CollectieIG.P. Mulder.
Map 69.

Brieven;

P.Rooks
Marktweg 56
Heerenveen

Heerenveen,2-I0768

Geachte heer Mulder,
Naar aanleiding van uw oproep in ,,De Nieuwe Ooststellingwerver d.d.26 september bericht ik u dat ik geïnteresseerd
ben in uw onderzoek naar oude perceelsnamen in en om Appelscha,.
Enkele jaren geleden heb ik over Appelscha een scriptie gemaakt.
Bij de heer L.Gorter aan de Aekingeweg ontdekte ik toen een oud: verkoopboekje uit 1911. Hierin kwamen nogal wat oude namen voor.
Ik schreef het volgende over;
Verkooping van onroerende goegeren onder Appelscha,Oosterwolde en
Diever. dinsdag 31 januari in het locaal,,Diligentia" te Appelapha.
Voor de erfgenamen van den Heer Mr. J.Baron van Pallandt. III percelen.
En daarop volgen een hele serie namen. Ik zou u daarom aanraden contact
op te nemen met de heer Gorter.Enkeie heb ik overgenomen.
Riemsloot,Kruis,tCerkeweg,T?ultingerveld,r.Craanhorn, :-)lichtenbroek,
Tweemad,Waimad,Eet grote mad, Drievarrel, Paardekop, Proodhoek:',Da gieren,
enz. De meeste percelen hierboven genoemd liggen op de Maden.
Hopende dat u hier iets aan tilt hebben teken ik met vriendelijke
groet,
141
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An de kontaktpersonen van et projekt
"Stellingwarfs Woordeboek"

Grunningen, 6 juni.c)

Beste Meensken,
Et is al weer een weke of wat leden da'k bi'j jim langes kwam om te
vraogen aj'm mit helpen wollen an et "Stellingwarfs Woordeboek
De meersten van jim hebben intied al groepies bi'j mekeer. Dat we
kun uut aende
Jim vienen de kaorties veur jim eerste bi'jienkomst hierbi'j in. In de
maonden juli en augustus wodt jizn mar ien keer een pakkien toestuurd,
om de vekaansie.
Nao de zommer wodden jim allegeer een keer uutneudigd om bi'j mekeer te
kommen. Dus da kontaktpersonen en de ere helpers.
Dan kommen Perf.dr.H.Entjes en dr.G.R.Icocks van et Nedersaksisch Instituut
ok, om mit de hiele groep te praoten over de muuilikheden die jim
had hebben bi'j et invullen van de kaorties.
De eerste keren dat jim invullen, kuj'm dus nog een betien beschouwen as
proefdri'jen.
Om jim problemen zo klein meugelik te holen, geef ik hier nog een stokmennig
anwiezings, ok al omdat verscheiden van jim graeg wat van de schriefwieze
weten wollen.
Eerst nog een peer algemiene dingen:
•As de iene et es eers zegt, of een eer woord het of een ere uutdrokking,
wodt dat ok opschreven. Misschien bruukt iene wel een woord of uutdrokking,
die een eer nooit zeggen zol of misschien wel nooit heurd het. T6ch
opschrieven, mâr: d'r even bi'j zetten, wie van de groep et zee 1
•'t Is vaeke hiel goed om ok even een zinnegien te maeken mit et woord
d'r in, om zien te laoten hoe dat woord bruukt wodden kan.
•Et kan veur oons, Stellingwarvers, best wezen, dat we zoe'n Drents woord,
hielemaol uut Slien, niet kennen. Dan zetten we d'r daele, wat wi'j in zoe'n
geval bruken zollen. En af d'r hielemaole niks veur in 't plak zetten kunnen:
"kennen we niet".
•De kaorties kuj' weeromine sturen in de bi'jsleuten enveloppe.
•Wanneer aj'm bi'j mekeer kommen, kuj'm zels regelen.
•Now en dan za'k zels bi'j jim bi'jienkomsten wezen, mar dat kan vanzels
niet altied.
We sluten hiervan twie exemplaoren in: misschien is d'r nog iene van de
groep, die dit ok graeg es lezen wil.
.HIEL BELANGRIEK: op ieder kaortien invullen de ofkotting van de naeme van et
plak van jow groep. Veur jow is dat:
Hoe zullen we et Stellingwarfs schrieven ?
Et gaot in dit geval niet om oonze "officiale" Bergveld-schriefwieze die in de
kraanten en in boeken bruukt wodt, mar om een schriefwieze die zien lat, hoej'
et woord percies zeggen. Hoe dat kan, ziej' hieronder. Aj' d'r hier of da6r
niet goed mit wodden kunnen, schrief dan mar, zoaj zels daenken, dat et dudelik
is. As wi'j mar weten, wat d'r bedoeld wodt. As wi'j nar weten, hoe et zegd
Ij
wodt
a
aa
ae
ao
au
e
ee
ei

- katte, latte
- haand, fietsbanen
- waeter,glaezen,daenken
- aovend, slaopen, kaorte
- blauw (sommigen:blaauw)
- pette
- scheel,meenske,meerste,eten,leren.
- eier,sleie
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eu - neute,treuren,keunst
g - goed,gat,mannegien,maegien
G - Grauw,Gewoon,broGGe. Zie hieronder.
eh - op dezelde plakken waor af die in 't Nederlaans ok doen:
waachten, lachen.
i
- pitte,stille.
ie - riek,btEr,ltgen.
i'j - sni'.j, li'jte,ni'js
6 - v6dde, klökkerd
6 - hôkke, kl6kke
00 - groot,bore,gewoon,sloot
oe - hoe,ne,stl,zgen.
ou - fout, touw:
0W - now,jow,ho*
6 - een klaank: tussen o en u. Niet in alle plakken 1
stbtten (= storten); dBrp; de klokke 16dt.
u - hutte,puttè
uu - huus,lUzengrWn,bUnen.
uui - bluuien (komt meer in 't Oosten veur)
uj - blujjen (meer in de midden) ; kuj' , zuj'
ui - bluien (meer in 't Westen).
Buil,kuilbülte.
s,z - zie hieronder.
Willen jim nog even om de volgende dingen daenken ?
•De z an 't begin van woorden wodt bi'j oons haost altied as een s uutspreuken.
Willen jim d'r even omme daenken, dat, as jim een z zeggen, jim die opschrieven,
en eers een
•Bi'j mekaander trekken van de woorden kuj' z6 doen: aj' - daj' - zoj' ;
moej'm - kuj'm ; mit "ik" d'r an: a'k - wo'k.
Mit "jim" d'r an
an 't begin van 't woord is een eigenaarig geval. Bi'jveurbild in et
•sk
woord "skaop". De meersten zullen skaop ok mit een k zeggen. Mar aanderen zeggen
misschien van schaop. Willen jim dat soort, woorden goed in de gaten holen en,
allienig sch noteren as jim dat zeggen ?
In sommige plakken zeggen ze gien sni'j,li'jte_enz. mar: snei,leite
Daenken jim d'r even omme tuit noteren ?
In dit zinnegien:
"Zokke sokken wil ik niet an hebben"
klinkt de eerste .a aanders as de twiede. Dat moe'n we dus goed angeven:"s6kke
sôkken"
Hiel belangriek is ditte:
As de 0e, ie, of uu - klaank laank is, even een strepien d'r boven.
Vb.: "een lief maegien", mar: "k Hebbe piene in 't lief".
schostien".
"Naor huus toe", mar: "R6t in de
"Een huus", mat: "Et laand is gruun"
Grauw. Sommige meensken zeggen een hadde G an 't begin van et woord, zoas
b.v. de Engelsn "goal" zeggen. De Friezen zeggen die hadde C ok an 't begin
van woorden. Sommige Stellingwarvers ok. Soms ok midden in et woord: rogge,brogge.
Dat kuj' angevèn deur een heufdletter te bruken: G. Dus: roGce,broGGe . Vanzels
allienig, aj' die hadde G daor ok zeggen 1
Veerder, veur alle dudelikheid: nargens heufdletters bruken.
En .... wil Scharpernzeel en omgeving d'r an daenken dat zi'j nogal ofwieken 7
Dus: gien waetr , baene enz. schrieven, mar water,bane : temeensen, die dat
zegt 1

•Daenken jim ok even om de uui-uj-ui ?
De uui komt vaeke in et Oosten veur: bruuien,gruuien,muuite.
Om Berkoop henne vaeke Bi : brujjen,grujjen,mujte.
In 't Westen: bruien,gruien,muite.
Toch komt tij ok wel veur in et Oosten: b.v. in hui
De ui komt in sommige woorden overal veur: b.v. in: "Wat is die vent lui."
Mar schrieven,: wat ze bi'j jim zeggen
•Veural in 't Westen zeggen ze vaeke een ae in woorden as "een paer","vaeren",
enz.; naor 't Oosten op meer ee dus : "een peer", "veren". Al naor gelang
jim dus een ae of ee heuren, schrieven jim die ok
Nit disse riegels moej' d'r haost altied uutkommen kunnen, om et secuur an te
geven. Nar nog as: kuj' d'r niet hielemaole wies uut wodden, dan perbeer ie
op eigen meniere zo dudelik meugelik te wezen
Alvast hiel habtelik daank veur alle muuite an now toe.
Succes mit de biJ'jienkomsten, en ok een protte plezier toeweenskt mit dit
l speulen t mit opnze tael.
As d'r nog muuilikheden binnen: jim kun mi'j op een besten in et weekaende
berieken: Boverweg ]5a, Ni'jberkoop, till.(05163) 371.
Henk Bloemhoff

t.
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Achte Heer Mulder,
Hierbiij insleuten vienen jow de woordeboekkaorties veur de maanden juli
en augustus, zoas die ok naor 25 ere dörpen gaon.ollen jow et es perberen
willen ? De "blauwe kladde" is niet veur de belastingen bestemd, mar
veur mien onderzuuk t Ik kan dan bi'jgl2eks bi'j een bepaold uutzonderlik
geval (misschien !) naogaon, waar ien eb aander weg komt. De kaorties
gaon maondeliks, mar in de zommer doen we ien keer een lcombinaosie juli-augustus, om de vekaansie. Mochten jow zin hebben om d'r mit deur te gaon,
dan kuwwe jow in september, krek as de woordeboekgroepen in de dörpen,
weer kaorties sturen.
As jow •et afschrift van de brief an Perf. Heeroma vienen, sturen jow die
dan (evt. een kopy d'r van) ? .Jow zollen mi'j d'r een groot plezier mit
doen.
Veerder nog ditte: uut naeme van oonze sikretaris exougs veur et
feit dat jow brief nog niet in de stuurgroep an de odder west het; de fout
ligt bi'j de sikretaris, die (toevallig) ok twie bi'jienkomsten niet
mitmaekt haide. Hi'j hadde de brief nog in de mappe. len en aander vaalt
niet goed te praoten, en ik zal dat dan ok niet rberen te doen.
Jow brief (en ere reakties op et rappot die nao oonze veurige bi'jienkomst
binnen kwamrnen) zal in de verg. van 12 aug. bëpraot wodden. As d'r anleiding
veur is, kommen we d'r op weeromme.
Ik heurde van oonze sikretaris (Iijholt) dat jow een uutvoerige liste
geven hebben van jow wark; et liekt oons, veuruutlopend op de verg., belangriek
dat- dit - wark op oorrs--bascherdari archiefien (Meuiehoevè ,Oosterwoolde)
komt. we hebben al wat deur de Drnd. Blaeden; as jow wat "over" hebben,
daenken jow dan even an oons ? Ik van mien kaante zal perberen hier op
et Nedersaksisch instituut nao te gaon, as d'r nog overdrokken e.a.
binnen. Et boek hebben we vanzels.
As laeste: as jow d'r gien bezwaor tegen hebben, wo'k de liste mit wark
ofdrokken in De Uvend; dan kun bepaolde sneupers et pad naor jow wark vienen.
Ik daenk an et augustusnommer. hebben jow ál bezwaor, dan doen jow bi'jkotten
even tiedinge ?

Mit liaogachtinge,
Mit vrundelike groet
(en plezierige zommer-vekaansie ?-daegen
toeweenskt) \•,\
Visserstr. 19 A
Grunningen
tili.(050) 12o154
b.g.g. Ni'jberkoop: (05163) 371

(Henk Bloemhoff)
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Au do 1;ontatct personen van et
5t eil ir- : war.?s \ oorde b oektt
pro oKt
Grunnitigen, 23 juni `77
Beste Me ei,sic en,
El is al weer zornuer, ba dit betekent, dat we al weer twie jaar
doende binnen mit oons woordc-hoek
Een moment , om even bi' j Stille te s taon, Een ne!nent ok, om ieder iene
te bedaanken your alle insoannins Jim be:çriepon, cia' Ic et ornuieraek
wardero , dat j jm zo deurzet hebben.
Tic hope, dal 'in ruit lieke venlo plezier as an now toe, d'r rait
deur Tkfl willen. nao ce voiceeusie .
Een peer d6rpen. bin 'k nog niet bi' j langes west op mien "ronde";
dat zal zo gauw as 't kan gebeuren.
Veerder gaat et in juli en augustus weer krek as de veurige keer:
veur disse maanden kriegen j im mar ien keer de kaorties.
Die kun clan tegen 't iaest van augustus/begin september weer onstuurd
wodden.
Pas begin september krielen jim weer ni' je kaorties.

Een plezierige vekaansie toeweenskt,

Hit vrundelike groet,

(Henk Bloemhoff)
Boverweg 15a
Ni' jberkoop
Visserstr. 19 a
Grunti i nn
till.(35oY 120154

10 oktober 1979

Acht. beer Bloemhoff,
Ik weet niet of ik misschien mica daait si te. vekeorde
jaw' vrouw zezen kmnen - »er in elk gon3s mies daank
veur d mersokels vlcgge toesturing van die extra nuzauere van de Otend$
Laat: S'j d'r dan votexadaolik oor as nitraprestaosi, et b4gge4e stokkien
your g ven,Bekiek et oor ee.Et leek mi'j zo wel goed toe,as eet soort. "poetical
justic 't your Dr0ostewiek,en toegelieke as een aanw.oning om ok Is wat voerder
te ide en as dat alterb.labberdate atik van W.de Jcng.Daot r*et Ik *t toch nog es
over ii bbent
JSnor Is et,dat da beide kaarten waar as ik et over heb is dit stokkien niet
te pub tent binne. Ik heb t 'r zit hiel spesiaale toesteimnfag fotØ-koptet van ..
kregen die ik op deurzichtig papier naotekcnd heb Jar ik heb opzettfllk niet
vertel ceider IOIk flEr ze in dat archief zitten-Last de liefhebbers Ok oor es
zelf w• t c*uukent
Ik bis now au 't schrieven viSt een studie over de boerderij "net Ee*een" jx
Appels heten dat wed nogal een lang verhaol,dat ik weet niet waar as ik dat
kwiet as &tra~ as St klaar is,flc gelouve da'k St eerst tsr es bij ibeling
ii zal.
Ik ok nog een peer kanttekoiuings bij eet artiekel olat Stelingwerfse
~Ju et loste tamme van 1978 van Driem.Bldn,van isa PbflcSne de
se "Xljeholtpad9(nms dat am Z6?) ,die - dat het Ebeling mij iverklapt,now
oeitoft hiet.Gelnkfr4e niet schreven in ie bekerde scharpe tben,en daarom
ik,dat ik et wel as de Ovend anbieden kan.Dat volgt dan wel ever ooit dag
of wat4
Nov eerst »er weer, tot kiekal

- et aol ok best es

Wat je brief betreft even het volgende.
Een exemplaar van De Ovend met het artikel over Wiltinge heb ik nog niet ontvangen.
Je schema met het parenteel van Antien Wilts en Binne Rinses komt overeen met mijn
gegevens, maar dat zijn er nog slechts weinig, gevonden in het kerkboek van Drachten.
Dit boek heb ik nog maar voor een klein deel bestudeerd, zodat het niet uitgesloten is,
dat ik binnenkort nog eens iets over Radinga vind.
Een beetje vreemd, hoewel niet onmogelijk, vind ik , dat Engbert Michiels en Joukje
Binnes een dochter Joukje hadden (dochter en moeder beide Joukje)
Deze dochter Joukje was dus getrouwd met Michiel Radinga 7
Engbert Michiels zou dan een schoonzoon Michiel hebben, hetgeen i.v.m. de naam Michiel,
toch niet zo algemeen, een cotncidentie is, die mij aan het twijfelen brengtY
lees ik je schema wel goed?
Wat de naam Radinga betreft houd ik het er voorlopig op, dat Radinga en Meetsma synoniem
zijn en dat e,o.a. Meetsma om wat voor reden dan ook (misschien snobisme) er maar
Radinga van gemaakt heeft.
Overigens ben ik. er vrijwel zeker van, dat de oplossing &z m.b.v. de rechterlijke
archieven (weesboeken, proclamatieboeken e.d..) gevonden kan worden.
Wat mij echter betreft kan dit nog geruime tijd duren, want ik wil liever niet :van de
hak op de tak springen en te veel onderwerpen tegelijk op de ,, primmen,, nemen.
Ik vrees n.l., dat ik dan door de bomen het bos niet meer zie.
Verder heb ik nog een paar copien voor je.
O.S.W.-A6;, 6-10-1658. Betreffende Binne Rintses
1
4 stuks
,,,6-9- 1659. Iets over Hendriks Wiltinga
1
40 ct.
- G7, mei 1661. Ondanks het duidelijke handschrift
2
moeilijk te volgen , omdat het 99n lange
dreun zonder interpunctie is, zodat men zich afvraagt wat
waarbij hoort..
In elk geval komen de kinderen van Wilt Hendriks en Harmentie Toenis ter sprake.
Ook wijs ik even op de naam Slichtenbroeck: hetzelfde als Slijckenborgh?

..................
..................
............

Tenslotte nog wat allerlei.
1. 0 03 0 vJ,-A6-9-1-1662. Sprake van Suwart Abeles tot Terwisga.
Het woordje tot schraagt mijn vermoeden, dat Terwisga in vele
gevallen een plaatsaanduiding is en geen onderdeel van een naam.
In mijn vorige brief zinspeelde ik daar ook al op.
2. 0,S.W.-A-6-11-1-1662.De in Oosterwolde nogal eens voorkomende naam Maethuijsen is
m.i 9 verbonden aan de naam Martens.
In deze, voor ons verder onbelangrijke kwestie, is n.l. sprake van o.a.:
Abele, Pieter en Thijs Martens, erfgenamen van hun wijlen vader Marten Alles en ook
van Jan Pieters Maethuijsen en zijn broer Thijs Pieters Maethuijsen.
3, 0.S,W,-A6-19-1-1658. Jacobien Jan Everts weduwe en haar kinderen zeggen de huurder
Saecke Meetsma de huur op van land en huis te Aeckinge.
Dus ook al Meetsma in Appelscha. 'vvjj /
4. 0.S,W.-1-26-6-1604. In het sententiegedeelte vond ik nog:
Marten ter Wijsgha in een geldkwestie contra Batte Roeleffs.,
Op 26-6-1604 nog eens in een andere zaak.
5, 0.S.Woa6-21-$-16O4. Lijkie E. ter Wijsgha in een geldkwestie (voor ons onbelangrijk)
Lijide is ra.i, een broer van de Grietman Johannes.
De 4, in je boekje ontbrekende kinderen zouden daNzijn:
Wobbe, Aaltje, Jelle en Lijkle.
5. betr. Wobbe en Jelle Terwisga.
Ik gaf je al eens door uit Osinga, dat Wobbe en Jelle in 1603 land in Rodehel kochten.
In verband daarmee heb ik eens Floreen 1640 Rodehel geraadpleegd.
Ik vond als eigenaars: Asse Wopkes (van nr.1), Intse, Fedde en Merck Roukes ( van nr.4),
Merk en Asse Sierks (van nr. 6)
Allemaal Terwisga-achtige namen, waarvan speciaal Asse Wopkes de moeite van het
onthouden waard lijkt.
Zo, dit was het weer.
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16 april 1980
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Achte heer Bloentof!,
H&erbij et beloofde stok over W4tinge.ik hope
dat joy et goed genog vienen veur de Qvend,en dat jou Cr een Stellingwazfse vertaoling na macken kunnen.As 30w dat op jow nomen wi1
leu,dan alvast mien harteUke dfl'*.Et stok ken dan .*rsah4#n wit
oons beider naernen d'r onda'.Ik zol now veuz'steflen,44t jow van wiei
tekst eet peer kopieën maekeu laoten en mij dan et o ~ ei weerosiu
sturenIk heb bier gien kopie van, daoronae...
Ilit zien ~k over de Co1npS3o$Z Wit ik ok al
een aend in de goeie riehttig,zraa, et zal nog wei lt14 wat zwietdrap
pels kosten om dat tot eet goed sends te brengaa.flc hEb zit Pbeiing
ofpraot dat ik hem et manuakript toestuurDan bekiekt hij et teur de
Dflemea4eljjkse Bladen,en Ik geleiwe dat hij d'r dan Ok nog wel alt
3w over jnaoten wil Me zien we).
Nog wat een om te besluuten: ik vien et now
wel haast tied om et deftige meneer op te geven,en stel vent dat wij
oons nu now of an zit de teurnivae ntuzmsn.Vanzels ,as: 30w daor niet
ndt accoord gaon,den laaten wij et zo as et nov is,Wat.; docht 30w:
doen Henk?
Hit de beste groetnis
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NtDERSAKSJSCH INSTITUUT
GRONINGEN,

DER RIJKSUNIVERSITEIT, TE GRONINGEN

25 april 1980.

WESTERSINGEt 28-30
TELEFOON 050- 115303

De Heer
G.P. Mulder,
Pr. Frederik Heridriklaan 6,
1411 GA NAABJIIEN.

Beste Mulder,
De heer Vries van het Fries Instituut heeft de omlijnde
tekstgedeelten "vertaald"; zijn notities en de tekst zelf
sluit ik bij. Ingesloten ook de waardevolle foto.
Over het bijbehorend manuscript praat ik maandag net
mijn collega's.
Hartel
(R. A.
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15 mei 1980

Geachte heer Nieuwland
Mijn zeer hartelijke dank voor uw uitvoerige informatie over de }leatsnE-Van der Malen familie .Het stemt me wel tot tevredonheid,dat mijn vermoeden omtrent een relatie
dus toch juist is gebleken.
Alleen Michiel Radinga blijft een raadsel.Wie was hij? Waar kwam hij vands.an?Gehuwd?Kin.
deren?
Ik vond, hen voor het eerst in 17644op de kairt van Rutger Sybesz van het hoogveen vaa
.kppelsohe,als mede-eigenaar van D.B.J&yekiaxia è Nijeholt,maar het bleek al gaue,dat hi
ook al in 1758 voorkwam in het floreenkohier van Âppelsche,en daaruit moet de conclus
zlju,dat Iii) tot de grote groep van nakomelien nu Hendrik Wiltinge hoorde.
Hendrik Wiltinge was Stelling en Dorprechter in Âppeiscbe;overleed in 1637.Hjj was ei4
genaar van 3 boerderijeu,oa. van floreenmuwnq33.Zijn xzoon Wilt Henrilcs had 3 kinderen,44n daarvan was de Matje Wilts die getrouwd was net Binne Bintzes.
In 1785 waren de eigenaars van die nummer 3; de kinderen van Michiel 1bgberts samen
met de erfgenamen van Wilt Binnes en in 1758 Miohiel Radinga en Matje Wilta en in
1768 LRadinga en de 4 Popkes kinderen.
Een en ander leidt tot de conclusie dat Wilt Binnes geen kinderen bad,zodat Antje wi
geb.1684 zijn aandeel erfde.Ten tweede,dat Michiel Engberts geen kinderen had 9 zodat
zijn zuster,getrouwd met Michiel Radinga van hem erfde*
Dit alles ,tenzij........ naar ik durf het nauwelijks uitspreken: tenzij Michiel Radinga
en Michiel gberta een en dezelfde persoon warentli
Alles bij e11a.ar gwnomen komen we dan tot de slotconclusie: de 33broere en gt zuster
Van der Meulen zijn dus heel heel ver in de verte nog nakomelingen van mijn Hendrik
Wiltingel
Uw advies om de heer Z. te Opeinde te raadplegen omtrent Radinga,kan ik helaas niet
opvolgen.Itige jaren geleden heb ik met die heer een zeer onaangename ervaring opgedi
in verband met een familie-onderzoek naar de herkomst van mijn grootmoeder.Dat was
namelijk ook een Zwart,vau dezelfde dtan als deze Z.En al was hij de enige,die alles
vist van Rad.inga,dan zou ik er nog niet over peizen hert nog eens wwer iets te vragen. Raar,misschien,naar zo ben ik nu eenxial.
Nognaals mijn hartelijke dank,en ik hoop dat ik U ook nog eens van dienst kan zijn.
Inmiddels,tot de volgende keet,
haxtelijkw groeten

Hemelvaartsaag 1980

Beste Fber,
Na ons la»tste telefoongesprek heb ik niets meer gehoorden ik ben tegenwoordig
zd bergeetachtig,dat ik zelfs niét meer weet.wat wij afgeî,proken hadden!Daarom
moet je je niet verbaasd afvrageri,waar mijn antwoord b]4jft.11c stuur je hierbij het
resultaat van mijn la tste onderzoekingen - net behulp van de hâer Nieuwland van
het Rijksarchief in Leeuwarden - omt rent Meetsta - Radings.Ik hoop,dat jner wijs
uit kunt worden. Do Engbert Durks is afkomstig uit Oosterwolde ,waar zijn vader
Durk Carates molenaar (en bakker) was op de z.g. Veenemeule. itgbert Duriw werd in
1754 geboren en nam de naam vddieulen In 1812 aa,n.Hij woonde toen in Brachten
Het waige raadsel is nog steeds Radi.nga. Waar kwam die Niechiel vandaan?
al worden opgenomen in
or
QbJfl4at ee ap
Itwerb'n&veflte? Ik zal de redacteur
'Ue"ÖMet
n9n ae
vragen jou een exemplaar toe te sturen.
Of djn werk aan do verveners Iiycldama -De Heeren Compagnons - ooit tot uitgave
komt,is nog twijfelachtig.et zal te lang worden voor de Drienwndelijkse Bladen
ar ik ga rustig door.We zien iel verder als het klaar is.JYiaar dat kan nog wel
eens een tijdje duren..... • Dc schiet nog niet erg op. Zo-it bladzijde of 30 getypt
heb ik nu klar - mar ja4k verander nogal eens wat,en dan begint alles weei
opnieuw.Ektfin,vre zullen zien: het is mooi weer,en we zitten hier rustig In onze
achtertuin- buiten de kolde wind,zodM het bast uit te houden is.Hopelijk blijft
het een beetje goed weer voor de ~teren---- Yh dat brengt me tot het dSM
van mijn brief;
Van ons beiden voor jullie allenmal ,een plezierig Pinksteren
en tot ziensL
je

1 mei 1980
De heer LNakk
Gas tlmisstr. 15
7731 DA Oimnen
heet,

mi

•
In antwoord op Uw brief d$. 28 april iii. moet 13
elen,d.at 11 zich vergist,wanneer U meent dat er ooit een «ei
t bestaan in de zin die wij nu an dat woord geven.Waar 11 c'
de kadastrale gemeente Itkkinga,en die bestond alleen op Ii
om men in 1820-1830 het gebied van Appelsche ingedeeld hee:
nga,zal wel verband honden met het feit,dat voor de Pranse
fdplaats van de gemeente (grietenij) Ooatstellingwerf Nakki
e tijd na de inlijving bij Friesland in 1504 werd Oldeberkoop
woonde de grietman en daar was ook het grietenljgerechtsbof
omstreeks 1646 ging de toenmalige grietman in Jkldngn wa
grechtahof verplaatst natr Makkinga.Na de 1anse tijd is da
plaats gewoorden Oosterwolie. Ea zo kennen we in Appelsche
0 als kadastrale gemeente Oosterwoldeé
apen van )bickinga zult U dan ook tevergeefs zoeken,want da

U tot mijn spijt
~te Na~
ir hebt gelezen
kadaster.
bij de gemeefl
a wasIn de
•
e hoofdplaats
ater - ik meen
n en werd ook
tenslotte de
ok nog een ged

het
hOo;
dee:
Een
heeft nooit
bes
Maa als U mocht denken: ik wil toch wel een andere autoriteit ad.plegen,daia
zou Zich kunnen wenden tot de oud-burgeaeester van Ooststells4gwerf, Mr.G.*i
Bon koe te Qosterwelde.Ik weet zijn adres niet,mear ik ben erv'a$ overtuigd dat
een 0 geadresseerde brief hen wel zal bereiken.Hij is de expert bp wapengebied
met vr. gr.
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Bericht op

uw bri

Onderwerp

fam. Ra!

van 26 april

De heer G. Mulder
Fr. Fred. Hendniklaan 6
Haarden.

e.a.

Leeuwarden, 12 mei 1980
Geachte
Gelukkig
met nog
1. De fam.
de Meet
gedoopt
met zek
van ben
Van der
en Gerr.

Mulder,
ik de aantekeningen betr. Radinga en Van der Meulen
onderzoek zijn dan ook de volgende gegevens bekend:

aangevuld

,n der Meulen zal vermoedelijk niet in familiebetrekking staan met
,'s en Radinga's. Engbert Durks is geboren te Oosterwolde, aldaar
dec. 1754, zoon van Durk Carstes en Jisseltje Simons. Hij trouwde
Sjoukje Johamies en overleed te Z. Drachten 27 jan. 1832. Hij was
bakker, zijn vader was molenaar. Begin 1812 nam Engbert da naam
ulen aan en had toen 4 kinderen: Tjitske, 24; Johannes, 22 Durk,19
15 jaar oud.

2. De Radina's en Meetsmas staan wel met elkaar in familieverband; mei zou kunnen
zeggen d een Radinga in de fam. Meetsma is ingetrouwd.
DegeneajLogie ziet er als volgt iUt:
Generati 1: Binne Rinses tr. Antje Wilts. Uit dit huwelijk twee kin eren:
- Wilt, volgt Ila.
- Joukje, volgt lib.
Ila. Wit Binnes, tr. Tjitske Liebbes; uit dit huwelijk o.a. Binne fl683)
enjAntje Wilts (1684); de laatste tr. 1711 met Fopke Lourensz.JHun kinderen
hehft U in de akte van 1778 gevonden. Tjake zal wel "Foke" moeten zijn.
lIb. Jo- kje Binnes tr. Engbert Michiels (Meetsma); uit dit huwelijk werd een
zobn Michiel Engberts geboren (1693). Joukje Binnes is niet 1 daarna
ovrleden; Engbert Michiels is hertrouwd met ene Korneliske Getbens, uit
weLk huwelijk een dochter Joukje Engberts (Meetsma) werd gebo$n (iii).
De e Joukje is dus geen afstammelinge van Binne Rinses en Antj Wilts;
zit trouwde met Michiel Radinga. De partijen uit de proclamat*e van 1713
ku4xt IJ nu ook wel thuis brengen.
Di- het huwelijk van Michiel Radinga, wiens afkomst ik niet kei, werd
op 12 okt. 1738 te Drachten gedoopt een zoon Engbert Michiels adinga,
blijkbaar enig kind. Hij trouwde met Maria Bruinings en overled kinderlos te Drachten (z) 14 april 1816.
Ik hoop at alles zo duidelijk is geworden, al zou het nog aardiger ijn iets meer
over MioIiel Radinga te weten. Degene die U hierover misschien zou k$nnen inlichten s de heer H. Zwart, Dr. Siebingasingel 119, 9218 PX 0peinde
Met vr. groet,

(p. Nieuwland)
Boterhoek 3, Postbus 97, Leeuwarden - Telefoon 05100-27103
80 76 51 ten name van de comptabele van het Rijksarchief in Friesland

P5.

Bij] nader inzien is er toch verband tussen de Van der Meulens ejLc.
Sjoikje Johannes, de vrouw van Engbert Durks, is een dochter v4i
Johannes Gerrits Planting en Tjitske Popkes; de laatste overieea
Z.D achten 12 sept. 1816, oud 90 jaar, dochter van Popke Loureng en
Ant e Wilts. Zo zijn de kinderen van Engbert Durks van der Meul n
tooi afstammelingen van Binne Rinses en Antje l4ilts.
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24 mei 1980

Gemeente Seere*rie van
Wolvega
Ltd. Beyolk4n
geachte heer,

geschiedenis van de Âelscher hoog.
ît1 ianezs van
1777 ouder ecn groot

141'-ki cnde2.-6eak na r d
in von(1 ik op een al-te van h3t jarr

maren van grorIii in Â;pe1sclia ook de hsiuttekeniuig van ene zet= 30scL2

mede rstnerts zijn z ste ee r&3c2eh jecenctch&arsgszien de naia Bosch niet

M.

rnt in de ±loreezJcohiw'en voat i.pca1sche als eienaar,heb !,k
niet kuahot: bestuderon van enigo z.€;* vr.j1cocpsidentificeren, totdat ik oaü
racten iL het rehiat van de Heerea Ccrnoagions in Leemxazddaarbij ook
contract uit 1330 vond waxin als de ene tartij c.a. worden genlemil
tuida Petnw Boz,1andaiena. rse te \ïolvega,weduwe van wijlen :oharnes PaScheit&a, -Jcatje Wïdners Langedk LiS. van de itM&aa& van 1est]we:f t:onende te Wulvega,als erf:eia:m in het vruchtebrt4k van La nancha van Z&yfl. (wi:ien) huinvrouw Do1icnia Petrus Boe.
tuee vrom/en sijn natuazvlijic zitster. en ik vernoed,dat zij dochters waren
de eerst,cnoexr2e Petrus Bosch.s-tet ging ±fl (jet oodoeid.e contraot oa eigenien in F.TJe1sche in de z..Wi1t gernaadLxi. da,-xom verrzoed ik,dat ook Petrus
z afkotiç was V,-ot Wo1ve''a
.at7,el-~ d.t4 contract is ook een tlweep personen van do ;arcij,die zeker in een
.lierelatie tot de geiioenxon stonden
4 broers,genunz31 Jaa Laaaorts,
Tt Laatens ,3aoob Lwuarts en Roelof LairaTts
i de: laatste was
830 rexis oveleden,kirjdt3rioos).
vraag aan U is nu i Zowit 13 ra5j iniichtingcn auaen verstrekIç oatreut de
agenoee fazUie Bo.;G Bosch. de familie Sche1t1ng1 en tm Yatxpo ? iet
het er iets aan toe doet,nanr het lijkt er wol op dat do familie osoh itoomj
tol jeic was ,ezen Pet-rus en Appollana,wat toch geen ttdidaaeie Stcllwig$

naen varen.

may, deze iraichtinen liefst zo scocdl€ nog4ijk ontvangen oma mijn stuuie te
t aironaen.De door n, ve,sçhald .gdc jzo- er z.1 ik cnnciaoUk ov, ,c..,,n
eer, dooi' U gnoe1e ggiro- of bc11'ckanir€.
U bij voorbaat !2arelijk denkend,
riot hoogacbthig,

14U G&

29 met 1980

Gerotjt he'r T{enrik - ,

!ope1)c iyr± IT nae eea [rede vacantir weer met
L'iso moed a'n Uw arbeid ggar! Ik het. lnr,iddeLm e•'r. paar rcatja ve:»
U otTesaard vocr na Uw
re ver de1fflc tod:; op 15w b':.rc
zouden zijn hLjven 1ig,en .aarom nu de twee vrr;en hc tef ° re tcoe f
mi1isdie ik in &p- e19cha in een pa. :r aJrert teenkwnjt,j$:r die d1r,vc
zcvcr mij bekend,cnbekeaid zijnrz hen de3e gerwens r4c nodil en een
pmnton op te hfmidercn in iz,4i1 werk avor de voc're!;ehiedelds ven de vm.crann in ppeisc e,dt,a ' .1K hoen,over niet ei te 1 ige tijd in ervk
zaJ. vcrscbSjr.an ,en -.a
ik U,als r, daar pr4j2 op stalt1te zijn!r tjd
ga me en ovordrak za]. doen toekomen.
Le aorto vn g bztreft De Ruiter. In vord in eeii akte .tR!1 1e.30 de ria
Coenra:dt :d tnriji't cc, KoenraTd E'rte1d do ïu±tere,«4t ah
vade
p'tta
koezt4s- th)
r Cfl
4.'
0fl' 1
r D J EIC?O
rocr,rnt r toch noemt hij zich lanuci rafr,vonnndo te Âppiiseha.Ir. Lcen
von hecat mon izaidd&.zm voer ij uiterochtdzt barteld ertçtonnde op
Lurde oxe
L10 'a 12,1 de
..' ci' - ro-.-!' :nD.t. ': içri i
tel to,onge cc'e» e n Eer aJ1Jn3rr, r caefna' r ee
klein de,1 van het veer behorende i" cm herderij . fl: zo xwtwri2jk gra
;ovo 1 ac;e:1:% c>u:trebt dce re Fui. on en hvi her!:cmet !eten cn vo, mal
((
vqreoed. ii; ZO' n gcv&i altijd een he1 ne-t ct. bcercnjoivhtr 'rit
&za t
Lj). :weede,
g betreft
een .e.nderc *te v*m 1829 vend i,
onder de v(--Ie mmie.de-e1ax:frren van een hoeve n A ,reinhe te 1V3zfl Helld?2iJ
te
'ito'dr'z: t
uj]. JLerrr ,
e_
s
, n r'rc'n. 'n 'd»tøe Ja -î fr-t 3g
erbo.dr,te &ppe].sgh. Van ?, c-ze lieden in alleen 'zf?;r3 Jans (vc) te
w1pa mi s4e1
i'ep( ,nar de nam 2j5zitter icormk voer zovne, ik heb karnon
vir4en,i11, ÂpTsische niet voor 219 atng!bezite:.' t" 1811 vind ik kon
niet bij ac 4i'&sehers die O'"5 cr 2 nQi'kn 'O7et
. 7'or1ee&1+r.
tqanrover Ei ii reeds b.ebt iwe1ict.iJaar ik voni het een l$ctje al te tOE
vaJdat ock bi. de .donreohters de ce TCtaa '.entlri on 'IerdrLk 'l
vooricwe.e1j , terwi]. bovendIen cie twee ftnctie$ van TDb,p,1h1tem en
vrwel identiek waren vn'oeg'erfl'. daxccu vrmnoed ik,dat
w1 eens nauw
aan e3Jca'r verwant karen ZiJu.oe den oeJc,Grar ook over &'' Bijzitter
rtveel mogelijk infonatie.
J:Lvat narteI:;:k bedonkt&
VriendeFj!: groetend,

(

143.1 GA

21 juni 1980

Beste Faber,

•

•

•
•
•

•

•

.7e ziet dat ook ik een geetje langer heb gewauht met het leantwoorden van jou. briefpook al omdat er geen dringende zaken aan decordE
waren,en ik op het ogenblik een beetje in de misbre zit nat mijn l4roktanSben zo ongeveer gekomen aan het slot,waarin ik een opsomming
wil geven van de rea**ltaten van mijn onderzoek at zo mogelijk enkele conclt
slee trekken,na:t het wil me naar niet gelukkeh een voor $ij bevredigende
vorm van een en ander te vinden. Dc gun mezelf daarom int ~e tijd. door
wat anders aan te pakken en twa weer wat aan mijn tuintje te d.oen.Omdat
het wee niet aanj.okt,vind ik dus nu een geschikt moment oa even een paar
van jouw vragen te beantwoorden.
Eerst nog even een vraag van m1 zou je aan dat schema van
familie Stwvena een paar jaartallen kunnen toevoegeh? Ik stel daar natizul
lijk erg veel belang in in verband net 1Ixnentèen.Zou dat Mnnen?
Zlivhtenbroek - Slljokenborgh. Dat zijn twee heel versobilleS
toponienen.Sliohtenbroek ie (was) de naam voor Un van de. complexen mand.
landen op de Appelschonaden (zie ook De Jong i Pryske fl$aiaamen 4x).
Als curiositeit kan ik je nog wel verklappen,dat ik - tot aan de ruilter
kaveling - eigenaar was van een paar bunder weiland in dat elfde $liohtei
broek! (nicht moet hier wel opgevat worden als ; vlak,eften,zulks in
tegenstelling tot een vlakbij Ugend atkk,dat De Tien Bult&' heette(.
Slijkenburg zul je vinden ergens tussen BSokzijl en x*zlnre.Het lag vroeger
aan de mond van de Linde.Xn mijn jeugd gingen wij daar vaak Vissen toen de
Zuidnzee nog zee was, in het uitwateringskanaal van het gal- waar je
toen nog zo heerlijk net baars kon vangent
Je idee,dat Terwisga in feel gevallen een plaatsaanduiding
Ie en geen deel nu een persoonanasa is niet zo nieuw als Ce meent.flc
heb vroeger al eens uiteengezet,dat Terwiege oorspronkelijk de naam is
van een hoeve 0in-de-etdan1' en dat de fainilte daaraan baar naam ontleen
de. Eet voorzatsel tot voor plaatsnamen was in de 17do ei. .lSde eeuw nor11a71 voor oma tegatwoordige Nederlandse Sj.In het noorden vind je het da
vaak als toe (toe) en ook vaak niet een ander voorzetsel fl.XIc heb eigen
lijk nog nooit een helenaal bevredigende verklaring gevonden voor het feldat is eigail tik
dat voor sommige plaatsnamen altjj$s werd gebruikt
nu nbg zo) en voor andere plaatsen nooit s maar in. Dc kern voor mezelf
niet verder dan dit, voor plaatsnamen die in teite"Te naam van eet hoeve
waren,viM je altjfl ,Vglo hij woont op mdhuisen,op de MIt (was ook oei
hoevenaam)Jflar 68k altijd op de Vogte],op de Sin4lae,op da J• noot
op Appelsohe of op Sneek,daanoor altijd t of tot Tte).
Nou,dat Wqs het dan wel.Ik wil eindigen met nog set .vzaags
In WW A6.19-1..1658 staat Huurder Saeoke Zeetam van land en ni1Âtjn
.kekingejun je mij ook zeggen in welk buis (floresmnmer)t
Verder alen we g~ jouw telefoontje tegemoet om te vertellen
wanneer we je hier mogen verwachten. h dan naar hopei,dat wij dan niet ne
een paar dagen in Appelscha zijnt
Het de bartelljje groeten ook van mijn vrouw

aan jullie beiden

14110k

25 juni 1980

Zeer geachte hoor Nieuwland,
Onder de Akte ven 1777,waarit aan Dani1 de
Booq Iyoklaan k Nijeholt cinsent werd verleend door de eigenaren nu de
zathen1landen,velden,etc. van Appelsche om de epsterlandse Compagnorrnva
door te tsekken naar de Smilde,komt o.a0 ook voor de basdtekedng van ez
Petrus Bosch,die ook tekent als "gelastigde voor mie suite Geeuijzz Bos<
Aangezien deze naam niet voorkomt onder de eigenaren in en der floreeti
hieren,was het mij onmogelijk vast te stellen wie deze Petxtss Bosch wel g
weest kon zi,i.Dat hij geeb Appelscher was ,leek me wel du3ièlijk,en gezien
de voornaam Petrus ,hoorde hij niet in Stelliriawef thuda.,$Ønzjj hij idaschl
booiis 1tholiè was • Toen Ik echter onlangs de van tl ontvibgen Vrijkoopoor
testen van de Compagnons bestndeerde,vond. Ik tot mijn veflassing daarbij
ook een contract,waarin als de ene partij optraden *ufla GeertruSda Pel
Bos,weduwe van wijlen Johannes Roelofs Scheltina,landeSgeflaar wonende
Wolvega, en Jaatje (een nnnsnaam$) Witimers Langedljk.Lid nu de Grietenijraad van Weststellingverf wonende te Wolvega,als ertgsnasi in het vrucht
gebruik van denalatonschap van wijlen zijn lmisvnw APDOII.nia Petrus Bos
en nog een aantal aa3deren,00k kennelijk tot de familie beh*rezden.Deze VS
ren met zijn allen de eigenaars van de gerechte heifte va* het hoogveen S
Appelsohe,de Wijtinge Itad,
Vooral ook door de vaderenasm Petrus van deze twee vrouwen leek het mij
niet onmogelijk dat zij dochters varen van de eeretgetoeSé Petrue Bosch.
Ik richtte daarom een verzoek om inlichtingen astrent ds*Ø daan aan de
gemeentesecretarie van Weststellingwerf,zsar dat Is - 4 noer dan een
zssa4 geleden en ik mocht daarop geen enkele reactie ontvangen • 2k zou ze
nog eens kunnen schrijvst,nar dat lijkt me eet vergeefse seits,Daarom
richt ik mij nu tot U,met hetzelfde verzoek.Het gaat er z4 voornaaelijk om
er achter tekomen wie de gemene Petrus Bosch was en hoe hij aan de eige
dom van 1Wiltingeraad In Appelsche lwam.flc dacht toch,dat hierbij uitgegi
moest worden van die twee vrouwen in Wolvega (de bewuste akte is van 1834
Zoudt t! - of een van Uw medewerkers mij kunnen *elpen? BIJ Voorbaat S
hartelijke dankt
Met vr,gr.
hoogachtend,
Eventuele kosten nattirlijk voor mijn rekening.

R. FABER
LERAAR WISICUI4DE M.O.
RELDER,

12 juli 1980.
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Beste Mulder,
Mijn laatste ,ezoeken aan het archief hebben weinig resultaat gehad, zodat ik wat
dat betreft ie schrijfmachine wel in de koffer had kunnen laten zitten.
Omdat ik echer niet langer wil wachten met de beantwoording van een paar vragen
in je laats4 brief, heb ik hem toch maar te voorschijn gehaald; wat er dan verder
nog is, kan @r dan meteen bij.
Ik heb nog w
xxx.
b.v. een in
(met Jouckje
Met het punt
lingen echte
Zie eventuee
Je veronders
Jouckje zou
twijfels; men
in de proclai
ingebracht.
Waarschijnlijk
halfbroer-ha

van Binne Rinses en Antje Wilts.
je
voorkomen.
1 een paar dingen gevonden, welke niet in kt overzicht xzmc4xu
691 geboren dochter Wiekje uit het eerste huwlijk van Enghbert Michiels
Sinnes dus).
waar alles om draait, n.l. het probleem Radinga, hebben die aanvulniets te maken, zodat ik daar verder maar niet op in zal gaan.
bijgaand kladwerk.
eiling, dat Michiel Radinga wel eens de halfbroer van zijn vrouw
unnen zijn, is wel voor de hand liggend, maar ik heb toch zeer grote
was in die tijd n.l. behoorlijk streng op dit punt en ik denk, dat er
atieperiode toch grote bezwaren tegen zulk een huwlijk zouden zijn
s er wel sprake van een familierelatie, b.v. neef-nicht, maar een
zusterrelatie kan ik nog niet in geloven.

hema van de Stevens-famille.
-A2: 21 12-1624. Egbert Stevens, stelling te Nijeberkoop, wordt op verzoek
van Hinke Stevens en Foppe Lubberts voormomber over Thomas
Stevens nage ten weeskinderen.
Foppe Lubber
als oom van moederszijde en Hinke van vaders zijde.
In 1625 vond k Egbert nog een 3-tal keren als curator/momber.
O.S.W e F14'wee4boek): 16-4-1632. Hermen Egberts voor zijn wijlen vader Egbert Stevens,
in leven stelling te Nijeberkoop, geauthori eerde
voormomber over de wezen van Thomas Stevens en Hille Lubberts, te weten La hert,
Harmen en Lubl4ert; samen met de meerderjarige zoon Jan.
O.S 0W._02(Pro4. boek). In 1621 wordt Thomas Smijt genoemd als naestlandet ij een
verkoop van land te Oldeberkoop.
O.S.W.-11. Het jberoemde stuk; heb je ook.
In 130 wordt Egbert als broer van Harmentien genoemd.
Hinke en Harmentien waren broers en zuster.
Uit e.e.a 0 volt; Egbert,
noRxRR, geboren
voor 1590, want zijn zoon Jan was in
Thomas is
1632 reeds meerderjarig.( ruim gerekend)
Cia dezelfde reden gehuwd voor 1610.(ruim gerekend)
Overleden in 1621, 1622, 1623 of 1624.
e.s.w.-04(rroc .boek): 28-1-1634. Bij een verkoop van land wordt Jan Thomas Smijt
genoemd als naeste bloetverwant van
Harmentien Terwisga.
5
O.S.W.-Ak(Rec4boek) t 4-3-1650. Een geldkwestie tussen Harmentien Terwisga,
Uijlcke Renckes en Jan Thomas Speelman.
29-4-1651, Sprake van Jan Thomas Speelman.
O.S.W.-A6(Receboek); 18-1-1653.Een huuropzegging door Jan Thomas.
25-4-1654.Sprake van wijlen Jan Thomas Smijt.

CLVUJ.eu ians en naar man Jan Seerps, en
Hhltien Jans met haar man Rijckelt Seerps zeggen de
huurder Thomas Jans Smijt de huur op van huis en land te Oldeberkoop.
•

Idem; 17-5-1659. Geert Jans als bestevader; Jan Seerps en Rijckolt Seerps, mannen en
voogden van hun vrouwen, halve susters; Thomas Jans halff broeder;
Doctor Albertus Barels ende Doctor Nicolaes Heloma, aangetrouwde vrienden;
Harmen Egberts, bloetverwant.
Allen gecompareert ten verzoeke van Jacobien Geerts, weduwe van wijlen Jan Thomas,
mr 0 smit, nu getrouwd met Luitien Jans( opm0 van mij, Pa.: volgens O.S.W.-F4 d.d.
16-5-1660, volgt hierna, en ook volgens andere, hier niet vermelde aantekeningen,
is Luitien Jans niet juist en moet vervangen worden door Luitien Pieters), om mombers
te benoemen over haar 4 minderjarige kinderen bij Jan Thomas.
Mombers werden: Geert Jans en Thomas Jans.
O.S.W.-F-4(weesboek), 16-5-1660. Inventaris van goederen, door Jan Thomas, Mr. Smit,
aan zijn vier kinderen, bij Jacobien Geerts in echte
getogen, nagelaten.
Deze kinderen zijn: Lambert Jans, 13 jaar; Antien Jans, 10 jaar; Steven Jans, 9 jaar;
Roelof Jans, 6 jaar.
Aangegeven door de moeder Jacobien Geerts, nu getrouwd met Luitien Pieter, ter presentie van deselve.
Mede present: Geert Jans en Harmen Egberts, t/m de inventaris curatoren over de wezen,
en Thomas Jans Smit, halfbroeder van de wezen.
Sprake van de drie voorkinderen van Jan Thomas( waarvan Thomas er dus é9n is, Pa.)
en van het kind van Harmen.
Verdeling over ::de zeven kinderen en het kind van Harmen van het huis c.a. te Oldeberkoop, waar Jacobien Geerts nu woont.
Opm. van mij, Pa.: Harmen Egberts is natuurlijk de reeds eerder vermelde zoon van
Egbert Stevens, duseen neef van Jan Thomas in kwestie.
Het is mij niet duidelijk, waarom het kind van deze Harmen antc mee
xn delen in de nalatenschap van Jan Thomas.
Kan
Uit wijzinge van de voorkinderen bij inventaris d.d. 27-8-1643 (volgt hierna).
Ook verdeling over alle kinderen van het huis c.a. te Oldeberkoop, waar flZZÏXZAKXU
«wxwwitfl Thomas- Jans woont, -en van het hiernaast gelegen buis c.a. dat bewoond wordt
door Jan Harmens.
Alleen voor de vier jongste wezen is een deel van het land, dat gekocht is van
Jacobien Jan Pieter Hans.
Ook nog sprake van een aantal obligaties.
O.SW 0 -F3(weesboek), 23-8-1643. Inventaris t.h.v. Jan Thomas Smijt te Oldebercoop.
Ontscheijdinge tussen hem en zijn drie kinderen bij
wijlen Jacobijen Berents i.v.m. zijn huwlijk met Jacobijen Geerts.
Ter presentie van Berent Hartmans, bestevader van de kinderen, en van Harmen Berents,
oom van die kinderen.
In de inventaris is sprake van schulden aan o.a.:
Lubbert Thomas, n.l. huis- en landhuur en een verkocht deel in het erf. ( zal dus
wel familie zijn;; ik denk aan een broer van Jan Thomas, omdat de moeder van Jan
immers Hille Lubberts was;Fa.) 2
Ook aan Thomas Jansen ( zijn zoon dus;Fa.) en aan ene Aeve Jansdr.(onbekend;Fa.)
Ook worden nog genoemd:
de oom Claes Berents en de Bijsitter Claes Berents. (uit de ondertekening blijkt, dat
het om twee personen met toevallig dezelfde naam gaat Pa.)
e.e.a. volgt:;
Jan Thomas is geboren vcSSr 1610 (zie bij Thomas Jans: in 1632 reeds meerderjarig.)
Zijn eerste huwlijk (met Jacobijen Berents) vond in elk geval plaats v6&r 1643 , want
er waren op 23-81643 al drie kinderen.
Kinderen uit dit huwlijk: Thomas, Jacobien en Hiltien.
Zijn tweede huwlijk werd gesloten in 1643 t/m 1648, want op 16-5-1660 was de- zoon
Lambert 13 jaar. Hij overleed in 1653 of 1654( zie eerste blad onderaan)
Werd ook genoemd; J.Th. Speelman, een toevoeging, welke ik niet kan verklaren.
Zijn tweede vrouw was Jacobijen Geerts, waarbij de kinderen: Lambert, Antien, Steven
en Roelof.
Had vrij zeker een broer Lubbert en i.v.m. zijn zoon Steven ook een broer met die naam.

O.S.W.-D4(Sententies): 8-5-1725. Sprake van Rinsjen Wijbis, gesterkt met Steven Jans,
haar man.
Floreen Oldeberkoop 1728. Nr. 41: De weduwe en de erfgenamen van Steven Jans.
T.a.v. 5tevenJans volgt;
Geboren in 1650 of 1651. Zie het tweede blad bij F4.
Overleden in 1725 t/m 1728.
Uit hier nietvermelde gegevens blijkt, dat hij twee kinderen had, n.l. de dochters
Hartje, getrouwd met Harten Hendriks, Stelling te Oldebercoop, en
Jacobje, getrouwd met Jelle Hendriks, de zoon van Hendrik Jelles en Wobbigje Wilts.
De voorouders van Thomas Stevens.
In het begin van onze briefwisseling heb je mij eens een briefje met aantekeningen
van A.de Vries uit Dronrijp gestuurd.
Het waren gegevens over Harmentien Stevens , welke ik toen heb overgenomen inde
veronderstelling, dat ik die zelf toch ook wel eens zou vinden.
Het de meesten daadvan is dat ook inderdaad het geval.
Met een paar heb ik echter problemen, omdat hij verkeerde bronnen genoemd heeft.
Het betreft O.S.W. Pl en P2 en deze bestaan niet.
Toevallig bleek Plte moeten zijn F1.
Vervanging van P2 door F2 leverde echter niets op.
Verder was er een aantekening, die door mij iets anders werd gelezen als door de Vries.
Jammer genoeg gaat het om gegevens, die betrekking hebben op het voorgeslacht van
Harmentien.
Harmentien Terwischa voor haar en haar kinderen, mandelich met der kinderen bestemoeder Lutger Cornelis, in het dorp Elsloo.
M.a.w. : de moeder van harmentien was Lutger Cornelis.
Verder zou H. wel eens een Elsloose kunnen zijn.
Niet zeker ben ik van O.S.W.-G-5 (Proci.), 11 en
Sprake van landen door Harmentien Terwischa aangeërfd van de broer van harr:moeders
moeder Jochemaertes,
Contr81e hiervan heb ik voor mijn e.v. bezoek aan het archief op mijn programma;
in mijn volgende brief kom ik er dan nog even op terug.
Harmentien Stevens, weduwe van Eise ter Wijsgha-scheiding van Cornelijs Hansius.
Sprake van Heer Jochems land.
Deze aantekening heb ik nog nergens kunnen vinden.
Zie verder de opmerking bij de voorgaande.
Ik heb nog wel meer gegevens over de smits-familie, maar dat zijn herhalingen of
overlappingen van genoemde, zodat ik maar een keus heb gedaan.
Waarschijnlijk heb ik al meer overhoop gehaald, dan je bedoeling was.
Enfin, haal er maar uit, wat je belangrijk genoeg vindt.
Nog even het volgende;
17e eeuw wemelt het van de naam Smijts in
In het begin van de
Met de regelmaat van een klok worden genoemd: Cornelijs Smijt-Hendrijck Jansen SmiJt[-Termen Smijt-Jan Smijt-Jan Engeles Smijt-Pieter Smijt-Retnmelt Smijt en nog een aantal wat
minder vaak.
Nu zegt dat op zich zelf niet zoveel, want er zullen wel meer smaden geweest zijn.
Andere beroepsnamen komen echter maar sporadisch voor, zodat we m.i. er rekening mee
moeten houden, dat het wel eens om gin familie kan gaan.
Ik vond ook nog lin O.S.W.-D2(Sententies) op 11-7-1652 een Steven Jans uit Doldersum,
maar ik heb deze nog niet kunnen inpassen.

- --

Dan ie vraag betreffende het door Saecke Meetsma gehuurde land en huis in Aeckinge.
In de rechterlijke archieven worden nooit de nummers uit de floreenkohieren genoemd.
Toch ben ik er lijkt mij wel uitgekomen.
De huur werd hm opgezegd door Jacobien Jan Everts weduwe, zulks op 19-1-1658 9
terwijl de floreenkohieren van 1640 als eigenaar van Appelscha nr. 19 Jan Everts
vermelden, Om dat nummer zal het derhalve wel gaan.
Tot besluit nog wat dingetjes uit de 'lâpekoer"
1. Met de Liklama t Nijehoits kun je ook , om het maar eens wiskundig te zeggen,
ad infinitum door blijven gaan.
3e
In " Nederlanü Patriciaat,
jaargang, 1912, blz. 258 t/m 260 " vond ik een
stamreeks, welke ik hier slechts gedeeltelijk vermeld:
1. Joseph Lik1es, overleden te Nijeholtpade voor 1614. Protestant.
II. Lubbert Josephs, overleden viSor 1621.
III.
(vermoed47) Lijckle Lubberts te Nijeholtpade. Overleden v6r 1667.
Gehuwd voor 1623 met Geertje Jans.
IV. Lubbert lijekles te Oldebercoop. Overleden tussen 1700 en 1708.
V. Lijckle Lubberts ik L.I.N. te Oldebercoop, Oldeschoot en Heerenveen.
Overleden tussen 1738 en 1748. Gehuwd rond 1678 met Auckje Jacobs, overleden
tussen 1798 en 1708, dochter van Jacob Jacobs.
VL. Jacobus L.1 N. enz.
De reeks eindigt met X: Hector Jacob L. N.
Wat moet je hier nu weer mee?.
Mijn indruk is, 'dat 1 in elk geval een nazaat van Lijckle Ebles is.
De namen Nijeholtpade en Lubbert maken dat zeer waarschijnlijk.

Hij zou een broer van kier en Meijne Lijckles kunnen zijn, maar er zijn ook wel aDdere
mogelijkheden.
In het Stamboek: van de Friesche Adel wordt n.l. alleen maar een zoon Lubbert van
Lijckle Ebles genoemd (de vader van Lijckle Lubberts), maar hij kan wel meer zoons
gehad hebben.
Toen ik deze aantekening overnam dacht ik aan je opmerking op blz. 79 van je boekje.
2. Je hebt het wel eens gehad over dè.naamLunsing.
In Procl. 0-S..,-G7 vond ik op 18/2, 2512, 3/3-1668:
De stellinck Marcus Barels ende Stoffeltien Luntsinge, echtelieden, kopen landerijen
te Oosterwolde van Wijbe Wolters.
In een procl. van 1669 wordt zij Crijstoffeltie Lunsingh genoemd,
3. In hetzelfde boek als bij 2. vond ik op 17/3, 31/3, 7/4-1668 een provisionele verkoop
van landerjen te Tronde,(die ik overnam i.v.m. de naam Geert Jans te Boechelt,
mogelijk de schoönvader van Jan Thomas ), waarin de verkopers klinkende namen hebben, EI.:
- Juffr. Jaijcke van Saackema, weduwe van wijlen Hans van Wijckel, in leven mede
gecommitteerde ter vergaderinge van haer hoogh mog. in sgravenhage, als moeder en
voorstanderse vn haer kijnderen bij haer wiflen man in echte procreert;
- Dr. Joannis vn Wijckell, advocaat aan het Hoff van Vrieslant, gestarckt met
welgedachte Jufh. Saackema, Mijn moeder;
- Tierck van Solckema, luijtenant, man en vooght van sijn echte hujsvrouwe Titia van
;t
Wijckell
4. Weer hetzelfde hoek. 31/3, 7/4, 21/4-1668.
Stijne Lefferts, jestarckt met Carste Cornielis, haer echteman, verkopen een viertiende
part aen twe dareparten van de Bult te Appelsche aan Albert, Hendrick en Geertien
Beren ts.

5. In copie 4111, kerkboek van Dragten, vond ik een aantal aantekeningen, welke Ik
curieus genogg vond om even vast te leggen.
Eet geschiedenis van Ooststellingwerf hebben ze niets te maken, maar mogelijk heb
je er ook enigè belangstelling voor en ook deze keer ontkorn ik toch alweer niet aan
veelschrijverij, zodat dit er nog wel even bij kan.
1, 20-1-1684. Gehuwd: Jan Sents en Aeltje Folckerts.
N.B. Deze Bruidegom waer 25 jaer ende de Bruidt 76 jaer, de xx
vrouwe 50 jaer ouder als de man.
Uit de volgende 5 blijkt hoe predikanten overtuigd waren van eigen gelijk.
2,15-6-1710. flinke Gojes, die al van de Mennoniten in haar onwetendheid zijnde
aangenomen, nu tot ander verstand door des H. genade ( 50 wijhopen)
zijnde gebracht, onse kerke is toegevallen.
3,11-9-1712. Trijntje Gojes, jongedogter ( ook gedoopt ), van de 1iennoniten tot ons
overgekomen gelijk ook haar suster Eelkjen Gojes, die al ledemaat was, dog niet
wederom is gedoopt, maar tot ander verligtinge zijnde gekomen, haar dwalingen heeft
verlaten en is:alzo tot Lidmaat van ons Kerke aangenomen.
4,15-6-1714. Fopk Piers, jongedochter, die op een wonderlike en opmerkelijke wijse
van Godt verandert en bekeert is,
5,12-1-1716. Gehuwd: Johannes Hanses ( leertouwer; van de Paapsche Religie ) en
Antje Hendriks, die hij ook tot die dwalende afgodische Leere
verleid heeft.
6. 19-1-1716. Gehuwd: Beerent Jans, een paapsch weever, en Aagjen Lamberts, ledemaat
van onse gemeente, maar die haar gelove door Gods genade behouden
heeft.
Dit was het weer.
Geen copieën deze keer, dus geen kosten.
Op gegevens over Harmentien Terwisga kom ik nog terug.

Groeten van huis tot hihis en tot ziens.
/

2.2

Tot half augustus komen er kinderen en/of kleinkinderen logeren, zodat een bezoek aan
jullie voor die tijd er waarschijnlijk niet in zit.
Ik kom er echter zeker op terug,
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Bate Bonk,
Daank your joy brief xt kepie van de toetnoten bij Wiltinge.
Zo 3 der eet e ere bijplakken kunnen? ft van nog een antekoning over de
Binne Rintzes,die tc*d was init Antien Wilta in de RecesbOekon van Ooststellingvaxf van 1651-1662. In een stok van 10-6-1658 wott BSnne R1ntZe
nuund as »pachter vent gensel van Sohotexlaz4" .Daonut $4ekt,dat hij
nnader wast en niet in Dr achten woonde,~ in Sohot.rlantt,en dan
zeker in Oudehcrrze, Ziet dochter Joukien Binnes was de*~te nauw
Van Engbert Michiele (Meetszs) ,en die woonden wel in Draahtan.
Dc dochto da'3 et nog wel en not* »emmer 11 plakka bruien.
Zie mar es. Tot kieks,
hattelike groeten
tth

Oudeschoot, 12 Juli 180
Geachte Heer,
Als beoefenaar van de genealogie heb ik diepgaand onderzoek gedaan in de oude rechterlijke stukken van Schoterland. Onlangs stuitte ik op een vondst, waar U wellicht iets aan zult
hebben. In uw boekwerk "Van Terwiescha tot Willinge Prins" ver-i
meld Ii een Tjerk Alts, die eig. een Liemburg was en wellicht
verwant zou zijn aan de Terwisscha's. Dat dit juist is, blijkt
uit het volgende:Rypotheekboek Schoterland T12,fol.110:1702/3:
Sierk Alts,vrijgezel te Luinjeberd,letterlijk genoemd als neef v.
Eyso van Terwisga (te Ter Idzard),en Sjerk heeft het verderop
over zijn moei Reinse Eises Terwisga (te Ter Idz.),die weduwe
was van Asse Tjerks Terwisga. Deze personen komen in Uw boek en
stamboomtabel niet voor. SCO T12,fol.1 dd.25.11.1700:Trijntie
Alts(wed.Albert Rommerts) te Luinjeberd als zuster van Sjerk A.
Waren zij verwant aan Barteld(Alts?),wiens zoon Alt. B. in 1722
boer in St.Jansga was ? De naam Alt ben ik voordien nimmer in
Schoterland tegengekomen, wel in Stellingwerf westeinde en in
de kop van Overijsel. echter Sjerk was Rooms en Barteld gtjf.

CHIEF IN FRIESLAND
Nr.
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Bericht op Uw brief 4ran 25 juni jl

De heer G. Mulder
Fr. Frederik Hendriklaan 6
1411 GA Naarden.

Onderwerp Fam. Bos(ch)

Leeuwarden. 14 juli 1980

Geachte heer Mulder,

Naar anleiding van Uw brief heb ik een onderzoekje ingesteld naar
de fa
Bosch (meestal geschreven Bos) te Wolvega. Deze familie blijkt
inderdrd RK te zijn.
Pieter of Petrus Bos woonde te Wolvega en trouwde daar (NH) 1 april: 1770
met An$je Luyties, eveneens te Wolvega. Uit dit huwelijk werden RK te
Wolvega gedoopt Apeltje (later natuurlijk Apollonia) en Getrudis (later
Geertr$ida, op 17 april 1772 resp. 13 aug. 1775. Deze dames trouwden met
Jantje.jwidmers Langedijk resp. Johannes Roelofs Scheltinga. Apollonia
overleed te Wolvega 2 mei 1824, Geertruida aldaar 8 april 1845.
De vadÔr Fieter Bos was in 1782 niet meer in leven. Zijn kinderen waren
toentqiiversele erfgenamen van hun tante Geesjen Bos, overleden te
Wolveg4 20 juni 1782 (rechterl.arch. Weststellingwerf Y). In het RK
overlijdensboek staat 19 juni, met de toevoeging geestl. dochter;
Deze fin. Bos was toen vrij welgesteld. Op het personele kohier van 1768
worden Evert Jans kinderen aangeslagen voor f 3450. In 1772 wordt de
tenaan4telling Geesjen en Pieter Bos, in 1774 wordt het aangeslagen. kapitaal
verhoogd tot f 4000. Pieter Bos komt in 1780 nog voor, in 1781 zijn erven.
Uit he3 voorgaande is wel duidelijk dat Pieter en Geesjen de beide enige
kindern zijn van een zekere Evert Jans. De doop heb ik niet kunnen vinden.
Ik ve$ioed namelijk dat Pieter al behoorlijk oud was toen hij trouwde.
Een [$rt Jans wordt in 1718 en 1728 aangetroffen te Oldeholtpade als meijer
van pl4atsen 11 en 12 op het stemkohier, waarvan eigenaar was Dr. Petrus
Nicola4, "papist". Deze Evert Jans was getrouwd met een Abeltje Jans, zodat
we hiet vrij zeker te doen hebben met de ouders van Pieter en Geesjen.
In 173 vind ik Evert Jans niet meer terug. In het RK overlijdensregister
tenslotte vond ik een aantekening dat "Aepelijok Everz" is overleden 19
jan. 1742. Waarschijnlijk is dat dezelfde Abeltje Jans. In de proclwnatieboekenjvan Ooststellingwerf heb ik geen aankoop te Appelscha door Evert
Jans an2etroff en.
Uw b:

wat
tijd

van 15 mei heb ik nog liggen; ik hoop nog steeds van de heer Zwart
ens over die Radinga los te krijgen, maar ik heb hem nu in lange
op het rijksarchief gezien.

Met vr. groet,

7

~w

(P.Nieuwland)

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

EMEENTE WESTSTELLINGWERF

L%
Wolvega

16 juli! 1980

Nummer
Kenmerk
Onderwerp:

FAQI
geneai4ie.

Aan de heer G. Mulder,
Fr. Frederik Hendriklaan 6,
1411 GA NAAT.

Geachte heer,
Naar aa leiding van Uw brief van 24 mei berichten wij U het
volgend De namen Scheltinga en ten Kampe komen in de beolkingsre isters van de gemeente Westste.J.ingwerf niet voor.
Wel heb Ten wij de overlijdensakten van genoemde Apollonia
Fetrusos en Geertruida Petrus Bos kunnen vinden.
Apollona overleed op 3 mei 1824 te Viestst werf en was gehuwd
met Jan jen Widmers Langedijk, van beroep koopman. Haar ouders
waren
Everts Bos en Antje Luitje Bos.
Geertru da overleed op 8 april 1845 te Weetst werf. Zij was
- we-duwe - au Jo-hannes Roelofs- -Sche-ltinga. Haar ouders waren ook Petrus Everts Bos en Antje Luitje Bos.
Meerder gegevens hebben wij tot onze spijt niet kunnen vinden.
Helaas leeft de- behandeling van deze brief enige tijd moeten
duren il icit in verband met de drukte van de vakantietijd,
Hoogachtend,
Gemeent
retarie Westst werf,
Ebë
af de
king,

de
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Meulen.
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20 jufl 1980

Geache heer Nieuwland,
Terugkomend van een korte vaoazttie 14 Appels clie voi
ik bij de ingekomen past Uw brief,warvoor mijn arte1kb d*vk.Wel een groi
vershul met een tweede brief ,van de secretarie van Weststøl11r.grerf,die 1
nu pas een antwoord zond op mijn brief van 24 nei.Darti niets anders da
de overlijdensdata vast Geertruida en Appollonia Bos.Verdeteinlichtingen]
men mij niet geven.Enfin,dat hoeft nu ook niet meer.Dank z% Uw onderzoek
ben ik zat een hooi stuk veè&arflc heb daar nog wel eet pas' kantken1ngi
bij: In de eerste plaats was het mij uiteindelijk alleen »nat bwgonnen om v
te stellen Wie die Petrus Bos en zijn zuster Geesten w2r42.4ie nl1jkbaar t
1777 behoorden tot de "eigenaars van zatlien, landen ,venei t velden vast áq
Appelsche" die aan D.B.L.& Nijeholt toestemming gaven een Sart door hm
eigendoumien te graveno en ten tweede: hoe kwamen deze,TcetmjjlljIc niet tot &
Appolscher bevolking horende person,aan die eigendom?
Het staat nu dus vast,dat hij in Wolvega thuis hoorde en dat hij was getrouwd met ene Abeltje Jans,sn dat deze twee dochters badden,Geertrulda
en Appoflcnia.Het feit,dat deze twee R.K. gedoopt werdea,terwljl Petnw
zelf li,B. was,doet mij vormoeden,€tat Abeltje Jans RIK» ws;J)at klopt dan i
met hetgeen ik daar zelf nog aan toevoegen ken.
Ik geloof niot,dat do Evert Jans,die U in 11jeholtpade von4,de rimu is die
Ik zocht.fle kan ik namelijk op geen enkele nnnier in verband brengen met
Appelohe,enzij..,., »nar zie verders
Als U de moeitw wilt nemen - zmr U kunt het ook van mij aannemen! - ook
eens in de floteenregisters van Ooststollingwerf te neuzen dan zult ii enl
dekken dat in 1698 een zekere Jan Luitjes (ook wel
de eigenaar
10 van 1o,8 in l(ijebeitkoop (deels)tin Lange4ke van 90.3 % bi Oostnwol&
van No.5. In 1728 zn een Evert Jans en Lufljen Jans eig9are van dieze
de boerderijen, terwijl bovendien nog in flsloo een weduwevp Hendrik Lutji
eigenaar is van No.31.fli nu het belangrijke- bij deze Iarti$ en Evert Jan
staat in het bnhler vermeld dat zij "papisten" waren! (ziaLmijn artikel in
Drtemnndel5jkse Maden 1974/1,blzj3..18) *
Uiteraard kun ik niet met zekerheidbbeveren dat Uw Evert 4&ns en de mijne
verschillende personen waa'en,en de niogelijlheid bestaat zelfs dat ze wel
dezelfde waren,nsar de connectie met Appelsclie is in mijn vert Jans zeke
De Jan I»itjos,die in 1698 eigenaar was wat langedyke izo.:3 was een zoon
Luitj ei Foppe*,die in 1640 Dorprochter in Iavgedyko 'was , deze was gehuwd met een dochter van Hendrik Wiltinge,de eigenaar van, Swisehs en v
de boerderijen No43 ei 7 in Hoog Appelsohejaar naam was WObbe fleidriks
Wiltinge,en zij erfde van baar vader een van de boerderljet In Hoog Appels<
En in die boerderij - met het saaz'bl behorende veld en hoo#een,likt dan
de cainwotie nu Petrus Bos met Appelache.Het zou dan md *nion zljn,dat
Antisn Iiaitjes,de vrouw van Petrus Bosch een dochter was 4an Iaytjet Fo
en een zuster van Jan I'tjes.Het zal wel nooit mogelijk S een ex ande
voor i00% te bawijzen,nmar de conclusie lijkt mij onweerlegtr dat Petrus
zijn eigendomsrechten op hoogveen,en later die vab zijn be349 dochters te
akat hebben met ên van de beide hoeven 3 of 5 in Hoog A$elsche.kb dan
was hij - mfrabile dictu ook in de vrouwelijke lijn nog vWent aan Wiltir
die op zijn beurt tot de ftmilie van Terwisga hoorde! 0vS «eze genchieder
volgt binnenkort een artikel van mij .-in het Steflirgwarl$ - In het tijd.
schrift De Ovend,van de Stellingwarver Schtiev-ereronte,
Tot zover voor heden.Xk hoop ninnenkort 11 nog eens te sch*tjveu 0 ver het
gedelte Appelsoba. in Uw Reperorium van 1 amulienaanen.
Voorlopig dan nogmaals mijn deuk voor het gedane onderzoek" reactie zie
ik met belangstelling tegemoet.
Met Bart.gr.

22 Juli 1980

Geachte heer Van der Honing,
Naar aanleiding van Uw kaartschrijven van 12
juli j.l.,dat ik eerst heden kon lezen,ontat wij enige tjJ4 afwezig zijn g
weest,zou ik het volgende willen opmerken:
werk Van Terwisga tot Wilhinge Prins iS geen genealogisch werk;de
erin benutte genealogische gegevens zijn enkel die,welke.toor het werk e
zodanig vereist waren.
2.-A-Is U hdd vermeld op welke bladzijde 11 de naam Tjerk Âfls daarin hebt
gevonden, zou ik daar misschien iets zinnigs over innen zeggen,~ voc
zover ik mij ken herinnereu,befl ik deze naam nog nooit tegengekomen.
3.0 zegt,dat deze Alta een LiemEnburg was,en daarvoor zult ii wel de neC
argumenten kunnen aanvoeren • Ook dat deze Lieaezirgs verwant waxai aan
de familie Van Terwisga. Ook ~oor zat ik graag van 11. :önsge documatE
zien.
4-zelf sprak ik het vermoeden uit,dat deze lieden verwant waren aan de
Iciclama's,on4at zij ook de namen Iqckle en Liemburg haddøn.0 noemt nu
lijso van Terwisga en Tjerk Asses en meent,dat ik deze Sten niet in ad.jr
stamboom (op de losse Bijlage) heb verme]4.Wilt U dat nc4 eens nazien?
U zult dan ontdekken dat een van de zonen van lïvse Jan tfleans van Tereisga was Syroj Eyses en van deze stamt af Aasa Syroks ,4e op zijn beuri
weer een zoon F4-se Assea had, en dat zal dezelfde zijn d:Lá U hebt vermel
in uw schrijven.
Ik tenslotte: als genealoog zult U toch wel hebben begz$çpen dM Uw
Tjerk (Sjeik) dezelfde naam is als mijn Syrck (Sterk)?
Zo te zien zit de relatie met Töz-wiega er duidelijk Ln,zsS U zendt mij
en de familie Van Terwisgadie zich erg interesseert voor haar stambooj
een groot genoegen doen als 11 mij gedocumenteerd de betiufle relaties tw
een de Liem(enburgs en de families I*roklann en Van Tesisga zoudt wil.
len aantonen.
Ininiddelö,met dank voor Uw schrijven,
Hoogachtend,

22 j'uli 1980

Beste Ebeling,
Hierbij een aanvulling op de Voorgeschiedenis, die hoott
op blz,38 onderaan,v66r de laatste alinea.Zou dit tssengeschQton 1auma
worden als blz. 35a? Tenminste als je viMt,dat het Sii zijn geheel kan
worden geplaatst.Ânders zie je mar hoe je het eventueel In zou willen
korten.Je hebt blanco nndat1
Ik stuur het je mi nnar,dan vind je het wel bij je terugkomst na je nkantie,d.ie,naar ik hoop voor jou en je gezjsi een heel piazierige is geweeet,:ondanks het misschien ook bij jullie niet al te mooie
zomerweer,&t dat je nS€X met frisse moed weer verder kunt met je zware
werk.
Wat mezelf betreft - ik leef in een onwaarschijnlijke toe
sta.nd.E4n beslissing is genomen: er zal operatief worden bagegropen.Ik
heb overmorgen een oonsult bij de met dit soort operaties -belaste iaatchirurg in Âiiterdaxa, en zal dan misschien vernemen w~ de opatie
kan worden gedaan.flc ben erop voorbereid,dat het nog wel een tijdje kan
duren,want ik yerneeg,dat er wel wachttijden van weer dan een jaar bekeut
zijnJtir misschien kan het advies van mijn chirurg un Bussim,die wel tot
ebige spoed heeft aangedrongen, de zaak wat bespoedigen .Vleerd eigenlijk,
dat je er naar verlangt zo gauw mogelijk op de tafel te 1MSDOU 1 en.Ss.
ja,wat met je,als je weet 6M er een tiboin in je buik *t? Je zult
ongetwijfeld op de hoogte blijven nu de ontwikkelingen • bioc deai ook.
De hartelijke groeten van mij en fl
aan jullie beidail
Auf WiederhiSreni
je

Inlassen op blz.38

op mij
Nadat 3k mijn manuscript had verzonden ontving ik nog ee
verzoek om inlichtingen van de gemeentesecretarie van Wi
met vrijwel geen inforustie,behalve dan de bevestiging 1 mijn vermoeden
dat de gezochte Petrus Bosch inderdaad in Wolvega woond en eigenlijk,zp
als ik ook reeds vermoeddePiater Everts Bos Ueettçen d Appollonia en
Geertrui.da zijn dochters warat,Ean onderzoek in het Rij1' chief van iPrie
lanâ,gedaan door de heer Pjieuwland.,leverd.e echter een ositief result

OP.

Het bleek,dat Petrus Everts Boe (ook Bosch) was gehuwd mst ene Antien
Luitjes.(zij werd 66k Bos genoond,maar dat was bij echtgenétes heel vaak
de woonte) .Het paar trouwde in Wolvega (tt1)Apr11 1770,Petnw was jij
maakr zeer waarschijnlijk was Ântje Luitjes R.K. In ieder geval werden hun
beide dochters LX. ged.00pt$ Apoltje (dat zal wel sbelt4e moeten zijn),
later bekend als Appoflonia,op 17 April 1772 en Gertru4$ ('ater bekend
als Geertruida) op 13 Augustus 1775-Belde trouden,Appollknia met Jantje
Widnrs Langend3 en Geertruida met Johannes Roelofs Schéltinga. Appoli
nia overleed op 2 »tel 1824 (in een andere bron wordt 3 i genoend.) en
Geertruida op S April 1845-Alles te Wolvega.
Pieter lflverts Bos moet in iyco/oi zijn overleden,waait In 1781 traden zijn
enen in zijn plaats. In 1782 waren de twee kinderen ook de universele ex
genainen van hun tante Geesjen flverts Das (de "Zuster Ge$ien" In de akt
van 1777),d±e op 20 juni 1782 overleed.
De familie Bos was toen v4 welgesteld.Op het personele kohler nu 176e
waren Evert Jans kinderen (dat waren Pieter en Geesien) aangeslagen voc
/3450.- In 1772 is de tenaamstelling Qeesjen en Pieter Bôs;in 1774 word
het aangeslagen kapitaal verhoogd tot /4.000.De vraag,wie was die Evert Jans,wiens kinderen Pieter a Geesien Everts
Bos heetten?,is nog niet geheel opgelost.De heer Nieuwls$ meent hem g
vonden te hebben in Oldeholtpacle,waar in 1718 en 1726 Eø2z Evert Jans de
meijer was van de plaatsen 11 en 12 op het stemkohier,wa84van de e3gena
was Dr.Petrus Ncolai,d.ie als "papist" te boek staat.De$Ø was getrouwd
met een .&beltje Jans, en Nieuwlands conclusie is ,da.t d.it:de oudere waren
van Pieter en Geesiai.In het B.K. overlijdensregister naiü 14] nog een
aantekening van hot overlijden op 19 januari 1742 van Aliick L'verts,
die dan dezelfde zou zijn als de genoemde Abeltje Jans.
Omdat deze oplossing geen enkel hbunst oplevert voor de; connectie
Petrus en Geesien Bosch met eigendommen in Appelsche,geioof ik niet,dat
Nieuwlands conclusie helemaal juist is. Ik heb namelijk ook een Evert Ja
gevonden (hij wordt ook Mt.Evert Jans genoemd) in Oostst4lingwerf.
Ik mag daarvoor verwijzen naar mijn artikel "Papisten in øôststeflingwerl
Driem.Bld.1974/19b1z,1318) .Onder deze "papisten" is k een Evert Ja
en wel in versokjilende dorpen,waar bij samen met zijn brèèr Itja JanE
eigenaar is van boerderijen. Wij kunnen hun herkomst alsvØt nagaan:
in 1698 is Jan Luytjes eigenaar van da hoeben Iio.8 in NijØberkoop (deels
No.3 in Zangedyke en No-5 in Oostetwolde. In 1728 zijn Irt Jans en
Luytjen Jans gezamenlijk eigenaars van dezelfde hoeven.Z$J zijn dus "»pi
ten". Het klinkt misschien vreemd,naar de ommectie met, bezit In Appelsche van Petrus en Geesien Bosch,ligt in de eigendom v* de hoeve 14o.3
In Lange4ket
In 1640 was Luptien Poppes ,Bijsitter in Langedyke,getrou* met Wobbe
Hendrilce (Wiltiuge) ,een van da twee dochters van Hendrik Wiltinge,de
eigena:r van o.a. Appelsche No.24 (de Bate Terwische) en Nrs. 3 en 7
In Hoog Appelsche.IAzytien Poppes wan de eigenaar van Lzgedrke No.).
Na het overlijden in 1637 van Hendrik Wiltige erfde Wobbel 1/3 van zijn be
zittingen,waeronder dus ook een deel van de eigendommen in Boog Appelac
Jan Luitjes erfde van zijn ouders en diens belde le-ÎMers• Evert Jans en
LeM3.en Jans weer van hem, en ztkwanen Pieter Everts en (öesien Everts
aan hun eigendom in Appeische en vandaar hun handtekening onder de akte
van 1777.

CHIEF IN FRIESLAND
Nr.

B 173a

Bericht op

Uw

Onderwerp fam

van 15 mei

De heer G. Mulder
Fr. fred. Hendriklaan 6
Naarden.

en Meetsma

Leeuwarden.

5 aug. 1980

heer Mulder,
Nog altijd ligt hier die oude brief van U, maar pas onlangs heb ik: de
heer zwart kunnen spreken over Michiel Radinga. Helaas kon hij ook niets
vermelden over diens afkomst.
In min brief van 12 mei heb ik e.e.a. uit de doeken gedaan over de familieverbaiden tussen de Radinga's en Meetsma's. In Uw brief van 15 mei trekt U
de coliclusie dat Wilt Binnes geen kinderen had en dat Antje Wilts (1684) zijn
aandel erfde. Dit moet natuurlijk zijn: Binne Wilts, daar Wilt Binnes wel
kindeten had, nl. o.a. Binne Wilts en Antje Wilts. Binne Wilts is inderdaad
kinderloos in 1749 overleden, zijn weduwe Taabke Hayes in 1765. Het erfdeel
van BLnne Wilts zal dus zijn overgegaan op zijn zuster Antje Wilts:resp. haar
kindejen bij Popke Lourenses.
gbet Michiels Meetsma trouwde, zoals gezegd, eerst met Joukjen Binnes, uit
welk huwelijk een zoon Michiel Engberts Meetsma (geb. 1693, gehuwd:rnet
I4artsen Linses). Deze Michiel is kinderloos overleden Z.Drachten 9okt. 1731,
zijn ieduwe als vruchtgebruikrse van zijn erfenis nalatende.
Engbe4t Michiels Meetsma hertrouwde met Korneliske Gerbens, uit welk huwelijk
zijn âeboren Gerben Engberts Meetsma en Joukjen Engberts Meetsrna. Gerben
over14ed kinderloos 10 april 1741. Hoewel Joukjen dus geen afstammèlinge is
van B4nne Rinses en Antje Wilts is door het overlijden van haar halfbroer en
haar olle broer toch een even groot gedeelte (1/4) als dat van Wilt Binnes
erven in haar bezit gekomen en daarmee in de fam. Radinga.
Joukjn Engberts Meetsma (geb. 1711) trouwde immers met Michiel Jeens Radinga,
meest4l genoemd Michiel Radinga, 1741 koopman te Z. Drachten, (volgens de heer
Zwart) 1743 kerkvoogd N. Brachten, 1748, 1749 "welgesteld burger" .e Z. Drachten,
gaat 1752 naar Dokkxim, komt 1763 terug in Z. Drachten en heet dan "old commis".
Het eijig kind van M. Radinga en J.E. Meetsma was Engbert Michiels Radinga,
ged. rachten 12 okt. 1738, bijzitter van Smallingerland, overl. Drachten
14 apiil 1816, tr. ald. 14 april 1771 met Maria Bruinings, een dochter van
ds Hrmaimus Bruinings; uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
Ik holP dat nu alles volkomen duidelijk is. Met hartelijke groet,

(p. Nieuwland)
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van 20 juli

De heer G. Mulder
Pr. Fr. Hendriklaan 6
Naarden.

fam.

Leeuwarden, 5 aug. 1980

heer Mulder,
wil ik beginnen met het rechtzetten van een misverstand. Uit het
feit dat Petrus Bosch en Antje Luytjes in de Herv. kerk trouwden moet
zins worden afgeleid dat één van beiden Hervormd was. Rooms—Katholieken
rden in de Herv.kerk om aan de Wet te voldoen, naderhand volgde in hun
kerk een tweede huwelijk.
het mij voorkomt is de Evert Jans te Nijeholtpade identiek rnt die van
erkoop. Zeker is dat Petrus en Geesjen Bos kinderen zijn vani de Evert
van Nijeberkoop. Dit volgt namelijk o.a. zeer eenvoudig uit het stemkovan N. zoals U al suggereerde. Ik zet de eigenaars daarvan op een rijtje:
nr.8 1
1
1
1
1

28
28
48
58
68

Evert en Luit jen Jans, papisten
dezelfden
Evert Jans fr, dezelfde en Geesje Foppes fr
als 1748
Mr Joannes Bosch, Petrus Bosch en Geesjen Bosch, tez. 5/6 min 1/24
Geesje Foppes 1/6 en 1/24.
1 78 Petrus en Geesjen Bosch
1 88 Petrus Bos weduwe
1 98 Petrus Bos weduwe en kinderen.

Uit 4it alles kan dus afgeleid worden dat Petrus en Geesjen ook nog een broer
Jo es hebben gehad, die vermoedelijk ook kinderloos is overleden. Petrus
Bos koopt in 1776, hij is dan koopman te Wolvega, een stuk in deze plaats
vanerschillende personen, wellicht de erven van Geesje Foppes.
In d proclamatieboeken van Ooststellingwerf komen de gebrs. Evert en Luytjen
Jans voor het eerst in 1704 voor. In dat jaar en in 1708 kopen zij stukken
in N jeberkoop 8 van Evert, Willemtje resp. Geesje Ge(e)rlofs. Zeer belangrijk
is een decretale verkoping uit 1713, waarbij Grietien Egberts wed Foppe Jans
voor haar minderjarige zoon Jochem Foppes diens aandeel erfenis van de overleden grootvader Jan Luyties (in leven boer op Duyrswolde onder Léngedijke)
verkoopt; de grootmoeder Jantien Everts leeft nog; kopers zijn Evert en Luit jen
Jans De bronnen zijn: H.Â. Oost.st.werf G 11, fol. 73, 180, 18oven 268.
Zo is dan de verbinding met Hendrik Wilt inge met zekerheid gelegd.
Met hartelijke groet,

(p.- ieuwland)
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