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Brief van F., v,d,Bosch an Mulder over Servatius ( 19,10,1979)
Vragonrondom G,P, Sorvatius (haandschr, Mulder7
nkondfginq Pâ1iiig Ualdad,d 3.3,1878
Begraffenis G,P, Servatius,In: Prov, Dr, en Asser Courant 21 juli 1850
Bekendaekinq van et uegraeken van G.P. Servatius, In: Prov, Dr,
en Asser Courant d,d, 17 juli 1B50,
Overliedensakte Servatius
Overliedens2dv. van N.E, Servatius, 15 okt, 1979
Gegevens van N.E. Servatius
Brief H,Slot (Drents Gen,) an F,J, van den Bosch over Servatius
d.d. 16 okt, 1979 mit bi'jlaogon.
1g. Rijksarchief - tweede afdeling an F.J. v.d. Bosch over Tieomboeleuit d.d. 7 sept. 1979
iJisarchief in de Prov, Drenthe en F. v.d. Bosch over Servatius
nit bi)jlaogen
Brief van V,d,Dosch an Mulder over fem, Van den Bosch - Jalda
d.d, 12,09.1979 mit bi'jlaogen
copie foto 1854 na,v, Bergfeest Appelsche
brief van F,,v,d,8osch kregen van een donnee uut Dokkun
d.d. 25 sept, 1872
Kopienen van oolde HuweUjksbekendnakingen

De Weledele Heer
Gerke Mulder
Pr,Frederik }Iendriklaan 6
Naarden

Geachte Heer Mulder,
Zoals ik telefonisch reeds aan tJ meedeelde is er in Kloosterveen
(tussen Assen en Smilde ) een weggetje dat de doinein.weg heet • Het weggetje ligt nabij de
Norgervaari. Een functionaris van de Domeinen begreep niet hoe clii weggetje deze naam

heeft gekregen, daar de domeinen Ier plaatse geen bezittingen, hebben. Hei lijkt mij
niet onwaarschijnlijk dal het domeinveen in de buurt van dit weggetje gelegen zal hebben,
et betrekking tot het onderzoek inzake de fa. Walda nog het volgende:

Ik beschik zelf niet over tijd om een onderzoek in te stellen in een geeen.te-archief.
Mijn vrouw heeft echter nog vakantie tot 20 augustus. Als U mij even enkele basis-gegevens

betreffende deze Walda door geeft , dan zal ik mijn vrouw vragen om eens in het
betreffende gemeente-archief te duiken.

Borger, 25juli79

met wiendelijke groeten,
P.J. van den Bosch

Berger

de Gang 1

De Weledele Heer
G .Nuld.er
Pr. Frederik Hendrikiaan 6
aarden

Geachte Heer Mulder,

Van de gemeente Smilde heb ik nog geen informatie
ontvangen. Ze kinnen daar de naam Doffieinveen tot op dit moment niet thuis
brengen.
Nat de naam Hospers betreft: In Nw IBuinen woont een oude mevrouw R.IniiielHospers op het adres Lijsterbeslaaii 16 . Als de verkregen informatie juist
is 1 is zij getrouiwd geweest met een stoker uit Appelscha.
Borger, 10 mei

79

niet vriendelijke groeten,
FJ. v.cL, Bosch
de Gang 1
Borger(Dr)

eneratie

9EL1, tr.

I. JAN

±

169'.' n.n.

Iii ROEL JAN.- , van Lan;;ezwaag, Lr. 1ngezwaa3 7 mei 1719
3.rOJKJ4 ANES, van Ingezwag
III.

JCI ~ RC, ROM, eb. T a n:,- ez wn a ,g 2 mei 1723, tr. Kortez waag 9 nov. 174
van Kor Lozwma

:b. Kortezwaa(O'S) en ged. ald. 29 nov.
IV. FEDUF4TANE'!) v: n:............1 (Bo.),
1754 en oven. al . 10. nov. 1329, veenbaas ald.(1812),
tr. Korezwa
31 Oec. 176 A)AIKE JACOBS, eb. Kortezwaag

29 okt. 1753 en oven. v66r 1312, d.v. Jacob Geerts
(Fed.e hertrouwt Wytske Aridries)
;)

V. JAC2B(P'fl

VE
[3 ' mi
eb. Kortezwaag 6 nov. 1'/37 en ged. ald. 9 nov.
en oven. ald. 31 juli 13ô3, veenbaa1d1112) en schipper a1d.(838
tr. Ineaag(OF'3) 14 jan. 1312 T'TKE(FRi,ERKS) LAD3TER 9
,eb. Kortezaag [736 en oven. al . 22 jan. 1362, naaister ald. (1812:
d.v, F'reerk Tjullings Lndmeter en Trijntje Jaris(zij was win-

kelierscne te Ktzwaag in 1312)
VI. FREFRKJVA DE 3 )flC, geb. Kortezwaag 26 Jan. 1316 en oven.
houtbaas te K'zwamg(138), koornan a1d.(1'47), veenuan te Afpe1sCh4)
' tr. Langezia
21 mei 133$ TE TJE O'rTE1A, geb. Kortezwaag 2 juli 1318
en over1.// .,dierit:eid te K'zwaag(138), d.v. Otte OedzeOtLema,
arbeider te K'zwaag(1318) en Antje Aizei Aizinga, boerin te K'zwaag(1838)

6

/

VII.

JACOB VA{ DEfl

geb. Kortezwaag 25 jan. 1347 en oven.

tr. Appelscha (o9) 22 :nei 16$ A TJE flrOKEF3., geb. Appeischa 25 4e1843
en oven.
d.v. Jan Gerrits Stoker, veenbaa/veen:uan to At e1:cha(1348/1368) en
Grietje Jsi,ç
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G EvîEENTE
OOSTSEW NGWERF

Freerk Jacobs van den Bosch,
geboren 26 januari 1816 te Kortezwaag,
overleden 3 november 1899 te Appelscha,
zoon van: Jacob Feddes van den Bosch en Wijtske Freerks Landmeter
gehuwd - vermoedelijk in Opsterland - met:
Jeltje Ottes Ottema,
geboren 2 juli 1518 te Kortezwaag,
overleden 25 juni 1898 te Appelscha,
dûehir van: Otto Codzes Otterna en Antje Aises Aiinga.
1. Anna,
gebornn. 6 mei 1844 te Kortezwaag,
gehuwd 3 mei 1864 in Ooststellingwerf met:
Hendrik Rendriks Zwart.
II. Jacob Freerks,
geboren 25 januari 1847 te Kortezwaag,
overleden 25 mei 1926 te Appelscha,
gehuwd 22 mei 1868 in 0oststellimg;.erf et:
Antje Jans Stoker,
geboren 2 februari 1848 te Appels------a,
overleden 1 december 1922 te Assen,
dochter van: Jan Gerrits Stoker en Grietje Jans Roman.

rietje,
geboren 26 januari 1869 te Appelscha,
overleden 17 februari 1869 te Appelscha;
2. Grietje,
geboren. 8 mei 1870 te Appelscha,
gehuwd 7 juni 1892 in Ooststellingwerf met:
Hendrik Zwart,
zuiveldirecteur te Dalen,
zoon van: Hendrik Hendriks Zwart en Anna van den Eosch(zie onder 1)
3. Jeltje,
geboren 25 augustus 1872 te Appelscha,
gehuwd op 12 mei 1904 in Ooststellingwerf met:
Hans Veldman,
oud 28 jaar, geboren en wonende te Gorredijk,
zoon van Hilke Veldman en Berber HarLzeo van der Werf;
de bruid vertrok naar G-orredijk;
4. Freerk,
geboren 5 december 1874 te Appelscha,
vertrok 17 oktober 1893 naar Dalen
5. Gezina
geboren 26 september 1876 te Appelscha,
overleden 8 februari 1945 te Oosterwolde,
gehuwd 20 oktober 1898 in Ooststellingwerf met:
Wiebe Gorter,
geboren 2 séptember 1876 te Dragten,
overleden 17 maart 1963 te Oosterwolde,
zoon van: Hidzer Wiegers Gorter en TJrnkje Rinsma
5. Antje,
1.

geboren 18 maart 1878 te Appelscha
vertrok ongehuwd 6 feb 1961 naar Asseh;
'

GEMEENTE
OOSTSTELLING WERF

'. Jann
bren 9 januari 1880 te Appelscha,
gehuwd 23 mei 1908 in Ootetellingwerf met:
Klaas 7andstra,
oud 27 jaar, geboren te Drachten en wonende te Amsterdam,
zoon van: iiarten Zandstra en Jantje Wijt zes van der Velde,
onderwijzer
de bruid vertrok naar Amsterdam;
8. Johanna,
geboren 17 maart 1882 te .Appelscha,
overleden 1 januari 1883 te Appelscha;
Johanna,
9.
geboren 1 januari 1884 te Appelscha,
-'
vertrok 28 augustus 1919 naar msterdam;
10. Jan,
geboren 2 maart 1886 te Appelscha,
vertrok 30 mei 1904 naar Gorredijk;
11. Fedde Ferdinant,
geboin 17 april 1889 te Appelsch.
gehuwd - niet in 0oststellinerf - met:
Margiena SmitL
geboren 19 december 1887 te Hoogezand,
vertrokken 25 januari 1932 naar Assen;
12. Otto,
geboren 7 februari 1891 te Appelscha,
gehuwd op 3 juni 1921 in Ooststellingwerf met:
LTke Weening,
geboren 2 april 1889 te Dragten,
overleden 25 oktober 1920 te Appelscha,
dochter van Rienk Weening en Hendrikje Linkema
op 24 september 1924 in Ooststellingwerf gehuwd met:
Janke Teening,
geboren 2 fe 'cruari 1895 te Dragten,
dochter van: Rienk Weening en Hendrikje Yinkema
vertrokken 2 september 1939 naar Borer;
III. Johannes Aisinga,
geboren 29 maart 1651 te Appelscha,
overleden 12 mei 1900 te Appelscha,
ongwhuwd
IV. Ferdinan,
geboren TO mei 1354 te Appelscha,
overleden 28 april 1922 te Appelscha,
gehuwd 1 november 1901 in 0oststellingverf met:
Aaltje van Buiten,
geboren-9 januari 1879 te Fochteloo,
overleden 30 januari 1960 te Assen,
dochter van: 71arten Jans van Buiten en Trijntje Hendriks Baron.

fT Freerk --geboren 7 januari 1902 te Appelscha,
is ongehuwd en wordt verpleegd te Oosterwolde in "Marinhof'
2. artinus,
geboren 28 augustus 1904 te Appelcha,
vertrok 28 april 1911 narr Ermelo(verpleeginrich-bing)

-
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VO Ot,
Uoi

geboren 7 februari 1861 te Appelscha,
overleden 14 februari 1913 te Appelscha,
ongehuwd,

O osterwolde, 23 oktober 1978,

Secretarij Ooststei~ingvierf,

Leges: f16,25

GEMEENTE
OOSTSTELL NO WERF

Fedde Jacobs van den Bosch,
geboren 24 december 1515 te Kortezwaag,
overleden 2 juli 1872 te Oosterwolde,
van beroep: schipper,
zoon van: Jacob van den Bosch en Wijtske Freerks Landmeter,

gehuwd op 20 mei 1857 in de gemeente Ooststellingwerf met:
Geertje Jans van der Velde
geboren 2 januari 1532 te Oosterwolde,

dochter van: Jan Pieters van der Velde en Johanna Jans Bruinsma.
Kinderen voor zover bekend:
1.Johanna, geboren 22 januari 1856 te Oosterwolde,
overleden 17 juli 1885 te Oosterwolde;
2. Jacob, geboren 22 mei 1860 te Oosterwolde;

3. Jan, geboren 24 december 1861 te Oosterwolde,
overleden 9 april 1864 te Oosterwolde;
4, Frederica, geboren 24 juli 1863 te Oosterwolde,
5. Jantje, geboren 20 mei 1865 te Oosterwolde;
6. Freerk, geboren 1 december 1866 te Oosterwolde,

vertrok naar Amerika, geen datum vernield;
,. Jan, geboren 1 december 1866 te Oosterwolde,
vertrok 18 juli 1880 naar Indië.
8. Andries, geboren 19 februari 1868 te Oosterwolde,

gehuwd. 2 januari 1895 in Ooststellingwerf met:
Egbertje Schuurer, geboren 27 september 1872 te Makkinga
dochter van: Bartholomneus Johannes Schuurer
en van: Sijkje Jans Bergsma.
Hun kinderen:
1. Geertje Sijkje, geboren 28 december 1895 te Makkinga
overleden 29 december 1901 te Makkinga
2. Bartholomneus, geboren 29 december 1897 te Makkinga

9.

3. Fed.de, geboren 8 oktober 1901 te Makkinga
h: wpont thans te Makkinga,Lyclaniaweg 35
4, Geertje Sijkje, geboren 3 december 1905 te Makkinga

Hendrik, geboren 19 februari 1868 te Oosterwolde.
10. Kornelis, geboren 20 juli 1869 te Oosterwolde,

overleden,5 augustus 1869 te osterwolde;
Oosterwolde, 26 september 1978.
Secretrie 0o'tstellingwerf
bure- n berzaken.,
/
Leges: f 6,50
gaarne storten op
gironwilnier 895172
t.n,v, secretarie van
Ooststellingwerf
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De We1ciele Heer
G. Mulder en echtgenote
Pr. Frederik Hendriklaan 6
Naarden
Geachte Heer Mulder,
Hartelijk dank voor de ontvangen brief met concept. Met de inhoud
van het concept ga ik accoord. De met potlood aangebrachte cijfers hebben betrekking
op onderstaande opmerkingen:
ad 1 ) Domeinveen— Het domeinveen lag misschien tussen Bovensmilde en veenhuizen,
althans daar bevindt zich de domeinweg en wel tussen Bovensmilde en Assen (kloosterveen)
vanaf de Vaart parallel aan de andere wijken naar het westen.
Reizend van Appel8cha naar assen via de weg langs de westelijke oever van de smildervaart
treft tien in volgorde de volgende wijken(wegen) aan:
Smilde - Evert Hendriksiweg
Jonkerswi jk
Grietmans wijk
Bovensmilde - Meesterswijk (school)
v. Lierswijk (notaris)
de weg richting Norg/veenhuizen,aansluitencl via een brug op de weg
Assen— Smilde
Kloosterveen— de clomeinweg

ad 2 ) 1m. Walda: Bij toeval ontdekte ik het volgende: Een Luite Walda is geboren in
Smilde op

10-8-1869 en is overleden in Lippenhuizen. Zijn vader Klaas Walda is op

30-8-1836 in Smilde geboren . Een dochter Geeske ( van klaas Walda) is echter geboren
in Wijnjeterp. De vader van Klaas Walda was Hendrik Walda, vervener en geboren in 1814
Waar Hendrik Walda is geboren en wanneer hij overleden is , heb ik nog niet kunnen
ontdekken. Gebrek aan tijd speelt mij wat dat betreft parten. Hendrik Walda woonde
bij de geboorte van Klaas Walda in Smilde aan Wijk A op nr.

86 . Hendrik Walda was

gehuwd met Grietje Wietzes de Jonge. Ik zal trachten aanvullende informatie te
verkrijgen in Smilde en in Friesland ( Leeuwarden en/of Beetsterzwaag ) ,00k met
betrekking tot een eventuele familierelatie Van den Bosch— Walda.
ad 3) Jeltje Ottes Ottema staat in de geboorteakte omschreven met de voornaam Jentje
i.p.v. Jeltje . Een kleindochter wordt echter Jeltje genoemd . Misschien een fout van
de gemeente, hoewel de voornaam Jentje ook in Friesland voorkomt.
ad4 )

ad

4 ) De tuin achter het voormalige Diligenia -Iestaat nog, hoe wel tendele

veri~iderde In deze tuin treft men nog een aantal fraaie 'eer dan een

eeuw oude,

bonen aan n.l, een aantal beuJen , een plataan en een nogal ze1dzaiie

oerascrpres

( of moerasoeder ? ) . Van de tuin is een zuidelijk deel van 20 are aan de
Kerkhofslaan een aantal jaren geleden verkocht aan de Faii, Oosterloo, die hier een

bungalow heeft gebouwd,
ad 5 ) De z.g. harddraversbaan bestaat inderdaad nog,
ad

6) Hoeksteen moet misschien zijn stoepsteen.

Borger, 23 aug 79

et de vriendelijke groeten , MeácVM

mijn vrouw

F.J. van den Bosch

2

G. MULDER

18 augustus 1979

NAARDEN,
PR. FREDERIK HENDRIKLAAN 6
TELEFOON 02159-43628

Geachte heer Van den Bosch,
Ingesloten zend ik U het eerste stukje over Tj±oemboeloeit,zoals ik dat aan de Nieuwe Oostste11ing.ierver dacht te sturen.Wilt U het
eens doorlezen en eventueel veranderingen voorstellen? Ik hoop echter,dat U er
mee accoord kunt gaan,want ik kom anders een beetje in tijdnood.Zoals afgesproken
moet ook Uw naam hieronder komen te staan,en dan moet U het wel met de inkoud
eens zijns
Als U er Uw flat aan hint geven,zou het dan misschien mogelijk zijn voor TJ om er een
par foto-kopieën van te maken en mij Mn daarvan met dit stukje,per omgaande retourneren?
Nog een tweede punt: de zaak Domeinveen in Smilde.Daar ben ik nog geen stap verder mee gekonien,maar ik geef de hoop nog niet op.
&i dan die familie Walda. Zoals LT weet,was in 1878 die veiling van een afbraak
in Smi.lde namens de erven van de heer H.IJalda te Smilde.Nijn vragen om inlichtingen
aan de secretarie van Srnilde hehben,na meer dan twee maanden,nog geen enkel antwoord opgeleverd. Verder heb ik U verteld over mijn vondst van de na Walda in
Duurswoude: Roelof Lucas Walda,geb.Duurswoude 1816
Z.v. Lucas Hendriks Walda en Bieuwkjen Roelofs Veldkamp
geh,m. Annigje Reinders,d.v, Jan Jans Bnders en Bontje Andries te
}Iaulerwijk.
a verder nog: TLWalda onder de overlijdensadvertentie van zijn echtgenote
Kornella H.Bakker (een zuster van mijn grootmoeders moeder)
Bij al deze gegevens krijg ik het id.ee,d.at deze Walda's evenals de Reinders en an den
Bosch en nog veel meer,uit psteriand afkomstige verveners waren,en dat die wijlen
jj.Walda in Sinilde op het Doiîieinveen dat ook was.
Daar komt nog dit bij bij het zien van die namen Roelof en Bleuwkjen (zie boven)
moest ik wei denken aan de beknopte stamboom die U mij bij het begin van onze briefwisseling hebt gestuurd,en waarin als eerste generatie staat Jan Roels,als tweede
Roei Jans en als derde Jariries Roels.Daarna komt de naam Roel(of) niet meer in Uw
familie voor,maar..... wèl in de familie Walda Zie boven,
iiaer wat m.i. nog belangrijker is,00k de meisjesnaam Bieuwke komt in die familie
voor,want de derde generatie Van den Bosch Jannes Roels,geb.Langezwaag 2 mei 1723
tr.Kortezwaag 9 nov.1749 met BIlPJXE PMIES van Kor:ezwaag. Vindt U het nu te gewaagd
van mij om tot de gevolgtrekking te komen,dat er in het verleden een familierelatie
heeft bestaan tussen V.cl.Bosch en Walda? Ek nog vermeteler: Zou misschien Uw
grootvader juist drdoor geweten hebben van die steen in de afbraak van het huis
van Walda?
Vertelt U mij naar eens wat U ervan denkt.Maar ik vind wel,dat een goed onderzoek
naar die familie Walda noodzakelijk is.En omdat ik met Opsterland een paar nare ervaringen heb gehad,zou ik TJ willen vragen,of U dat zoudt kunnen doen: Informeren
bij de secretarie van Opsterland in Beetsterzwaag naar die familie Walda.Ze hebben
dan daar tenminste geen flauw idee dat U dit vraagt voor mijUIisschien,dat zij wèl
bereid zijn om U be1joorlijk en volledig te antwoorden.
En dat is dan voor vandaag eerst wel genoeg.Behalve dan nog,dat mijn vrouw me heeft
opgedragen om U en Uw echtgenote onze hartelijke groeten te doen,wat ik bij deze met
het meeste genoegen doel Tot de volgende keer,
ttIÏI)J

V)tQ

Rondom het Stokersverlaat in Apjpelscha.(IV)
"Tj ioemboeloeit"
In "Historische Wandelingen door Friesland11 (1894-1917),door J.Hepkema,staat een
merkwaardig verhaal te lezen over het avontuur,dat deze wandelaar beleefde,toen
hij het dorp Appelscha bereikte en daar,zoals hijzelf zegt stamelend stil is blijven
staan voor "een deftige schuur oftewel pakhuis" bij het verlaat en de brug aldaar,
tegenover den opweg naar de bekende duinen",en hij daarop "een moderne inscriptie
met sprekende letters" ontcijferde als "Tsjomboeloeit".Maar hoe "sprekend" ook die
letters waren,dat verhinderde hem niet deze inscriptie verkeerd te lezen.KlaarbliJlcelijk speelde zijn Friese herkomst hem parten,toen hij de eerste lettergreep las als
"TsjoniU in plaats van wat er werkelijk staat "Tjioem-1.1 Toen hij aan een voorbijganger
vroeg,wat dit wel mocht betekenen,Ieeg hij ten antwoord "een soort kunstmest".en
hoewl dit hem "heel wel mogelijk" leek,vertrouwde hij het zaakje toch blijkbaar niet
helemaal en sprak erover met "den bezitter van het pand",die hem alsvolgt inlichtte:
"Het opschrift was afkomstig van iemand,die in China êen zaak in thee had gedreven;
toen hij later naar Appelscha verzeild was,plaatste hij datzelfde opschrift op zijn
affaire aldaar,en toen tenslotte dat pand verkocht werd en in het bezit kwam van
"onzen zegsman",werd de raadselachtige inscriptie curiositeitshalve overgebracht
naar de genoemde schuur,waar het nu meer attentie trekt,dan andere opschriften
die zo helder zijn als glas.Menig passererid rijtuig uit den vreeuxie houdt er expresselijk voor stîl.Wat het beduid.t?Het zou Naleisch zijn,cn Nijverheid betekenen.Of het
waar is moeten we in het midden laten." En de schrijver besluit met de zeer toepasselijke spreuk: "Een dubbeltje kan soms raar rollen" en " 't kin bryk as 't er
op wierret".
En met deze woorden kan ik van hrte instemmen,n.ar ik zou er nog aan toe willen
voegen:"Als iemand verre reizen doet,dan kan hij veel verhalen",maar hij heeft er
dan wel een beetje fantasie voor nodigt Ik wet niet,wat in het bovenaangehaalde
verhaaltje meer te bewonderen valt: de vindingrijkheid van die "voorbijganger",die
het vreemde woord vertaalde met "kunstmest",of de zin voor humor van de "bezitter
van het pand.",die zo voor de vuistweg dat prachtige verhaal kon bedenken,dat toch,
zoals we later zullen zien,wel een kern van waarheid bevat! Ik moet eerlijk zeggen,
dat ik zowel de schrijver als de verteller heb benijd,omclat ikzelf - als zoon van
de bezitter van het pand",bij de honderden malen dat "stamelend stilstaande" voorbijgangers uit den vreemde mij hebben gevraagd naar de betekenis van dat woord ,nooit
wat beters heb weten te verzinnen,da.n "het spijt me,maar ik weet het ook niet".
Toen nu enige tijd geleden mij dat verhaal weer onder ogen kwam,vond ik dat het nu
toch eigenlijk wel tijd werd om dat op zijn kant staande dubbeltje van Hepkena weer
overeind te zetten,en eens werkelijk te proberen dit raadselachtige geval tot
klaarheid te brengen.
Om te beginnen moet ik een misverstand uit de weg ruinien,dat door de beschrijving
van Hepkema kan zijn ontstaa..Hj spreekt namelijk steeds over een inscriptie of ook
wel opschrift op de schuur of pakhuis,maar dat is in werkelijkheid een in de voorgevel gemetselde blauwe steen,waarop of waarin is uitgebeiteld het woord Tjioemboeloeit geflankeerd door het jaartal 18 ----------- 57.Mijn vader kocht dit huis,nu
Vaart N.Z. No.18 in 1927 van dei erven Jac.van den Bosch en tot 1956 toen mijn vader is overleden,hebben wij daar ook gewoond.Het is nu eigendom van een dochter
van mijn oudste broer.-Natuurlijk hebben wij toen,in 1927 ook wel geprobeerd er achter
te komen,wat die gevelsteen en dat opwchrift betekenden,maar zonder resultaat.
We gingen er echter wel van uit,dat het jaartal 1857 het bouwjaar was van, het huis,
en dat het woord Tjioemboeloeit een Naleis woord was,zonder daarover enige zekerheid te hebben.Ik heb mij nu in verbinding gesteld met de beer F.J,van den Bosch
te Borger,een kleinzoon van de genoemde Jacob van den Bosch,die nog in dit huis is
geboren,en met zijn hulp is het aardig goed gelukt het raadsel op te lossen.
De familie Van den Bosch is,zoals de meeste vervenersfamilies in Appelscha,afkomstig uit ODsterland,waar zij reeds bekend zijn v6r 1700,en wij beginnen onze geschiedenis met de in 1754 in Kortezwaag geboren Fedd.e Jannes van den Bosch.Htj
wordt in 1820 daar genoemd als veenbaas en overleed in 1829.Zijn zoon Jacob Feddes
werd geboren in Kortezwaag in 1787 en overleed aldaar op 31 juli 1863.Hij wordt in
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1812 vermeld als veenbaas en in 1838 als schipper en hij trouwde in 1812 met
Wietske Freerks Landmeter,geboren in Kortezwaag in 1786.(Ik merk hier even tussen
haakjes op,dat ook de in Appelscha welbekende familie heinders van oorsprong in
Haulerwijk schippers waren en dat de naam Landmeter later 66k bekend werd in Appelscha).Hun zoon Freerk Jacobs van den Bosch,geboren te Kortezwaag 26-1-1816 en
overleden te Appelscha in 1899,was in Kortezwaag bekend als houtbaas in 1838 en
als koopman in 1847,maar in 1850 in Appelscha als veenman.In 1838 was hij in taxxmxwx
Langezwaag getrouwd met Jehtje Ottes Ottema,en tussen 1547 en 1850 is hij dus met
zijn gezin verhuisd naar Appelscha,waar hij,behalve als veenbaas,grote bekendheid
heeft gekregen als logementhouder.Bij het Bovenste Verlaat liet hij in 186/63 het
café Diligentia bouwen met een grote bovenzaal voor toneel- en muziekuitvoeringen.
Dit cafg werd in 1915 afgebroken en ook de prachtige tuin erachter is nu geheel
verdwenen.Eh den was deze Van den Bosch natuurlijk nog de organisator van de verinaarde Bergfeesten van ApDelscha,die vanaf 1859 ieder jaar in de zomer werden gehouden.Het laatste echte "Bergfeest" werd gehouden op 15 r1G auga1s 1864,blijkens het verslag in de Asser Courant van de 18de augustus "onder begunstiging van
schoon weder"-Een zeer aanzienlijk van heinde en ver samengestroomd publiek nam
deel aan dit vearde feest,Een belangrijk onderdeel was ieder jaar een harddraverij
waarvoor prachtige prijzen werden beschikbaar gesteld..In 1864 waren president en
vicepresident van de directie Dr.A.L.van der Sluis en W.A.van der Sluis,di.e de prijzei
na afloop uitreikten.Op de tweede dag werd, het feest besloten met een toneelvoorstel.
ling van het reciteergezelsehap:'Oefening Kweekt Kunst" en een "luisterrijk bal" in
de grote zaal van den heer F,v.d.Bosch.In het volgende jaar,1865 werd er ter gelegenheid van de Kerinis,d.ie twee dagen duurde,op de tweede dag,21 juni,nog wel
een Harddraverij gehouden voor paarden,die nog geen prijs hadden geworinen,waarvoor
als prijs werd uitgeloofd "een fraai Chaisgereide" en als premie "een fraai hoofdstel",waarna na afloop door de refterijkerskamer "Augustinus" een voorstelling werd
gegeven.-Daarbij werden opgevoerd de volgende stukken: l.De Trouwring,toneelspel in
drie bedrijven. 2.Jocrisse in een Nieuwen Dienst,Blijspel in twee bedrijven .Aanvang
's avonds 8 uur.itree 49 cents.Een en ander opgeluisterd door muziek.
En daarmee waren de Bergfeesten verleden tijd geworden.Het enige,wat er in mijn jeugd
(en o ~ ook nu nog wel) van te zien is,d.at is de z.g. harddraversbaan vooraan
in de duinen.Toen een breed recht pad,ter lengte van een kortebaandraversbaan en
met leem verhard.(Nen leze ook wat over dit onderwerp is geschreven door Dr.Oosterwijk,in zijn Notities uit de Geschiedenis der 0oststellinzerfse Dorpen).
De oudste zoon van Freerk Jacobs van den Bosch,Jacob Freerka werd geboren in Kortezwaag op 25-1-1847 en overleed in Appelscha op 25 mei 1926.In 1868 trouwde hij
met Arrtje Jans Stoker,dochter van Jan Gerrits Stoker en Grietje Jans Homan,en met
deze Van den Bosch zijn wij tenslotte terechtgekomen bij het Stokersverlaat,want
dr kocht zijn vader een stukje grond (kad.Nr050),waarop toen al een arbeiderswoning stond,dat op de kadastrale legger voorkomt als huis en tuin met als:eigenaar
Folkert Bakes Donker,arbeid.er.Voor het jonge paar werd hierop een groot nieuw
huis met schuur gebouwd.Daa.rmee staat vast,dat het jaartal in de gevelsteen,1857 9
niets te maken had met de bouw van dit huis.Het is niet nodig hier de hele familiegeschiedenis van de familie Van dan Bosch te vertellen.Het is voldoende te memoreren,dat in het jaar 1878,in de loop van de maand maart,de schuur van het huis
door een grote brand totaal werd verwoest,en dat in diezelfde tijd in het gezin
Van den Bosch-Stoker een dochtertje werd geboren op 18maart,dat de naam Aritje
kreeg.Deze twee belangrijke gebeurtenissen in het gezin zijn z6 duidelijk in het geheugen blijven leven,dat n6g de volgende anekdote in de familie verteld wordt:
Toen het genoemde dochtertje was geboren,stelde de arts,die bij de geboorte had
geassisteerd,voor om het kindje maar Brandsina te noemen,ter herinnering aan die
/ brand,die kort daarvoor had plaats gehad. Natuurlijk moest de schuur worden herbouwd en toen men daarbij behoefte had aan een goedeoepsteen,werd daar naar uitgekeken.Men vond die ook,want op een veiling van onroerend goed van een afgebroken boerderij in Smilde vond men de steen met het vreemde inschrift Tjioeinboeloeit.
Deze werd gekocht en meegenomen naar Appelscha.Naar toen puntje bij paaltje kwam,
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bleek de steen niet geschikt voor het doel,waarvoor hij gekocht was,en daarom,omdat
en het zonde (van het geld?) vond hem niet te gebruiken,werd besloten hem in de
voorgevel te metselen4En daar zit hij dan nu nog,en doet,net als indertijd Hepkeina,
talloze vreemden nu niet meer per rjtuig,iar per auto - stilstaan,om bij "de
de betekenis van dat vreemde woord.
eigenaar van het pand" te informeren
Uiteraard bleven er nog wel een paar vragen oen,zoals: hoe kwam die steen daar
in Smilde terecht,en: wat is de betekenis van Tjioemboeloeit?
Wij hebben ons eerst bezig gehouden met die eerste Traag.Hoewel we maar weinig aan-

V knopingspuntenwaarniee we iets konden beginnen.Een vrij uitzichtloos lijkend onderzoek in oude jaargangen van de Provinciale Drentse en Asser Courant leverde ons toch
voor het jaar 1878 enkele veilingen op vanonroerende goederen in Smilde.Daarvan
leek het meest aantrekkelijk een in het nunmer van 3 maart 1878 aangekondigde veiling
op DingsdagI! 5 maut 1878 van "een behuiznge op afbraak" op het Domeinveen te
Smilde,door de notaris Nr,H,van Lier (naar wie de Van Lierswijk en Van Liersbrug in
Bovensmilde zijn genoemd) ,des morgens om 11 uur ten huize van de weduwe Kuipers te
Assen.
Daar is echter ons onderzoek voorlopig vastgelopen,omdat het ons niet gelukt î
/ er achter te komen wat en waar dat Domeinvee1i in Smilde was,en wie de eigenaar was
van die afgebroken boerderj.Baardoor is het tot nu toe ook niet mogelijk te zeggen,
hoe de steen met Tjioemboeloeit daar in Silde terecht is gekomen,Het lijkt echter
niet al te gewaagd om te zeggen,ftat de bouwer van dat huis,iri 1857,op de een of andere manier connecties heeft gehad met Ned.Oost Indi,omdat de naam Tjioemboeloeit
ontegenzeggelijk daar vandaan komt,le veronderstellen verder,dat de bouwer deze
steen in Nederland misschien Assen of l'rieppel?) heeft laten bewerken om er het
insch.rif t met jaartal in te houwen.e zetten het onderzoek voort.
Wat de betekenis van het woord betreft,daarmee hebben we meer succes gehad,maar
dat is een verhaal op zichzelf ,dat beter bewaard kan blijven voor een volgende aflevering.
Borger,
aarden,

F.J,van den Bosch
Gerke P0Mulder
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Geachte heer Van den Bosch,

iiea1oten zend ik U het eerste stukje over Tj±oemboe
ioetzoals ik dat aan de Nieuwe Ooststei1irjver dacht ,e ste: Wi1t U het
eens doorlezen en eventueel veranderingen voorstellen? Ik hoop echter,dat U er

mee accoord Icartt gaan,want ik kom anders een beetje in tijdnoodZoa1s afgesproken
moet ook Uw naam hieronder komc te staan,en dan moet U het wei met de inhoud
eens zijn.'
Als U er Uw fiat aan kunt gevenzou het dan ieschien mogelijk zijn voor U om er een
Daar foto-kopieën van te maken en mij Mn d.aavan met dit stukje,per omgaande ret ourneren?
Nog een tweede punt: de zaak Do::cinveen in Smilde,Daar ben ik nog geen stap verder mee gekomen,maax ik geef de hoop nog niet op.

En dan die familie Walda. Zoals U weet,was in 15'8 die veiling van een afbraak
in Smilde namens de erren van do heer H.Walcla. te Smilde.Nijn vragen om inlichtingen
aan de secretarie an Smilde hebben,na meer dan twee naanden,no geen enkel antwoord opgeleverd. Verder heb ik U verteld over mijn vondst van de na' Waida in
Duurswoude: Roelof Lucas Waida,ge.Duu:swoude 1816
Z.v. Lucas Hendriks Walda en Bieuwkjen hoelofs Veldkanp
geh.m. Annigje Reine.es,..v, Jan Jans Rders en Bontje Andries te

±iaulerwijk.
&i verder nog; T,kWa1da onder de overlijdensadvertentie van zji echtgenote
Kornelia HBakker (een zuster van mijn grootmoeders moeder-

Bij al deze gegevens krijg ik het idee,dat deze Walda's evenals de Reinders en an den
Bosch en nog veel meer,uit öpsterland afkomstige verveners waren, en dat die wijlen
.Walda in Smilde op het Do?ieinveen dat ook was.
Daar komt nog dit bij: bij het zien van die namen -Roelof en Bieuwkjen (zie boven)
moest ik wel denken aan de beknopte stamboom die U mij bij het begin van onze briefwisseling hebt gesaurd,en waarin als eerste generatie staat Jan Roels,als tweede
Roei Jans en als derde Jann.es Roeis,Daa:na komt de naam Roei(of) niet meer in Uw
familie voo maar.... w1 in de familie Waldal Zie boven.
Maar wat mei. nog belangrijker is,00k de meisjeenaam Bieuwke mt in die familie
voor,want de derde generatie Van h -?T Tosch JannesRoels,geb.Langezwaag 2 mei 1723
DE van Kortezwaag. Vindt U het nu te gewaagd
tr.Kortezwaag 9 no-Y.1749 met Blw
van mij om tot de gero1gtreddng te komen,dat er in het verleden een familierelatie
heeft bestaan tussen V.d.Bösch en Walda? 1ki nog vermeteler Zon isohien Uw
grootvader jUISt irdoor geweten hebben van die steen in Ce afbraak van het huis
van Walda?
Vertelt U mij maar eens wat U ervan ienkt.Maar ik vind wel,dat een go;. onderzoek
naar die familie Waida r1oodzake1k is.In omdat ik met Opsterland een paar nare ervaringen heb gehad,zou ik U willen vragen9 of U dat zoudt kunnen doen; Informeren
bij de secretarie van Opseriand in Beetsterzwaag naar die familie Walda.Ze hebben
dan daar tenminste geen flauw idee dat U dit vraagt voor mijMisschien,dat zij wl
bereid zijn om U beooriijk en volledig te antwoorden.
dat is dan voor vandaag eerst wel genoeg.Behaive dan nogdat mijn vrouw me heeft
opgedragen om U en Uw echgenote .- nze hartelijke groeten te doen,wat ik bij deze niet
het neeste genoegen doeI Tot de oigende keer,

Rondom het Stokersverlaat in Ape1cha.(I\T)
"Tj ioemboeloeit"

In "His-toriscï" Wandelir"en door

_esland"(1894-9l7) 400r J.Heokema,staat een

mewaard: verhaal te le:n over het avontuur,dat deze wandelaar beleefde,toen
hij het dorp Âptelscha bereikte en daar,zoa:Ls hijzelf zegt stamelend stil is blijven
staan voor "een deftige schuur oftewel pakhuis" bij het verlaat en de brug aldaar,
weg naar de bekLnde duirien"en hij daarop "een moderne inscriptie
tegenover

met sprekende letters" ontcijferde a1 "Tsjomboeloeit".Maar hoe "sprekend" ook die
letters wari,dat verhinderde hem niet deze inscriptie verkeerd te lezen.Klaaxbiijke~
lijk speelde zijn Friese herkomst hem parten,toen hij de eerste lettergreep las als
"Tsjom in plaats van wat er werkelijk staat "Tjioem-' Toen hij aan een voorbijganger
vroeg,wat dit wel mocht betekenen,}eeg hij ten antwoord 'en soort kiinstmest",en
hoew'l dit hem "heel wel mogelijk' leek,vertrouwde hij het zaakje toch blijkbaar niet
helemaal en sprak erover met "den bezitter van het pand die hem alsvolgt inlichtte
"Het opschrift was afkomstig van iemand,die in China &en zaak in thee had gedreven;
toen hij later naar Apelscha verzeild was,plaatste hij datzelfde opschrift op zijn
affaire aldaar,en toen tenslotte dat pand verkocht werd en in het bezit kwam van

en zegsman" ,werd de riadselacht ige inscriptie curiosit eitshalve. overgebracht
naar de genoemde schuur,waar het nu meer attentie tre},dan andere opschriften
die zo helder zijn als glas .1enig passeren.d rijtuig uit den vreemde houdt er exnreserheid betekenen.Of het
selijk voor st±l.'at het beduidt?Het zou Naleisch zi,en

waar is moeten we in het midden laten." En de schrijver besluit met de zeer toepasselijke preu.k:"F.en dubbeltje kan soms raar rollen" en 11 't kin bryk as 't er
op wierret"
En met deze woorden kan ik van harte insten-ennaar ik zou er nog a toe willen

voegen.;"Âls iemand verre reizen doet,dan kan hij veel verhalen",maar hij heeft er
dan wel een beetje fantasie voor nodig.' Ik et niet,wat in het bovenaangehaalde
verhaaltje meer te bewonderen valt: de vindrijkheid van die "voorbijganger",die
het vreemde woord vertaalde met "kunstmest",cf de zin voor humor van de "bezitter

van het pand",die zo voor de vtdstweg dat prachtige verhaal kon bedenken,dat toch,
zoals we Jiter zullen zien,wel een kern van waarheid bevat Ik moet eerlijk zeggen,
dat ik owel de chrijver als de verteller heb benijd,oiat ikzelf - als zoon van
de bezitter van het pand" ij de honderden malen dat "stamelend-.stilstaande" voorbijgangers uit en vreere mij hebben gevraagd naar de betekenis van dat woord,nooit
wat beters heb weten te verzinnen,dan "het soijt me,ar ik weet het ook niet".
Toen nu enige tijd geleden mij dat verhaal weer onder ogen lcwam,vond ik dat het nu
toch eigenlijk
tijd werd om dat op zn kant staande dubbeltje van Hepkema weer
overeind te zettn,en eens rerkeljk te proberen dit raadselachtige geval tot
klaarheid te breng.

Om te beginnen moet ik ee misverstand uit de weg ruimen,dat door de beschrijvir
van Hepkema kan zijn ontstaa.1Ej spreekt namelijk steeds over een inscritie of ook
de schuur of pakhuis,maar dat is in werkelijkheid een in de voorgevel gemetselde blauwe steen,waarop of waarin iq uitgebeiteld het woord Tioemboeloei geflankeerd door het jaartal 18------------ 57.Mijn vader kocht dit huis,nu
Vaart N.Z. No.18 in 1927 van dei erven Jac.van der. Bosch en tot 1956 toen min vader is overleden,hebben wij daar ook gewoond-Het is nu eigendom van een dochter
van mijn oudste broer.Natuurlijk hebben wij toen,in 1927 ook wel geprobeerd er achter
te komen,wat die gevelsteen en dat opwchrift betekenden,nar zonder result1
We gingen er echter wel van t.it,dat het jaartal 1857 het bouwjaar was van het huis,
en dat het woord jioemboe1eit een Maleis woord 'wa,zonder daarover enige zekerheid te hebben.Ik heb mij nu in verbinding gesteld met de heer E.J.van den Bosch
te Borger,een kleinzoon van de genoemde Jacob van den Bosoh,die nog in dit huis is
geboren, en met
hulp is het aardig goed geluTzt het raadsel op te lossen.
De familie Var..
Bosch is,zoas de eeste veenersfam±lies in Appelscha,afkomsig uit Opste. and,waar zij reeds bekend zi vr 1700,en wij beginnen onze geschiedenis net de in 1754 in Kortezwaag geb.----re-n- Fedde Jannes van den Bosch.Hij
wordt ir 1820 daar genc:d als veenbaas en overleed in 1829.Zijn zoon Jacob Feddes
werd geboren in Kortezwaag in 1787 en overled aldaar op 31 juli l86.Hij wordt in

wel opschrift
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1812 vermeld als veenbaas en n 1638 als. schipper en hij trouwde in 1812 met
Wie-bske Preerks Landiaeter,geboren in Kortezwaag in 1786.(k merk hier even tussen
haakjes op,o.at ook de in Appelscha welbekende familie Reinders van oorsprong in
Haulez'wijk schippers waren en dat de naam Landmeter later Mk bekend werd in Appelscha).Hun zoon Preerk Jacobs van den Eosch,geboren te Kortezwaag 26-1-1816 en
overleden te Apelscha in 1899,was in Kortezwaag bekend als houtbaas in 1838 en
als koopman in 1847,maar in 1850 in Anpelscha als veenrnan.In 1838 was hij in taxgxmm
Langezwaag getrouwd met Jetje 0+.tes T:tema,en tussen 1847 en 1850 is hij dus met
zijn gezin verhuisd naar Appelscha,waar hij,behalve als veenbaas,grote bekendheid
heeft gekregen als logementhouder.Bij hot Bovenste Verlaat liet hij in 186/63 het
café Diligentia bouwen met een grote bovenzaal voor toneel- en muziekuitvoeringen.
Dit cafg werd. in 1915 afgebroken en ook de prachtige tuin erachter is nu geheel
verdwenen.En dan was deze Van den Bosch natuurlijk nog de organisator van de vermaarde Bergfeesten van kpelscha,die vanaf 1659 ieder jaar in de zomer werden geiis 1864,lijhouden.Het laatste echte "Bergfeest" werd, gehouden op 15
kens het verslag in de Asser Courant van de lBde augustus onder begunstiging van
schoon weder".Een zeer aanzienlijk van heinde en ver samex e'troomd. publiek nam
arde feest.Een belangrijk onderdeel was ieder jaar een harddraverij
deel aan dit v
waarvoor prachtige prijzen werden beschikbaar ges±eld.In 1864 waren president en
vicepresident van de directie Dr.A.L.van der Sluis en W.A.ran der Slu±s,die de prjzei
na afloop uitreikt- en.Op de tweede dag werd het feest besl -n met een toneelvoorstel.
ling van het reciteergezelscha: "Oefening Kweekt Kunst" en een fluisterrijk bal" in
de grote zaal van den heer F.v.d.Bosch.In het volgende jaar,1865 werd er ter gelegenheid van de Kermis,die twee dagen duurde,op de tweede dag,21 juni,nog wel
een Harddraverij gehouden voor paarden,die nog geen prijs hadden gewonnenwaarvoor
als prijs werd uitgeloofd "een fraai Chaisgereide't en als nremie "een fraai hoofdstel",waarna na afloop door de rederijkerskamer 'Augustinus't een voorstelling werd
gegeven.-Daarbij werden opgevoerd de volgende stukken: !.De Trouwring,toneelspel in
drie bedrijven. 2.Jocrisse in een Nieuwen Dienst,Blijspel in twee bedrijven .Aanvang
's avonds 8 uur.]itree 49 cents.Een en ander opgeluisterd door muziek.
En daarmee waren de Bergfeesten verleden tijd geword.en.Het enige,wat er in mijn jeugd.
ook nu nog wel) van te zien is,dat is de z.g, hardclravers'oaan vooraan
(en
in de d.uinen.Toen een breed recht pad,ter lengte van een kortebaandraversbaan en
met leem verhard.(Men leze ook wat ave- dit onderwerp is geschreven door Dr.Oosterwijc,in zijm Notities uit de Geschiedenis der Ooststellingerfse Dorpen).
De oudste zoon van Freerk Jacobs van den Bosch,Jacob Preerks werd geboren in Kortezwaag rn 25-1.-1847 en overleed in Appelscha op 25 mei 1926.In 1868 trouwde hij
met Ântj sans Stoker,dochter van Jan Gerrits Stoker en Grietje Jans Hornan,en met
deze Van den Bos-2'. zijn wij tenslotte terechtgekomen bij het Stokersverlaat,want
ddr kocht zijn va.-,-.er een stukje grorJ (kad.Yr050),waap toen al een arbeiderswoning stond,dat op de kadastrale legger voorkomt als huis en tuin met als eigenaar
Folkert Bakes Donker,arbeider.Voor het jongE paar werd hierop een groot nieuw
huis met schuur gebouwd.Daarmee staat vast,dat het jaartal in de gevelsteen,1857,
niets t maken had met de bouw van dit huis.Het is :iet nodig hier de hele familiegeschiedenis van de familie Van den Bosch te vertellen.He± is voldoende te memoreren,dat 1: het jaar 1878,in de loop van de maand xart,d.e schuur van het huis
door een gro Le brand totaal werd verwoest,en dat in diezelfde tijd in het gezin
Van den Bosch-Stoker een dochtertje werd geboren op 18'maart,dat de naam Antje
kreeg.Deze twee belangrijke gebeurtenissen in het gezin zijn z6 duidelijk in het ge heuçen blijven leven,dat n6g de volgende anekdote in de familie verteld wordt:
Toen het genoemde dochtertje was geboren stelde de as,die bij de geboorte had
geassisteerd,voor om het kindje maar Brandsina te noeen,ter herinnering aan die
brand,die kort daai-roor had plaats gehad. Natuurlijk noest de schuur worden herbouwd en toen men daarbij behoefte had aan een goedeuksteen,werd daar naar uitgekeken.Iien vond die ook,want op een veiing van onroerend goed van een afgebroken boerder. in Smild.e vond men de steen met het vreemde inschrift Tjioemboeloeit.
Deze werd gekocht ea meegenomen naar Appelscha.l4aar toen puntje bij paaltje kwam,
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bleek de steen niet geschikt voor het doe1,waoor hij gekocht was,en daarom,odat
de
en het zonde (van het geld?) vond heffi niet te gebiiken,werd besloten he
voorgevel te metselei.En daar zit hij dan nu nog,en doet,net als indertijd Hepkea,
talloze ee.en - nu niet neer per rjtuig,ia er auto - stils ,o bij de
eigenaar van het panö° te irorineren nanr de betekenis van dat vee.e woo:d,
Uiteraard bleven er nog WC1 een paar vragen Den,zoa1s: hoe kwam die steen daar
in Sflde terecht,en: wat is de betekenis van Tjioeboeioeit?
Wij hebben ons eerst bezig gehouden met die eerste aagEoewel we maar weinig aan

knopingspunten waa:r.e we iets konden begnen.Een vrij uitzichtloos lijkend onderzoek in oude jaarg;en van de Provinciale Drentse en Asser Courant leverde ons toch
voor het jaar 1878 enkele veilingen op vanoncerende goederen
leek het meest aantrekkelijk een

in Silde,Daarvan

in het nuner van 3 maart ,1878 aangekondigde veiling

op 'Dingsdag" 5 maart 1878 van "een behuiznge oj afbraak9 op het Doeieen te
Si1de,door de notaris XrH.van Lier (naar wie de Van Lierswijk en Van Liersbg in
Bovensinilde zi genoe),des morgens o 11 u ten huize van de weduwe Ku±oers te
Assen.
Daar is hter ons onderzoek voorlopig vastge1open,odat het ons niet gelukt is
er ahte' te komen wat en waar dat Domeinveen in Smilde was,en wie de eigenaar was
van die afgebroken boerderij.Daardoor is het :ot nu toe ook niet mogelijk te zeggen,
hoe de steen met Tjioemboeloeit daar in Silde terecht is gekomenHet lijkt echter
niet al te gewaagd om te zeggen,dat de bouwer van dat huis,in 1857,oD de een of andere manie connecties heeft gehad met ed,Oost Indi,odat de naam Tjioemboeloe!t
bouwer deze
ontegenzeggelijk daar vandaan kofflt,'e veronderstellen verder,dat
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steen in iederia" - misschien Assen of MpeI?) heeft laten bewerken om er het
inschrift met ja a1 in te houwen,We zetten het onderzoek voort.
Wat de betekenis van het woord betreft,daarmee hebbe:, we meer succes gehad,aar
dat is een verhaal op zichzelf,dat beter bewad n b1ten voor een volgende aflevering.
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