
liet, W011111-,  &/i' iner genoemd. 

[ti do 13e reit w beh(5r(lett een igo landerijen ('ii eeti 

liii is onder Appelscha aaii (le Alstij van Ru.nen (ltuiiieii 
til  

Door zekeve 	 Enoze van Ostu'af,t (Oosterwolde?) 
wilet) die,  1e>'it1irigeii (hiaiiian geschonken. Haarman 
N i.de,s, was in hot 11c1lige /'ii/ gestorven. Zij hadden 
eetie dochter, Ide of Ida, die als non in het couvent 
te Ramen was opgenomen. - Ook begiftigden een 
v.ekeie Reiiiard en zijne dochter, Lummoda of Lumme, 
Leti(n'iuhl ron vent met de tienden van twee huizen, en 
lji(iI)irii(le landerijen ouder Appelsoha gelogen, wat 

iii eeii brief van het jaar 1246. Bernard en 
turiiLei rolden »den geestelijken staat omhelsd" en zich 
in het klooster te Ruinen begeven. 

1 )ze aanteekeningen, zoo ook de brief van 1246, ko-
nee voor in »De voorm. kloosters in Drenthe", door Magnin. 

lii hjj no. alle oude geschiedboeken worden de Zaicl-
duinen vernield »in welke vele konijnen plagten te 
wonen" en staal', liet stuk hi.ncl, de Broek, in de heide 

gelegen, i.aiitef.eeke,ul. 

Het sohoolgehoti w stond niet ver vi.it de oiIe kerk 

de OiLd(1WjzOL jitoest; in »den Fransolion tlj(l" mede de 
iiiisrIio taal 0111 leiw ij 'en. Eertijds had Oud-A pelscha 
een st,eoiibakkerj. 

GA ij k nog lieden ton dage, stoiiil voor CÎ1(o 300 jaar de 
ioggriiioirit alleen op het ruime veld. In die omstreken 
srhjjiit iii jaren her geen verandering te zijn. gekomen. 

Lange4k of Langedijke. 
Hier stond vroeger een kerlçje zonder toren, doch dit 

is nu al vele jaren afgebroken geweest. Ook was hier 
een molen, naar men wil, een vul- of wolmolen. 

In oude tijden staan de wegen van Langedijke naar 
rI elwisga  en van Terwisga naar Boekhorst, geheel met 
boomen beplant afgeteekend. 

Elsloo had in oude tijden een kerk zondei toren en 
er behoorden onder dit dorp buurten en plaatsen van 
naam. Zoo worden genoemd Tronde en Zuiilliorn; ook 
vond men hier de sti.nhuizen van Frankena en Portinga. 
Vermoedelijk zijn dit »Eigen Erfde Staten" geweest, 
zoo men die. vroeger op verschillende plaatsen aantrof. 
In de geschiedenis en op oude kaarten, worden niets 
meer dan de namen aangeduid. 

In het midden der 17e eeuw werd Ooststellingworf 
berecht door den Grietinait Philibertus Lyckiama vnu 

yeliolt. Bijsitters waren: Luytjen Foppes, joliani,.es 

Martens. tien plaats ledig. Secretaris: Jaelius Swnga. 

Predikanten: Joh. Wisman, Gerardus ioltrop en Un-

nardus Holtrop. Voor ruim 100 jaar was het getal 
• predikanten.  4. 

Een SteUingwerrer van geboorte - het dorp wordt 
niet genoemd .- zekere Petrus Talpa, was geneesheer 
te Sneek en te Leeuwarden. 



lii ,,( )iitllietlen en Gestichten" lezen we daarvan 
WON VILII gevoelen, dat de kracht der geneesmiddelen 
itie zit iz'er moest getoetst worden aan de ondervin-
diiig, gelijk de artsen, die op de ondervinding te werk 
gooit, (h)rgtOns doen, maar aan de reden. Daarom 
IIe(f'I; hij ook een boek 'of Samenspraak geschreven, on-
(Iev den titel /1]II?)wricus of Indoctus Medicus (Kwakzal-
ver of ongeleeI'(le Arts.) Nog heeft hij een kort doch 
stekelig 5eI111111(lielLt geseliroven, 't welk hij Exiliurn 
/]IIi/)//?'i(0)'11fl (1 o1 Ii iigscliap der Kwakzalvers) noemde." 
liii leefde ciustreeks 1600. 

Een der ( tiel.Itto.ntLen van Se1lingwerf was Marcus 
Lyklama a Nyeholt. .1[jJ was van geboorte een Fries, had 
te Heidelberg en elders in de rechten gestudeerd, was 
Hoogleeraar te Franeker, en naderhand raadsheer van 
Staat en Grietmari van Stelling werf. Hij was Ridder 
van St. Marcus. Dit Ridderschap werd hem geschon-
ken door Marcus Antonius Moresius, die het ampt 
van Gezant, wegens de doorluchtige Republyk van Ve-
neetzio, bij de Hoogmogende Staaten dor Vereenigde 
Nederlanden bekleedde." 

Het Ridderslaan" kwam veel voor in vroeger da-
gen, doch is gestadig afgenomen. Juist door het afne-
uien van het schenken van Ridderorden aan onderschei
dene personen, kwamen die van sommige vorsten onder 
den naam van een Heilig persoon of een of ander zin-
nebeeld, meer in aanzien. Omstreeks de 12e eeuw zijn 
de eerste Ridderorden ingesteld geworden, voor zoover 
men in de geschiedenis kan nagaan. 
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DE. GODSDIENST IN V1t()]1ER JAREN. 

De Christelijke Godsdienst is in de 7e  eeuw voor het 
eerst onder onze heidensehe voorouders gepredikt. Som-
migen stellen het optreden der Evangeliepredikers vroeger, 
doch met eenige juistheid kan dit niet worden vermeld. 

In 't begin van de .7° eeuw werden hier reeds é6n 
Aartsbisschop en zeven Bisschoppen geteld. Een zeker 
klooster was toen gesticht waarin 2000 monniken ver-
blijf hielden. 

Het land der Friezen werd als bezaaid niet zonde-
lino-en enz. uit Rome. 

De predikers ondervonden gedurig grooten tegenstand 
bij de afgodische voorvaderen, doch door met volhar~ 
ding en wilskracht voort te arbeiden, kregen ze meer 
vasten voet in het Noorden. 

Een groot kerkelijk geschil ontstond over den tijd 
wanneer men het Paaschfeest moest vieren. 

Paus Honorius schreef omstreeks 635 aan de Schot-
ten over eene overeenkomst in deze zaak, hen ernstig 
vermanende, niet te denken, dat zulk een klein hoopje 
volks aan de einden der aarde wijzer witien dan de al-
oude en hedendaagsohe kerken, door de gantselie wereld; 
en geen ander Paaschftest te vieten, tegen de iii 
ningen en besluiten van de bjjeonvergaderde JJiiest;ei's 
der gan t,sche Kerk." 

Nat t 'een wil werd in 742, onder voorzitterschap van 
Bonifacius, de eerste groote kerkvergadering gehouden, 
die door afgevaardigden uit al de bekende oorden der 
wereld werd bezocht. 
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II 	hij gh 41 WIS i ri die dagen groot en de kerk had 
t /4 (1 	(g41I t te st.tij [('ii. 	Van uit de liejdensoho tijden 

hh\ en hing 
 

over ,,hijgeloovige OfFerhaiiden voor de 
t, voorzeg i Ilgeli door het lot, waarzeggingen, 

bjjgeloovigo 
 

bi,  \vaarmiddolen, vogelwiehelarjen, 't zij 
touverijeit of ollerliaiiden, die op een heidensche wijze 

4)Ii(Ier aanroepinge van de Martelaren en Belijders bij 
de kerken gedaan weiden." 

Over (10 korkog lederen worden al spoedig. beheerders 
ningest;e1d, die den nni.iu van Advocaten droegen. 

)eti geestelijken in Friesland waren in het z. g. 8yn- 
rH1(/?f 

 

of kerkelijk i'eeht, wetten voorgeschreven, waar-
:Lui zij zich tuoesteii houden. De Deken, die door den 
.Rissehop of zijnen gevolmachtigde op de gewone Synd, of 
kerkvergaderingen moest worden bevestigd, mocht geen 

(Jitlandej of Vreemdeling, maar een ingeboren vrij en Wel-
gehoten 

 
Vries zijn." Onder het Dekenschap van Hoog-

1Vu1jciiburg, zegt Foeke Sjoerds in ,,Oud en Nieuw 
Friesland," behoorden o.a. de plaatsen: Haule, Oude-
home en Njjehorno. 

Onder Neder-Wagenburg worden drie plaatsen ge-
noemd, die men niet weet aan te wijzen, n.l.: Der-
denge, 2Esterhey en Follehoge. 

Van ouds stonden ook de Abten of oversten der kloos-
ters onder het beheer der Bisschoppen. 

Het getal kloosters was in deze provincie zeer groot, 
voornamelijk in Oostergoo en Westergoo. Vele lande-
rijen werden daaraan geschonken, waardoor het groote 
getal Moniuiken, Nonnen, Bijgynen, Kanoirniken enz. 
rijkelijk van de inkomsten kon loven. Verwonderlijk 
inilddadig bleken onze voorouders te zij t. 

Do levenswijze van. vele kloost;etIiii:&.0 liet veel te  
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vonschen OVC1, wanneer helt (((the ge4011iifteli mag ge-
boven. 

Foeke Sjoerds deelt o. a. iteile, »dat in de Middel-
eeuwen de Geestelijken genteenlijk geh'ekettd zijn als 
»overgegeven aan den buik en wellust, S!t\ en van den 
wijn, vanl(lig tot alle sehelmstiik ken ; geshotene hixd-
den, altijd (Ir(nt.ken door al te groote (lVet(lUa(I, (lUltelelt, 
godloozen, onder voorwendsel van Godsd iens t, alle lx )Z 1 

stukken aanvangende, tohtende dat onder 't deksel vat 

de kap alles aan hen geoorloofd was." 
Inzonderheid behoorde tot dë Friesche 	Imet 

aanstellen van Priesters en kerkelijke persoli ei. 
De Friezen, wegens hunne kuischheid hetoeitid, 

zegt feke Sjoerds, in navolging van vroegere 
schrijvers, waren tegen het ongehuwd leven der Pries-
ters, en velen hunner hadden ook eene vrouw en kinde-
ren, ,,waardoor ze niet alleen der gemeinten aangenamer 
waren, maar ook zelfs voor vele zouden bewaard werden, 
die e1drs onder de kerkelijken vrij gemeen was; waar-
door ook Paus Pius II oordeelde: dat, daar, om groote 
redenen der Priesteren het huwelijk ware verboden 
geweest; nu, om veel gewichtiger oorzaken, (te litiwe-
lijken behoorden toegelaten te worden. Want velen 
- zegt hij - zouden in een getrouwd 1 'tiesterdoiii 
behouden worden, daar zij buiten liet huwelijk vorloieii 
gaan." 

Gemeenlijk waren de kerkebjj ken zeer Ii eerselizuchtig, 
waarvan in de oude geschiedenis vele voorbeelden worden 
medegedeeld. 

I.0 rechtszaken hadden zij hij anderen veel vooruit, 
als meer ontwikkelde personen. 	Sotti tule k h)oStCrS 
werden kweekpiaatsen van wijsheid en wia iluid gettieittd. 



Vele geleerde en oprechte mainieti zij ii er uit voortgekomen. 
t vroeg vond de leer der ii eivormden i ngaitg bij 

du irizen. Het getal Bijbels was omstreeks het jaar 
0  ''h  ter nog zeer. gering. Dit bleef nog vele jaren zoo. In 

de leule Bibliotheek vnu lilip van Bourgoudie, Bisschop 
van t trecht, die in 1524 overleed, werd maar één kleine 
Bijlul gevoitden. Het getal ,,beuzelschriften en drorne-
u'yeui"  die men den onontwikkelden in handen gaf, was 
:i:tiw.ieuutjk in die dagen. De onkunde was groot bij 
liet, volk, ook hij sorrimige geestelijken. Die het Onze 
Vnier", de ( elouf.ntrtikelen" en de Tien Geboden" kon 

zeggeui, werd voor oen goed Christen gehouden. 
ir] Int jaar 1300 was de Friesohe taal de eenige 

in i 1 iiesht,id, die werd gesproken en verstaan en we 
VIn(IeIt d;tui ook het »Onze Vader" enz. in het oud-
l?riescli  opgeteekend. Het luidt als volgt: 

ws Jiait, dw derstu biste yno hymil. 
1)ji t name wird heiligt. 
Tij ti rij k to komme. 
Dijn wille moet schaen, op 't yrtryck as yne hymil. 
Ws deiljjr brac jou ws jwed. 
In veriou ws ws schylden, as wy vejac ws schijldners. 
In lied ws naet in versieking. 
Din frj ws vin it qwaed. 
Din dijn is it ryck, de macht,, in de heörlyckheyt, 

yn yewicheyt. 
So moet tet wese. 

De vertaling der tien geboden uit het Friesch luidt: 

Dit was het eerste Gebod. 
Uw God is ednig, de. Schepper van Hemelen Aarde; 

Hem zult gij dienen. 

: 

1ij 	zilt rtres I:Io€1s utia Iii 	Ii ei 	ijllei ii n'iiieii 	('ii 	VN 

der zijn 1,1. hier mede vennoten alle nuiineIeii. 

Gij zult vieren den 11('iiigeii Zondag; want God lieelt 

gerust toen hij geschapen had 1 Iwiud en ;\ ode : daarom 
zult gij  gaarne vieren den heiligen Zondag. 

4e.  

Gij zult eeren uwen Vader en uwe Moeder, opdat 
gij des te langer moogt leven. 

5e. 

Gij en zult geen manslag doen. 

Gij zult geen luxierj noch overspel bedrijven; bo- 
vendien zult 	niottiweechtevrouweGodzaliglijkleven. 

7e 

Gij en zult geen dieverij doen, ende, en zult niet ne-
men uwes mede-Christens have of goederen, die u vol-
gens recht niet geworden mogen. 

8e. 

Gij en zult geen onwaar getuigenis geven. 
9e en 10e Gebod. 

Gij zult beminnen uwen Schepper met een rein harte, 
en uwen mede-christen gelijk u zelven. Deze twee Ge-
boden sluiten in alle andere Geboden. 

In 1561 werden door Pins IV de plaatsen aange-
wezen, welke onder het Friesche Bisdom Leeuwarden 
behoorden, opgericht onder de regeering van Paus Pan-
lus IV. In de lange lijst van plaatsnamen komen voor 
o.m. in Oostergoo: Swage, Beetz, Beotserzwage, Olter-
terp, Sygerswolde, Bakkefeen, Wyrigeterp, ilenryk, Co- 
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III IIlIeI,1IIIV4III)I, 	\Vi1)('1, 	l'C011('.ZWl!(', 	1 	 01- 

4leg:I, N jegu, ( )pey'n.d.e, NuteIid 'glee, 	uilerdrgtei 
ei z. 	Iii Zveiiwolden o.a. : 	Juhhega, Schuriiigci'gt., 
N y e Ieiii, K iIy k, Brongerga, ()[deschoten, Niesohoten, 
1 fIILIH, 1 )eIfist;erhuysen, Oldeberkoop, Nyeberkoop, Mak-
k nga, i)oiitbroek, Oosterhaule, Langedijk, Oosterwolde, 
1' e'li thige, Appelsche, Esloe, Wolvega, Nyetryne, 01- 
(IeIt'\ 	Sc1er1)1/e4, \Euiikobii ei, Jldelein- 
I('I 	.?yel('IiI 	er, 	yii1 ljiIe, Optei tsort, ( )I(1eiIoltpalo, 
Iu111, NU(i(I\VulII, 11 iIIL(4'L, Steggeiili, IjaeiiJ3les-
ii' L. 

ii Ie bi lIe helft der 16e eeuw ging de Hervorming 
iii Fr 	nd iesla 	ii ei vooruit. Niet - allee,    n hielden de .0-ere- 
forineerdoti .1 in de eerste helft dier' eeuw stille verga-
deringen,  Godsdienstoefeningen," maar deze werden zelfs 
oponijjk gehouden, hoewel men zich uit vrees voor de 
vijanden meermalen gewapend derwaarts begaf. 

Een lange lijst van geestelijken wordt vermeld, die 
omstreeks 1566 uit de Roomsche kerk tot die der Her-
vormden over gingen. Uit den omtrek vermelden we: 
Johannes Johannes, p:ntuor te Drachten; Jacobus 0-el-
men, pastoor to Bootstei'zw aag; Jacobus, pastoor te Ure-
terp; Regtnems, pastoor te Nyéholtwolde en Johaniies, 
vicaris te Lemmer. 

[11 1579 werd de II (uvorinde leer door 's Lands Sta-
ten bevestigd b;jj pl kknat van 15 November en daarna 
werden van alle zijden nieuwe leeraren aangesteld. 

De tractenieii ten, die de predikanten in die dagen 
((itvingen, wn(ii zeer gering: f300 á f450 'S jaars. 
En ier -werden deze veihoogd, doch zij bleven niettemin 
klein. 

't \Vtis in de eerste dagen der iTervoruting een troc- 

heleii l))es1ii(I )  zeil's \v('i(len dr ii'Iikiil;eii uit 
1:111(1 vi'btiiiiieii (l(7). - ( eleidelijl. 	ing (eltl('t 1

In 

hervorming vooi'iiil en in le, 1(j) der l;ijilcn zijn Ah 

toestanden te ilieii 01)ziehte veranderd, '/00 ons de ge-
schiedenis leërt. 

VAN D] ZEDEN, ICLE El )EItDILAC 11'i', 1 i l:i: UEN 	ENZ. 

J)Eit Oltl)E FIuI:zl:N. 

De oude Friezen, (van 1)uiûschcn oorsprong zijnde), 
waren sterk van gestel en lang van gestalte. 

In de eerste tijden bestond de kleeding en kul uit 
beestenvellen, alleen ook maar VOOV vol \vasselien. Ki-

deren liepen geheel miank t. Deze vellen w- erden niet; 

een zeker vocht van zeedieen beseli i bied. De aan-
zienlijksten onderscheidden zich al spoedig door een meer 
passend kleed. De rok werd met een gcsp om den 
hals vastgemaakt, soms ook met een doorn. 1)e 
vrouwen hadden bijna dezelfde kleederdracht als de 
mannen, iiet uitzondering, dat zij een beschilderd lin-
nen hoofddeksel droegen; hals en armen bleven bloot. 
Van het haar - meest blond of geelachtig van kleur 
bij de Friezen en FrieziRnen - maakten ze veel werk. 
Met ascii en loog werd dit opgektipt ei niet knoopen en 
vlechten boven op het hoofd si.uigeloiuIen. Daarbij 
droegen ze een klein kapje. . De 1oieiiieii, den haar-
tooi der Friezinnen ziende, ,,bootsten dit veiïiersel na, 
verfden niet alleen hun hair, maar bestrooiden hot zelf 
met vylzel van goud: ook kogten ze wel haar van (le 
1) uitsoh 0 rs of 511 eelen het af van de gevai ge ii eim, en 



86 

ver(:ierllon er h11 111w hoofden mode," zoo vindt men ho- 
seh,'ev'n. 1 	nHttn droegen lange haarden en kite- 

veb4, iIo:h o 	 wai'eu gelie:] glad geschoren. 
1) 	littilil \\::Is van zeer geringe beteekenis v66r (la 

J)meiilsehen t!)!. 
Bekend zij ii onze voorouders door »het houden ren 

hun wow'/ « fïoe." Bovendien was een huwelijk 
met t'ne vii w hij hen wet, wat in die dagen niet 
hij iiie volkeren liet geval bleek. Alleen enkelen der 
:etnzieiil ij ksteii i,in:i,t;ei, 	neer daii óéne vrouw hebben, 

en en k t, isheid , naai' om hunnen staat."  
Vati de 12,-  tot; dv 16e eeuw was de kleoding (Ier 

ii ezoit zeer ve tse ii ieiid, (1. w. z. reeds naar rangen ei 
steiden. 

Volgens beschrijving was de kleederdracht v66r of ten 
tijde der Franken en Sax au aldus: 

.Zij droegen veel slechte ,,hoozen", daar eenige gehak- 
kelde boorden, boven de knieën opgenaaid waren, die 
heel hoog naar den middel opgingen. Zij droegen een 
kort ljjvig wanbuis, 't welk ze met groote )iakeit \'(b)i' 

samen heel, feit, daar ze een groote paltrok, 01)  de wijze 
van rijrokken overdroegen, die hen tot aan de knieën 
hing, doeli zeer kort van middel was. Recht voor de 
borst was een vierkant; stuk laken geplaatst, dat vol 
kleine vouwen was en met verguld zilveren spangen 
bezet. 1)e mouwen hadden ze groot en wijd en met 
twee of drie rijen spangen van 't zelfde metaal ver-
sieril. 1)e gemeene Edellieden, als wede de voornaamste 
1 t gers en Ii iiisiieden, onilerseheiden zieh doorde zilveren 
id:11r11, (1W ZIJ t! J(t 	liii OJ) liet;oveil ij 	droegen enal-  

ii 	w:ii'eii, (ii tge/ t t 1 er.! sommigen, 
Ize il;i.tii V(')nI' uie(,' liatideti hangen. Allen 
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dioegeit zilveren vergulde gordels, zeer fraai naar die 
tijleii gemaakt; hoe hooger adel, hoe kostbaarder gordels. 
Wanne schoenen waren gemeenlijk laag uitgesneden, 
met zijden banden saamgebonden. en voor met een spits 
omgebogen tipje, bijna als schaatschen, of omgebogen 
horens. Edel zoowel als Onedel hadden fraai gemaakte 
verheven platte hoedjes, bijna als opgaande Schippers-
mutsen, zijnde bij den adel met twee of drie paar zil-
veren haken, of anders met zijlen snoeren te zameii 
gevoegd. Deze wijze van kleedlag bleef tot het mid-
den der 14e eeuw, behalve da!; de zilveren spniigeu 
doorgaans in fluweelon kwasten waren verwisseld. De 

vrouwen gebruikten overrokken, sommige mei; zool' (Iie-
pe, doch de meesten met kleine vouwen, geheel van 
boven tot beneden toegehecht, daar uitgesneden overijj-
ven opstonden, overal met vergulden spangen bezet, 
sommigen rond, sommigen vierkant, bestanuule het on-
derscheid van edel en onedel in de veelheid dezer span-
gen. Zij leiddeii recht voor do borst een vierkante 
plaat van verguld zilver, daar eenig beeldwerk of andere 
fraaiïgheden in gewerkt waren. Sommige dezer stuk-
ken waren rond en met verheven werk als een roos, 
naar ieders zinrijkheid.-  De sp:i.ngdn aan de Overlijven 
hingen tot over de schouders nederwaarts en reikten 
voor tot aan de voeten, gelijk mede in 't rond om de 
boorden van het kleed, de voornaamste vrouwen met 
een menigte van zilver versierd. Zij droegen zware 
vergulden zilveren gordels om den middel daar groote 
lange v9ftigei (lange riemen?) met roocle of zwarte ge-
steenten in zilver (rozenkranzen of paternosters) aanhin-
geit, gelijk mede een zilveren mes en schede en een 
kii1 met een sleutelbos. De mouwen droegen ze heel 
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liii \V, (1 4, 	Z4 4) VO heel waren,niet SttI.Ç('li. 411)411 lie Ir 
'Jij iiie, 	I1('I 	Zilveren liitkeïi VOOFi('1l \V:Ii('1l. 	Nergens 
wIll 

 

mm m, 	fl.1t11 ho klCe(li lig 	0IdTL dan in Fries- 
l;i ii>t. 	Zij 	11:1,1111e11 twee soorten van ltoot'ddoeken, beide- 
VUIL ',llitani fotzoen, zonder vut. De cciie dicht om 

hoofd gewonden, de andere slechts met driespelden 
:iaiieen gehecht. Ii are Tinikoit," een soort van mantels, 
wii,eii hing en vol 

 

1(1eine vouwen: de klier een y)(f 
1:1 lig en twee lood, 	tisgelijks met zilveren vergullelt 

ho',el;. in pl:b:I.ts van Itimiken werden, wil de 
1 uit1 tiieid 011 4)111 >1e k beloten en de gestalte 	OIR 't 

]iehnt III 
 

te t0I)11eli, 	vel lIll1)ell gedragen, die hoven als 
Ii iii L L lil '10 ii 	(10(1 Ii 	s 1 (1(1 bi t;s met 0011 streek valt luIl(t0II a 1f 
vieren'Leals olie bi'eed, achter neer Ringen, zij iitle even 

als rio haiken met 'zilver vergalden spaligen bezet.'' 

Verschillende selirj vers, die elkander hebboit iIhgevblgd, 
deelen de ideelitig >lor Fiiezeii in den liiei vettlieIhIetI 
trant 

Na 	4) \e '/ IV:! k k 1 t g v 	t 	liet i{)Ii 1 ei tische ke 1 ze tij k, 
seliljiteit itt l'tnI:iiob wilige koiiiiigeii te hebben ger-
geeril. 

t )e geesl;el j buil 	tal 	ii dien tijd zeer veel invloed 
op de regee t 11 g, C11 .\ 1 ten hadden (le eerste plaats op 

de 1 anddageii. 
III (le steden 	i4lI(l(Ii gewoonlijk i:iii'zienlijht ult'.11ij ke 

Pt -ahti(1i 
 

aan liet; hoofd, die Heerschappen, Ilovol: ilgoli 

of )I(leiiIi:I,Iis heetten. liet platteland W:Is:ili)etIs 

ve11(1ellE ii) (iietenijen, die werden best.tititi1 144>1' 

II o,fIeti 	of 	Reo:li tot's, 	gewoonlijk 	Giiei;tii:tii helt 	ge- 
4 lenul. 	Zij wetoleit J.ijj stout III lig door (le Meest gegl)(ole 

i ii.e'/a4EoIIoii gokuieii \'ooi' 	leven, 111:1411 (lok wel VOOL 

(O>ii b)(l):ii1ll t&iil jiL10?.1L. 

('11 	wil 	(lat 	( 	Ii:tinan. 	Is 	ltgl4ieiIl 	V111 	('('11 	( 	raef 	of 

.ihjotitet.ii. 	;\. ti:Iei'eti 	z;'oi.aIi 	'a ii 	( 	'eet 	vrele, 	olil(111( 

hun 	ambt; 	uiieebiei Igt 	rilst 	('11 	v iede 	te 	be\vu.Iel1. 	Ook 

nog wordt het wooid Kielt of Kiryte — besloten omtrek 

(Eaorihiedct in verband go'braelit, terwijl hot lj1oeke Sjoeids 

IIIOCY 	waarseli jnl jk 	vooiklnnt, dat het woord 	(:kriettti:i ii 

is geboren uit de aloude benaming Grave of (iraeva. 

Den 	.t 1 rieien 	was 	het 	recht vergund, zoo-als 	vI'o)eg;'l 

is vernield, uit eigen volk een opperhoofd te kiezen, 	t )it 

opperhoofd voeid e den titel van Potestaat, eilie hei t. 	i 

aan 	de Italianen 	ontlec id- 	( )in tien]; 	liet ge i (II 	vaat 	liet; 

recht 	tot 	het 	k i','zen 	V211.  	(('II 	t '(otesta:tt, 	00)) boeien 	de 

kroniekschrijvers 	niet 	gelijk. 	Tij 	lens 	liet 	t:jI\:i k 	tbei' 

Potestaten, 	zonden 	de 	keizois 	even wol 	(0111 	liet. v lente 

jaar een Graaf, door wie n de gtooto geschillen afgedaati 

werden. 	Later« worden deze Graven 	door de Grietm:in- 

nen vervangen. 	Aan de Graven was mede de bod iertiiig 

van 	de 	Justitiezaken opgedragen. 	.Naast tien stond (te 

Aesga"-adjunct 	of 	1ederechtor, door het volk gekozen 

en door dcii koning beëedigd. 	Een derde persoon weid 

de 	Schelta" 	genoemd, 	door 	de 	regeering aangesteld. 

No 	werd 	hieraan 	toegevoegd de 	Frana" of ,,Viona" 

in de Friesehe rechten ook wel als ,,Banner" en in 50111- 

mige oude landrechten met den naam van ,,Ke.ddei" 

aankondiger uit naam van den rechter -- aangdni(i. 

In 	de' 	18e 	eeuw werd 	in 	Oost-Friesland een 1)otp- 

rechter nog 	Kedder" genoemd. 

Siceama zegt, dat de ,,Franen" of 	Kedders" tegelijk 

	

uurtrechter 	zijn geweest, welke zaken van I)orp-. en 	Buurtrechters' 

hun 	dorp . waarnamen en geringe geschillen beslechtten 

of wel de partijen voor den rechter brachten. 

Nog zullen we een en ander korteijjk vermelden aan- 
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gu:iinle liet bestuur der Grietenijen in do vurige eeuw 
(0 17v en 18° 

K! ( iiel:en4j werd berecht door een U i'iotniau en twee 
ol' drie bijzitters. D z. g. ,,Deelskosten," zijnde een 
oversla van eenige stuivers bij ieder landsfloreen" wa- n 

 de vaste inkomsten van den Grietman. De bijzit-
is moesten zijn van de verstandigste en beste man-

til; de ingezetenen staande ter goeder naam en 
't Was meer een eerepost dan een van finan-

eieiI yuord ('01. 

liet; tuut Viii Seeni::iujs was naar rato van andere 
1H rt1ki utgiui ielhIij h liet beste. Van ouds was hem 
tot recht; tot liet, houden van boelgoeden, of verkoopin- 

geil toegekend. ii 	genoot in hoedanigheid van ont- 
vanger der boelgooden, van den verkooper cii kooper 
iO(ler een stuiver van den Goudgulden, onder nadere 
hepalingen. Er moest door den ,,Boel goeds-ontvanger" 
ooit borgtocht worden gesteld. Die borgtocht varieerde 
n:wi' gelang der gemeente van f8000 tot f3000. 0. a. 
WILS. deze voor Weststefling\verf f8000. Schoterland en 
()psterland ieder f5000 ei i, Ooststellingwerf f3000. 	, 

Tot het gerecht te platten lande behoorden de Dorp-
rechters, gekozen als de Bijzitters, door de ingezetenen 
uit eelt drietal opgemaakt dooi' den Grietman. Ieder 
(lurj) had meesttijds één, doeh ook wel twee â drie 
1 )oijiuerlii;ers van de vOoin:uaiuiste ingezetenen. Enkele 
pI;t(I;sei kozen den scl'Ioolln(esl'ei'. 

Van do liezolditi 	voor liet lied ieneïi vi ii. dit nog 
al a;nizieuil k ;( ii Iii \VOl'dt weinig aatueteil.eui.il  gevon-
I1eII, eit liet; zal (('II Iotrekkiiig geweest; zijn hohooren-
iie tot de ,,Eerepostoit''. Een enkele niaal kuit men 
nigitaul )  (lat er eenige vergoeding voor werd gegeven. 

JI 

0I<sWii4i' VA' VElE IX)nl'EN, 'I'EN(tEV1(1E VAN DE, 

V Ii. V N iNn 

De Zuid-Oosthook was im vroeger tij leti tij k aan veen - 

gronden. Over hot ontstaan daarvan vindt uien vreem-
de verhalen opgetn;*end. Suuiimigen willen, dat de 
velden zijn bedekt geworden tuut verschillende stoffen, 
door groote watervloeden saanugolreven, en die daarna 
zich tot veen hebben gevormd. Oude kroniekschrijvers 
iteweteit zelfs, dat bossehen en venen dtiftig zijn ge-
woi'deui en uit Oostergoo en Westergoo n:iui' d0 Zeven-
wolden zijn overgedreven." Door het opdrijven viii 
deze groote massa zouden de boomstortingon zijn ont-

staan. (Men denke aan het voorvaderljjk woud te Fo(lt-
teloo en op andere plaatsen, waar talrijke bootuten onder 
het veen worden govonden). Iets, dat op goede g'ron-
dan steunt, vinden we in de oude geschriften over de 
voenwording niet 011 we zullen daa 10111 OJ' niet meet 
van vermelden. 

Wanneer het turfgravon is aangevtunon, wordt niet 
met zekerheid aangeduid. 

P. 'WTinsemius zegt: 	De wondlieclen, die 111111 IOUWO 

nlaniel'en van goed te gewiiinen, in het graven van 

,,torff" gevonlen hadden, in voortijden onbek til iF 
ten minste zoo zeer gemeen niet, hebben ok til; 

den jj vet', ten tij le van dii 	bt Kiuri is, lie een veel' 
(t odslieiustig en iiedm'ig munt was, het k loosi;oi' Marien—

Vele Vefleil, in en i)mfltl'utt UboOlVeeli gesudioti-

keui''. Oin dozen tijd (11. 94— 1 .flt)) zit de vervening 
onder Bakkeveen dus zijn begonnen. 
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Jon onder ciirj vel' wil, dat het spitten en branden 
(tot' turf eerst zou » uitgevonden" zijn onder Johannes 
Sirjeins, die omtrent 1288 den Bissehoppeljken stoel 
VILJI Utrecht beklommen heeft. Deze schrijver zegt: 

De Franciskanen, met een kruis geteekend, zijn hier 
voor de eerste aangekomen, en hebben het gebruik der 
iureen aangewezen. En verder: De kastelein ziende de 
menschen lustig arbeiden in verlatene plaatsen (want die 
I//.il allereerst tarnen voor den haard uit de aarde ge-
1jraven . . .) nuia/cte den eigendom van dat land te 
krijgen." 

Omtrent liet midden der 16e eeuw ving de turfgra-
verij in Schoterlaud aan en EEcerenveen is daardoor tot 
een aanzienlijke plaats aangegroeid. Ook in Weststel-
lingwerf zijn vele dorpen meer bevolkt geworden door 
het in ex ploitatie brengen van veengronden. De noodige 
gegevens ontbreken ons om de jaren te vermelden, waar-
in de verschillende venwerkz:mamhcden zijn aangevangen. 

Van Opsterland is ons dit ook niet van alle plaatsen 
bekend. 

In 1694 of '95 zijn de Compagnons" begonnen met 
het graven van een kanaal van Gorredjk in de rich-
ting van Appelselma. 11a1ig'zaomn werd, meet de verve- 
ning opgaande; de grens van Ooststelli imgwerf bereikt 
en omstreeks 1747 was mei wei'kzemni aan de vaart 
onder Donkerbroek. De aanvang van het graven van 
liet kanaal naar Oosterwolde was in 1777. Verschei-
dene jaren verliepen voor dat het tot stand was ge-
bracht. Er werd o. m. een moeilijk werk gevonden 
in den aanleg van den eersten Duiker onder de vaart 
door. 

In 1888 is »de Duiker" vernieuwd, de oude be- 
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timmoring bleek zeer sterk en soliod te zijn geweest. 
't Was in 't begin dezer eeuw, dat men Oosterwolde met 
den waterweg naderde en in 1816 werd daar de wip-
brug gtlegd. (I:Iet eerste beurtschip op Gorredijk uit 
Oosterwolde, was van Kornelis Ly keles Kleisma.) In 
1827 is men gekomen tot Appelscha, waar de groote 
vervening met dat jaar kan worden gerekend te zijn be-
gonnen. Van den tijd af, dat de kanalen zijn gegra-
ven, zijn vrsoheiden dorpen met winkeliers, ambachts-
lieden enz. enz. meer en meer bevolkt geworden. Nieuw-

Appelscha dagteekent van het begin der vervening. 
Het veen ving aan bij de eerste wijk, waar Augus-

tinus state" is gebouwd. 
Uit aanteekeningen ons welwillend verstrekt, blijkt, 

dat met »het opleggen der Ureterpervaart en daaraan 
verbonden lusten en lasten," in de 17e eeuw een begin 

is gemaakt. 
De eerste contracten, tusschen partijen gesloten, om 

tot »het graven van een goede en bekwame vaart" over 
te gaan, dateeren van 1649. Den 2 April 1658 werd 
aan Douwe van Ajjlva cuins. soc. vergunning verleend, 
om een vaart te graven naar Bakkeveen. De conventie 
over de uitvaart der ilaulervenen dagteekent van 25 
Juni 1756. Kort daarna is met het graven van de vaart 
naar 1iaulerjjk aangevangen en werden die omstreken 
meer en meer bevolkt. 

IETS TEN OPZICHTE VAN 1-LET LAGER O I)IRW IJS. 

De Friezen zijn in vergelijking met vele andere vol- 
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1m11, ho it: "tot (10 ken RiSSC der beschaafde en bese Ii - 
veiide wetenschappen gekomen," ZO() zeggen oude seli ij - 
vei's. 

I)e oorzaak is hierin te zoeken, dat zij zich weinig 
iiiet n,iI(lere volken bemoenliot elt zeer gezet WiUOII ()j) 

11 1111 	gen taal en zeden. Eeuwen verliepen voor nieti 
kuit wa:t.rneiuen, (Int er eenigo vordering op het gebied 
van wetenschap werd gemaakt (hO over het algemeen de 
lugete klasseit ton goede kwam. In 1580 werd op een 
1 atihlag, door de Staten gehouden, besloten, om de in-
koinsteti, landen en renten, zooiitel de roerende goede-
ren v:ilit de Conventen en kloosters, tot stichting en 
ouoierltou(E van kerken en scholen aan te wenden. 

l)e ,jaarwedden voor de onderwijzers waren zeer ge-
ring. Men had in de 16e eeuw en later; in de dorpen 
soms een schoolme.ester aangesteld, op een vast jaargeld 
van veertig, vijftig of zestig gulden. Sommigen brach-
ton het tot honderd; die daarboven kwam, behoorde 
tol: (le uitzonderingen. De schoolmeesters hadden bo-
ven de jaarwedden een vrije woninge, waarbij sommi-
gtut een keuken tuin en appelhof." 

)p veel plaatsen was de nwester door dcii Grietman 
:t:L1e4esteld 	tot bed jeu ing der Collecten  van 't Gemaal 
1 k'estia:ui , Ttitf en 1 ra.n dst.of. 	( ) k werd, het ambt van 
1 )arjneeh ter 11(111 sotui tij (is opge 1 rigen, tegen eenige ver-
goehiuig. liiveuidieui ontvingen (h schoolmeesters van 
ieder ben nig een 	se1olgehL', dat »zes stuivers, op 
sommige plaatsen een zestelmif beliep." Dat er maar 
wenuig bekwame onderwijzers werden gevonden, laat 
zint zeer wel veiklareui. Ecu oud schrijver zegt:  Vele 
vai z)(nit Ii iiO M irtel-ambten konden niet begeven wor- 
ben daii 	t.:tui '/O)(h1,nige personen, die Weinig bek wit:t.tIL- 

II 

liei(l l'iebl:ui." 	ll'.t siliitsbrit \\:t 	 l:jlia:iiitj. 

In dorpen cii butunieui wtreit er veelijds :i:iiueslehi, die 
maar gebrekkig lazen en slecht schreven. \ iii de taal 

en spelling hadden ze weinig begrip en tekenen werd 
maar aan enkele scholen ouiiletwzen. 

Geleidelijk is het oiuheiw js vooruit-el'-a-111 doelt Vooral 
in deze eeuw met reuzenseluredoji. Vergelijkt men dcii 
toestand van de eerste luel'i; hij dien. \;:tii de laatste helft 
der 19° eeuw, dan staat men verbaasd over de snelle 
vorderingen 01) het gebied van wetenschap, kennis cii 

kunst. In den ,, Almanak voor het lager onderwijs cii de 
opvoeding'' van 1817 komen als ouitii'x ijzers YOOfl J. 
lleetsma, Beetsterzwaag; te Beets, .1uornbergnm, Korte-
hemmen, Ureterperverlaat, Siegerswolde, Bakke veen, 
I)uurswolde, Hemrik, waren winterseliolen. 14. A. 
Weeisi itga, IJreterp; te Lippenhuizen: J. loos; Wijn- 

A. Bersma; Gorredijk: G. Oosterhof; Terwispel: 
F. Zwanenburg, 3; Langezwaag: K Duursma, 3; Kor-
tozwaag: A. v. d. Meulen, 3; Wij ugaarden: R. de Vries; 
Oosterwolde: J. A. Dijkstra, 3; I)onkerbroek vacant; 
Fochteloo: R. van Nijen; ilaule: G. Wester, 4; 1Jan-
lerwijk: J. I:Easper, 4 (prov.); Oldeberkoop: J. D. Jon-
kers, 3; Nijebeukoop, (wintersch.) : W. Zandstra ; Mak-
kinga en Tei.nged j ke : R. Nieuweveen, 2; Elsloo, Aj 
pelscha, IhJ 1, (winterseliolen) resp.: J. Kuiper 4, A. 
Kuiper en Ik Poutsiuta 4; Noordwolde : J. Cuupeuus; 
Fiuikega (winterseli.) : E. Elzinga 4; Scggeuila. : V. de 
Boer 3; Blesdijke—I eperga : J. Smit 2; oui utega nu 
Oudetuij iie (winteisel tol (it) : II. de Graaf 4 cii L. 1 eu-
kenboseli ; Ouclelcnuuuuei : 0.1l.00geuberg 3; Njjeleuiuinei 
c. s.: E. Patrijs 3; Sohorpenzeel c. s. vacant; Slijken- 
burg c. s.: V. Dijkstra; Wolvega 	Berkenhoselu  
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'IihIzi,d; (wintersch.) D. Bultstra; Oudohoitpade (win-
tel'N(h.) vacant; Nieüweholtpade: W. F. Schenstra 3 
(wiiitsIt.); Mildam: W. Mulder; Katljk: 0. Jongsma 
1 ; ()11(1(„—Niouwehorne (winterech.): F. de Vries 4; 

L 'ga (winterseh.): L. Akkerman; Jubbega-comp.: 
F. L.. de Vries 4; Hoornsterzwaag: A. Rusardi 4; hee-
renvoen: J. Peeting 2 Bovenknjjpe: L. H. de Jong 3; 
iknedenknjjpe: S*Meijer 2; Oudeschoot: S. Hoekstra; 
N ijeshoot (wint'ersch.): W. v. d. Berg; St. Jansga: H. 
K.t itivor; Rottum: F. Zandstra 3; Rostergaast (winterseh.); 
)elfstrahuizen: K. K. Dijkstra. (De cijfers achter den 

na:un geven don rang te kennen, waar geen cijferstaat 
zoitder rang.) 

En 1815 bedroeg het zielental en het getal schoolgaande 
kinderen in: 

Zielental. Schoolgaande 
kinderen. 

Opsterland ........ 8199. 846. 
Ooststellingwerf 	..... 2884. 298. 
Weststellingwerf ..... 5428. 553. 
Schoterland 	....... 6717. 616. 

LANDBOUW EN VEETEELT. 

In de woudstreken zijn van eeuwen her landbouw en 
veeteelt de voornaamste bronnen van inkomsten ge-
weest. Het exploiteeren van veengronden heeft 
meer een tijdelijk karakter. De Zuid-Oosthoek van 
Friesland bestond uit goede wei- en hooilanden, doch 
voor een groet deel ook uit een hoogen, zandigen bodem.  
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VÔôr circa 100 i 200 jaar, was de gedaante van veel 
land anders dan tegenwoordig. 

Blijkens aanteekeningen en overleveringen, waren veel 
maad- en hooilanden ten opzichte van de opbrengst, in 
gunstiger staat. Waar vroeger best hooi werd geoogst, 
wordt tegenwoordig van slechte kwaliteit en eene ge-
ringe hoeveelheid gewoii'nen. De oorzaken daarvan op 
te sommen, is hier niet op zijn plaats. Alleen zullen 
we aanstippen, dat de waterafvoer op andere wijze ge-
regeld is geweest en in den loop der tijden, door ver-
vening en kanalisatie is veranderd. 

In de 17e en 18e eeuw was de hoofdverbouw rogge, 
haver en boekweit. Enkele stukken werden bezaaid 
met tarwe en garst. De gemiddelde opbrengst was: 
,,tarwe van 1 tot 15 i 20; rogge van 1 tot 20 t 24; 
garst van 1 tot 30 i 40; haver van 1 tot 30; erwten 
en boonen van 1 tot 10." Van 1 H. L. tarwe werd 
dus 15 	20 II. L. verkregen enz. (We geven deze 
en volgende cijfers zooals ze staan aangeteekend.) Met 
het winnen van klaverzaad werden hier somtijds goede 
zaken gemaakt. Wat van de opbrengst niet noodig was, 
werd naar Engeland en elders verzonden. Een loopen 
zaad bracht gemiddeld van f 12 tot f20 op, soms moer. 

Men zaaide-oudtijds het klaverzaad voorjaars, ge-
woon lijk. in de te veld staande tarwe of rogge, om liet in 
dcii Iwrrst te maaien. 

De, meekrap- en tabaksbouw, die in enkele streken 
van Friesland werd beoefend, leverde niet het ge-
wenschte resultaat op. Beter was dit met vlas. 

In dcii Zuid-Oosthoek werd dit gewas tot nog voor 
circa 50 jaren geteeld. Ouden van dagen herinneren 
zich no wel het laten ,aanrieden van een degelijk g  
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stuk weI)I)('(luek'', of linnen, Door het veel goedkoopcl' 

kat;oen i liet tiinidn bij het algemeen verdrongen. f00h 

kum meim 
van don oiden naam niet scheiden, want nog 

dugel ij ks hoort men: »die heeft veel (of weinig) achter 

'1; linnen," lees: katoen. Of: »het linnen is op debleek," 
n in de mees- 

te' 
	er geen draad linnen wordt gevonde 

te 	maar alles is vervaardigd in de katoenfa- gevallen, 
 

,)oor lnt in voeren van de aardappels onderging de 

Vem"UOUW yel ' L. mn leiimmg en werd vooral de haver-, tarwe-

PII gestbouw bopOit. 

t  )e veefokkei'ij was reeds voor lang con goede bron 
vau iiikoinst;eil, hoewel de prijzen somtijds laag waren 

til & vemtm.ødighcid van die in latere tijden. 
1j ke oogsten werden verkregen van de hooilanden 

en j mr1 
ijks konden honderden scheepsvraolltoll hooi 

14:4.41' holland verzonden worden. 
u deze hooge zandige streken is van ouds de klacht 

gerezen: te veel magerland en te weinig mest. Door 
de regeering werd bijzonder gelet op het uitvoeren van 
mestspeciën en daartegen werd een streng verbod uitge-

vaardigd. 
Men sukkelde vroeger met te groote boerenplaatsen. 

Uitvoerige beschrj vingen vindt men daarover. 
Naast runderen was het aanfokken van paarden in 

vele streken van Friesland een winstgevende zaak. 
Voor schoone paarden werden ook in vorige eeuwen 
soms hooge prijzen betaald. Niet zelden brachten de 

beste dravers van f800 tot f1000 op, aangekocht voor 

Holland. (De prijs in Kar. guldens). De Staten des 
lands waren er steeds op bedacki; hm't. ras der Friesehe 
paarden ongeschonden te bewarea". Volgens de wetten 

mocht 
van den lande 	

van 1 7) 	mlie- 

mand 	kheng8t1 stelieu, dtu die door de Gereht(m 

of door aangestelde keurmner5 waren goedgekeurd. 
1)4' 

afgekøur(be moesten damlolijk voor 	
k1icugst 	onge- 

schikt worden gemaakt. 
De hoogte der paarden was bepaald O niet minder 

I 
dan 	

voet en. 2 duim, houtinaat. 	
n de rietenijC11' 

}Engwii'de, Doniawerstal, 11askerlafl'd, Schoterland, 
&aasterlard, opsterland, Wst- en weststellingwerf wer-

den hengsten toegestaan van 4 voet en. 
io  duim. 

verschillende boeten werden gesteld bij overtreding 

van de 1n p:l1ien, in de Ordonnant opgenomen. Zoo 

moesten ook de springh0flg8tn den vollen ouderdom 

van 3 jaren hebben bereikt. In de hooge kwartieren 

moest ten minste één 
0 kergraUWe, met witten staart, 

witte manen en. zwarte boenen worden gehouden, zoo 
dit mogelijk was. De grauwe moest zijn, 

eenharig met 

een kleine kol, en de zwarte moesten ook 
eenbarig wezen, 

van kleine kollen yoom"ifl. 
De schapenh011') was in de provincie reeds aan- 

zienlijk. D Friesehe wol werd in. dien tijd voor een groot 

deel naar het bit itm1l:m1l 
verzonden tot yervaardigg vnu 

'DamastCn, Cal 1 ltl uken enz." anderdeels hier verwerkt 

door wolkammets, wevers, spinners, breiërs enz. 
Ter bevordering van de meerdere welvaart der in-

gezetenen)  werd de uitvoer van ongewerkte wol bij open-

baar plakkaat verboden (16 Maart 1743), doch weder 

vrijgesteld den 18 Maart .1146. 
Zoo ook waren 

y0 bodsbepaluh1g 	tegen den invoer 

van ,,eenige soorten van zoogenaamde w013efl poepeho 

zoU, hnndsch00n 	
en mutsen, dezelve soorten van Is- 

landsellO ho'iofl 
en wanten, zoo geweven als gebreid, 
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:L1aI)Ie(h 	van 	alle wollen garens of sajotten, -eenige uit- vorvening 	en 	ontginning. 	liet 	houden 	van 	bijen 	is 

Ment  oeachrjft O5fl het af- 
gezuivleid hij name genoemd." 	(Gen. Ordonn. 1750 en successieveijjk afgenomen, wat 

geven voor den 
vo(>rgaande 	publicatiën 	van 1752 en 1749. 	Mede met nemen van het gewin. 	De maadlanden 

kan nog wel goed zijn, verhod 	Van eenige dezer waren binnen de provincie te ijmker weinig meer; 	de heide 
die 	beter en tien - 

veilen of te verkoopen, volgens publicatie van 19 Maart maar 	het 	schijnt 	wel, alsof 	vroeger 

1751.) - 
Voor zoover nu melding is gemaakt van landbouw 

ger was. 
't Was 	in 	de 	eerste helft, dezer eeuw, dat de veen- 

en veeteelt, betrof dit meer de geheele provincie en we bekweitteelt zich in volle fleur vertoonde. 
hoort men ouden zullen 	ons 	nu bepalen tot de zandstreken of het Zuid- 	 : Dat waren goede dagen" - zpo 

die tijden zijn voorbij !" - 't Land 
Oostelijk deel van Friesland. 

De 	1101 dd verbouw 	was in de wonden rogge en boek- 
nog gewagen - maar 

geeft niet meer; 	Menigeen is in de veenboekweit jaren 

weit, 	da 	do meest productieve gewassen op den zand- vooruitgegaan. 	- 	Het eerste 	boekweitefl" der hooge 
de invoering der zandboek- 

gIt)!IlI. Vef101i dagteekelit van 1712; 
Yeger' leverde de roggeoogst gemiddeld op - vol- weitteelt van het midden der 15 	eeuw. 

aardappelen hier 
geils 	aanteekeningen 	van 	schrijvers 	- van 1 tot 20; Omstreeks 1735 is de verbouw van 
boekweit, 	bij 	goede jaren, 	van 	1 tot 30. 	Ook moest begonnen. 

dat de ZuidOosthOek 	rijk" 
men 	toen 	van elders mest ainvoeren, om de te groote Zooeven merkten we op 
bouwplaatsen behoorlijk in orde te houden. was aan heidevelden. 

dat het houden van kud- Na hot oogsten der rogge werden knollen gezaaid en 1-let laat zich dus verklaren, 
We 

veel 	van de 	zandrapen 	verkocht 	in 	steden of groote den Drentsche schapen toen meer algemeen was. 

plaatsen. 	1-Jet loof diende tot veevoeder. o. m. daarvan beschreven: 
van tweederlei söort; De bjjenhouderj 	werd op Vrij groote schaal gedre- Sc1ljleIl zijn in de woudstreken 

naar 
ven. 	In het voorjaar brachten onze voorouders het nij- behalve 	de 	Fniesche 	vindt 	men er, voornamelijk 

Overjsel een geheel 
vere volkje naar de 	koolzaadvelden, of men liet een den buitenkant tegen Drente en 

'soort, 	doorgaans Drentsehe schapen deel 	van den stal overbrengen naar de maad- of hooi- verscheide 	die men 
Deze zijn in 's Lands 

landen 	hier in 	den 	omtrek, 	die 	soms rijkelijk waren of kortheidshalve Drenten noemt. 
bekend onder den naam van laing- 

voorzien van bloem, 	en veel honig aanbrachten. 	Ook lijsten der impositiën 
worden, half 

de boekweit gaf veel honig, doch voorna!neljk de heide, staèrtc 	schapen, 	en 	doen 	als 	ze geslacht 
Friesche, die men lcortstaerte noemt." 

die er voor jaren op de uitgestrekte velden in overvloed .zooveel inpost als de 
kudden van 2 	300 stuks 

was te vinden. 	Hoewel er nog  te veel heidevelden en Men vond hier vroeger veel 
was de kudde 

woeste 	gronden worden gevonden, is toch de inimte in 	•, 	 .' 
onder éénen herder; op enkele plaatsen 

liet ge- 
den 	loop 	der 	tijden beduidend minder geworden, dooi' ' 	veel grooter. 	Men hield de schapen, gelijk nog 
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Vit-] is, vuoiii;tinel j k om de mestmakerij en vertier out 
hol; voordeel v na de wol en den nt ii Ii) k. 

ei jj 1< te voreui is gezegd, wei 1 ondtijds de wol gron-
tileeIs verkocht. Ben deel, iiie!; van de minste kwa-
liteit, werd voor eigen gebruik gehouden. 

Door moeder de vrouw, de dochters en het verder 
vrouwelijk personeel, werd op handige wijze het spinwiel 
gebruikt, schier den geheelen winter door. Er werd 
gespun ii en : breigaren, dat door liet mannelijk deel van 
het gezin, in hOøfd'Mi:tk tot kousen, sokken, wanten enz. 
werd gehieid. \'ei'det' ,,zelfretgaren", nu een verouderd 

1 1 product. 	ivan werd door den dorpswever een zeer 
grove stof gemaakt, wol op wol, waarvan dekens, paar-
dedekken en zelfs kleedingstukken werden vervaardigd. 
Ook droeg men wel kousen van zelfret." Deze en 
andere wollen stoffen, gesponnen door de boerinnen en 
geweven op het dorp, weiden ter vulling gezonden naar 
den wol- of vulmolën, waar de stof werd gevuld, of 
liever gekrompen en gezuiverd. Iijj de plaatsliesehrjj ving 
is een paar keeren aangegeven, waar eertijds ccii vul-
molen stond. Nog werd ,,aangeret" nadat het aan de 
boerderij was gesponnen: vijfschacht, boezel, rokstreept 
enz. In die dagen zag men boerinnen en boeren geb cel 
gekleed in stoffen van eigen wol vervaardigd. Enkele 
stoffen zijn geheel, anderen gedeeltelijk verdwenen eit 

de vroeger zoo bloeiende industrie van .Vrieselie bonien, 
die verzonden weiden naar de verscit iiie ide provinein 
out zelfs naar West-Indië, is door het gebruik van ,,inu-

(iestoffen" in verval geraakt. 
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1 	li( \V. 

II t z1 dcii lezers, althans vekm, niet bekeiid zijn, 
welke wetten en ordonnantiën men zich vroeger 

lici te getragen of welke toen reeds waren vastgesteld. 
We zullen enkele grepen doen uit »Lands Ordonn." 

1, II, III en IV boek. 
E boek, tit. XX is ,, Van /ieii.ft/rn", waar bij boete 

wI)t'dt bepaald, wanneer de verhuurde niet in dienst 
Ir id 6n oingekeerd voor den huurder, wanneer deze niet 
i:iii zijn verplichting voldeed. 

Rij tit. XXI w'wdt breedvoerig gesproken over het 
onderhoud der ai'u.un. 

Het [1 boek, tit. 1 handelt » Van, Weerden of 1-lerber-

en vangt aan: 
l)3wijle door de menigvuldigheid der tappers ende 

w crden, veel scheldens, veel vechtens en doodslagen 
v(r)oIzuakt worden, zoo willen wij, dat ten platten 
I:iiide in de groote dorpen, niet meer als twee herber-
giers, ende in een klein, niet meer als een, zullen toe-
gehtton worden, ten ware de gelegenheid van tijd en 
1d:iitse e.nders vereisehten mochte, 't welke zal staan 
lol; keiinisse van den Grietman ende 't Gerechte, met 
overroepiiige ende advies van de voornaamste viil 
'1 dorp, waarna de herbergiers hun zullen reguleereii, 

I)j arbitrale straffe enz." 
Tit. II is:  JTan Injurien" (Beleedigingen). 
4). m. werd straf bepaald tegen het volgetitle : „All(',  

er vrouwspersonen, een gerucht vei'pi.eideic Ie, 
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zij ItHit oenige vrouwen, ofte mn tien, trouwe, ofte 
sch:uide hegi,an hebben, om die te (1,/Je ei e',en (belaste- 
rtii ) 01)de 	 aan te doen, zit lleii einsteljjk, na 
gelegittilwid van zaken, gestraft worden." 

WrdWL twee oogen, twee handen, of twee voeten 
,,uitgoslagen, afgeslagen of verlamd", dan stond dit ge- 
lijk met doodslag en gaf tot duizend Goudguldens boete. 
F]n oog, één hand, één voet enz. gaf de helft der boete. 
Wie dan anderen zijn neus en lippe berooft zal den 

K lager zulks beteren, met twee honderd en vjjftig Goud- 
guldens." 	wie anderen zijn tonge berooft, zal (10 

Klagor zulks beteren met vijf honderd Goudguldens." 
Zoo zjj 't (htaLI4j verschillende boeten bepaald voor een 

vinger, voor een duim enz. 
Op liet afsnijden van één oor stond twee-honderd-

vijftig Goudguldens; voor twee ooren eens zoo veel. 
Voor elke tand die werd uitgeslagen, uitgestooten of 
uitgesmeten", moest vier-ei-twintig Goudguldens boete 
worden betaald. Bij dezeit titel worden schier alle soor-
ten van beleedigingen genoemd en op boeten gesteld. 

Tit. III is ,, Van de Veldschaden, ofte andere, we11 
van de Beesten, ofte ook den zelven aangedaan ,ior/e)i." 

Daaropvolgend: „Van houwen en verderven van booiiien 
en plantaziën." 

Een 19-tal artikels bevat tit. 1T11.I aanvangende: »Geen 
uitlandsehe, gezonde of zwakke, Bedelaars, Stoelwinders, 
Zwevolprikkers, Kramers, 1 eproozen, Kwakzalvers, De- 
kendragers, Rottekruidverkoopers, Pleklikkers of Vrie-
vers, Liezingers, Ketelboeters ende diergelijke hoe die 
zouden mogen wezen, zullen mogen gaan bedelen ten 
platte lande of in de steden, II)(h haar nering of hand-
werk oefenen zonder te hebben selirift:l ijk bescheid . . . enz." 
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Een niet geringe straf was bedreigd tegen Godslaste-
ring en vloeken. 

In art. 1 wordt wel ernstljj k verboden, te blasphemee-
ren God Almachtig, op poene van geapprehendeert, en 
in stricte gevankenisse gehouden te worden to wateren 
te brood den tijd van een maand." 

II.. ,,Ende die geene, die God loochenen, versmaden 
en afgaan met een kwaden en fellen gemoede . en harte, 
zullen boven de voorschreven gevankenisse op een scha-
vot de tonge openbaarljk doorstoken hebben, zonder 
eenige gratie, respijt ofte verdrag." 111. enz. 

Tit. XVII zegt: »Geen Duivelbezweerders, waarzeg-
gers, Handkijkers of Butter-belezers zullen het land 
mogen doorloopen, haar brieven iemant te koop aanbie-
den ofte verkoopen of zulks in eenigerlei wijze exercee-
ren" enz. 

Bij tit. XX worden brandstichters of brandbriefschrij-
vers niet de doodstraf bedreigd. 

In het III boek tit. XXXII is het loon aange-
geven van den Scherprechter. 
Voor 't visiteeren van een gevangensrtig . . 1-0-0 

Voor 't turtureeren met duimijzers .....0-10-0 
Met scheensobroeven insgelijks ......0-10-0 
Gelijk mede voor 't rekken . . . . . . . 0-10-0 
Voor 't geeselen... ......... 1-0-0   0  

Voor 't braielnierken...........0-10-0  

Voor iemu,id tilt da stad te geleiden . . . . 0-10-0 
Voor 't rabiaketi . . . 	. . . . . . . . 6-0-0  
lilgevalle jeiteitid gerabraakt zijnde, 't hoofd wordt 
afgehouwen, itisgeljks ..........6-0-0 
Voor 't dooile lichaam op 'trad te zetten . 	3-0-0 
Voor alle capitale Justitien 	.......6-0-0 
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1 îet 1 V boek til 1 ve ut aan 	J ', f n /J(///ç/e J»eçii.' 
1 )e 	tigezeteti en word t tea rhij ,, cUl(tOhl neort'', Op dell 

(IlL 	(l(z 	t ((Ucil, Cli iist lage!), 1 I:U$etl , 1 ) ii Lt,i en II c- 
nhlv!uuil;lagou, Iflitsged(Iz U)1c(lt.g(e). zich te onthouden 
van l!uldbwiwwerk ot bedrijven, zoo ook van wassehen 
cii schuren, op poene van twaalf carolie-guldens." 

Ouder de predicatie mocht geen Wijn, Brandewijn en 
(1v Bier" gedronken, noch d ronkensu h :p gepleegd zoo 
iii ie herbergen als an 1e izzi is, cve iii niii zich met kaar-
tcii endo andere spelen ex cieeeieii" enz. 

Ti t. XII t bevat niet miiidei dan 38 artikels ,, Van 
/i(Ii/i')S (fl  

t;. 6 bepaalt welke als bakker kon ingeschreven 
vwhn. ,,iIjj moest een geheel » Bakt Roggenbroods" 
weten e zuren en op zijn tijd op te iii:tkcn, doch mocht 
niet behoorlijke hulpe den oven regecren, het brood in 
(ten oven brengen en weder uithalen en moest hij alle 
tarwebrood, schei )ii r gge ii, mi k k cii en wegge ii zelf kun-
11(91 gesteii en mengen (!li wedei niet behoorlijke hulp 
in en uit den oven klililleli brengen." 

Tit. XIV behelst  Vai. lIeeten ende Gewiel,tcn." 

Art. 1 begint: » Over (le geliecle provincie zullen in 
alle Grietenijen en Stedeti egale en gelijke Ellen, Koorn-
cii 1 ndere zaadmateit, Wijn, Bier cii BoLervaten, 0e-
wieli ten, Kannen, T'l 1 igelen en de iui ndere gedeelten 
V)tlI (hen gebriti kt iiiaeteii woilen exeinpt iii de beide 
Stellingwerven; en w rden lijj dezen alle speciale oc-
trooien van kleine Mi igels,(dit is na lor geinterprecteeri 
hij Staats resolutie van 2 Jm i i t 724), Maten en ( 
' ihIan ende een halve stui ver op ieTer kaniie Riem 
vooi' dezen vergund geallliluleerl en ie gerevoceei'd euz.'' 

	

II ieillle.(l( 	ZH Ili'ii wk , (t ('/( 	Kliekeli ('1!! t 
Gelijk reeds in het voorw n >o t is eezegd, zijn we over-

tuigd, dat er veel aan on thicekl, iii op volledigheid 
aanspraak te kunnen ina k cii. 

Na het rangschikkcii van deze verzameling zijn mij 

nog eenige stukken van ouden datum geworden. 
Mocht het zijn, dat er onder de welwillende lezeres-

sen en lezers worden gevonden, die nog oude papieren 
van geschiedkundige waarde in hun bezit hebben en die 
tjjdeljk willen afstaan, gaarne zou ik daarvan kennis 
1) (lileil. 

VERB ITE RINGEN. 

1 ) 	(11 	\(eisi11g 'lijn stelde fOlitel( 1Iijvii sten. 

1!Hli. 12, 3e regel V. o. stant 	((1 lllliI(ll/(l(l1(. 	1(5: (11 (le 11(W)- 

55, 13e 	 1l(1)l! 	Lees: 1rilkt( 
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1(1 tIIiII!\vlvIls. 	 Inel (t) 

St 1 Ii! !\V( rv 
OS. 	11e 	\. 	 t)):) 55:) 1. 
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t) ij. 	lees: deze. 
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