Appelscha het Friese Zwitserland 1, 2 en 3.

Informatie Friesch Dagblad nov. 1954 e.v.
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Was er evenals in Drente een
(echter met zoals daar een brink):
bettijnen (?fraemohstratcnsers) heeft
voornamelijk niet rogge bezaaid w
.
.
behoord.,* Nu zou ççn verwisseling van
ook In ander opzicht herinnerde
namen
heel
goed
mdge]ijk
zijn
geweest
Een heel
oude
.
aap het naburige 1axdsçI
waM mep nam het vroeger niet
_J
.
Ik bedoel d heideschapen en de bi.
neaerttng
nautv met de geografische aanduidinhoudefl4 die nog in de vorie &
Met het kZooter te Siegerswoude
Appelscha heeft een nam verworven
belangrijke ,bestaansmid4e1' wa
bv.
•
ook
wel
ge1old,
zelfs
in
de
6de
onder de Friese d6rpé en wei om twee
De schoolmeester schrijft in -i$44,
eeuw
noç
toen
4e
Statçn
te
Siegersredenen. Het is in de eerste plaats het
er veel meer hooiland
iland kon zijn. a]
vOd
verwarden
met
hij
Gnrj9
het
pq9
recreatieoord bij uitnemendheid gétorcultuurgronden beter afgerasterd v
gelijknarn9,e do4 ixOpsterlaud. Maar er
den voor zeer velen in ons gewest e
den f sloten werden gegraven. De
ZiJfl %och Welaanwijzingen, dat er biderook voor honderden daarbuiteb, die no
bxengst kop vogejis hem dan Wel d
daad n
tussen AppeIsch en
niet beslist naar het buitenland Moeten
maa l ZO hoog zijn. In het Zuiden
5l0Q »eeft gestaar Schqtanus geeft het
om hun standing. Zij viden hier in de
Wateren was (en is) de grond veel
de Fide eey Op zijn kaart aan er.
vacantie voor weinig geld een pracht'
g
Dr i boekland, dt zeer
In
de
te
g
enwoordige
Staat
wordt
meeoord voor rust en ontspanning
schikt is voor groenland. ; D
rn
gedeeld,
4at
ertot
voor
kort"
nog
En dan weet ieder in Friëslnd wat
Stlwpedrjft herinnert nog
n de '1
vin
de
fundamenten
te
zien
overbliafsel
het betekent, als er van iemandgezegd
datrht wollig vee van- het dorp .n
waren, 'Dat werd in lJBB geschreven ,
wordt: Hy of hja leit yn Appefsgea"
de heide werd gedreven en in de
Maar
er
is
me
er.
In
Monasticon
l3ataHet in de laatste tijd zo vaak besprokeii
nazi $ nog een plas, die de Schapedo
vum worden: alle kloosters van vandaag
sanatorium fleatrixoord is immei ook
heet, omdat die qebruikt werd-vcer
en vroeger opgçomd en ook de verhier en hoevelen hebben hier op de hoe
schillende iwmen treft men In deze UJs. ' ' wassen van het ,,heidevee". Over
zandgrond en tussen de dennebomen
Schapeobbe - werd ongeveer' EO
ten aan. Vi de ,.Hal1imer dochterstich- .
niet -hun gezondheid herwonnen. En al
geleden esohreven, dat het en k
ting lezen we ¶daar: Mons S. Marise
zal dan straks Appelscha aan deel van
was in cl?, Spijkerberg De kruin i
zijn functie als herstellingsoord worden . (Mariaberg),' Luc Mqndi (Licht der
die. ,Berg had toen een doorsnee
Wereld),
Domus
Wovae
Luds
(Huis
van
afgenomen, er blijft althans een groep
190_meter1 .terwijt de plas een ni
het niqwe licht, Domus Lucis, Mons
patiënten in dit zo ideaal gelegen oord
lijn had van 30 meter en de diepte t
S.Mal-la
e
in'
Happelsche,
Idem
in
Ter
Maar dit betreft Appelscha van van:
'meter bedroeg. Er was altijd we
Elsloo1
.
allemaal
namen
Apelridem
ir
daag en daarop hoop ik nog wel terug
en
de rand bestond ut anderso
van
netzelide
klooster.
P
De
laatste
is - h
te komen. Maar een drie tot vier dujgrond dan de omgeving.' Over
toch wel een sterke aanduiding, dat het
zend jaar geleden, toen een groot deel
klooster inderdaad in A
Appelscha heeft ' iemkeFu las 11< nog een bericht in
van Friesland nog onbe woond moeras
Stads - en Dorpskroniek. In 1826 i
gestaan en hét is on m ogelijk, dat het
was, bestond hier al een nederzetting
later naar de Ommelanden is verplaatst. - er een ,,honinploed". Teunis Sand
van mensen, van wie we mogen aanalleen hcl 12 jcçryen, die boven de
Het zou gestaan hebben in de buurt
nemen, dat ze tot het hunebeddenvolk
pond leverden, -Een korf bevatte
vn
het
zgn.,JodenIcamp.
De
heer
Popbehoorden, al is dan -het zg. steengraf bij
xespectAbele gewicht van 80 pçd z
ping, die daar In d9 vorige eeuw opgraAppelscha niet als een hunebed te be\
vingen
heeft
Verri
cht
,
kon
weliswaar
schouwen, maar als een opeenstapeling
T verbandmet de roggebQuw. '
geen
sporen
ineër
'vinden,
maar
de
van een paar keien, die in veel later
:er natuurlijk , een korenmolen. ,
tijd heeft plaats gehad. De vondsten in • zandverstuivingen in de loop der eeulaatste IS afgebroken in îwt- Jaar 18
wen
kunnen
daarvan
'de
schuld
zijh,
de bodem wijnen echter op een zeer
en de zware balken zijn gebn1kt.vo
Als
er
geen
,,tegenberkcht"
komt,
zulvroege bewoning, vondsten die uit de
de klokkenstoel bij-het n*euw gebou;
len we dus og maar aannemen, dat
steentijd dateren.
de kerkje van 'OudAppeiseh*. De
her in de Mddeleuwen ijverige agraZo is er te Oud-Appelscha een
mon was gebouwd
rische monniken (het visitatierapporç
bijl van vuursteen gevonden en verder
eon.voor-ganger) -want opdsea
-di
-van 1287 spreekt van 70) de zandgron ~ _Ji
trof men in de omgeving tal van stenen
van Sehoait;s komi er ook reeds e
den hebben bewerkt heide hebben ont,
pijlspitsen aan. De Zandpoel of zand!(Oot.
ijonnçnen Op t luiden van het kloosvlakte vlak bij de uitkijktoren schijnt
De'
terk1okje
hebben in
een werkplaats geweest te zijn, waar
begon, komt later 'bijte vøe*1
4.
-bed.
,'t
deze voorwerpen werden gemaakt
1.
: tz
j 'Het _óort?U' iag o de bo ret -waw
bij
Aebingbro:k
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lijk de sporen vertonen van een voor,historische werkplaats, waar destenen
anneer men de hunebedtijd op
-2000 voor Christus stelt, dan
blijkt daaruit, dat deze oud-Appelschasters tijdgenoten van de aartsvaders zijn
geweest. Het is ,,nog maar' ongeveer
20 eeuwen geleden, dat de Friezen hier
verschenen en dus nog zoveel eeuwen
tevoren had Zuid-Oost Friesland al bewoners.
Ook in de .zgn. bronstijd woonden er
om Appelscha heen mensen, getuige het
prachtig bewerkte offermes, dat nu een
sieraad is van 'het Fries museum. Op de
schrale zandgrond, maar veilig voor het
water, zuilen deze mensen hier op primitieve wijze wat koren hebben verbouw, terwijl bos en heide wild opleverden,
Een klooi'ter p
1500

-

Bj1OOfr.
. Na de dood van een bijenhcuer
In Oost.StellinSrerf worden op
last van de familie alle korven in
de bijenstal omgezet, in het algerpeen geloof - dat anders de
bijen zouden sterven. Sonis tikt
men zelfs - enige malen tegen
iedere -korf als een mededeling,
-.
•
Stads- en jD2 rPakronie
274-1896
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Deze duinen vprrnezf gyer%gera Al
tcwaax4iflei4 ets, at:aett.a van
plseha, In 1844 schreef de sc\toolmée
tpr, dater. toen 500 bunder duinen .w
ren.' -, Deze oppervlakte Is atgenomi
door bebouwing en ontØ*ning, ma
het complex is nog - altijd zeer' wtg
sti-ekt, De hoogte' bedraagt van 7—
meter 1$ B'osberg zal de hoogste z
•
en onze nauwkeurige - schooi
•
'heeft de zaak opgemeten:' om de vo
200 meter, van de vliet tot de top
-pen, zoals de Boerenstreek, Terwiga en
meter en de verticale hoogte 17 met<
Aeclçinga, terwijl daarnaast in de voGevoegd bij de hoogte van de voet, d
rige eeuw een voel •bevolkter streek is
ontstaan door de vervening, de huizen -. al-S meter- boven - de rijweg ligt, kar
hij dan op 20 meter. En dan moet ni
langs de vaar -ten de wijken. Er is zelfs
vergeten worden, dat Appelscha zelfverschil in taal. De bevolking van het
'hoog ligt, volgens de berekening vi
oude gedeelte is om zo te.zeggen Stelmeester 17 meter hoven de eerste slu
hngwerfs en hier hoort men dan ook
bij Gorredijk. Dat zou dus betekene
de Saksische tongval, terwijl in de wijdat: de'top -van de Bosborg 37„met
-ken meest Fries wordt gesproken. Dit
lit boven het vlakke land van GOM
laatste is een gevolg van het feit dat
de veenarbeiders hoofdzakelijk uit Op-. - dijk en dus de Friese 1 Mont-Blanc'';
de Friese Vaajseeberg gçnoernd ina
sterland, Haskerland en Schoterland
worden. In,ônze tijd heqf t men getraø
kwamen. De beer Drenth wees er innog enige-ellen aan zijn lengte -toe 1
dertijd in een causerie voor de radio
(Under de Fryske flagge) op, dat de
doen, door , er een-.uitziehtorelt op t
grafstenen dit laatste aantonen. Op die
bouwen, waardoor men overi,de bgme
heen ' kan zien en- een,o prachtig vel
uit de vorige week komt zeer dikwijls
gezicht heeft, dat de .rnester in 181
voo Geboden te Jubbega, te Knijpe,
al ten zeerste- prijt. Bij, kelder wei
,e nz., overleden te Appelscha.
Terwischa moet volgens oude gege-. zag hij de Martini- van Groningen,
hoge toren van Steenwijk en bok
vens vroeger een burcht, geweest zijn,
torens van ltçlde, Assen Oiever
die halsrecht had, d.w,z.. de bewoner
Vries en naar het Zpidnosten ontdek
had de rechtspraak en kon zelfs de doodstraf uitspreken, Hetzelfde werd, zoalp
hij cie woestijn van Arabië (de ka.
we vroeger zagen; van Ter'- Hoor ofduinen) De bebossing heeft „ steel
Ver Hoor onder Oosterwolde gezegd,
v' eertgeng gqyoitden, l zijn qr nu -et
terwijl te Fochtcloo dan Huis de Krol - kale auirwn genoeg.
-gestaan- zou hebben.
1-let is dit landschap, daÇ.' zo Nek
elk jaar trekt. Bos. en dMin, heide,a
Er is nog een sage, dat,de bewoner
vennen, men' vindt hier i alles in e
van het laatste huis met zijn aan-hang
klein bestek en voqr - dc liefheber Vi
tegen de •burchtheer Van Terwischa
de planten- en diererwel'eld is er Övei
heeft gevochten,, waaraan de naam van
vloed van.materiaal., De çigd vindÇ i
een stuk land, Kijfmaat nog zou hervoor haar een herei'g: Us' 1Q9 Bib
Inneren, Het Drents karakter van dit
oude Appelscha komt ook nog uit door
Er ja gelegenheid te kamperen. ertlngteeIn, n
de benaming van 'het gude cultuurgeeenatuurb$ een
gemodernieerd tot: openlucht4hefl
bied. de Es, een naam, die nu nog in)
gebruik is. In Drente hebben we het- •6e, vrblndingen izijn prliTi.a en, 4u
zelfde; sen es om het dorp en daaron4
het geen :wonde r., dat di, trek; StØd
meer toeneemt, al Ja die1r4k ;tét ve
heen de uitgestrekte: heidçvelden. - 1n
de laatste jaren, want een ,ettW ekeU
1,844 schreef 'iemand uit Appelscha.
w aarschijnlijk de ichoohneese\- dat de\ kwiqtiezloq1Q rcect8 toeristen van neinu
en ver out 4e jaatiljisse, ber$tfl8tn 1
es en de boerenstroek mits goed. bemest, uitstekende -- rogge opleverden,
Appelschik ,bij te'wönen, die beetonde
iz' h&r44avesj,ên tngi' ÏnUXOk e
maar dat er te weinig groenland was,
waardoor het aantal koeien klein was
spelen.
',
Hoeveel gemakkelijker dan toen te
en de kwantiteit mest te gering.
men dit 'Fries Zwitserland,hans bi
In .die oude tijd waren er 30 boerderijen, die als stemhebbend te boek ston- - reiken om er - congressen en"metlni
te hoeden, er enkele dagen teden, waarvan verschillende aan het g
zonesr.hijrt (als
van boslucht
slacht Lycklama è •Nijeholt• behoqvden,
laatte, er lis ln de zopie,!), er h"rat,
die ook heel wat bezittingen had in
te Zoeken ente vinden ef p
Fochtelpe. In 1640 woonde op Tertol) el
en' naar
natuur t ',8
wischa, toen al lang aan boerderij, Wilt
Hendrieks, de weduwe van Hendrick
planten.
Wiltina. De familienaam Tersga
Wij hebben op een bijzonder mooi
Zaterdsg-mlddg' in ?Jn,mhny Afl
Bosberg gestaan en door dt bossen g
die in en steen, die in 1903 boven de
wandeld en we hadden het gevoel, ah
deur van de kerk te Oud-Appelscha is
of het in de zomer was. Een mooi
aangebracht de naam van de kerkherfstdag geeft hier ook nog veel t
voogd J. van ferwisga. Foppinga
genieten, vooral door de rijke kleurer
schreef indertijd, dat hij niet kon napracht, die 112t 1444e lwo ---gaap, ot ge Tewis' ya be4ep af-

•

•

De Praemonstratensers van -het beroemde klooster Mariënparde hebben
in 1212 een dochterstichting ,te Happelsche ingericht. Er is hiernver nog al
wat te doen •geweest, want volgens
sommigen moet onder dit Appelsche
Ter Apel verstaan worden en inderdaad
is daar een klooster geweest, dat zowel aan de Kruisheren als de Nor______________
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f

voorwerpen door afslaan werden ver.

begonnen niet de beplanting éx 'al va
de.duinon. die 1 ga de 00 la en on,~Wl
a
en at]
met zendhever bel

-
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De hervormde Kerk

Bij de beschrijving van Orjsterwolde
wam al ter sprake, dat de geestelijke,
erzorging van Frieslands Zuidoostek heel• lang vrij slecht is geweest.
ot 1700 hebben Oosterwolde, For.htelo,
.ppelscha, Haule S Donkeebroek het
ei, één predikant moeten doen. Zo'n
?rder had wel een zeer uil.gestrekt
?bied als ressort cii er zal weinig van
.Âisbezoek gekomen zijn, terwijl ook
é dienst des Woords door de grote
jrnhinatie ongeregeld tal geweest zijn.
t zal om de twee of drie weken een
.enst gehouden zijn in het kerkje, dat
:ij eenzaam lag, Dan was het in de
:iddeleduwen in zekere zin' beter, want
en' had Appelscha een eigon pastoor..
i 1700 kwam er verbetering, doordat
onkerbroek en Haute samen een prekantitregen, maar toch bleef Appel,ha een dependance van Oosterwolde.
ij Kohiriklijk Besluit van 14 April 1839
:htr werd Appelneha eelt volkomen
ilfatandige gemeente met een eigen
redikant. De snelle groei door de verming zal hi&van dine oorzaak zijn ge'eest. Hdt kerkje stond echter zeef enschikt voor ,dëe veenj'bc'iders. De
!heelmeester schreef in 1844, dat het
bouw eenzaam op de heide stond, Wel
n geschikte standplaats had, toen de
)mbinatie met Oosterwolde nog beand, maar dat het nu maar beter zou
jn, om het af te : breken en Weer op
bouwen in het centrum. Nu moeten j. schrijft, hij, de meeste leden drie
artier tot,eeii uur lopen, om de dienEelt ite bezoeken. Niettegenstaande dat,
ooegt hij or aan toe, zijn vooral de.
wrehsarnenkonlsteÈ1 goed bezocht.
let gebouw Is dan ook te klein, liet
antal 'leden zal dus groter zijn geieest danin de ifide eeuw. Toen waen èr: ht ltèeI, Applseha' slechts '38
acleri, nl. 10 in Appelscha, 3 in Hogeeenç 12 in Aeekinga 6 in Terwischa'
p 7' Buit,' Fochtelo -had er trouwens
.' .
lechta 'iii.-' .
in 1869 kreeg de meester zijn zin,
V&4aad:niet'de overbrenging van het.
abisuw' plaats, maar er 'werd eenÏiöuw
erke flbouwû' flnde' vaart, "waarvan !
t eerste 'steen : de Sde Juli gelegd
verd .door "Mr P1. A. Bevgsrnn, burge'raeeater van Ooat-Stelliitgwerf. Koekloogden waren toen Ijpke Reitsrha,'
ark Stoker,. Adam Vondeling, Pieter
k±aaf' en Hendrik Zwart, Van dat
genblik af had Appelscha dus twee
eiken en' dat is nog' zo.
'De oude kerk: was in 1781 vertim-,
ierd en toen schijnt ook 4e toren niet.
adeldak te zijn afgebroken en verangen door: een houten tlokkstoel.lijkens een inscriptie boven de deur
. deze : kerk, in 1903 vervanen door
mi nieu*e: ,
Deze kerk is gebouwd -in' den Jare
1903 'met behulp ener bijzondere
"Synodale subidie, verkregen op'
aanvrage ' van Ds J{: R. Meeuwen-.
berg.
'
.
A , de 'Vries, , 'predikant,
A. J. Oosterloo, W. D.
Bos en A. van Terwisga,
t t';::
Kerkvoogden.,.
De beurtèh worden: tegenwoordig nog
en en om" gehouden, Is er ' morgens
lenst aan: de-Visart, clan wordt er,
i middags 'gepreekt in Oud-Appelscha.
)e, volgende Zondag zijn don de rollen
ingekeerd In de. klokkestoel , van de
'ude-nieuwe 'kerk hangt nog een klok
til de Roomse tijd, die, da Duitse beZoals . reeds
etting heeft' overleefd
verd opgemerkt, Is deze - klokkestoel
di cie balken van: de afgebroken rnoen gemaakt.
De kerk aan de vaart ,héeft een toèhtje niet klok. Het orgel in deze kerk
verd in,.1900,.geschonken door de ver'ener,A. W. van der Sluis..,,
De,. gemeente 'heeft ,in ,de 115 jaar,
Lat zij zelfstandig is, 17 predikanten
:ehs4 terwijl ,de 18de,: Ds W. Dijkstra,
hans van 1952 af de zorg heeft voor de
250 zielen. In' de nieuwste uilgave van
Ten Alphen staat, dat dit aantal 750
s maar in Appelscha werd me verteld, :
lat
' dit niet ju!, is. Wei moet er hij-'
ézegd wnrden, dat ook 'hier velen noninaal lid, zijn. 'De eerste predikanten,
[je hier sl:endèn, ''w'arCn: C. Meyer
IBXO-'-'1842), 'ik. Maagh Meyer Jzn.,
, G, Rijivens, H. 14. Okken (1851870), A. Wdssenbdrg.dn A. F. van der
;eheer (1105—'1078). Na het vertrek
'âfl' laatstgenoenidé was de gemeente
.4 jaar vaca'ht, maar daarna werd ze
éer geregeld' verzoi'gd en wel, door

Ds C. R. van Lelyveid, Ds Lieftinek,
die en. debatteerde met de socialist
Van der Zwaag, 11. R. Mewenberg,
die de bouw van een nieuwe kerk mogelijk maakte, A. de Vries, die de gemeente 18 jaar diende, Th. Tonsbeek,
J. M. Snethiage, H. Engeisma, E. van
Bruggen, 1-1. Goslinga en A. Ii. Lens.
De gemeente staat als rechtzinnig te
boek, wat voor 'deze streek wel een
unicum is. Wanneer de eerste rechtzinnige predikant is gekomen, weet ik
niet, maar ik vermoed van in 1892 na
de lange vacature. In het midden van
de vorige eeuw was de kerk ook hier,
Wat ouden van dagen nog wel zeggen,
liberaal", flat de kerk in Appelscha
onder de orthodoxe gemeenten wordt
gerekend, houdt niet in, crat het dorp
nok 'rech'tzinnig' kad genoemd worden.
Daarvoor is het aantal onkerkelijken,
vooral 'in de wijken, te groot. Evangelisatie is hier dan 'ook1dringend eis,

De Doopsgezinde Kerk
Er is in Appelscha ook een Doopsgezinde kerk gewerst, waarschijnlijk
doordat verschillende verveners mennist waren. De 29ste November 1866
werd het bouwen 'van een kerkje aanbesteed en de lOde April van het volgende jaar werd hiervan de eerste
steen gelegd door de oud-burgemeester
van Oost-Stelling'werf, Jhr Mr G. W. F.
Lyclama è Nijeholt.
Lang heeft deze gemeente niet bestaan. Wanneer ze precies is opgeheven,

inscriptie in

de klok

1h iie Eer, Uddes ende die goede
Nicolas Waern is gheSa re Eer
ma ckt in dejsere MCCCCXXXV.
Jôhan van Bomen.
'(Er iS' dus alla reden voor de
Ap'pé1sriiaster om morgen
en overmorgen de goede
Sint, de- patroon van het
dorp, tégedenkel).
iOëet Ik niet, •nti"io 18117 werd in de
t*rMafl'fl Docldgeii'nde' ' kelk' 'beuk'
débatavond g'êliouden tussen Ds Lieftinck en de herèn Van der Zwaag en
Van der Laar, Veel langer dan 30 jaar
kgh deze kerk dUs niet, dienst gedaan
hebben. Zij stond in de tuin van, het
'tegenwoordige pension Bos en Duin".
Het pension zelf zal de p,astorie geweest zijn.

Gere/onru'erde Kerk
- App':'lsclia heeft een der oudste afgéscheiden kerken van Friesland gehad. De 7de Februari van hèt jaar 1836
werd een Gereformeerde gemeente
Jesu Christi onder het Kruis gesticht.
Er waren slechts 16 leden. Ouderling
werd J. L. ' tiesinga en diaken F. J.
Duursnia. Wegens de iwakheid werd
dit 'kerkje voorlopig' een soort dependance van Smilde, waar direct na de
afscheiding te Ulrurn een Vrij grote
Afgescheiden gemeente .ontstond door
het Werk van de' veenarbeider Luitzen
Dijkstra,' een boezemvriend van Ds II.
cle'Coek, die zich later ook te Smulde
vestigde. Deze Luitzen Dijkstra oefende
re' ds véor de afscheiding o.a. te Haulerwijk en kwam 'reeds toen deswege
met de stra (rechter in aanraking, die
hem het schoenmaker, houd je bij de
leest" toevoegde. Itij ging echter door
met zijn evangelisatiewerk onder de
veenarbeiders en ook in Appelscha weren er, die gaarne nar; zijn troostwoorden luisterden.
In de rapporten van: kerkelijke en
wereldlijke autoriteiten van die dagen
wordt gezegd, .dat enerzijds de beweging weinig ie' betekenen heeft, want
dat'het maar eenvoudige en arme mensen zijn en de ,,welgezinden" zich
verre houden: van de dweperij, maar
anderzijds toont de Friese gouverneur
zich ongerust over de voortgang van de
kerkelijke beroering, hoe de grietman
van Oost-Stellingwerf die ook tracht
tegen te gaan. Opmerkelijk is, hoe in
al die rapporten steeds met grote minachting over de armen wordt gesproken. In een kerkelijke statistiek van
het Synodaal bestuur van 1 April 1836
wordt gezegd, dat er maar vijf afgescheidenen in Appelscha waren, maar
de, half vergane notulen van de Af'gescheiden kerk vermelden er 16. Op
- de eerste kerkeraadsvergadering, gecombineerd met die van Smilde, werd
besloten,' dat Luitzen Dijkstra eens in
de 17 weken een oefening zou houden.
Later gingen Appelscha'sters zelf voor
hij de samenkomsten, o.a, de ouderling
Tiesioga. De 16e November bediende
Ds de Cock voor d& eerste maal het
nachtmaal en het is misschien Wel eens
aardig voor de nakomelingen om de
namen van hen, die aanzaten, over te
nemen, liet waren: Jan Lamberts Tiesinga, Foppe Jans Duursma, Marten
Jans van Buiten, . Wietze Lefferts cie
Jong, Wiehe Gerrits Hoogeveen, Joh.
Watzes Kalfsbeek of Kalsbeek, Hendrik
Renzes de Groot, Klaas Rommerts Booy,
B. J. Hoogeveen, Hendrik L. Hoogeveen, Jan lelkes Sloep en de vrouwen
Antje Klazes Dorpsrechter,, Geertje
Teunis Sehuttemaker, Elske Plers de
Jong, G. R. de Jong en Hinkje Watzes
Kalfsbeek of.Kalsbeek.
Luitzen Dijkstra van Smilde is al heel
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spoedig' na de Afscheiding predikant
geworden op art. 8. Hij heeft tot 1871
de kerk van Steenwijk gediend. In Apseha is Drents, want de kerk ressorzoeken ½n een eigen herder en leraar.
En behalve een dominee wenste men
ook een kerk. Tot nu toe vergaderde
men in huis of schuil,'. In 1841 werden
beide wensen vervuld. In dat jaar ni.
deed J, L. Tiesinga, tot nu toe ouderling, zijn intree als predikant. En in
hetzelfde jaar legde hij volgens een
gedenksteen in de tegenwoordige kerk
de eerste steen van een kerk, die in
1856 werd verbouwd en vergroot:
De eerste steen gelegd door Ds.
J. Tiesit-iga 1841 en bij herbouw
dopr J G. Wzn. van Ds G. Wissink 1856.
Laus Deo, Eben Haezer.
Dit kerkgebouw is nog steeds in gebruik, maar het wordt hoog 'tijd, dat
er een nieuw komt. Oud en vooral in de
vacantietijd veel le klein! Maar 'het
leed zal spoedig geleden zijn, want het
volgende jaar zal er een nieuwe kerk
worden gebouwd. De gemeente telt
geen 18 leden incer, maar er zijn thans
ongeveer 560 zielen aan de zorgen van
Ds Oppedijk toevertrouwd.
Ijs Tiesinga diende de gemeente van
1841---1846. Zijn' opvolgers . waren:
H. J. van Goor (die slechts zes maanden hier dominee was), It L. van der
Scheer, G. Wissink, tijdens wiens
ambtsperiode de kerk werd verbouwd,
en die de gemeente van 1855-1888
diende, D. Vrieling, 6. £ Hekkert, de
oefenaar P Koster, die van 1899-1912
de zorg had en die de stoot gaf tot de
stichting van de Christelijke school,
3, Waterink (de tcgenwooidige hoogleraar). A. Schpafsnia, H. Ploeger,.
'C. M, v. d. Lee,- D. Vreugdenhil, S. van
Popta, J. Ceuzebrock en L. Touwen.
De laatste is sedert 1952 geestelijk verzorger van de patienten van Beatrixoord tezamen niet Ds J. W. Fase, Hervornid predikant, hij vele radioluisteraars wel bekend. Gereformeerd Appelscha is Drente, want de kerk ressorteErt onder de classis Assen evenals de
dochterkerk van Oosteru'olde. Dit zal
'wel niet alleen van de ligging komen,
maar ook door de historie, want van
Smilde uit is hier het eerste werk yerricht.

Schoten
In het begin van de lOde eeuw was
het onderwijs te Appelscha nog zeer
primitief. Alleen in de winter werd aan
de weinige kinderen wat onderricht
verstrekt. Door de vervening nam het
aantal kinderen sterk toe en in 1831,
drie jaar nadat deze vervening was
begonnen, moest reeds een nieuwe
school worden gebouwd. In 1871 gingen
er 398 kinderen op de openbare school
(scholen). Thans zijn er-drie openbare
scholen, nl. een te Beneden-Appelscha,
een te Boven-Appelscha en een te Ravanswoud, terwijl er een vierde gebouwd zal worden Uit de vorige eeuw
wordt als 'een bekwame en geliefde
meester geroemd A. de Jong, die van
1803-1885 dekinderen onderwees.
In 1892 werden de eerste pogingen
gedaan, om een Christelijke school te
stichten. Op de eerste vergadering. die
29 April van dat jaar werd gehouden.
Waren aanwezig: W. Hoogeveen. M.
Elzenga, Mindert Elzenga, S. Baron,
H. H Stoker, Ds Lelyveld, J. Jansma,
Stijkei, R. de Vries. F. Gorter; F. ten
Hoor, D. Honian, G. Hoogeveen, K.
Dragstra, Pl de Kroon. H. Tigelaar,
C. Eleveld, A. Reinders, G. Pl. Stoker,
Pl, L. Oosterloo. M. Boukema, A. Tiesinga en Ds Vriehing. Vele Appelschaster kinderen zullen in deze namen die
van hun .grootvaders of overgrootvaders herkennen.
De financidn waren echter het zwakke punt. Er werd gecollecteerd en vergaderd. hoewel 'vat het laatste betreft
volgens de notulen vrij sporadisch. In
1906 was er een kapitaal van ruim
(3500, Het werd nu menens. Vooral de
oefenaa,r Koster was zeer actief en
3 Juli 1911 mocht hij dan ook de eerste
sl.een leggen en een toespraak houden.
De heer Gr. Stoker zorgde voor de
grond.
Het eerste hoofd was de heer Chr.
Aten, die van 1911-1924 de leiding had.
Zijn opvolgers waren: '-Sj. van Dijk,
P. Boerema. G. Drenth (1935-1950),
thans te Huizum, terwijj J. D. Koop'
mans sedert laatstgenoemd jaar hoofd
is. Oorspronkelijk zaten er Hervormden

en Gercf,,rmr,erden in de vereniging,
zoals blijkt uit de lijst van namen (beide predikanten), na de opening was de
school feitelijk Gereformeerd, maar tijdens Ds Tnsheek kwam de samenwerking weer lot stand en die is gebleven
tot vandaag de dag. De school is dus
Christelijk Nationaal.
In 1947 werd bovendien een Christelijke kleul,erschool opgericht. Vermeld dient te worden, dat er ook nog
een B.L.O.-sch,,nl is, maar niet in de
gangbare betekenis van het woord.
doch een algemene onderwijsinrichting
voor de patientjes van Beatrix-oord.

De oorlogstijd
In de jaren 1940-1945 was Appelscha ccii ideaal oord voor onderduikers.
Er is hier dan ook heel veel werk verzet. Verraders waren er echter ook,
helaas, en Appelsr:ha heeft ook zijn monument voor de gevallenen. In de tijd
van de Meistaking 1943 werden de bewoners Kievit, Bruinsma en De Boer
door de overweldigers neergeschoten
en twee verzetstieden vonden in 1944
de dood: de boswachter Marinus van
Ernst, die veel voor het L,O.-werk dcccl
en moest onderduiken, Toen hij op 12
Aug. 1944 zijn vrouw opzocht, die jarig
was, werd hij gepakt en huilen zijn
Woning neergeschoten. 'Enkele mranden
eerder was Andries Lok, Hoofd van
de Openbare, school te Ravenswoud, die
ook onder verdenking van illegale actie
stond, hij een Sil hertanne-actie vermoord. (20 Mei 1944),
Liefde tot God, liefde tot de naaste,
liefde tot de jeugd", volgens 'het gedenkhoek van L.O. de drijfveren tot liet
verzet, kenden deze 'twee nok en rieze
liefde werd de oorzaak van het offer.
Aan het eind van deze artikeltjes gekomen, wil ik, nog de heren G. Drentii
te Huizum, A. K. Zwart te Appelscha
en Ds G. Oppedijk eveneens te Appelscha, danken voor verleende hulp en
verstrekte inlichtingen.
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maar die veflwijgt meester, want hij
heeft alleenwoö.rden van waardering
voor de wij.shøid der Compagnons, De
bevolking na natuurlijk snel toe. In
1811 waren,er-,ln.lzeel Appelscha 150 inwoners, in 1832, dus enkele jaren nadat
de vervening; begonnen was, bedroeg
dit aantal 367 in 1840 885 en- in 1848
was het boven de 1000 gestegen, (In
1001 2268 en thaps 3331). De Lyclama's
hadden een g;oot aandeel in de vervening. Zo werd nog voordat men niet
het werk begon, in 1801, 1/60 van de
vaart en 1/60 ûah de 1800 bunder veen
onder Appelscj'ia •en Fochteloo uit de
nalatenschap van Augustinus Lyclarna
â Nijeholt verkocht De Augustinushoeve te Appqlsoha zal naar hem zijn
genoemd.

Ten Oosten van het oude Appelscha,
gelegen op zandgronden, lagen de uitgestrekte venen, vooral op de grens
tussen Friesland en Drente. Eeuwen
hebben die grote venen daar gelegen,
zonder dat ze iets opleverden. Het is
daarom ook te verklaren, dat e:rst in
1733 in deze wildernis de grens tussen
Drente en Friesland werd vastgesteld.
Vandaar ook, dat deze grens vaak zon
keurig t-echt getrokken is, evenals tussen Groningen en Drente in de buurt
van Stadskanaal.
Bij het afgraven der venen bleek, dat
hier vroeger een groot woud moet zijn
geweest. Het kienhout wijst daarop.
Sommige stammen hadden een middelDe «trbeiders
lijn van IVz meter en de reeds eerder
Het
was
hard
en
zwaar
werk in die
aangehaalde mededelingen van de
venen en 4e- misstanden waren vele.
schoolniester vermelden, dat het kienHet leek vaak, 'of deze werkers van
hout veel en heet vuur levert.
God en van toetsen verlaten waren.
In de lAde eeuw, nl, omstreeks 1728,
Van geestelijlçë bearbeiding kwam heel
werd het hoogveen hier en daar in culweinig, al waren er turigravers, die bij
tuur gebracht voorzover men van cuh
hun zware arbeid de troost van het
tutir kun spreken. Men ging de bovenste
Evangelie niet. ontbeerden. Dat zal in
kotst afbranden en verbouwde dan in
het derde artikel nog blijken, maar het
deze laag boekweit. Er werd echter
gros leefde toch in de regel in de duismeermalen over geklaagd, dat wegens
ternis. In het seizoen werd er soms bede drassigheid van de grond de oogst
'hoorlijk verdiend, maar dan kwapien de...
haast niet kon worden binnengehaald.
weken en maande», dat op die verdien
Tegen het einde van de lilde eeuw
ste moest worden geteerd. De . drank
kwamen plannen op, om de venen ook
speelde ook eeh - rote'rol. En dan was
hier af te graven. De Opsterlandse
er de verplichte nering. De contractanCompagniesvaart zou dan worden
doorgetrokken tot de Drentse grens en
zelfs verder, nl, tot de Smilder vaart
Daniël de Bloeq Lyclama â Nijeholt
De J.aweyspaal
kreeg daartoe van het Provinciaal Bestuur concessie en we zullen hem moeo Juni 1878, Di Laweyspaal te
tea beschouwen als een van de leiders
Appelscha, die met rijn korf zevan de Compagnons, een groep verveden
meer dan 50 jaar boven de
ners, die een soort maatschappij vormomgeving uitstak en aan de Veen.
den. Het plan van 1777, dat in 1781 werd
werkers mededeelde, wanneer het
goedgekeurd, is echter om de een of
,,trotj-uur" (sehituur?) in de
andere reden niet doorgegaan. De Franmiddag dââr was, is omvergeliaald
e ujd zal wel nice de oorzaak van deze
en onder de verveners voor 528.verti'agi,ig geweest zijn. Na de Napoverkocht. De0 verkoop is een afleoritiselic tijd werd de zaak echter opnieuw aangepakt en Ze .Wer&Ø Juni
1877 door de Comiagizons .aanhastea&.,,
achaster venen.
In 1828 was de zaak gereed (de wijken moesten natuurlijk ook worden gegraven) en in dat jaar begon de ver.
veiling. Het doorgraven naar Smilde
had echter niet plaats. Wel werd ook
van de Drentse Hoofdvaart uit een kanaal gegraven via Veenhuizen naar de
Friese grens maar toen de gravers elkaar tot op 15 roeden waren genaderd,
werd de graverij stop gezet. Pc verbinding tussen Friesland en Drente kwam
niet tot stand. De Drenten waren er
op tegen, omdat ze de afvoer van turf
langs de Drentse -Hooidvaart via Meppel wilden handhaven vanwege de tollen. Zij vreesden, dat de route van de
schepen naar het Westen voortaan door
Friesland zou lopen, De Compagnons
voelden er ook niet voor, want de turf
van Smilde, hoewel van dezelfde kwaliteit als die van Appelscha, was goedkoper. Wanneer de verbinding tot stand
kwam, zouden de Friezen daarvan kunnen profiteren en de Compagnons-zouden dan ook hun prijzen moeten verlagen. Er was dus een ijzeren gordijn
tussen Drente en Friesland, want ook
de verbinding te land was slecht en
verwaarloosd. In 1844 werd deze weg
de slechtste van heel Friesland genoemd en het onderhoud, dat geschieden moest door de provincie Drente,
de Compagnons en enkele particulieren,
was beneden alle peil. Nog in 1869 werd
de vraag gesteld: wanneer zuilen de bevoegde autoriteiten besluiten tot de
wegruiming van de dam hij Appelscha,
tot welks opruiming 31 Maart 1780
reeds was gecontracteerd. Maar het
werd 1893 eer men per schip van Appelscha naar Smilde kon varen. Volgens Wumkes wijdde H. L. de Jong in
't Mcci' een vers aan de verbinding, die
nu eindelijk tot stand gekomen was.

Een nieuw dorp
Door de vervening ontstond een heel
nieuw dorp langs de Vart en langs de
wijken. De bewoners kwamen, zoals in
het eerste artikel reeds gezegd werd,
vooral uit Opsterland, Schoterland, Haskerland en zelfs uit West-Stellingwerf.
Om te voorkomen, dat er hutten en
krotten langs de vaart zouden worden
gebouwd, bepaalden de compagnons, dat
er in een bepaalde strook langs het kanaal slechts huizen mochten worden
gebouwd van steen met een minimum
bouwsom van £300.
De meester van 1844 zag van
de Bpschberg af dan ook allemaal
nieuwe huizen met rode muren en vaak
pannen daken en hij vertelt, dat er in
6 jaar maar even 63 van die woningen
zijn gebouwd. Diep in de venen zullen
ook echter wel krotten zijn gebouwd,
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de venen door een korf, die aTin een
-:paal Werd' - gehesen, . Die kort werd
.laweys genoemd- en 'er was cpn.' soort
.vereniging van verveners, die het werk regelde-en die er een- laweystonds op
na hield. De jaarlijkse .. -afrekening
heette het laweysbier. De verveners
vormden tilt' een deel van de winsten
een reservekas die bedoeld - was voor,
sociale doeleinden) in dit geval voor de
armen van Appelscha. Het geld -werd
V90r een deel belegd lnde.bebossln.g..
om Appelscha, zodat de naam van het:
reservebos nu wel duidelijk zal zijn. De,,
opbrengst komt thans de dienst VOOr
maatschappelijke zorg,4n 4teel, de ge'
ni*ente ten goed.,

de verveners nu onderling geen
verbintenis meet hebben en aan
geen reglementaire bepalingen iii
zake de arbeid in de veenderij gei
bonden zijn.
De Laweysverenlging werd echter
niet opgeheven want uit 1880 vin
den we de volgende aantekening:

- den de -vervenen nog wel de niet afga- graven -gedeelten -voor de verbouw van -dit gewas en wel voor eg$i deel der
brengst. Zo vond ik, dat ia 1851- de OP . j
brengat van de- boekweit t 13000 be..•-.
droeg waarvan de eigenaars der Veen. 1.
gronden 1/4 deel kregen, jst-1894, toen::-,
de opbrengst zeer -geroemd
dit aandeel tot 1/6 gedtald,
Het Bestuur der LaweysveiDe afgegraven gronden werden In
eniging vergadert in het Comcultuur gebracht. Op school leerdch wi
pagnonsbotel te Appelscha en
allemaal al, dat de dalgronden vooral.
besluit brandwachten in de
-gebruikt werden voor de verbouw, van;,
veenderijen aan te stellen en
fabrieksaardappelen. Dit is ook in AP- de veenarbeiders te gelasten pelsehagebeurd en het -heeft nog wel om voor 12 uur 's middags hun
plaats, maar pootaarda-PIJelen zijn in
koffievuur te doven met het
onze tijd meer ,,in de mod' en leveoog op brand,
oog
meer op, wat geld' betreft, Ook de
bebossing is van -betekenins. Zo werd
(Stads- en Dorpskroniek).
omstreeks 1880 -naar de plannen van F v, d. Bosch een 200 ha bo uw- en bos- ten waren verplicht om al hun benyinden aangelegd. Ook- de bebossin
van de duinen nam toe en de resultate
digdheden te kopen in de winkelworden thans geboekt. In de zagerijen,
-herberg van de veenbaas-winkelier.
zo werd mij -verteld, worden jaarlijks
Een arbeider, die het waagde een stukje
speelgoed voor een van zijn kinderen
voor een f 100.000 aan hout verwerkt.
te Assen te -kopen, maakte kans, dat hij
Overige industrie is er vrijwel niet in
Appelsoha ook al zou dit wel wenselijk
zijn broodwinning verloor. De -heer
Drenth vertelde in zijn radiocauserie,
zijn geweest, want door het 'ophouden
dak oude mensen nog weten te vertelvan - de vervening kwam er een overlen, dat het voorkwam, dat men a1
schot aan arbeiders, voor wie dikwijls
geen emplooi was, zodat de D.U.W. er
men naar de kerk wilde, eerst pen paar
steeds veel ,,klanten" heeft gehad.
centen moest lenen bij de veenbaas, die
Het verkeer is verbeterd. Zoals we
deze dan in de zomer weer van -het loon
reeds zagen, werd het ijzeren gordijn
afhield. Geen wonder, dat hier het socialisme en anarchisme -ingang vonden
tussen Friesland.en Drente weggeschoen Domela Nieuwenhuis als een heiland
ven. De wegen zijn verhard en verbreed. In 1829 werd een beurtvaart op
werd vereerd.
De heer v. d. Vlugt te Drachten verGorredijk geopend en bijna 100 jaar
telde me eens in Indië, dat er in ZO.'
later, in 1015, kwam de tram door het
dorp rijden. Voor goederenvervoer doet
Friesland mensen waren, die tientallen
ja-ren een vuil kopje op de schoorsteendit vehikel nog dienst, maar het passamantel hadden staan. Daar had Domela
giersvervoer heeft nu -plaats met de
uit gedronken! Het werd als een reliquie
autobus en Appelscha heeft goede verbindingen o.a. met Leeuwarden, Grovereerd en mocht niet worden afgewassen.
ningen, Heerenveen en Assen.
Oproeren zijn er tengevolge van de
Over het Beatrixooi'4 schreef ik reeds
herberg -kwam al ter
honger èn van de revolutionaire rede'en ook de
voeringen meer dan eens geweest. Zo
sprake, terwijl voot de ootspoorde
werd in 1888 in de huizen van twee
jeugd een kamp is gesticht bij het oude
veenbazen alles kort en klein geslagen
Aeckinga.
en moest een detachement rijkspolitie,
Een volgende keer nog- iets over kerk
versterkt door infanterie uit Leeuwarden,
en school.
de orde te herstellen. De arbeiders kregen
toen hun zin: voor een dagwerk turf
•Verbetering. In het vorig nummer
staat dat op de grafstenen uit de vorige
zou een gulden meer worden betaald,
week,. staat: de overledene is geboien,
terwijl de gedwongen winkelnering een
te ICnijpe enz. Dit moest zijn: Op -de
gevoelige -knak kreeg: In 1890 was er
echter al weer oproer, terwijl in 1883
grafstenen uit - de vorige eeuw staat:
-een hongeroptocht leidde tot nieuwe on-geboren te Knijpe, enz.
geregeldheden. Een paar arbeiders
Behalve Drachten en Kalium heeft
drongen door in de woning van de-armook 't dorp Heerenveen twee . .Gref.
meester Rozema en dwongen hem onpredikanten
der ocureiiti uu,usen vuu5 t,,',',»A ,,f
De drie schuldigen werden later gearresteerd en in Leeuwarden kwamen ze voor de rechtbank. Troelstra verdedigde twee hunner, maar kreeg zelf ook
procçs-verbaal, omdat hij had geschreven, dat- de drie arbeiders door geweldenaren waren weggevoerd. Het vonnis
voor de drie luidde 15 maanden en dil
leidde opnieuw tot grote protest-acties.
Zo schrèef Dr Vitus Bruinsma aan de
Koningin-Regentes over de. ,,onmenselijkell vonnissen van de Friese rechtbanken. Stakingen en boycot-acties waren ook bekende strijdmiddelen.
De açhdtt,ijtten wer;lexiaapgeeygn W
L-,-,.,..
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