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INLEIDEND WOORD.

De schrijver vraagt mij om een inleidend woord in
zijn werkje. Ik wil hieraan gaarne voldoen, dewijl ik er
mij in verheug, dat hiermede een poging wordt gedaan
een plattelands gemeente te beschrijven en de belang.'
rijkste historische gegevens dienaangaande bij elkander
Le brengen. Steden-geschiedenissen kent ons land vele,
plattelands-geschiedenissen weinig. En toch heeft het
platteland ook zijne eigenaardige ontwikkeling gehad,
die eveneens dient gekend te worden, om de historie
van ons volk te begrijpen.
Vele der gegevens in dit boekje hebben enkel een
oca1e beteekenis; die zullen echter voor de bewoners
der streek zelve een eigenaardige bekoring hebben.
Doch van algemeen belang is het, dat mannen, plaatselijk bekend, opdiepen en verzamelen, wat er in de
verschillende dorpen is overgebleven van zeden en
gewoonten uit het verleden, wat er rest in sporen
van vroegere toestanden; dat zij de opkomst van de

cultuur des lands en de ontwikkeling der nederzettingen,
die zij niet zelden hebben zien worden, te boek stellen,
en een blik doen wel-pen op de eigenaardigheden der
economische en sociale toestanden ten plattelande.
Ook in die richting werkt dit boekje iets mede, en
ik hoop, dat er meer monographieën volgens genoemde
opvatting zullen verschijnen, om de bouwstoffen te
leveren voor een betere kennis en algemeene geschiedenis van het landleven in Nederland.
DR. H. BLINK.

DJN HAAG, 29 MAART 1903.

VOORWOORD.

Vele jaren heb ik, wanneer de tijd en de gelegenheid
dit aanboden, mij bezig gehouden met het bijeenbrengen
van een en ander, wat vanouds op deze gemeente betrekking heeft.
Deze verzameling is verkregen:
a. door het nagaan van tal van oude geschriften,
van verschillenden aard;
b. door het gedurig aanteekenen van overleveringen, en
c. door een herhaald plaatselijk onderzoek.
Bij de vermelding van de namen der eerste predikanten en grietmannen, heb ik de naamlijsten vah
.Ds. Romein, Dr. S. D. van Veen, Jhr. Mr. 11. Baerdt
van S?ninia en Mr. A. J. Andreae er naast geraadpleegd. Waar ik gebruik maakte van andere bronnen,
zijn de schrijvers hier eg
M den tekst vermeld.
Veel heb ik mogen verkrijgen door den steun van
ingezetenen' dezer gemeente. Aan allen breng ik daarvoor mijn dank!
De aanleiding tot deze uitgave is mede een gevolg
van de aanzoeken, die ik van vrienden en kennissen,
beminnaars van de geschiedenis van Ooststellingwerf,
mocht ontvangen.
Enkel als eenvoudige aanteekeningen geef ik dan ook
deze verzameling, overtuigd als ik ben, dat dit mijn
werk voor aanvulling en verbetering zeer vatbaar is.

Onçjetwijfc1d zal in menig familie-archief nog wel iets
te ,,inden zijn.
Waar het moeilijk was de losse gegevens in een
behoorljken vorm te brengen en waar een kleine misstelling mocht zijn ingeslopen, wordt de toegevendheid
ingeroepen door
DEN SCHRIJVER.
OOSTER WOLDE, 1903.

INHOUD.

STELLING WERF
STELLINGWERF -OOSTEINDE .......

Oosterwolde............
Oldeberkoop ...........
Don kerbroek ..........
Haule .............
Elsloo ............
Ma4kinga ...........
Appelscha...........
Fochteloo ..... ... .....
Nijeberkoop ..........
Langedijke...........
Haulerwijk ..........
IETS UIT DE XVIe EEUW.......
VAN DEN GODSDIENST Vö5R DE HERVORMING
NAAMLIJST DER PREDIKANTEN . . . .
GRIETMANNEN, BURGEMEESTERS EN SECRETARISSEN ............
LEDEN VAN DEN RAAD, ASSESSOREN EN WETHOUDERS ...........
EEN EN ANDER UIT DE XIXe EEUW . .
ALLERLEI IN HET OOSTSTELLINGWERPSOHE
DIALECT, VAN OLDEN NOAVERTELD

. .

Bladz.
,,

,,
"
,,
,,
"
"
"
,,
"

7
8

10
30
37
45
48
50
55

66
70
71
73

77

,,
,,
,,

84
87

"

195

,,

107

,,

115

105

Stellingwerf.

Voor eeuwen werd Friesland verdeeld in zeven
zeelanden. Stellingwerf Schoterwe], Kuinderziji, Giethoorn, Vollenhove en Steenwijk maakten het vierde
der zeelanden uit. Sommige schrijvers voegen ook
Drenthe daarbij. In den loop der jaren is die toestand gewijzigd. Tal van moeilijkheden, twisten en
oorlogen, hebben daarover plaats gehad. Schoterwerf,
maar bijzonder Stellingwerf, hebben de vrijheid met
alle macht voorgestaan, en die vrijheid tegen herhaalde aanrandingen met kracht verdedigd.
De bewoners van Stellingwerf worden in de geschiedenis der Friezen om hun dapperheid en vrijheidszin
bijzonder geiioemd.. Daar Stellingwerf aan de grens
lag was hier herhaaldelijk het oorlogsterrein.
Tot in de Bourgondische tijden (l,e eeuw) bleef de /
naam Stellingwerf behouden. Toen is dit grondgebied
verdeeld in twee grietenyeri, Stellingwerf Westeynde
en Stellingwerf Oosteynde.
Men vindt vermeldt, dat deze landstreek den naam
Stellingwerf kreeg, omdat men hier door stellingen
(de naam der rechtbanken maar ook de naam van hen
die rechtspraken) recht sprak. Die stellingéri of rechtbanken, drie in getal, gelijk blijkt uit de bulle van
Keizer Frederik III gegeven aan Douwe Sjaerdema,
werden niet altijd op dezelfde plaatsen gehouden,
111

Iïl:wI' wisselden van het eene naar het andere dorp.
)ze toestand werd veranderd door den hertog van
Saxen; hij stelde een vasten rechtstoel in voor grietman en mederechters. Die mederechters waren zeker
de stellingen of dorprechters; want tot in de 18de
eeuw blijven die oude namen in eere.
Het wapen van Stellingwerf is tot op heden hetzelfde gebleven. Door de verdeeling in twee grietenijen
kreeg Weststellingwerf het zeldzaam gevleugeld
iervoetig dier naar den linker- en Ooststellingwerf
het naar den rechterkant uitziende.
Op den ring onder den voet stond vroeger: Juste
juclicate fihii hominumi Vertaald: Oordeelt rechtvaardig, gij kinderen der menschen! En:. Sigillurn
universitatis' terr-ae Stellingewarf. Vertaald : Zegel van
den grond van Stellingwerf.

Stellingwerf-0 ostei ad e.
Uitgenomen het midden van deze gemeente is de
oude kaart van Ooststellingwerf bont geteekend met
veen- en heidevelden. Langs de stroompjes is niets,
zoodat dit als hooiland moet worden aangemerkt.
Böscb en, boomen vond men veel langs de wegen en
bij de buurten. Het getal zandwegen, veldsporen en
paden was groot. Dit was een gevolg van de zeer
verspreid, wonende bevolking. Vidr de vervening was
er geen enkele vaart of wijk. Op enkele plaatsen

vond men gelegenheid om langs de Tjonger en '4jn
bijstroompjes iets te kunnen vervoeren.
Het hoofdbedrijf van de bewoners is vanouds geweest landbouw, veeteelt en ijmkerij. Duizenden heideschapen werden gehouden. Eerst in de 18e eeuw
begon de vervening eenige uitbreiding en beteekenis
te krijgen.
Neringdoenden waren er maar weinig. Het was een
smid, molenaar-bakker, vulmolenaar, wever, schoenmaker, huisverver, stoffenverver, kleermaker en misschien een enkele meer, doch zeker kan men wel
aannemen dat de hier genoemd nog niet in alle
buurten aanwezig waren. Deze vakmannen bleven
ook niet altijd bij hun bedrijf, allen waren tevens
klein landbouwer, veehouder of ijmker. Het spinnen
der wol, hennep en vlas geschiedde op de boerderijen
algemeen.
De bosschen en velden waren oudtijds zeer gezocht
voor, de jacht. In de kronijken vindt men vermeld,
dat er zich hier in de 17de eeuw nog wolven ophielden en. dat men daar toen nog 'jacht op maakte.
Men kan nagaan dat de gronden in Ooststellingwerf
in hoofdzaak voor eeuwen aan enkele eigenaren behoorden. De waarde was gering. Weinig was toen
in cultuur gebracht. Dit wordt eénigszins verduidelijkt
wanneer men weet, 'dat de in- en uitvoer zoo goed
als' niets beteekende en de bevolking gering bleek te zijn.
Ooststellingwerf had in 1748 2040 inwoners.
1815 2791
1852 '6817
1875 9176
,,
,, 1901 9612
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In. 186' telde deze gemeente 31 Israëlieten, 75
Ka liolieken, 49 Doopsgezinden, 651 Chr. AfgescheiIenii en 8566 Ned. Hervormden.
Omtrent 't begin der 18e eeuw werden de grenzen der
grietenij beter geregeld. Dit geschiedde mede, omdat
er somstijds geschillen over eigendoms-recht voorkwamen. Zoo werd in 1724 een .scheidsgreppel
gegraven tusschen de provincie Groningen en Friesland. In 1733 begon men een scheiding te maken
tusschen Drenthe en Friesland. Hierna volgen de aanteekeningen van de verschillende
dorpen in rangorde naar de eertijds meest bevolkte.
Dit wordt afgeleid uit het bedrag der verschuldigde
pacht die de ingezetenen in 1408 •aan den bisschop
van Utrecht moesten betalen.

OOST ER W OLD E.
Oosterwolde heeft van oudsher vele buurten.
Weper, vroeger Weperen, bestaat sedert eeuwen uit
eenige boerenbehuizingen. . Het houden van drentsche
schapen is daar van ouds gebruikelijk. Men kan nagaan
dat het tegenwoordige Weper, grootendeels althans, aan
een of twee familiën heeft behoord, wat door erven
en vererven eeuwen heeft voortgeduurd. Voor eenige
jaren werd er een huis afgebroken dat in 1311 was
gebouwd. In 1895 is een huis geamoveerd dat een
bijzonderen gevel had. De voormuur had een dikte
tot aan de balklaag. van twee steenen. Gelijk dit
meer met oude muren voorkwam, was de muur van
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binnen opgevuld met stukken steen, zelfs keisteenen.
Boven . de glaskozijnen waren steenen ingemetseld van
een andere kleur voor versiering; op die wijze was
ook het jaartal 1601 er in gebracht.
Oudtijds was in dien muur een deur, boogsgewijze,
gelijk als men dit ziet in oude kerken; die muur
bleek duidelijk later te zijn toegemetseld. Op de
balken stond A. D. 1579. Bij een vroegere vertimmering vond men er een kelder met beenderen.
Even als elders had Weper eertijds grachten om
de hierningen. In den Franschen tijd bivouakeerde
een leger bij dit buurtschap, wat niet voordeelig was
voor de bewoners.
Even buiten Weper, aan den weg naar, Haule, stond
vroeger een boerenhuizinge, genaamd Loohuis. In
1698 was daarvan eigenaar Sijbrant van Echten, bijzitter; de plaats werd toen door Leffert Karsten
bemeierd.
Omtrent het begin der vorige eeuw is het huis
weggebroken. Tegenwoordig wordt met dien naam
alleen een stuk land aangeduid. In de wandeling is
het ,,Loos". Vanwaar dien naam? Een voor jaren
overleden ingezetene, die zich veel met de opsporing
van oudheden bemoeide, verklaarde Loohuis als bozehuis, een woning van ambtenaars in de tijden van
onlusten aan .de grenzen der provinciën of grietenijen.
Van Schrabbinge of Schrappinga weet men niets
anders, als dat dit sedert eeuwen een boerenhofstede
is geweest. Volgens het stemkohier 1640 en 1,698
is het of Schrappinga toen twee plaatsen had. De
eerste no. 25 was, in 1640 in eigendom en gebruik
bij Jan Lenzes; de tweede no. 26 in eigendom bij
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Lammert Alberts c. s. ,,een soolstede" en bij hem in
gebruik.
Jardinga, oudtijds Jardingen, had vroeger meer
woningen dan tegenwoordig. Er werd een kudde
drentsche schapen gehouden. Bijzonderheden worden
niet vermeld gevonden.
Tusschen Schrabbinge en Jardinga noemt men een
stuk lands Bentemaden, wat zeker komt van bentige
maden, hooilanden met veel benten. De overlevering
zegt, dat op de Bntemaden een steenbakkerij heëft
gestaan. Zij • is zeker van weinig beteekenis geweest.
Rikicinga was eertijds •eene kleine boerderij, verdeeld in Klein- en Groot-Rikkinga.
Prandinga vindt men als van ouds bekend vermeld.
Hier stonden vroeger minstens twee boerenhuizingen.
Elders wordt gezegd, dat Prandinga door een hevigen
brand is geteisterd, maar veel woningen of schuren
hebben er zeker nooit gestaan.
Een vroegere eigenaar van het landgoed Prandinga
is, zoo wisten ouden van dagen mede te deelen, arm
geworden, doordat hij zijn eigendommen met pleiten
verloor.
Nanninga bestond in vorige eeuwen uit twee boerenplaatsen. Het bijgelegen Biezenhutte zal zijn naam
wel te danken hebben aan oorspronkelijk bestaande
hutten van biezen - russchen.
Stegenga of Steenga is van oudsher een boerenplaats
geweest met uitgestrekte landerijen. Men leidt Steenga
af van steenig, een steenachtigen bodem, met :fijnen
steen vermengden grond.
Van Duur.swolde zegt Winsemius in zijne beschrijving van Friesland: ,,een van de veertien buurten

onder het dorp Oostrwolde, in de Grietenij StellingwerfOosrteinde".
Op oude kaarten wordt het afgebeeld met enkele
boerenplaatsen; latere schrijvers verdeelen Duurswolde
in Lage- en Hoogeduurwold.
Buttinga. In het Vaderlandsch woordenboek van
J. Kok staat op dit woord: Buttinga,, ,,een Landhuis
ouder de' friesche grietenij Stellingwerf-Oosteynde".
In 1640 had Buttinga minstens 4 stemmende plaatsen.
Als een bijzonderheid verdient aanteekening, 'dat
er eertijds een boerenbuizinge stond, waarin verscheidene malen de bliksem is geslagen, zonder persoonlijke ongelikken of brand te hebben veroorzaakt. Bij
zware onweders verlieten de bewoners menigmaal het
huis. Voor eenige jaren is dit gebouw afgebroken. Er
is geen nieuw voor in de plaats gekomen.
Kampen is vanouds bekend met eenig boomgewas.
In den Kamperhof stond vroeger een boerenbehuizing. Men wil, dat dit huis is in brand gestoken, uit
wraak, dat men er niet mocht overnachten. Na den
brand is er geen woning weer gebouwd.
Boekhorst, liggende aan den weg Langedijke—Appelscha, had eertijds al eenige boerenhuizingen.
De weg naar Appelscha-- Terwisga—Langedijke was
voor eeuwen een der hoofdwegen van den omtrek.
Bij dit buurtschap stond vroeger een vulmolen; een
stuk bouwland wordt nog genoemd molen- of meulenkamp. De vulmolen, ook wel wolmolen, diende om de
eigengeredde, van wol geweven stoffen te krimpen,
waardoor ze vaster en meer gevuld werden.
Venekoen met enkele huizen lag aan een der drukst
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bereden wegen, tot voor het graven van de vaart
naar Appelscha. De weg liep van Fochteloo langs Venokoten tot Boekhorst, bekend als de. Mardijk.
Veenoord is afgeleid van 1Tenekoten. Die stichting
is van de 19e eeuw. Albert Berends Prakken, assessor,
liet de z.g. opzichterswoningen uit Makkinga overbrengen om ze hier weder op te bouwen. Het nieuwe
huis met twee woningen werd Veenoord genoemd.
Medhuizen of Madhuien .zal den naam vrjzeker
hebben van huizen aan of bij de maden, hooilanden.
In vorige eeuwen stonden er een of twee boerenplaatsen. De boerenbehuizinge nu Medhuizen genoemd, is
voor jaren vernieuwd. In het oude gebouw waren
zeer ouderwetsche ramen en . ruiten van roodbont
glas, gezet in lood. . In, oude spelling, stond op een
der ruiten Pieter Joobems en zijn. wijf Annigje 1643.
Wat er meer op stond is.. niet bekend. Men heeft de
antieke stukken: .. indertijd voor een prijsje van de
hand. . gedaan . en 'er is geen afschrift van genomen.
In .1640: waren: Tijs Pijterso. .s. igenaars:'en gebruikers
der plaats, 1698 was .Tijs Pijters mede-eigenaar en
tevens bewoner. van Medhuizen..
Aan deze, zijde van liet Grootdiep, waar in vroegere
jaren de zeldzame waterlossing de.. Vogelrij d •uit .. de
Fochteloo-veenen in . liet diep . 'stroomde, stond een
molen, denkelijk een watermolen. De naam van een
stuk land aldaar doet er nog aan herinneren.
Klazina . wordt op een kaart van 1664 met drie
woningen afgebeeld en gelijk Medhuizen zonder opgaand
hout. Dit is wel opmerkelijk, omdat bij alle buurten
in den omtrek boomen zijn afgeteekend en juist bij
genoemde gehuchten niet..
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Onder 1UzInge is Klein Klazinge begrepen.
Silckenga of Sic/cinge, had een plaats in 1698 In
eigendom van den stelling Jan Hendriks. in 1728
was Andries Lammerts daarvan eigenaar en bewoner.
Sikkenga zal' vermoedelijk Klein Klazinge zijn. Op
het stemkohier was Sikkinga aangegeven met no. 40.
De vicarie, eigendom der kerk, had no. 42.
De Knol of Knolle is sedert eeuwen bekend. Reeds
in de 16e eeuw stond er een groote boerenwoning
met stalling en scha.penkooi. Een klein omgracht
plekje houdt men voor de plaats die eertijds De Knol
heette. In den gevel van het huis hing een ijzeren
knol. Men wil dat in dezen omtrek meer huizen
hebben gestaan. De verdeeling van den grond in
kleine kampjes en de vergravingen geven wel aanleiding tot dit vermoeden; echter vindt men er niets
van aangeteekend..
De Poel werd eertijds een state genoemd.
(Meulenbu]t)
verkreeg
den
naam
van
den
Molenbult
roggemolen die daar vroeger stond, hij werd Oostermolen genoemd en stond aan de rechterzijde van den
weg, gerekend van het dorp.
Ten Hoor of Ter Hoore had een groote boerenbe
huizinge, grenzende aan . Kampen. Hier werd een
groote kudde drentsche schapen gehouden. De omgrachting, zoo die om de meeste groote boerenwoningen in de vorige eeuwen was, is er nog lang geweest. De overlevering meldt, dat Ter Hoor eertijds was
Ver Hoor waar mee onder den blooten hemel of wel onder een boom bij geschillen in het verhoor werd genomen
en besculdigingefl werden uitgesproken. Dit zou in
-verband staan met de uitspraken op de ,,burcht

l€i
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Porwisga" te Appelscha, waar de straf kon worden
ni tgewischt.
Deze overlevering wordt hier gegeven zoo als zij
is overgebracht, zonder meer. Of hier waarheid of
wel fantaisie ten grondslag ligt, wie zal het zeggen.
Dat er rechtspraak op genoemde plaatsen werd
gehouden kan men wel voor zeker aannemen; de
eigenaardige vergaderplaatsen en kuilen waren in het
begin der vorige eeuw nog.. aanwezig.
In oude boeken vindt men een plaats aangeduid
met De Pol. Waarschijnlijk, wordt hiermede molen- of
meulepolle bedoeld. Daar stond vroeger een roggemolen,
genaamd veenmolen. In 17.28 was E. ;Remmelts, bijzitter, mede-eigenaar van de plaats De Pol, no. 48
van het stemkohier.
De hoofdweg van de .meulenpolle naar het oosteinde
van het dorp was langs den nog bestaanden, Singel;
door de graving van de vaart is die weg verbroken.
De singel heeft van ouds nog den naam van Molensingel. Die singel liep door over het -bouwland tot
het oost van het dorp.
De. Kuipen-streek heeft den naam verkregen van
kuipen eener leerlooierij. lu den tuin bij het vroegere
schoolhuis, waar men van den straatweg naar de Kuipenstreek —in de wandeling gezegd kupestreek - gaat,
waren , oudtijds kuipen in den grond voor een leerlooierij.
't Was in de dagen, dat de schoenmakers hun eigen:
leer looiden.
De pastorie stond vroeger in.de Oude Hof. Ouden
van dagen meenen dat de dubbele woning (nog het
eigendom der Herv. Kerk) als pastorie zou hebben
gediend.

Anderen beweren dat de pastorie in den Oude Hof
heeft gestaan.
Wanneer men voor twee honderd jaar de zoogenaamde kom van . het dorp ,doorwandelde, : zag men
zeer weinig gebouwen. Slechts enkele boerenbehuizingen met eenige . kleinere woningen van arbeiders
of van, hen die haast het boerenbedrijf op kleine schaal
een handwerk uitoefenden.. De kom van het dorp
telde maar weinig stemmende plaatsen, Enkele huizen
hadden een eigen naam, zooals Bareldsburg, later Oostenburg, De Weeme,' Het Veentje, Pasveer, Betlehems
broodhuis en wellicht andere. De hoofdweg of een
der drukst gebruikte wegen was de weg van het Oost
door de. .Kuipenstreek bijlangs de kerk, verder voorbij
de nu bestaande openbare lagere school tot het kanaal,
vervolgens langs den Duisteren weg. Door de graving
van ide 'vaart is deze verbinding vervallen.
Bareidsburg was een aanzienlijke bezitting; de eigendommen eenmaal daartoe behoorende, kunnen niet
met eenige juistheid worden opgegeven, -maar zeker
is het, dat 'het op eenige hectaren 'niet. aankwam.
Wanneer men de stemkohieren van de 17e eeuw
nagaat waren de eigendommen hier en in' andere
dorpen der grietenij behoorencie aan de familie. Barelds,
zeer belangrijk. Als . oudste bewoners van Bareidsburg,
later genaamd Oosten burg, zullen zijn geweest genoemde
familie, 'daarna de familie Brouwer en eindelijk de
familie Gasinjet, die -(zoo wil men) ten tijde* der vervolging van de Hugenootem in de 16e eeuw uit Frankrijk
zijn gevlucht.
Het nu genaamde Oostenburg was nog in de 18e
eeuw en deels nog in het begin der 19e eeuw een
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chooii landgoed. Vanaf het, diep was de Jardinge.
bosch een groote wandelplaats met goed onderhouden
paden, rustplaatseti, vischvijvei en ,,bergje", (kleine
heuvel met zitbanken). Deze wandelpaden liepen bijlangs Rikkinga en Kuipenstreek, om zoo door singels
met opgaand hout en netten aanlegden huize Oostenburg te bereiken.` Een prachtige dennebosch was nog
in de vorige eeuw achter de Kuipenstreek op een
deel . van het land dat nu in weiland ligt. Van Oostenburg tot aan Kampen was, mede alles met; bosch
beplant en deels met wandelpaden voorzien; dit ging
tot. Kampingerhof.
• In hoever het nu bebouwde dorpsgedeelte tot in de
18e eeuw een gchbone aanleg is geweest, valt moeilijk te zeggen, maar zeker is het, dat vôôr men hier
nog een kanaal kende—dus vöÔr J816—in den omtrek
waar nu de draaibrug is een dennebosch welig groeide
en ook ,,het Leege" boschrjk was.
• Tal van , dennebosschen waren erom en bij het dorp,
omringd met onontgonnen landen en heidevelden.
Zeer veel behoorde daarvan aan Oostenburg.
Van de eerste familiëu die in de 16e en 17e. eeuw
dit schoone pand bewoonden is weinig bekend. Misschien zullen de opschriften op de grafsteenen in het
kerkgebouw alhier, waarover vaste banken zijn getimmerd, opheldering kunnen geven. Op een dier
steenen in de kerk, voor een gedeelte zichtbaar, staat
o. m.: Johannes Barelds, dorprechter te Oosterwolde
én het jaartal 1658. Op een andere, mede aldaar:
docter Albertus Bareids, ook uit de 17e eeuw.
Uit oude stukken op pergament geschreven van de
jaren 1604, 1644 enz., zou men afleiden dat bewoners

van Oostenburg verwant waren rnei to1l'a,ndsche
familiën, o. a. uit Alkmaar en Enkhuizen.
Op den steen van. den grafkelder waarin van de
familieleden van Gasinjet Zijfl :bijgezet staat in het
midden een eigen wapen. Op den buitenzijde leest
men: »anno 1714 den 25 Sept. is in den Heer gerust
de Eersame Marcus Barel, oud 87 jaren en leit alhier
begraven. Anno 17— den - is in den Heer gerust
de Eersame - Cristoffeltje Lunsing, huisvrouw van
Marcus Barel oud—jaren".
Wijl deze namen op den steen niet overeenstemmen
met die. van Gasinjet, dient de volgende opheldering:
Paulus Gasinjet liet een grafkelder buiten de kerk
maken, nadat reeds zijn vrouw overleden en in de
kerk begraven was. Later heeft hij haar uit de kerk
in den nieuwen kelder doen overbrengen en is toen
mede. de deksteen met het opschrift: anno 1714 den
25 Sept. . enz., uit de kerk genomen. Hieruit blijkt
dat 'onder, dien steen niet begraven ligt wat op• dien
steen staat.
In den, grafkelder. zijn geplaatst: Paulus Gasinjet,
n . der zonen Jacob Brouwer
zijn echtgenoote en
Gasinjet.
Bij den herbouw der Herv. Kerk in 1735 werd de
eerste steen gelegd door 'Christoffeltje Brouwer. Dit
was de moeder van PauluGijsbertus Gasinjet. Ten
tijde dat Christoffeltje Brouwer den ..eersten steen
legde aan de kerk, in 1735, was Jacob Brouwer, oudKapitein-Luitenant ten dienste van den Staat, administreerend kerkvoogd te Oosterwolde. Genoemde Jakob
Brouwer is geboren in 1652, overleden in 1737 en
al de vader zijn geweest van . Christoffeltje. Brouwer.

ne
1)ë Volgende lijst zou men kunnen verkrijgen:
Jaib l3rouwèr geboren in 1652
zijne vrouw
?
Gijsbertus Gasinjet,
ijt1e vrouw: Christoffeltje Brouwer,
(dochter van Jacob Brouwer bovengenoemd.)
Paulus Gasinjet, den
14 Mei 1758, gedoopt te
De Leeké
Bij besluit van 18 Dec..
1811 benoemd tot Maire.

Carel Ferdinand Gassinjet in 1793 benoemd
tot Luitenant-Kolonel.
Jacob Brouwer Gasinjet Luitenant-Kolonel.

(Een koopbrief van 1804 begint met de namen van
verkoopers: ,Gisbertina Jacoba Gasinjet (vrouw van
Jan Georg Stark, lid van het bureau van gezondheid
in 's-Hage), Henriëtta Wilhelmina Jacoba Gasinjet en
Anna Cristina Gasinjet, beiden te Leeuwarden, erfgenamen van wijlen haar vader Luitenant-Kolonel Jacob
Brouwer Gasinjet enz". Dit betrof den verkoop van
gronden bij Oosterwolde.)
Kinderen van Paulus Gasinjet:
Gij sbertus Lammerts, geboren in 1789; Maria Lucia,
geb. 1791; Willem Nicolaas, geb. 1798; Johanna Catharina; geb. 1800; Christina Jacoba, geb. 1802; Anna
Catharina, geb. 1804; Jacob Brouwer en Reinier Korneus, tweelingen geb. 1806. Van de kinderen van
Paulus Gasinjet is het laatst hier overgebleven Johanna
Catharina, gehuwd met Van der Lande Jackson.

De Weeme was eertijds een boerenhuizing met
vele bijliggende landerijen, in eigendom en bewoond
door Reinier Gasinjet, gehuwd met Geesje Pit. Geesje
was een dochter van den dorpssmid Wjeger Pit en
vermoedelijk een kleindochter van den koster en
schoolmeester van Oosterwolde A. Wychers. A. Wychers
overleed 14 Jan. 1775.
Reinier bleef kinderloos en verkeerde vele zijner
laatste levensjaren in behoeftige omstandigheden. Met
visschen en op andere wijze trachtte hij met zijn
vrouw iets te verdienen. 't Was een schrille tegenstelling, de weelde als kind en in de jongelingsj aren
en de armoede als bejaard man.
De naam Weeme vindt men in meer dorpen aan
huizen gegeven. De Weeme was de woning waar de
pastoor of predikant, wanneer die van elders kwam
(één predikant moest somstijds 3 á 4 kerken bedienen),
zijn intrek nam. Men wil dat Weeme komt van
weide. Een kampje land bij die woning werd wel
eens Weeme genoemd, omdat dat kampje diende tot
weide voor het paard van den dominee.
Het Veentje en Pasveer, beiden aan den rijweg
naar Klazinge en Medhuizen, zijn de namen van
oude woningen.
S
Betlehems broodhuis was in de kom van het dorp.
Daar werd algemeen brood gehaald, wegens den verren
afstand van den molenaar-,bakker.
De kosterijpiaats diende eertijds tot vruchtgebruik
van den koster en schoolmeester.
Van de herbergen is bekend, dat ,,de Gouden Klok"
dateert van 1647.
Na de familie Gasinjet werd de familie Prakken
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eigenai-os en bewoonster van den huize Oostenburg. De
eerste van de familie Prakken, die in een betrekking
wordt genoemd is vrijzeker Hendrik Beerents, ontvanger te Oosterwolde, in 1698 mede-eigenaar van de
plaats Schrappinga. In 1728 behoorde die plaats aan
Dieke Jans nom. lib., Trijntje Lenses en anderen.
Berend H. Prakken, timmerman van beroep, werd
als opvolger van Jan Lamberts, in 1789 tot Dorprechter gekozen. Als een herinnering aan hem, hangt
nog heden ten dage een zonnewijzer aan de Herv. Kerk.
Zijn zoon, Albert Berends Prakken, opgeleid voor
landbouwbedrijf, was, het onderwijs in aanmerking
genomen, vrij goed ontwikkeld. Bij besluit van 9
Januari 1812 werd Albert tot Maire benoemd; hij was
lid van den Municipalen raad. Later komt hij voor
als Assessor, Griffier van het Vredegerecht enz. Hij
overleed in 1851.
Zijn oudste zoon, Berend Alberts Prakken, heeft veel
gedaan tot vooruitgang van landbouw en nijverheid.
Door den aanleg van schoone bosscben en wandelpaden
vanaf de brug—waar zijn woning enz. stond—bijlangs
de zuidzijde der vaart, had hij veel bijgedragen tot
verfraaiïng van het dorp, temeer, daar de vroegere wandelbosshen van Oostenburg waren vervallen. Jammer
genoeg is ook die nette aanleg weder vernietigd.
B. A. Prakken vervulde, nevens verschillende plaatselijke betrekkingen, die van opziener voor de Compagnons der Opsterlandsche en Ooststeuingwerfsche
venen en vaarten. Vele jaren was hij lid der Prov.
Staten en van den Gemeenteraad.
De laatste eigenaar en bewoner van Oostenburg uit
de familie Prakken was Dr. A L. v. d Sluis, gehuwd

met Hendrikje Prakken. Oostenburg is door de erveh
van Dr. v. cl. Sluis verkocht. Het. gebouw dient nu
voor kazerne der Kon. Marechaussee.
In een acte van het jaar 1328, zegt Magnin, komt
Oosterwolde in. Stellingwerf voor als een .leengoed van
den bisschop van Utrecht.
Gedurende den tachtig-jarigen oorlog, had men in
deze streken herhaaldelijk onlusten. In. 1582 had
Verdugo zijn leger in Opsterland. Daar werd toen
vreeselijk te keer gegaan door moorden, brandstichting
en vernieling. Teneinde Verdugo te beletten verder
in Friesland door te dringen,, werden wachten uitgezet te Friesche palen, Bakkeveen, Duurswoude, Haule
en Oosterwolde.
In 1597 had men veel van de strooptochten der
Spanjaarden te lijden. Behalve in de schansen . en
sterkten werden daarom soldaten gelegd o. a. in de
kerken, te Haule 30, Oosterwolde 40 en Oldeberkoop
30 man..
Onder de personen die in de 18e of in het begin
der 19e eeuw hier betrekkingen bekleedden, behoort
in de eerste plaats genoemd te worden de grootgrondbezitter Jan Lamberts,. stamvader van de familie
Van Weperen, later verwant met de familie Van
Rozen. In het lidmatenboek, in 1772 aangelegd, staat:
De stelling Jan Lammerts te Weper.. Men wete, dat
hier oudtijds de Dorprechters ook Stellingen werden
genoemd. In 1794 vinden we achter den naam van
Jan Lammerts de kwaliteit van Bijzitter.
Op het drietal voor Dorprechter in 1789, ,,door
vrijwillige resiquatie van den. Dorprechter Jan Lammerts vacant geworden", kwamen voor: Berend
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Prakken, Berend Jannes en Jannes Jans. Berend
Jannes (van Kampen) was vermoedelijk koopman en
winkelier in het buurtschap Kampen. Jannes Jans
(van Weperen) was landbouwer en grondbezitter.
Bij besluit van 18 Dec. 1811 werd Andries Jans
benoemd tot Adjoint-Maire. Van datzelfde jaar vindt
men een handteekening van H. J. Leertouwer, Dorprechter te Oosterwolde.
Het dorp met de buurten telde in het begin der
vorige eeuw nog maar 90 bewoonde huizen. De voornaamste eigenaars bleken toen te zijn: Paulus Gasinjet
met 16 panden; Anna Gasinjet met 4; Andries Jans
van Weperen c.s. met 4; Jannes Jan Weperen met
8; Lenze Jans Koopmans met 4; Diekje Prakken
met 4; Aafje Sjoerds en Andries Sjoerds met 4;
Grietje Tomas met 3 en anderen met 2 en 1. Verscheiden plaatsen behoorden aan uitwonenden.
De meeste woningen hier en ook in de andere
dorpen der gemeente getuigden niet van weelde, wat
het getal deuren en vensters betrof. De meesten
hadden maar een deur. en twee vensters. In »de
Gouden Klok" telde men 9; in Oostenburg 14 en in
de pastorie (op de tegenwoordige plaats) 7 deuren en
vensters.
Het grootste bedrag 'in de patentbelasting werd. in
1813 te Oosterwolde betaald door T. S. v. d. Duin,
herbergier in ,,de Gouden Klok", daarop volgde Lenze
Jans Koopmans, koopman.
Blijkens een lijst, betrekkelijk de ,,verponding" in,
den jare 1813 voor gebouwde eigendommen, werd
onder Oosterwolde van 97 perceelén betaald. De gronden hebben in de woudstreken oudtijds een zeer geringe

waarde gehad. De overlevering zegt, dat men van
sommige landen .geen verpondingsgelden wilde betalen;
,,ze waren hun geen verpondingsgeld waard". Anderen
hebben dit beter ingezien, of vonden geen bezwaar
daarvan grondgelden te contribueeren, zoodat die
belastingbetalenden ongemerkt groote grondbezitters
zijn geworden. Zoo ongeveer wordt het bezit van de
vroegere onlanden verklaard.
Dat de landerijen bij Oosterwolde in het laatst der
18e en het begin der 19e eeuw zoo bijzonder laag in
prijs waren, had' en eigenaardige oorzaak.
Vele gronden b'éiioöidén aan de familie Gasinjet. Voor
weinig geld werd door deze familie gedirig een stuk
land verkocht; verscheidene personen hebben daarvan
geprofiteerd. Als een enkel voorbeeld van de wijze
van verkoop vertelt men, dat de smid Berend Jannes
(Zijlstra) Rikkenakkers kocht voor een ploeg en een
egge. Een streek grond bijlangs den Molensingel
veranderde van eigenaar voor nog geringer waarde.
Willem Gasinj.et. liet de Prandinga-plaats voor enkel
f 700. De Karnakkers brachten een vat boter op:
Evenwel waren de prijzen der landerijen-in evenredigheid van latere jaren laag. Dit zij opgemerkt
voor onderscheiden dorpen uit de gemeente en de
omstreken. Om 'enkele voorbeelden te noemen, die
met uit andere dorpen zouden kunnen worden vermeerderd. Jan Lammerts (Tiesinga) kocht in de 18e
eeuw te Weper een boerenplaats voor. f2200. Als
bijzonderhèid zij daarbij vermeld, dat er zoo'n gunstig
boekweit-jaar volgde met een hooge markt voor dat
product, dat, uit dien aanzienlijken oogst bijna de
koopsom van de plaats werd gemaakt.
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Jen tegenhanger uit die dagen.
Andries Sjoerds (van Rozen) was in het begin der
vorige eeuw een betrekkelijk groot grondbezitter. Hij
leefde bescheiden en kon nauwelijks met de pachten
rondkomen. Men wete, dat de plaatsen toen een huur
van f 70 tot f 125 's jaars opbrachten. Rekent men
nu de grondgelden, die er van betaald moesten worden
en de omstandigheid, dat men wel jaren had dat men
geen meier - bewoner - kon vinden, dan baart het
geen verwondering, dat menig eigenaar in die dagen
geen lust had nette boerenhuizen te bouwen en ,,bang
Was voor timmeren".
De oude Katholieke Kerk, later de Herv. Kerk, was
zonder toren. In 1735 is de kerk herbouwd en is er
een toren opgeplaatst. Men vindt hier nog een doopfont uit den Roomschen tijd; het staat in den pastorietuin.
De groote dorpsklok - zoo men wil, te Klazinga ge-.
gegoten - heeft tot randschrift: ,,Maria bin ick gheheten. Dat kerspel tot Oosterwolde bit mi goet jaar o H.
1492. Mortuos plango ---- .vivos voco --1-- fulgura
frango ---- vox mea vox vitae --]---,ad sacra venite,
herman mij ghegoten heeft".
Vertaald: Ik beween de overledenen, ik verbreek
de bliksems, ik roep de levenden, mijne stem is de
stem des levens, ik roep u tot het heilige..
Op de klok staan twee teekeningen, Maria met het
kind Jezus, waar bven staat ,,A..ve Maria Glorie", en
Jezus aan het kruis met Johannes en Maria en daar
boven INRI.
Op de kleine klok staal/» Me fecit Criprianus Crans
Enchusae anno 1728 (Ciprianus Crans heeft mij in 't

jaar 1728 te 1n1iiuizen gemaakt.) Verder: Roelof
Abels, oud-Capt.-Luitn., Jacob Brouwer, mede kerkvoogd
tot Oosterwolde. in het midden een wapen met het
opschrift: ,,Stellingwer,f Oost-Eynde", terwijl nog aan
weerszijden twee kleine wapens zijn afgebeeld.
De vaste stoel" in de kerk onder het orgel is door
de familie Gasinjet daarin geplaatst. Deze z.g. stoel
is uit Hoorn afkomstig en bij gebrek aan beter vervoermiddel naar Oosterwolde, langs de Tjonger hierheen
gevoerd.
In het jaar 1837 werd voor het eerst eens tot het
stichten van een (voor dien tijd) nette schoolmeesterswoning besloten. Men raamde de kosten op f 1479.
De armenkamers in de Kuipenstreek zijn in 1841
gesticht. De eerste steen is gelegd door Klaas Andries
Koops, Albert Jannes van Weperen, Berend Alberts
Prakken en Foppe Jacobs Fochteloo als diakens.
De sterk toegenomen bevolking in de 19e eeuw is
een gevolg van het graven van de vaart en het in
exploitatie brengen der venen in Haule en Appeischa.
De grondduiker voor de Tjonger is vermoedelijk in
1815 gebouwd, later vernieuwd. De eerste Nanningasluis werd in 1816 gesticht. Op de eerste brug, een
klapbrug, stond mede het jaartal 1816.
Sedert dien tijd (1820-4830) breidde de buurt zich
gestadig uit. De weinige ambachtslieden die oudtijds
zeer verspreid woonden, o.a. in de Kuipenstreek en
op het Oost, kwamen nu meer in de kom.
Het eerste beurtveer werd aangelegd van Oosterwolde
op Gorredtj k door Kornelis Lyckeles Kleysma.
De eerste brandspuit op dit dorp dateert van 1844.
In Sept. van dat jaar werd besloten ten laste van de
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grietenij een brandspuit aan te koopen van C. H. v.
Loenen te Tiel voor f 230. De voorwaarde werd gesteld, dat de ingezetenen een spuithuisje 'moesten
laten bouwen. Er waren dan nu 2 spuiten in de
grietenij, eèn te "Oldeberkoop en een te Oosterwolde.
De Raad stelde nu een ,,keur' (veiordening) op het
'brandwezen' it.
In het jaar 1847 had men hier tijdelijk eenige
dragondérs. 't Was toen in vele opzichten een zeer
benarde tijd.
Den isten April 1847 werd in den grietenijraad een
adres behandeld van ingezetenen van Oosterwolde,
Fochteloo, Appelscha, Elsloo, Langedijke, Makkinga,
Donkerbroek en Haule, houdende het verzoek tot het
instellen van een weekmarkt te Oosterwolde. De Raad
vereenigde zich met' het verzoek, omdat men tot hier
toe met de granen naar de markten te Gorredijk of
Heerenveen moest, wat moeite en kosten veroorzaakte.
Kort daarop is de weekmarkt te Oosterwolde geopend.
Vele jaren is de aanvoer vrij belangrijk geweest. In
den drukken ,,boekweittijd" werden er op één.marktdag tot over de 150 wagenvrachten, een enkele keer
tot 2007 aangevoerd. Van "uit Appelscha werd soms
met open pramen de boekweit ter markt gebracht.'
Uit een opgave van 1867 werd de som van het
aangevoerde op de weekmarkt in dat jaar geraamd
op f 91.865. De middenprijzen per H.L. waren: rogge
f 9.—, zandboekweit f 8.—, veenboekweit f 7.20.
Het orgel in de Herv. Kerk is vervaardigd door
H. J. Noorman, destijds timmerman en aannemer te
Oosterwolde. De inwijding van het orgel had plaats
den 2 April 1866.
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Ongeveer om deze jaren breidden handel en nijverheid
zich hier eenigszins uit.
Door G. S. de Tempe werd het drijven van een
boekhandel en drukkerij ondernomen. Den 5 Jan. 1868
zag ht eerste weekblad, genoemd ,,De Zevenwolden",
hier het licht. 't Heeft maar 9 maanden bestaan.
Ook is de boekhandel en de drukkerij te niet gegaan.
Met 1 April van dat jaar, 1868, werd een omnibusdienst geopend van Oosterwolde naar Wolvega. Aankomst en vertrek dagelijks, in verbinding met het
spoor. De ondernemers waren J. L. Posma en B.
Schreur, Wegens te geringe inkomstenheeft men den
dienst moeten staken.
De klokken en het klokhuis, vroeger het eigendom
der Gemeente, zijn in 1876 aan de Herv. Kerk overgedragen.
In het jaar 1886 is het Gemeentehuis van Makkinga
naar Oosterwolde overgebracht. De verplaatsing geschiedde op kosten van particulieren en buiten bezwaar
der gemeentekas.'.
Schrijver en uitgever dezer verzameling is in 1893
met den boekhandel begonnen, in 1895 met de uitgave van ,,De Ooststellingwerver" en in 1898 met de
boek en handelsdrukkerij.
Oosterwolde had een bevolking:
in 1815 samen 495 zielen
•
,, 140
826
1856
1031
1875
,, 1901 ,,
1354 ,,
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OLDEBERKOOP.

tit dorp is sedert eeuwen bekend als een der
schoonste uit den Zuid-Oosthoek van Friesland. 't Was
eertijds de hoofdplaats van de grietenij en van het
kanton van dien naam. Schoone bosschefl en aangename beplantingen kenmerkten deze omstreken. Bij
de kerk bad men een bebouwde •buurt met plein.
Ten zuidoosten van de kerkbu°Urt stond Lyckiama
Stins. De stichting Nieuw Friesburg was van laterèn
datum. Ter herinnering aan het feit, dat de stins
Friesburg te NijeboitPade, behoorende aan den
Saxischefl grietman Lycle Ebles (latere familie Lijeklama
Nijeholt) in 1514 is geplunderd en in 1515 geheel
verbrand door de Gelderschen, is de. stins Nieuw
Friesburg genaamd.
Aan de bruggelaan was een korenmolen. (Men
denke aan de benamingen Meulehoek of .MeulebOSch.)
Er werden een viertal eendenkooien gehouden.
Op een oude kaart, waar de voornaamste plaatsen
in de 18e eeuw op voorkomen, vindt men alleen uit
05 tellingwerf aan den Tjonger Brokope, later 01deberkoOP. 't Had reeds vroeg twee druk bezochte
jaarmarkten. SchotanuS zegt in zijn beschrijving,
dato 1664: ,,Een welbebouwd dorp met twee schoone
jaarmarkten". Aan den noordzijde van den ouden
weg naar Twijtel beeldt Schotaflus op . de kaart vele
gronden met boogveen af. Op de grens tegen Stellingwerf-Westeynde stond de schans Bekhof, aan den
noordzijde van den weg'. Meer zuidelijk was een
groot bosch.
Uit verschillende gegevens blijkt, dat OdeberkooP

vafi mer ouden datum is, en dat er steeds vele
invloedrijke ingezetenen hebben gewoond. De voornaamste eigenaars van de steminelide plaatsen waren
in 1640 de familie Lyckiama á Nijeholt; vervolgens
een of meer plaatsen. In 1698
vele anderen met •
komt op het stemkohier met vetscheideflen plaatsen
voor, A. Barels c s. Verder hadden eigendommen de
fainiliën Meekhof, Frankefla en eenige. andeto. In 1728
behooren vel eigefidornmeli aan A. Hubbelink nom.
ex., J. Franke11a en Anna Frankena (wed. Heloma),
familiën Meekhof, Lyckiama á Nijeholt, oud-ritmeester
Capeter van Westerbeecq en anderen'
Gljk ook. onder Oosterwoide iets daarvan is vermeld, blijkt de familie Barels in deze gemeente van
bijzondere beteekeflis te zijn geweest Het volgende kan
een.ige opheldering . geve.'
Dr. Alberti's Barels, geboren te Oosterwoide in 1610,
is gehuwd in 165. met Antijn van Terwisga geboren
te OldeberkoOP in 1618; zij woonden te OldeberkooP.
Ds. Joh. Wisman trouwde ben in de kerk. Uit dit
huwelijk is den 3 Januari 1655 geboren krent Barels.
In 1688 .huwde Arent Barels met Barbera Ketel te
Diever. Deze echtelieden kregen 5 kinderen, waarvan
een dochter, genaamd Antijn, geb. 9 Nov. 1685 's
avonds 4 uur. Antijn trad 2 Mei 1706 in het huwelijk met Van Loon, scholte van Steenwijk en Steenwijkerwold'. Uit dit huwelijk werd 7, Dec. 1,707 geboren
Barbea van boon, gedoopt' door Ds.- Lubeley. De
moeder oerleed 21 Dec. 1707 te Steenwijk. Barbera
van Loon is gehuwd geweest met AIbartus Hubbelink.
JohannaGezifla, Anna,.
Zij krgen 7
Albert Baels (van), H.ubbeliflI' Jan Gonraet, EgbertuS,.
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Albertina en Harmanus. Johanna Gezina trad in het
huwelijk 22 Juni 175:4 met Ludolf Joh. Willinge. Zij
overleed 10 Juli 1760, nadat zij den 21 Juni tevoren,
van een zoon, Jan Albert, was bevallen.. Anna is
gehuwd geweest met Elias van der Leij, predikant te
Oldeberkoop.. Zij zijn beiden in de kerk begraven.
Albert Barels (van) Hubbelink huwde den 22 Juli
1755 met Hermina Joh. Rij pma. Hij is 11 Maart
1758 overleden, oud 27 jaar. Zijn weduwe is hertrouwd in de kerk te Oldeberkoop, 16 Oct. 1759, met
Jan Willinge, scholtes van Peize.
Jan Conraet was gehuwd met Catharina Wij nsma.
Hij was pastor te Winschoten toen hij 2 Maart 1757
overleed.
Uit het huwelijk van Johanna Gezina Hubbelink
(of Van Hubbelink) met Ludolf Johan Willinge werd
geboren Jan Willinge, welke jong is gestorven. Een
tweede zoon was Jan Albert Willinge, geb. 20 Juni 1730.
Hij trad in het huwelijk met :Taatje Wigeri, op den
4 Januari 1784. Dit huwelijk bleef kinderloos.. Taatje
Wigeri overleed. 9 Aug. 1833. Jan Albert Willinge
overleed 81 Jan. 1839. Hij vermaakte bij testament
zijne bezittingen aan zijne nicht Gezina Wfflinge, gehuwd met Lambertus Petrus Prins,. docter te Wolvega,
die daarna te Oldeberkoop zijn gaan wonen.
De vaste goederen van de familie Barels' zijn overgegaan op de latere bloedverwanten, waarbij o. m. de
familiën Hubbelink, Willinge en Prins.
De eerste uit de stam, voor zoover men die kan
nagaan, was Arent Barels geboren in 15...; hij was
gehuwd met Magdalena Terwisga. Men vermoedt, dat
die reeds het oude familiehuis bij de kerk bewoonde.

Dr. Albertus Barels, hiervoor genoemd, had een zuster
Barta, gehuwd met Job.. van Echten, secretaris 'van
Dodingawerstal (Doniawerstal). (Beschrijving Friesland
Joh. Wellens.) Een broeder, Manlius of Marius Barels
was Stellink of Stelling te Oosterwolde. Albertus
Hubbelink staat vernield als Monstercommissaris en
Historieschrijver van Friesland.
Onze voorouders zagen er niet tegen op om groote
afstanden af te leggen. Werd een bijzonderen tocht
gedaan dan nam men gewoonljks iets mede dat aan
dien reis herinnerde. Zoo heeft de familie nu nog
een. zilveren voorwerp in' bezit met de letters B. B.
(denkelijk B. 13arels) waarop staat: Met 'de slede van
Enkhuizen gehaald.
De oude kerk, voorheen de Katholieke, zal vermoedelijk in 12e of 13e eeuw zijn gesticht. Verscheidene
personen, die vroeger te Oldeberkoop woonden, zlijn
in. de kerk in grafkelders begravön. Er staat in de
kerk nog een doopfont uit den Roomschen tijd. De
torenklok is omstreeks 1780-1788 vergoen, ten tijde
dat waren L. J. Willinge, kerkvoogd; E. v d. Leij,.
predikant en N. Knoch, grietman.
Voor ongeveer 75 jaar stond er een steenen poort.,
waar deuren in hadden gehangen, in den riugmuur,
om de kerk. Naast die poort was tegen den ringiuur
een gebouwtje gesticht dat voor school diende'.
Naar aanleiding van wijzigingen, . die omtrent; dezen
tijd plaats vonden, dèelen wij hier naar officieële gegevens, ons welwillend verstrekt, het volgende mede'
van 'den grietman Willinge.
Jan Albeit Willinge werd in 1791 raadsheer in den
Ilove van Friesland. Hij bedankte, tegelijk 'met 5
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andere raadsheeren voor die betrekking in 1792. In
1804 werd, hij benoemd tot secretaris van StellingwerfOosteynde; in .1805 tot., commissaris der verponding;
in 1811 tot vrederechter;. in 1816 -tot grietman van
Ooststellingwerf. Willinge heeft aan het dorp Oldeberkoop verschillende schenkingen gedaan, o. a. een
schoolgebouw, daarna een huis naast de school voor
den «schoolmeester, onder voorwaarde, dat zijn ouden
vriend Geert Lammerts Mulder .(zoo ook de echtgenoote)
daarin moest blijven wonen zoo lang zij mochten
léven. Aan de grietenij gaf hij vier woningen, staande
te: Oldeberkoop naast de pastorie, met een gedeelte
grond daarachter, waarop later het grietebijhuis is
getimmerd. Aan het grietenijhuis heeft hij twee kachels
gegeven en heeft verschillende uitgaven gedaan bij
de verandering van dit gebouw.
.Aa' de kerk werden twee koperen kronen en zilveren bekers voor het gebruik 'bij het Avondmaal en
verder twee zilveren schotels , en twee kommetjes
geschonken, ,,terwijl de praedicant in dien tijd een
tinnen sohotel,: waarschijnlijk een daalder' waarde, bij.
deszelfs vertrek heeft terug , gevraagd, een 'schoon
gebljck' van .deszelfs liefde en' agtinge voor een - gemeente, waar hij bijna 50 jren praedicant is geweest".,
zoo luidt, een oude aanteekening.
.
De strooptochten 'van vijandelijke benden hebben
aan de vroegere bewoners van Oldeberkoop veel last
en schade veroorzaakt. In 1522 lag hier een vijandelijk leger. In 1585 ondergroeven dê,Spaansche soldaten uit Steenwijk den domsgewijs gebouwden toren,
die daarna neerstortte. In 1597 trokken gedurig kleine
troepen van den vijand het land door.' . Verscheiden

wachten werden toen uitgezet. Te Cideberkoop waren
toen' 30 soldaten in de kerk.
Aan Edzart van Grovestins werd in 1605 als kapitein het bevel opgedragen over eene, door hem aangeworvene krijgsbende, 'friet last om zich daarmede
naar Oldeberkoop te' -begeven. (Naamlijst Grietmannon
Jhr. van Sminia.)
Ook in 1672 had men een kwaden tijd. Friesland
wapende zich van top tot teen. Men deed alle moeite
om 'de wegei voor de ruiterij en het voetvolk van
den vijand onveilig te maken. Op verschillende plaatsen hadden de boeren de ploegen en eggen omgekeerd,
op de wegen liggen. De schans Bekhof (Bekat) was
toen in goeden staat, flink bezet en ruim van krijgsvoorraad voorzien. Herhaaldelijk is die schans aangevallen,
doch telkens moesten de Munsterschen aftrekken.
De Friesche Almanak van 1856 maakt van dezen
tijd, 1672, melding en voegt daarbij dat men, nadat de
vijand was afgetrokken, in of bij de schans Bekhof
een fraaie hemelsblauwe en karmozijn gekleurde flesch
met ribben en een beker van datzelfde soort en kleur
van glas heeftgevonden. Deze beker was 'omgekeerd
op den hals van de flesch geplaatst. Men beweert,
dat deze flesch en beker het eigendom waren van den
bisschop van Munster. Een ander schrijver vindt dit
niet bevestigd, omdat men niet zou kunnen aanduiden, dat de bisschop persoonlijk het bevel voerde en
nog minder zich bij de troepen, die Bekhofbelegerden,
bevond. Mede is 'toen in die schans een metalen pot
gevonden.
Debisschoppelijke troepen, die in getale van ongeveer 7 k 8000 man in de omstreken van 'Friesland
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lagen, besloten in Augustus 1673 een strooptocht in
Friesland te doen. De Staatsche troepen waren hierop
bedacht en hadden schansen en fortjes versterkt of
opgeworpen. De Fransche kolonel Brandt rukte met
een afdeeling op de Bekhofschans aan. Gelijktijdig
trok de opperbevelhebber der bisschoppelijke troepen,
generaal Mormas, met zijn leger van Steenwijk door.
Makkinga, Donkerbroek en Nij eberkoop naar Wolvega.
Naast den vrederechter J. A. Willinge vinden wij
in 1813 als plaatsvervangers Sake Hendriks en Dirk
F1. Jager en als griffier Geert L. Brouwer. Als maire
D. H. Jager; adj.-maire J. K. Buitenga. In 1828 was
D. II. Jager vrederechter, T. H. Woudsma en A. L.
Bovenkamp waren toen plaatsvervangers en A.' B.
Prakken (van Ousterwolde) griffier.
De watervloed, die in 1825 een groot deel van
Friesland heeft geteisterd, vooral Weststellingwerf,
heeft in deze grietenij weinig schade aangericht. Te
Oldeberkoop kwam het water in het westelijk deel
op de landen behoorende tot vier boerenplaatsen. Daar
het Water niet zout was, bleek het opgestuwd binnenwater te zijn. Men kon door afdamming het water
keeren. Alleen was de landbouwer Tjedde Jacobs
genoodzaakt met zijn vee naar elders de wijk te nemen.
Het grietenijhuis is hier in het jaar 1835 gesticht.
Voor dien tijd - zoo deelt men bij overlevering mede was er een grietenijkamer in het logemènt ,,de Zwaan".
Na de verplaatsing van den zetel van het bestuur
naar Makkinga, bleef het grietenijhuis bestaan. Het
werd toen ingericht voor kantongerecht en gevangenis.
De eerste brandspuit in de grietenij werd te Oldeberkoop geplaatst.
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In 1847 waren hier dragonders gedetacheerd, naar
aanleiding van den gespannen toestand van dien tijd.
(Armoede, tengevolge der dure levensmiddelen, mislukte aardappeloogst, politieke toestand, etc.)
Deddingabuurt is vanouds bekend als een buurt,
behoorènde onder dit dorp. Men vindt er geen bijzonders van vermeld.
Oldeberkoop had in 1815 400 inwoners.
27 1840 659
,
1856 849
1901 800

DON KERBROEK.

Dit dorp staat op een kaart van het jaar 1664 afgeteekend met eenige huizen aan den weg en ten
zuiden van den hoofdweg met een laan, loopende
oost-west, geheel met boomen of bosch beplant,.
Het landbouwbedrijf was hier steeds de hoofdtak
van bestaan. Op de noordzijde en op de zuidzijde
van den 'weg op het oost stonden in de 17e eeuw
korenmolens. Ten noorden waren Langemeer, Moddemeer, Schansmeer, Groot- en Kleinwaskemeer, 't Oud
leger en Palemeer, zijnde groote poelen en plassen.
Aan de grens de schans Breeberg.
'De Russohen vindt men op een oude kaart afgeteekend met vier gebouwen; later schijnt dit tot twee
verminderd te zijn, althans op een kaart van jongeren
datum ziet men die verandering. Alles zal wel tot
én boerenland hebben behoord.
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Vriesland. De toren te Donkerbroek werd toen door
den bliksem getroffen en zwaar. beschadigd.
Is dit geval naar waarheid. opgeteekend, dan zal
toen de kerk of een kleine verhevenheid op de kerk
zijn getroffen, want blijkens de vergadering van 159
was er geen toren op de kerk.
Het randschrift van een der klokken, hangende in
een klokhuis bij de kerk,. luidt: ,,Anno domini
MCCCCCII. laus deo 1- Jhesus. Maria. Johannes. Wou
fudere Gerhardus Schoonènborch c. s Johannes". .(In
Gothische letters.) Vertaald: In het jaar 1502. Lof
zij God! Jezus. Maria. Johannes. Gerrit Wou met zijn
compagnon Johannes Schoonenborch hebben (mij) gegoten. (0. H. van Borssurn Waalkes. Friesche klokkeopschriften.)
..
.
Breeberg of de Broekmerschans is, voor zoo ver
men kan nagaan, in 1593 aangelegd of hersteld door
Willem Lodewijk, graaf van Nassau en stadhouder
van Friesland. In de schans stond eertijds een huisje.
Een afbeelding van de schans en van het huisje komen voor in de Friesche almanak van 1839.
Door de erschi1lende oorlogsbedrijven- in de 16e en
17e eeuw werd bij dit. dorp. veel vernield. Men had
gedurig invallen uit te staan van de Spanjaarden die Groningen in de macht hadden - en die beproefden
in dezen hoek Friesland binnen te dringen.
(Naast Breeberg waren er o. m. schans Friesche
palen of Driemuntersçhans en de Zwartdijkster- of
Eenerschans, die in dien tijd bezetting hadden. In
de Eenerschans stond voor jaren een huisje, het laatst
bewoond door een oud-militair, die van de Staten
van Friesland een jaarlijksche bezoldiging ontving.)

De strijd tegen de Munstersôheii
Op den 16 Juni van het jaar 1672 trok Fulleniu
met 120 gewapende mannen uit Franeker naar deze
omstreken. Vermoedelijk zijn deze manschappen naar
de schans Breeberg gegaan. Die schans was in den
laatsten tijd niet onderhouden. Zij werd het volgende
jaar hersteld, Vrij waarschijnlijk door Fullenius, bekend
als een groot krijgsman.
De Munstersche troepen zijn denkelijk uit de richting Steenwijk gekomen, toen zij over de dorpen Makkinga, Donkerbroek en Duurswoude trokken. Breeberg
was in den omtrek toen de eenige schans die tegenstand kon bieden. De bezetting van Breeberg en van
de Friesche palen konden uitstekend dienen om de
stroopers af te weren, want dit was noodig. Rooyen
en plunderen was in dien zomer - Juli. 1672 - aan
de orde van den dag.
In Augustus van 1673 zou het leger van den bis'
schop van Munster een strooptocht door Friesland
doen. De Staatsche troepen waren daarop bedacht
en wierpen versterkingen op, of verbeterden schansen.
Ook Breeberg werd toen versterkt.
In een andere beschrijving wordt vermeld, dat
Breeberg op nieuw door de Munsterschen werd bedreigd, doch dat de vijand nu werd afgeslagen. Er
werden toen 3 konstabels, die uit de schans waren
gevlucht, ter dood gebracht. Zou hiermede ook de
naam Galgeberg in verband staan? De naam vaneen
stukje gronds in den omtrek van Breeberg, bekend
als Bisschopsleger en van een wijk Bisschopswijk,
zullen wel van dezen tijd 'dateeren.
1-let was den bisschop niet onbekend gebleven, dat
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er voorzorgsmaatregelen tegen hem waren genomen.
Ook hij nam zijn besluiten. Rij verdeelde zijn troepen in afdeelingen, om zoo op verschillende plaatsen
gelijktijdig te kunnen aanvallen. Zoo trok o.a, generaal
Mornas met zijn bisschoppelijk leger van Steenwijk
naar Wolvega, doch doorkruiste tevens deze grietenij,
waarbij ook Donkerbroek wordt genoemd.,
De schans Breeberg is later vergraven. Men vond
toen nog kogels in de aarden wallen.
Met het oog op den toestand in Europa, 1806, en
ter beveiliging van ons land - zoo staat in een missive - oordeelde men het hoogst noodig, dat er sterk
gewerkt werd voor de ,,recruteringe der armee". Het
bestuur der grietenij Ooststellingwerf besloot daarom
in 1806 een werfhuis op te richten te Donkerbroek.
Aan ieder vrijwilliger werd boven het gewone handgeld een premie van t 50 beloofd.
Toen in 1810 Nederland bij het Fransche Keizerrijk
werd • ingelijfd en. in 1811 de loting voor de militie
door Napoleon werd ingevoerd, moesten vele jongelieden in Franschen dienst. Velen trof het lot om
den tocht naar Rusland mede te maken.
Het volgende geval deed zich hier in een gezin
voor, wat wel zoo wat den algemeenen toestand van
dien tijd teekent.
Een zoon was het lot getroffen om den tocht naar
Rusland mede te moeten maken. Alle leden van het
gezin zagen daar vreeselijk tegen op. Men besloot,
niettegenstaande de hooge som, vooral voor dien tijd,
om een plaatsvervanger te stellen. Het ergste was,
men had geen geld. Teneinde den zoon toch thuis
te kunnen houden, werd de zeer uitgestrekte boerderij,

die de familie in bezit had, verkocht. De opbrengst
was zeer gering.
Was die verkoop toen niet geschied, dan waren de
nakomelingen van die familie - zoo deelt een afstammeling daarvan mede - in goeden doen geweest; want
die zelfde landerijen, ettelijke hectaren, hebben later
een enorme waarde verkregen.
Bij het vaststellen der familienamen in 1811, was
hier dorpréchter Jannes Jans Russcher, ook wel schrijvende Rusker.
De familienaam Klooster heeft lang bestaan. Toen
Jakob Foppes het formulier voor den toenaam in
1811 teekende, verklaarde hij, dat hij verbleef bij den
naam Klooster. voor familienaam, zijn handteekening
was dan ook J. F. Klooster.
Tot 1815 was te Donkerbroek een subkantoor voor
ontvangst van, accijns en impost gevestigd. Dit kantoor werd• toen opgeheven, omdat er zich geen geschikte sollicitant voor aanmeldde.
Hierover werd door de ingezetenen geklaagd, wijl
dit veel ongerief voor den bakker (er was toen slechts
één bakker op het dorp) 'en de winkeliers veroorzaakte.
Er kon echter voorhands geen ,,subontvang" weder
worden gevestigd.
Tegen het einde der 18e eeuw veranderden de toe
standen hier eenigszins door de graving van het kanaal,
dat zou worden doorgetrokken naar de Appelschavenen. De bevolking vermeerderde sneller dan te
voren, door de vestiging van enkele familiën van elders.
Al spoedig begon de aanbouw van huizen langs de vaart.
De eerste brug is gesticht in 1798. De latere
draaibrug werd gebouwd in 1856. De ijzeren brug
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dateert van 1884. De steenen grondduiker biJ
draaibrug is in 1815 tot stand gebracht.
Iuis,
Het plan is in overweging geweest, om
die nu te Nanninga is gebouwd, te stichten op de
plaats waar het kanaal de Tjonger kruist, (de Duiker).
Door den waterbouwkundige Oene Taekes Meek is
toen een model van een kruisvallaat in miniatuur
gemaakt. Het model is nu nog in het bezit van den
kleinzoon, den bouwkundige 0. M. Meek.
De bouwkundige 0. T. Meek en diens zoon, Melle
0. Meek, hebben vele waterwerken voor de Oompagnofis
der Opsterlandsche en Ooststeflingwerfsche venen en
vaarten tot stand gebracht.
In het begin der 18e eeuw behoorden verscheidene
boerderijen nog aan uitwonende eigenaren. Men vindt
dan op de stemkohieren eenige plaatsen aan de familie
Lyckiama a Nijeholt (grietman van Opsterland). Vervolgens, eens of meermalen, namen van eigenaars
als: Scholte 11. van Loon, Bijzitter Peter Jansen en
Ds. Poutsma, Weduwe Terwissha, Antien Abels Frankena - weduwe Lyckiama, Ds. Rania, Harmina Frankena, Luitje Ooeni, A. Barels, rentmeester, •Andries
Jans, Erven meester Andries Swaga, de vicarie, kleine
vicarie, pastorie, patroon, meester Egbert Gijsberts,
enz. enz.
In 1813 moest hier van 97 perc. gebouwde eigendominen verponding worden betaald.
Het zielental was in 1815 493 inwoners.
1850 749
1856 993
1875 1121
1901 1801

HAULE.

Haule was vddr de vervening het noordelijkste dorp
van de grietenij Stellingwerf-Oosteynde. Toen had
dit ,dorp een groote uitgestrektheid.
Tot aan de grenzen waren hier en daar poelen en
plassen, genaamd Swartwater, Steenpoel, Mattemeer
en Mansmeer. Verder staan op een oude kaart de
Galgenberg en de Valkeniershutte aangeduid.
De valkeniers, soms uren ver vandaan, kwamen
hier op de oudtijds zoo beroemde valkenjacht. Van
daar zeker de naam Valkeniershutte.
In 1503 was de zomer zeer droog en heet. Er outstond toen een groote brand in de venen en bosschen
tusschen Bakkeveen en Haule.
Bij de strooptochten der Spaansche troepen in het
jaar 1582, werd te Haule een wachtpost van soldaten
uitgezet om den vijand den doortocht te beletten.
Om diezelfde reden lag er in 1597 eene afdeeling soldaten, sterk 30 man, in de kerk.
De bevolking heeft, vöor zoover men kan nagaan,
uitsluitend het landbouwbedrijf uitgeoefend. Door de
vervening te Haulerwijk (wijk van Haule) verminderde
het houden van drentsche schapen.
/
De gronden behoorden oudtijds meest alle aan uitwonende eigenaars. De familie Lyckiama had ook
hier uitgestrekte bezittingen.
Op het stemkohier van 1718 vindt men voor eenige
plaatsen als eigenaars vermeld de Stelling Hartman
Abels, A. Lyclama a ijeholt en Graaf van Kniphuyzen.
Voor een enkele bezitting Jelle Jans e a., Bijzitfer
Pieter Jansen en de pastorie enz.
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• De aanleg der schoone bossohen, eigen aan Mevr.
Tonckens, zijn van de laatste helft der vorige eeuw.
De oude kerk, zonder toren, is afgebroken, waarvoor
de nu bestaande is in de plaats gekomen. De vorige
kerk was zeer oud. Zij behoorde nog tot de zoogenaamde Noordsche Katholieke, waarvan de ingang
aan de Noordzijde was.
De laatste predikbeurt in de oude kerk werd vervuld door ds. Huizinga.. In die laatste rede verklaarde
hij de gemeente den eigenaardigen bouwtrant van de
kerk en deelde daarbij iets uit de 'Friesche Geschiedenis mede.
Men vindt aangeteekend, dat lang voor de Hervorming de kerk te Haule aan den proost van de St.
Jans Kerk te Utrecht 12 schilden moest betalen. Of
hier Haule of Oosterhaule bedoeld is, moet in 't midden worden gelaten.
De tegenwoordige kerk is gebouwd in 1854.
Op een, steen staat: ,,1854 den 20 Augustus is
van deze kerk de eerste steen gelegd door de H.H.
Jhr. Mr. G. W. Lycklaa á Nijebolt, burgemeester,
B. A. Prakken en G. Attema, wethouders van Ooststellingwerf. Voltooid en ingewijd den 18 November
1855 door A. N. B. Huizinga v. d. m. te Donkerbroek
en 'Haule".
Op een andere steen staat: ,,1854 Dit Godshuis is
herbouwd onder bestuur van de kerkvoogden Alb. K.
Hofstee, administrateur, E. M. ten Hoor (overleden 22
Augustus) H. K. Bosma, F. J. Stelling.
H. J. Noorman, Architect".
Het oude klokhuis, waarin twee klokken hingen, is
weggenomen. Daarvoor is een nieuwe klok in de plaats

gekomen, die toen in den toren is gehangen. Op de
klok staat, dat zij is gegoten ten tijde dat J. A.
Willinge. grietman was van Ooststellingwerf, en. Th.
J. v. d. Ley, K. S. Hofstee en E. M. ten Hoor kërk.
voogden te Haule waren.
In: 1.813 telde Haule met Haulerwijk 93 perceelen
geb-duwde eigendommen, waarvan ::verponding moest
-worden betaald.
.•
Ongerekend 'he gdeelte, dat:, nu hij 'Haulerwijk
behoort, is bij en, onder Haule, ook vele jaren 'veiveend.
De wijken bij ,,de fenne" zij *n er gegrav.ei» om de
brandstof van daar, en van aangrenzend veeland 'te
vervoeren.
'
'KoldenbQrg, in. de spreektaal; Ko1dnburg,' i een
oude plaats. Die.,naam heeft lang bestaan. Op ëen
platje van een. grafpaal staat: 24. April. 1.769. Aaltje
Volkeyts vrouw van •Hinke Eits, Koldenborg, 72 jaar,
11 maanden en 14 dagen.
Deze vrouw heeft, blijkbaar op Koldenborg gewoond.
Onder 'het.behbor van Koldenborg is een betrekke•.
ljke groote uitgèstrektheid.
De bevolking bedroeg te. Haule'...
..
• ....... in 1840sam'en. 142 inwoers.
.,,. 1870
.
303 '. • ,, .
,1901.
..382 . .,,
•
1
:.
.
Haule én. Hau, leiwijk •'
in 181.5 samen '482 inwoners .......
» :15 . .» 1934
•,, 187
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ELSLOO.

Elsloo is van oudsher bekend als een landbouwdorp
met veel opgaand hout. De landerijen behoorden hier
voor eeuwen ook meerendeels aan groote grondbezitters. Enkele van hen schijnen toch in of bij Elsloo
te hebben gewoond. Een van de geschiedschrijvers
maakt er melding van, dat te Elsloo stamhuizen hebben gestaan van de familin Frankena en Portenga.
Wat de familie Frankena aangaat, kan men uit de
stemkohieren zien, dat die hier vele eigendommen had.
De familie Portenga is ons daarbij niet voorgekomen.
De voornaamste boerenbehuizingen waren, als op
meer dorpen oudtijds, omringd met breede grachten.
Men meent te kunnen nagaan, dat in de 17e en
18e eeuw,. toen van de voornaamste grondbezitters
hier woonden, er al eenige ambachtslieden waren;
althans mër dan in . andere kleine dorpen.
Blijkens het stemkohier van 1718 stonden toen als
eigenaars geboekt: Anne Frankena, Harmina Frankena,
Joachimus Frankena, rentmeester A. .Barels, Grietje
Harms, weduwe Jan Claes, Roelof Jochems, Jan Bartels - stelling, Hendrik Luijties, vicarie, pastorie, enz.
Verscheiden plaatsen behôorden aan A. Lycklama
Nijeholt, grietman van Opsterland.
De kerk is vermoedelijk in het 1632 verbouwd. De
z.g. kraak is er veel later gekomen.
Ten tijde, dat de kweekschool nog te Wateren was,
moesten de jongens van die school geregeld te Elsloo
naar de kerk. Voor die knapen zou de kraak zijn
gemaakt.
De klokken hangen in een klokhuis hij de kerk..
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Op de groote klok std: ,,Elsloo t Anno milleno t
quater 0 octogeno IV mensis May fuerat: fusaq : campana : hoc .cunctis grata. Maria nomen michi data. de
Venlo fecit Johannes me. bne refecit -- Dyt ys der
Gemeynde cloeck van Elsloo". Vertaald:, In het jaar 1484
in de maand Mei was het, dat deze klok gegoten. is.
Aan allen was dit aangenaam. De naam Maria is mij
gegeven. Johannes van Venlo heeft mij gemaakt,
hij heeft mij goed hersteld. (G. H. v. Borssum Waalkes Fr. klokke-opschriften.)
De klok bestaat niet meer. Die klok is in 1849,
toen Z. M. Koning Willem. II is overleden, stuk geluid.
Op de . andere klok staat in Gothische Minuskels:
,,Ave maria gracia .plena".
De nieuwe kleine klok draagt tot rancischrift: ,,Hergoten 1849 voor het dorp Elsloo, toen H. W. Bruggen, J. A. Flokstra en J. J. Prakken kerkvoogden
H. van Bergen. en Comp.
waren.
Me fecerunt te Midwolde".
Vanaf de Hervorming zijn Makkinga, Elsloo en Langedijke kerkelijk één geweest.
In 1817 had Elsloo nog een schooltje, waar alleen
des winters onderwijs werd gegeven. J. Kuiper was
er toen schoolmeester met den vierden rang.
In 1868 kwam de straatweg door dit dorp tot stand.
Troncie en Zuidhorn zijn oude buurtschappen, waar
sedert ettelijke jaren enkele boerenhuizen stonden.
De bevolking van Elsloo, niet deze buurten, was
in 1811 samen 225 inwoners.
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1856 ,,
1875 ,, 400
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MAKKINGA.

tiit .dorp is vele jaren dë residentie van den grietman geweest. Fefamille Lycklarna' heeft langen tijd
in deze en in aangrenzenae rietenijen de betrekking
van. . grietman vervuld. Ten' tijde, dat de grietman
Daniël de Blocq van Lyckiarna h'inr die betrekking•
bekleedde, was zijn oudere broeder grietman in Lom•steriand, en zijn schoonbroeder in Engwirden.
Men wete, dat hun stamader, Lyckie Ebles,' als
belooning voor zijn getrouwhed. en vergoeding van
schade in de 16e eeuw,. toen zijn stins té. Nijeholt.pide werd veroverd, geplunderd en. verbrand, bijzonder
werd begiftigd, ook voor zijne familie, als grietnian.
Deze gift werd ook. 'dôor Karel V bekrachtigd'.
Makking had - Vroeget zeer schoon aangelegde paden
.en singels. . In de .. Middèlburen stond. de stins .:van
Lyckiama, die in 1829 is afgebroken. Door den geschiedschrijver Schotanus wordt nog van een tweede
stisri -melding gemaakt. ......
.
Aan den weg naar Donkerbroek sond'en vul- of
wolmolen.. - Op. zoo'n molen werd . het zeifred,' en
grove wollen stof, door, den 'dorpswever vervaardigd,
gevuld of gekrompen.
.
.
Die molen heeft daar in de eerste -helft der vorige
eeuw nog. gestaan ;' althans het volgénde is er nog an
bekend en moet van dien tijd zijn. Er. werd een
zware rol zelfreduit den molen gestlên. .Mle nasporingen om den 'dief of de dieven te vinden, bleken
vruchteloos. Eerst geruimen tijd later,-werd de - zelfred in een bosch teruggevonden.. Men vermoedde,
dat de dief of dieven zijn verrast'geworden.

Volgens overlevering en opdelvingen moeten in ,,de
Harken" huizen hebben gestaan. Dat de landen bij
de Vossebosch in cultuur zijn' geweest is Vrij zeker.
Men ziet daar nog heden ten dage heidegronden verdeeld in akkers.
De eigendommen behoorden hier oudtijds meest aan
uitwonenden. Op het stemkohier van 1738 komt de
grietman van' deze gemeente, D. de B. v. Lyckiama
Nijeholt, voor met eenige plaatsen. Ook had Anna
Frankena hier belangrijke bezittingen. Met een eikele
stemplaats komen voor Ferduwe Jans e. a., Magclalena
Barels—wed. Meseroij, Dirk Jans e. a., Capitein L.
Veltkamp, Siccomina van Boekholt—wed. Heloma,
pastory, bijzitter R. Eekema en Ds. ilania, de patroon
(2 nummers), Jan Jansen, A. Hubbelink, enz.
Hoewel landbouwbedrijf hoofdzaak was, had men
hier toch meer vaklieden dan in de meeste dorpen
der grietenij. Zoo zou er ook een bierbrouwerij zijn
geweest.
13ij de invallen der Munsterschen hadden de ingezetenen ook hier te lijden. In 1673 werd bij Makkinga
een sterkte opgeworpen.
Vroeger werd hier het recht gesproken. In de Middelburen was toen een woning (18e en begin 19e eeuw
ongeveer), waar de secretarie in werd gehouden. Die
woning werd later nog langen tijd aangeduid met den
naam van secretaris-kamer. Naar men wil zijn daar
door een brand vele oude papieren verloren geraakt.
Uit een missive, dato 1839 blijkt, ' dat Makkinga
langen tijd de woonplaats was van den grietman;
dat de rechtzalçen vroeger om de 14 dagen werden
afgedaan en de rechtszittingen ton huize der ouders
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en voorouders van den logementhouder J. M. Schurer
werden gehouden. Verder vermeldt dat schrijven, dat
in 1811 een groote verandering is gekomen in de
administratieve en het justitioneele geee1te der werkzaamheden. Het administratieve gedeelte werd toen
eerst aan de mairês, later aan de schouten opgedragen
en met October 1816 aan de griemannen. Het justitioneele gedeelte kwam bij de vrederechters en daarna
bij de kantonrechters.
Als dorprechter fungeerde hier met de vaststelling
der familienamen in 1811, Alle Johannes.
De zetel van het gemeentebestuur werd in 1856
van Oldeberkoop naar Makkinga overgebracht. Den
18 September van dat jaar kwamen de raadsleden
voor het laatst te ' Oldeberkoop in het gemeentehuis
bijeen. Op den 18 Oct. aanvolgende werd de eerste
raadszitting in het nieuw gestichte gemeentehuis t&
Makkinga gehouden.
De kerk was vroeger zonder toren. Bij den ingang
van de kerk staat op een steen: • ,,De eersame mannen 'Jan Dirks en Jan Pyters ten tijde der stigtinge
van dese nieuwe kerke kerkvoogden van den dorpe
Makkinga 1775.
In de kerk liggen vele grafsteenen, waarop de
namen van griemannen, predikanten en anderen zijn
te lezen.
De klokken hangen hier in den toren. Het randschrift van de groote klok, in Gothische Minuskels,
luidt: j In . na . dI . amc - hee . capana . faflta.
macckinghe . ab . Houceto - Gherarda .• in honorern
sanctissimne . Marie . i v b . cu- honorem ludo . anno.
dni - in . 0000 . ixiii . ihesus . maria . iohannes".

Vertaald: Op het geboortefeest van den Heer (onzen)
vriend is deze klok gemaakt te Makkingha.door Houct
Gherarda tot eer van de allerheiligste Maria, de onbevlekte zalige maagd, wier eer ik luid. In het jaar
des Heeren 1463. Thesus. Maria. Johannis.
Houct Gherarda heeft de klok niet gemaakt, maar
doen maken, dus geschonken. Op de klok komen
voor de beeldtenissen waarschijnlijk van Paulus, Jo
hannes, Catharina en Maria met het kind. Johannes
heeft den giftbeker in de hand. Volgens de overlevering toch zou hij, onder keizer Dornitianus, tot den
giftbeker veroordeeld zijn. (Dit komt voor in het
Laatste stuk der Friesche klokke-opschriften door G.
H. van Borssum Waalkes.)
Op de kleine klok staat in Latijusche letters:
,,Graviore . lapsu - corruptam . hanece . campanam
providus . praetor V. A. Glinstra . refundi . curavit.
per . Claudium Fremij . fusorem ..Anno domini
MDCCLXXVI". Vertaald: De zorgzame grietman V.
A. Glinstra heeft gezorgd, dat deze klok, die door een
zwaren val gebroken was, hergoten werd door den
gieter Claudiüs Fremij, in het jaar des Heeren 1776.
(G. H. v. Borssum Waalkes.)
Twijtel is een buurt bij dit dorp van ouden datum.
Sedert eeuwen staat er een korenmolen.
Veneburen en Middelburen zijn van ouds de boerestreken. De oude weg was toen de hoofdweg.
Lageduurswold is een buurtschap met eenige boerenhuizen en kleinere woningen. Oudtijds is hier iets
bijzonders geweest. Dit kan men opmaken uit verschillende gegevens.
Voor een igen tijd vond men hier sintels in en op
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den grond. Kan deze overlevering ook in verband
staan met het terrein ,,Het oude klooster"?
Men wete, dat achter de ,,Boschplaats" eenterrein
in de heide is, 't welk ,,Het oude klooster" wordt
genoemd. Op een onderzoekingstocht, den 28 April
1894 gedaan, in de velden van zuidoostelijk Ooststellingwerf, kwam men ook in dien omtrek. Van
oudsher is daar een heidevlakte met slooten omringd
en in kampjes verdeeld.
Nu staat in oude stukken vermeld, dat tot de kerk
van St. Odolfug te Stavoren in de 12e eeuw 24 kapellen behoorden. Daar onder behoorde o.a. Marenesse of
Marchesse, wat vermoedelijk Makkinga zou zijn. Dit
brengt men met elkander in verband.
Bij het punten met steekijzers en het uitgraven
kwam men den 28 April '94, toen die onderzoekingstocht werd gedaan, al spoedig tot de overtuiging, dat
.die grond bebouwd was geweest. Men vond op ongeveer een halve meter diepte keisteenen regelmatig
in een vierkant gelegd. Dit vierkant was circa 2
meter lang en breed. De grond was vermengd met
asch en een weinig leem. Onmiddeljk tegen deze
keisteenen werden een massa sintels, verbrande steenkolen, zoo men vermoedt, gevonden.
Toen men met dit .onderzoek bezig was, kwamen
bewoners uit den omtrek ook eens een kijkje nemen.
Zij deelden mede, dat vdr jaren op dat terrein een
ijzeren pot was gevondeen men toen de meening
was toegedaan, dat in ,,Het oude klooster" een smederij moest zijn geweest. Bijzonders werd op dozen
tocht niet gevonden. Alleen de overtuiging werd versterkt, dat -men hier op een terrein was der moeite

waard, om nader te onderzoeken. Later heeft men
nog eens een onderzoek ingesteld. Men vond toen
een plek waar vergraven grond bleek te zijn. Vermoedelijk is dit een gedempte put. Bij het uitgraven
kwamen er enkele waardelooze voorwerpen, potschelven, stukjes hout, enz., aan het licht.
De bevolking van Makkinga bedroeg
in 1811 samen 299 inwoners.
1840
1856
1875

1901

432
478
709
643

APPELSCHA.

Oud-Appelscha, vroeger Appelsche, met de buurten
Terwisga of Terwisscha, Âkinga, de Boerestreek en
een enkel huis op het veen, is eeuwenlang een in de
geschiedenis bekend dorpje, geweest.
Schotanus zegt er van (1664), dat Terwisga eertijds
een burcht had, halsrecht voerende. Ook is bij dit
dorp, volgens dien schrijver, een klooster geweest, dat
naderhand naar de kleilanden is verplaatst.
In het Vaderlandsch Woordenboek van Jacobus
Kok (1786) staat o. m. op Appelscha: ,,Hier stond
weleer een Klooster, Waerelds Licht genaamd, doch
is volgens S. vn Loo naar Schermers verplaatst".
Verde,r vindt men in ,,De Tegenwoordige Staat van
Friesland" (1787): ,,In 't esten van dit dorp stond
weleer een Klooster van de Premonstreit Orde,
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Waerels Licht genaxnd, 't welk voor vele jaren naar
de Kleilanden, of zooals anderen willen, naar de Ommelanden is verplaatst en den Kruisbroeders ingeruimd; eenige overblijfselen van 't zelve *aren er
niet lang geleden nog voorhanden".
Ook vermeldt het Geographisch woordenboek van
Friesland (1749) in dien zin de aanwezigheid van een
burcht te Terwisga en een klooster te Appelscha.
Bij een grooten watervloed in 1287 verloren duizenden menschen het leven. Deze ramp klonk in
het buitenland alsof geheel Friesland was verzwolgen.
De Abt van Premonstreit in Frankrijk gaf daarop
bevel om in al de kloosters dezer orde in Friesland
en Oost-Friesland een telling te doen van de overgebleven monniken. Het bleek, dat in het klooster te
Appelscha 70 monniken waren overgebleven.
De orde van PrenTonstreit was kenbaar aan de witte
kleeding en strenge zeden.
(Volgens anderen zou niet dit klooster te Appelscha
hebben gestaan, doch daarmede Ter-Apel zijn bedoeld.
(Zie Groninger Volksalmanak van 1842.)
Naar aanleiding dezer gegevens en de plaats, die
er op oude kaarten voor werd aangewezen, werd in
1892 en in 1894 een onderzoek naar de overblijfselen
van het klooster gedaan. Op een cirkelvormige
hoogte van p1. m. 100 pas in middellijn in de groote
heidevlakte op eenigen afstand van den ouden korenmolen (een molen die daar enkele eeuwen heeft gestaan,
maar nu tegen .het einde der 19e eeuw is afgebroken) deed
men boringen en opgravingen, doch zonder resultaat.
Tengevolge van de vele zandstuivingen in de nabijheid,
is het vinden van de ondergronden hoogst moeilijk.

Dat door dè zhdstuivingen in den loop der jaren
de omgeving zeel' is veranderd, bleek duidelijk bij het
turf graven, dat men op korten afstand van de bedoelde
hoogte deed. Om de kljn te bereiden moet daar
meer dan twee meter stuifzand worden afgegraven.
Onder dit veen vonden de turfmakers overblijfselen
van een varken, zoomede een brugje of overgang, van
palen en takken vervaardigd; ook kwam er een velling van een boerenwagen voor het licht. De enkele
beenderen en borstels valt het voorvaderlijk zwijn
heeft men opgezonden aan het Friesch Genootschap
van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden.
Wanneer men mag aannemen dat in dezen omtrek
een klooster heeft gestaan, dan zal de plaats vermoedelijk achter de Boschplaats zijn geweest, waarvan
bij de beschrijving van Makkinga melding is gemaakt.
Van de burcht te Terwisga wordt niets naders
vermeld gevonden. De overlevéring zegt, dat de burchtheeren van Terwisga eens een gevecht hebben gehad
met de Stellingwervers in de Kiefmaad, een stuk
hooiland op de maden. (Kieven, kijven, twisten.)
Het halsrecht, waarmede de burchtheeren waren
begiftigd, moet men onder verstaan, dat zij het recht
hadden, op alle voorvallen lijfstraffen toe te passen.
In verband met de rechtspraken te Terwisga worden die van Ter Hoor of Ver Hoor onder Oosterwolde
gebracht.
Omtrent het rechtspreken in vorige eeuwen zij hier
iets medegedeeld.
Gelijk elders, werd ook op eenige plaatsen in Friesland onder den blooten hemel de rechtspleging gehouden. De gerechtigde regeeringspersonen beslisten er

58

59

allerlei zaken en rechtsgedingen, die bij mindere rechters niet konden worden afgedaan. Naar den eenvoud
der tijden had men voor zoo een vergadering opgeslagen tenten, omdat de zaken niet in een dag werden
beslist De banken waren van opgestapelde aarde of
zoden.
Volgens geschiedschrijvers zou deze wijze van
rechtspleging door Karel den Groote zijn ingesteld
geworden en de bekende Opstalboomsche vergaderingen van dien tijd dagteekenen. Met 1214 wordt er
echter eerst bijzonder melding van gemaakt.
Door Magnin wordt in ,,De voormalige kloosters in
Drenthe" gemeld, dat in de 13e eeuw eenige landerijen
en een huis onder Appelsche aan de Abdij van Ruinen
behoorden. Zekere weduwe Eueze van Ostwalt (Oosterwolde) had die schenking gedaan. Haar man,
Nicolaas, was in het Heilige land gestorven. Zij hadden een dochter Ide of Ida, die als non in het convent
te Ruinen was opgenomen. Ook begiftigden een zekere
Bernard en zijne dochter Lumoda of Lumme genoemd
convent met de tienden van twee huizen en bijbehoorende landerijen onder Appelsche gelegen, wat
blijkt uit een brief van het jaar 1246. Bernard en
zijn dochter hadden ,,den geestelijken staat omhelsd"
en zich in het klooster te Ruinen begeven.
Bij verschillende geschiedschrijvers wordt melding
gemaakt van de zandduinen en vindt men aanteekening van, het stuk hooiland 'in de heide gelegen, Broek
genaamd.
Dit dorp had in de: 17e eeuw 30 stemmende plaatsen. Onder de eigenaars komen voor in 1640 Jacob
Andries, Jan'Hendricks, erven Hendrik Wiltenga,

Wilt Battes, Claes Jansen, Jan Alberts, Olde Jan
Jansen, Marten Wijbes, Geert Abeles, Abele Hendricks
(Dorp rechter?) Berend Jacobs, Jan Everts, Fedde Lubberts, Hendrik Jansen, Willem Martens en anderen.
De familie Lyckiama met eenige plaatsen. Terwisga
behoorde aan Wilt Hendricks, weduwe en de erven
van Hendrick Wiltinga.
In 1698 de stelling Lense Sijbrens c.s., Jan Piers c.s.,
Anna Frankena, Meine Jacobs, Aebeltjen Geerts,
Jacob Martens, Lubbert Hendricks, Jan Thijsinga c.s.,
Pastory, familie' Frankena, A. Barels, Foppe Jans c.s.,
plaats genaamd de Legebult en anderen. Fam. Lyckiama
eenige nummers.
Het is zeer moeilijk om iets nader te weten te
komen wat de burcht Terwisga vôôr eeuwen eigenlijk
was en welke familie daar heeft regeerd.
Wanneer men komt tot de 17e eeuw dan wordt
het wat duidelijker.
Men kan aannemen, dat de familie Barels, Frankena
en Terwisscha of Terwisga, verwant zijn geweest.
Verschillende keeren konien die namen voor. Zij hebben ook in deze grietenij gewoond, wat blijkt uit de
betrekkingen door hen hier bekleed.
Waren nu de bewoners van de burcht Terwisga
(of Terwisscha) in overoude tijden, toen het ha]srêcht
nog mocht worden toegepast, de voorouders van de
familie Terwisscha uit de 17e eeuw? Bekend is nog,
dat de huizen Terwisscha en de Weeme in de vorige
eeuw nog waren omringd met grachten.'
Landbouwbedrijf, ijmkerij en schapenhouderij waren
steeds de, bronnen van inkomsten, maar ook was
Appelsche, nu Oud-Appelscha, nog in de eerste. helft
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der vorige eeuw -een dorpje waar enkele ambachtslieden woonden. Men had er toen o.a. nog een smid,
een timmerman en een molenaar-bakker. Verder een
kerk (eerst met Oosterwolde gecombineerd) en een
school, waar alleen des winters onderwijs werd gegeven.
De Weeme, nu Reservebosch, was een boerenbezitting,
waar de predikant, gelijk elders, een kop koffie kwam
to drinken.
Doordat Nieuw-Appelscha zich uitbreidde verplaatste
zich langzamerhand een en ander.
De kerk is zeer oud. Het is nog duidelijk te zien,
dat zij oorspronkelijk voor de Katholieke godsdienst
is ingericht geweest. De nissen, waarin zeker beelden hebben gestaan, zijn gedeeltelijk nu dichtgemetseld.
Toen de kerk nog aan de Katholieken behoorde, had
zij een zeer hoogen stompen toren. In 1781 is een
gedeelte van de kerk herbouwd. Bij die vertimmering
is de toren er denkelijk afgenomen.
Naar de overlevering luidt, is er een grafkelder in
het oude kerkgebouw. Wijl alles is bevloerd, kan
men geen deksteen zien. Ook zijn de verhalen, overleveringen, die men geeft over den persoon, die er
begraven zou. zijn, niet gelijkluidend, waarom hier
niets naders van wordt vermeld.
De oude torenklok hangt nu in een klokhuis bij
de kerk. Het randschrift der klok wordt ons aldus
opgegeven: In . die . Eer . Godes . ende . doe .'goede .
Sancte . Nicolas . waérn . ic . ghemaekt . in - den
jaere . MC000XXXV . Johan . van Bomen.
Het getal lidmaten der kerk was in het jaar 1772
als volgt opgeteekend: Appelscha 10, op het Hoogeveen 8, 2Ekinga 12, Terwisga 6, op de Bult 7.

In 1818, den 14 Februari, werd hier een zeer voornaam ,,Huisboelgoed", gehouden. Uit de opgave blijkt,
dat verschillende voorwerpen toen in gebruik, nu pas
bij velen meer bekend zijn. Mede blijkt uit die aanteekening, dat het Stellingwerver dialect in de schrijftaal
wel werd gebezigd.
Eenige posten die toen verkocht werden laten wij
hier volgen. Zoo werden verkocht: bijedoeken, schalen,
vuurhekje, lampehaal, poester, treeft, eide, kroode,
jok, haal, kanne, elstok, snoeimes, schaatsen, kruithoorn, keserasper, kortmes, bitten, scheere, bijekrammen, bijekappe, unster, hekel, weitas, haspel, doekgieter,
snaphaan, vogelkouw, schrijfkiste, zigte, persekleed,
9 perc. boeken, tielen, rnostertmolen, hangijzer, koffijtromme, sluitkorf, binnenpot, tinnenborden, houwer,
hoosen, mansrok, buis, deken, overslag, kamizool,
overrok, broek, vest, hoed, linnen, 41 hemden, 26
lakens, peuldoek, kussensloopen, tafelkleed, tafellaken,
meiktonne, hoenders, klokhano, hnnen, zijdendoeken,
onderst, hanschen, handschoenen, hemtrok, 4 perc;.
webbedoek, 11/4 ei zeifret, gaspen, broekgaspen, horo
logieketting; zilveren voorwerpen als: lepel, vingerhoed,
horologie, scheer, broekgaspen, boeken, testament en
bijbel; gouden voorwerpen als: gaspen, haken, kroon
en knoopen, etc., samen 450 posten, opbrengst f 587:12.
Uit oen andere lijst van een boelgoed, toen in een
ander dorp der grietenij gehouden, komen o. m. voor:
hoepelrok,' ascbschoppe, koekpanne, haartje, leerlap,
spinwiel, kistekleed, voerlaken, schulken, brandewijnkopjes, karen, kanne met sjerp, luiwagen, beugel,
koffljbrander, zegen (viscbnet), hakseisnit, wanne,
pistool, komfoor, stelsels, kandelaar, linnenperse, raag
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bolle, zwart papier, gortpot, vijsel, valhoed, weerglas,
scheerbekken, etc.
De bevolking bedroeg, alles wat onder Appelscha
behoorde, in 1811 samen 150 inwoners,
1832
367
1840
waarvan 220
885
onder Oud-ADpeïscha.
Nieuw-Appelscha is ontstaan tengevolge van het in
exploitatie brengen der veengronden.
Nadat het veen in Opsterland zoo goed als was
vergraven, beproefde D. de Blocq Lyckiama á Nijeholt
een verdere oplegging van de vaart. Hij verkreeg
daartoe in 1777 van de eigenaren .acten van consent.
Om tot uitvoering van dit werk te komen, waren
er vele moeilijkheden te overwinnen. Een belangrijke
geschiedenis werd daarmee beleefd, juist in den z.g.
Franschen tijd. Een goed voorbereid plan, om toen
reeds de Drentsche met de Friesche wateren te verbinden, is niet tot 'uitvoering gekomen.
Nadat eindelijk de Compagnons met het werk konden doorgaan, geheel voor hun rekening, werd in 1819
sluis 7 (Stokersvallaat) en in 1820 sluis 8 gesticht.
De verdere graving langs de vaartslenk (oorspronkelijk
aangelegd vanwege de Provincie Drente, naar aanleiding van een contract, dat later is opgeheven) werd
tot de scheiding voltooid in 1843.
De verkooping van het eerste hoogveen had plaats
in 1827. De eigenlijke graving ving in 1828 aan.
Geleidelijk werd de vervening uitgebreid. Vele
gezinnen uit Opsterland en Schoterland, maar ook uit
Zevenhuizen, Haulerwijk en andere streken maakten
dat de bevolking enorm vermeerderde. .Al spoedig

verrezen er tal van woningen op de afgeveende grö
den. De aanleg ,,Augustinus State" is genaamd naar
Augustinus Lyckiama á Nijeholt. Genoemde Lyckiama
heeft een zeer belangrijk aandeel gehad in het in
exploitatie brengen der hooge veengronden in 0pster,
land en Ooststellingwerf.
Eigenaardig was het in de eerste jaren met de
spreektaal; men hoorde er verschillende dialecten.
De Friesche taal. is de overheerschende geworden.
De boekweitteelt op de veenvelden heeft een geruimen tijd in de 19e eeuw groote voordeelen aangebracht.
Nu men met de vervening was aangevangen, werd
er een verzoek, met medewerking van de Compagnons,
aan den grietenij raad gericht, om een reglement vast
te stellen tot oprichting, samenstelling en instandhouding eener Reservekas, spruitende uit den verkoop
van hooge venen te Appelscha en ten behoeve van
het armenfonds aldaar.
In 1828 zijn tot committeerden van de Reservekas
voor den tijd van 4 jaar benoemd drie ingezetenen
van Oud-Appelscha: Lammert Jans Thiesinga (boekhouder), Geert Jans van der Buit en Lammert Lefferts
Oosterloo. Successievelijk heeft die Reservekas belangrijke bezittingen gekregen. De schoon aangelegde
bossohen vanwege de Reservekas tot stand gekomen,
hebben het aangename der omgeving zeer bevorderd.
Als opzieners voor de Compagnons der venen en
vaarten voor Haulerwijk, Appelscha, en Fochteloo hebben elkander opgevolgd A. B. Prakken, B. A. Prakken
en IJ. W. Feikema, welke laatste nog die functie
bekleed.
Het dagelijksch toezicht op de veengronden werd
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opgedragen aan Klaas H. de Vries, Kerst P. Jongsma
en. Klaas K. Jongsma, laatstgenoemde de nu tegenwoordige opzichter.
Met den aanleg van bosscben, eiken- en dennenhout,
werd in 1881 een begin gemaakt. Ruim 200 H.A.
ondergronden zijn reeds in bosch herschapen.
Een. eigenaardigheid was hier vroeger op het nog
moerassig veen. Men vond er een plekje met eenige
opgaande boomen. Deze plaats wordt nog het Biesenboschje genoemd. De overlevering wil dat daar vroeger iets bijzonders is voorgevallen.
De Duinen brengen veel last en schade teweeg,
tengevolge der zandstuivingen. Door de beplantingen
is dit kwaad van geringer omvang geworden. De
verschillende eigenaars wendden dan ook herhaaldelijk pogingen aan om dien last zooveel mogelijk
door bezaaiïng en beplanting af te wenden. Een groote
verbetering en verfraaiïng tevens werd verkregen
toen B. A. Prakken eigenaar werd.
De Bosch berg, een hoogte van circa 20 Meter, en
de Duinen hebben. vanaf 1860— 1862 naam gekregen.
Bekend zijn van dien tijd de z.g. Bergfeesten. Die
fèesten bestonden uit het houden van zang- en muziekuitvoeringen, volksspelen en het houden van een
harddraverij van paarden onder den man om betrekkelijk hooge prijzen. Van verschillende plaatsen,
zelfs uit de prövinciën Groningen en Drenthe, stroomden bezoekers samen.
Nog zijn 'de Duinen een schoone, goed onderhouden
beplanting en bebossehing met aangelegde wandelpaden.
De eerste kerk van de Afgescheiden Geméente
stond aan de Kerkelaan..

Op de thans bestaande kerk dier gemeente, nu
genaamd de Oer. Gem., staat op de eene steen: ,,De
eerste steen is gelegd door ds. J. Tiesinga 1841 en bij
herbouw a:h, door J. G. W. zu van da. G. Wissinic 1856".
Op de andere steen: ,,Laus - Deo - Eben . Haëzer".
Op de kerk der Doopsgezinden staat: ,,16 April 1867
eerste steen gelegd door Jhr. mr. G. W. F. Lijeklama
Nyeholt, oud-Burgemeester van Ooststellingwerf".
Op de kerk der Ned. Herv. is 'o.m. op de eene
steen vermeld, dat: 'IiJins de stichting dezer kerk
waren kerkvoogden Ype P. Reitsma, Jan G. Stoker,
Adam Vondeling, Pieter S. Schaaf en Hendrik A. Zwart".
Op de andere steen: ,,Den 5 Juli 1869 is de eerste
steen gelegd door mr. P. A. Bergsma, burgemeester
van Ooststelling*erf".
Bot orgel in de Herv. Kerk, een geschenk van A.
W. v. d. Sluis, vervener te Appelscha, is in 1900
daarin geplaatst.
In de laatste jaren breidt de landbouw ende nijverheid zich hier zeer uit.
Bier bestaat het waterschap ,,de Nieuwe Vaart".
De bevolking van Appelscha met alles wat daar
onder behoort, bedroeg
in 1848 samen 1036 zielen
1762
1856
2008
1860
2274
1870
2300
1875
, 1901 ,, 2268 ,,
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FOCHTLOO.
Dit dorp noemde men vroeger Vochtele, ook wel
Focbtele. Sedert eeuwen is deze streek bekend als
een landbouwdorpje, waar veel drentsche schapen werden gehouden.
De eigendommen behoorden oudtijds bijna alle aan
uitwonende eigenaren. Op het stemkohier van het
jaar 1738 komen 14 nummers voor. Daarvan bezat
A. Lyckiama á, NijebOlt de meesten. Vervolgen
waren eigenaars A. van Frankefla, Wed. Heloma nom
lib., Hendrik en Andries Lamberts e.a., Stjpke Swaga
A. Hubbelink en de Pastory.
In het begin der 19e eeuw telde dit dorp maar 1
huizen, die in de belasting voor deiiren en venstel
vielen. Twee panden daarvan hadden 4 deuren e
llicht 1 deur en 3 vensters), de andere
vensters (we
hadden een minder. In 1813 betaalde men verpo
ding van 13 perceelen bebouwde eigendommen.
Men kan nagaan, dat enkele families hier of in d
omtrek een lange reeks van jaren hebben gewoor
Dit blijkt mede uit het bijeenblijven van een mo
verzameling huishoudelijke voorwerpen van von
eeuwen, die van familie op familie zijn overgega
De veonboekweitbouw heeft in de 19e eeuw
velen groote voordeelen aangebracht. Ongetwijf
langrijken invloed op de toeneme]
heeft dit een be
bevolking gehad. Door den aankoop van gronden
ij de eigendommen t
het ontginnen daarvan, Zfl
geleidelijk meer algemeen geworden.
Naar gelang de vervening te Appelscha Focht
naderde, is ook hier met turfgravefl voor den hai

begonnen, waarna ook, gelijk te Appelscha, een Reserve
kas werd opgericht.
In 1818 is de Fochtel00-5u15 gebouwd.
Het graven van turf voor eigen baardbrand is van
vervening, door ingezetenen
overoude tijden. De overige
voor den kleinhandel is van jongeren datum.
Voor eenige jaren vond men bier de overblijfselen
van een voorvaderlijk woud. Ook zijn in Appelscha
wel zware boomen in het. veen gevonden, o.a. in de
Willemstad, maar deze waren op verre na niet zoo
belangrijk als te FocbtelOo.
Over een uitgestrektheid van eenige hectaren zag
men honderden boornStOmP°n boven het Veen uitsteken. Deze waren aan het licht gekomen, doordat
op die velden veenbOekwt was geteeld, maar voorenzakking van de poreuze massa,
namelijk door de j
toen de afwatering werd verbeterd. Behalve deze
stompen zag men tallooze stammen in volle lengte
over den grond liggen. Sommige stammen waren
nog aan de stompen verbonden. Deze boomen, eiken
usacbtig0 dikte. Er waren
en dennen, hadden een
er bij van moer dan 2 Meter in diameter. Ook was
de lengte ongewoon groot. De meeste stammen lagen
met den top naar-het noordoosten gericht.
Van de beste boomen is successievelijk bout weggehaald voor danfleggers, gebinten, palen, brandhout,
enz. Naar aanleiding van de berichten in de couranten
over dit oerwoud hebben velen eens een kijkje bij
egenwoordig is e1
deze reuzen des woudS genQmefl. T
niet veel moer van te zien.
en andere bzonde1heid is het vinden van een
E
goote hoeveelheid keisteen n in de velden onder
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Fochteloo. Men heeft voor enkele jaren over een
betrekkelijk grooten afstand een keienrij ter breedte
van een gewonen weg, opgedolven. De steenen lagen
onder het veen. Nog is het einde van den .steenenrij
niet gevonden; de dikke veenlaag bemoeilijkt het
opsporen. Tegen de grens van Drente en Friesland
is' in een boekweitveld ook zoo'n steenweg ontdekt
en door steenzoekers opgedolven. Gelijk als met het
oerwoud heeft ook de steenweg de belangstelling
van sommigen opgewekt. Oudheidkundigen hebben
op beide plaatsen een onderzoek ingesteld.
Men brengt deze keienrij in verband met den Romeinschen weg, van Utrecht over Assen naar de
Eems, waarvan Monso Alting een afbeelding geeft van
den reis van Pedo naar het noorden, in zijn ,,Afteekeningen van den ouden bodem van Bataaven en van
Vrieslandt".
Van Fochteloo vindt men aangeteekend: ,,dat er
een dijk, Leydijk, is gemaakt om het afloopende water
te keeren, dewijl, hetzelve anders het dorp zou overstroomen. Niet verre van de kerk is een waterlossing,
de Vogelrijd genaamd, welke uit de venen spruitende,
tegen den Leydijk stuit; doch van daar onder den
grond doorloopende, een half kwartier uur gaans verder weder te voorschijn 'komt en zich eerst in het
Grootdiep en daarmede in de KuInder ontlast".
Deze Vogelrijd is door het op afwatering brengen
der veengronden sedert lang vervallen. Aan de overzijde van het diep, niet ver van de plaats waar de
Vogelrijd in dit water stroomde, stond eertijds een
Molen.
Men wil, dat dit dorp voor eeuwen betrekkelijk

goed bebouwd is geweest, doch nergens vindt men
dit bevestigd. Wel zegt Foeke Sjoerds, dat Futhne
wellicht Fochtelen in Stellingwerf-Oosteijnde moet zijn
en er dan een klooster onder den Abt van Stavoren
zou hebben gestaan, maar Vrij zeker berust dit op
een dwaling.
Fochteloo had vroeger een kerkje zonder toren. Dit
bouwvallig geworden gebouw is omstreeks 1832 afgebroken.
In 1772 bedroeg het getal lidmaten der Herv. Gem.
hier 8.
De klokken, hangende in een klokhuis op het oude
kerkhof, zijn zonder jaartallen en zonder opschriften.
Beide hebben boven drie randen. Aan de onderste
van die drie randen der Oosterklok is een ring. Deze
rand met ring is misschien een zinnebeeldige voorstelling van de Moeder (Maria) met het Kind (Jezus),
schrijft van Borssum Waalkes in het Laatste der Fr.
Klokke-opschriften".
Dit dorp had in het begin dezer eeuw reeds een
school, waar zoowel zomers als winters onderwijs
werd gegeven:
De bevolking bedroeg
in 1811 samen 81 inwoners.
1840
163
,,
1.856 ' 203
1875
310
,, 1901 ,,
351
,,
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kerkhof, is in 1878 .gebarsten. De oude is voor éen
nieuwe verwisseld. Op de nieuwe klok, gemaakt door
Gebrs. van Bergen te Midwolde, staat: 1884 L. G.
Brouwer, J. E. Das, A. J. Bos, kerkvoogden.
Nijeberkoop heeft langen tijd geen school gehad.
In de eerste jaren der vorige eeuw stond er een z.g.
winterschooltje waarin W. Zandstra schoolmeester
was (1816). Op het einde der vorige eeuw is de nu
nieuwe school gesticht.
De bevolking bedroeg
in 1815 samen 101 inwoners
142
1840
173
1856
181
1875
•
245
1901

Dit dorp staat van oudsher bekend als een plaatsje
waar het landbouwbedrijf werd beoefend. Schotanus
beeldt den weg op een kaart van het jaar 1664 geheel
met boornen beplant af.
In 1698 waren hier 21 stemmende pilaatsen.. Daarvan behoorden eeige aan A. Lyckiama á Nijeholt.
Vervolgens: bijzitter Laelius Velteamp e.a., Foppien
Lauswalt, Jantjen Lensis, Anna Frankena c.s., Tjeerd
1-leloma, de Pastory, de stelling Aernt Steffens e.a.,
Jannes Piers, Baerte Roelofs en anderen.
In 1738 geven de kohieren de volgende namen aan:
oud-Capitein L. Veitcamp, bijzitter Baarte Meynes,
Hessel Fransen e.a., Evert en Luitje Jans, Diaconie,
Anna Frankena, de Pastory, Stoffen Arents e.a., Rornmert en Jan Jans, enz. Verscheiden nummers staan
op D. de B. Lyckiama á Nijeholt.
Dit dorp had vroeger een kerk zonder toren. In
1827 is dat gebouw afgebroken. Men vertelt, dat in
die kerk twee paarden den hongerdood zijn gestorven.
Een landbouwer had zijn paarden in het land loopen.
De weide schijnt niet goed afgeperkt te zijn geweest,
althans de dieren geraakten uit het oog én men kon
hen niet terugvinden. Toen men geruimen tijd later
in de kerk kwam vond men daar de „bruintjes" dood.
Dehongerhad hen aan de banken doen knagen. Men
vermoedde, dat de kerkdeur open gèstaan heeft, dat
de paarden wellicht de schuilplaats binnengegaan zijn
en de deur is toegewaaid. Wij geven deze overlevering zooals zij is vermeld.
De oude klok, hangende in een klokhuis op het

LAf4GEDIJKE.

Dit dorp is een verspreide buurt met eenige boerenwoningen en enkele kleine gebouwen, omringd met
bosch en boomen. Zoo vindt men het afgeteekend
en vermeld.
Niet. ver van Langedijke stond vroeger een (vul- of
wol?) molen.
Wanneer men het betrekkelijk groote getal zandwegen en heidesporen nagaat, vervolgens let op het
aanwezig zijn van genoemden molen, verder op den
pas afgebroken Oud-Appelscha-molen, op de burcht
Terwisga, het vroeger aanwezig zijn van een molen
in de heide onder Elsloo, en eindelijk op het terrein
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,,Het oude klooster", dan wordt men in de vermoedens
versterkt, dat in dit deel van de oude grietenij oudtijds meer is voorgevallen dan enkel landbouwbedrijf
en schapenhouderij.
Langedijke had vroeger een kerk zonder toren.
't Is al vele jaren geleden dat dit gebouw is afgebroken.
Eertijds had men hier 2 klokken, hangende in een
klokhuis. In 1855 besloten floreenplichtigen om een
klok te verkoopen, ton einde geld te verkrijgen voor
de stichting van een nieuw klokhuis. Nadat dit besluit door Ged. Staten was goedgekeurd, is men tot
de uitvoering daarvan overgegaan.
De nu nog aanwezige klok heeft tot randschrift
in Gothische Minuskels: ,,a d c c c e m n e c u r t
o v o c o n a (of d) v g n e". Waalkes meent hier
te moeten lezen: ,,anno domini c c c et m nomine
ecclesiae curatie te voco nostram amatam (of dominam)
virginem". Vertaald: ,,In het jaar des Heeren drie
honderd en duizend roep (of noem) ik, in naam
van don priester der kerk, U onze beminde (Koningin)
maagd".
Dit is dus een .der oudste klokken uit den geheelen
omtrek. Is de klok oorspronkelijk voor Langedijke
gemaakt, dan is deze een bewijs te meer dat het, nu
in de laatste eeuwen zeer landelijk dorpje, een andere
omgeving heeft gehad.
De (vermoedelijk eerste?) school is in 1867 gesticht.
Voor dien tijd moesten de kinderen naar omliggende
plaatsen ter school.
.*Sedert de Hervorming heeft dit dorp ook kerkelijk
onder Makkinga behoort. Onder Langedijke waren
eenigen tijd begrepen de' Bosch, Lageduurswold en de

Weide. Zoo wordt dit vermeld gevonden.
Als vrij zeker kan worden aangenomen, dat ,,De
Bosch", nu meer ,bekend als de ,,Boschplaats" van
zeer ouden datum is. Men wil hebben dat die plaats
vroeger heeft behoord bij, althans in verband staat,
met het terrein, ,,Het oude Klooster", waarvan onder
Makkinga melding is gemaakt.
Onder beheer van -dit dorp was vanouds een lange
smalle strook grond, bekend onder den naam van
,,Maagdenstreek"- De overlevering zegt, dat die grond
aan twee maagden heeft behoord. Dit eigendom zou
later aan dè Kerk zijn geschonken, doch op een of
andere wijze daarvan verloren zijn geraakt.
In het veen onder dit dorp heeft men gedeelten
van kannetjes of kruikjes gevonden, die uit den voortijd dateerden.
Langedijke had een bevolking
in 1811 van 60 zielen,
54 ,,
,, 1815 ,,
95
1840
1856 ,, 187
1875 ,, 129
166
1901

HAULER WIJK.

Haulerwijk is een volkrijk dorp geworden sedert de
laatste eeuw, tengevolge van het aan de snede brengen der hooge veengronden.
In het. Jaar 1649, dato 7 Februari, werd tusschen

•
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Saco Fokkens, grietman van Opsterland en nedègedeputeerde staat van Friesland en Saco van Teijens
secretaris van de grietenij Opsterland - ter eenre ,
en Passchen Hendrik Bolleman, Hartman Hartman,
Commies van den ontvanger generaal van Holland,
Kornelis Splinter in 's Gravenhage en Jasper van
Hulst, Commies van den ontvanger Doublets mede te
's Gravenhage als eigenaar, compagnons en partisipanten van de vaart en verlaten in de Dragten in
Friesland - ter andere zijde, - een contract gemaakt
tot heb graven van een goede en bekwame vaart van
dertig houtvoeten wijd, vanaf de scheidgruppej tusschen TJreterp, Silmien en de Drachten gelegen, oostwaarts aan door tlreterp en Sijgerswolde, als mede
in Groningerland, voorts zuid- en noordwaarts aan doen
en laten maken".
Bij contract van 22 Febr. 1649 namen de crediteuren
van Passchen Bolleman in het contract van 7 Febr.
voornoemd genoegen, en werd voorts bepaald, ,,dat de
aangevangen opwijk in hunne Zathen, beginnende van
de Dragsterdwarsvaart met de eerste gelegenheid betrokken zou worden tot in de scheidgruppel van Ureterp & Silmien en Bolleman c. S. niet zullen zijn gehouden de dwarsvaart zuidwaarts op verder te maken
als tot aan en door de pastoi-ievenen en de landen
van de Zuider-Drachten, ten ware werkelijk profijt
daarvan te bekomen was".
Den 28 Sept. 1649 kwam een contract tusschen de
betrokken eigenaars tot stand, mede de bevordering
van goede afvoerkanalen in houdende, en eindelijk
werd den 25 April 1650 nogmaals een overeenkomst
getroffen, inzake de kanalisatie.

15
•Op den 2 April van het jaar 1658 werd aan Douwe
van A4jlva c. s. vergunning verleend om een vaart
te graven naar Bakkeveen4 De conventie over de uitvaart der Haulervenen (de aanvang van Haulerwijk)
dagteekent van 25 Juni 1756.
Eenige jaren daarna is men met de vervening aangevangen. Het duurde echter nog al geruimen tijd
voor het veen goed aan de snede kwam.
Eerst in het begin der 19de eeuw begon de vestiging in dit dorp eenige beteekenis te verkrijgen.
Verscheiden woningen, benevens een school zijn toen
verrezen, zoodat het buurtje beneden Haulerwijk al
een aardig aanzien verkreeg. In 1816 was J. H. Hasper
hier provisioneel als schoolmeester fungeerende.
De school is zeker niet bijzonder sterk gebouwd, althans in 1826 had men het over dit gebouw bij den
grietenijraad.
De school was in slechten staat. Van onwil, om
die te verbeteren, was bij de raad geen sprake, maar
men had geen geld noch fondsen waaruit de kosten
konden worden bestreden. De raad kon niet besluiten
om de. kosten ,,over de grietenij om te slaan", omdat dit onbillijk zou zijn. Later werd den raad een
voorschot van het Rijk aangeboden groot f 1000 voor
opbouw of verbetering van schoolhuizen. Men durfde
dit aanbod niet aanvaarden, omdat er geen fondsen
voor onderpand aanwezig waren.
In 18] 4 had men hier al eenige eigen vaartuigen,
want op een lijst van den schout der grietenij van
dat jaar wordt vermeld: ,,het getal kleine turfschepen
te Hauleiwijk bedraagt 6".
De veenboekweitteelt heeft hier lange jaren groote
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voordeelen aangebracht.
Door het steeds uitbreiden van de vervening is dit
dorp in den loop der 19de eeuw een belangrijke
plaats geworden. Op de verkochte ondergronden, hier
in zoogenaamde Leijen verdeeld, verrezen spoedig,
eenige huizen. In de laatste jaren vooral is er een
beduidende verandering gekomen. Nu de vervening
begon te verminderen namen landbouw, veeteelt en
nijverheid als met den dag toe. De doorgraving van
de vaart in verbinding met Veenhuizen enz. is voor
deze plaats van belang geworden.
De bevolking is van uit verschillende dorpen. Velen
zijn van uit Friesland met de vervening opgegaan.
De Friesche taal is daardoor in zeer vele gezinnen de
spreektaal gebleven.
Op de., onverkochte ondergronden van de Compagnons is in 1868 een aanvang gemaakt met den aanleg van bosschen.
De eerste hier gestichte kerk was die der Afgescheiden gemeente. Die eerste kerk stond ,,bij de
huizen". De nieuwe: is meer naar het midden van
het dorp geplatst.
Op een steen van de Herv. kerk staat: ,,Den 10 April
1852 is de eerste steen gelegd door den heer Jhr. Mr.
G. W. F. Lijcklarna. á Nyeholt Burgemeester en B.
A.. Prakken Wethouder der, gemeente Ooststellingwerf".
De Baptisten gemeente is opgericht in 1880. De
echtspersoonljkheid werd verkregen in 1882.
Het getal inwoners bedroeg in 1810 ongeveer 300.
In 1840 samen 1040 zielen.
1870
1582
,, 1901
,,
1666 ,,

iets uit de XVIe eeuw.

In de tijden toen het Katholieke geloof ook hier al'
geesteljkbed zeer vele goedeg&neefl was, bezat de
ren. Vele rijke kloosters en abdijen waren over het
land erspreid.
Z hadden
bovendien de bijzondere
ij
v
0n kosterijen en
prebenden,
kerken, pastOriell, vicariaten,
andere inkômSte1 De bezittingen der kloosters, abdijen
en dergelijke stichtingen waren zoogenaamde geestelijke-goederen- Zij werden beheerd door Bisschoppen,
Dekens, Abten en andere booge beambten; die van
kerken, pastOriën vicariaten, prebendèn kosterijenij
goederen; z
enz. noemde
men
stuurd door Pastoors, Vicarissen, Kerk- en
werden be
Armvoogden.
geestelijke goederen behoorden:
Tot deze wereldlijk
die tot het eigen10. de patroons- of
10.
kerkgebouw behoorden en waaruit de kerk en
het Heilige werden onderb0Ud6 Het bestuur was
aan kerkvoogden.
. de Pastorie o fpastooTsgo eren, welke van de
dien20
waren gescheiden; zij dienpatroons- of KekOg0e
priesters en
den voor inkomsten van Pastoors of
werden door haar beheerd. deze waren bestemd voor
de jjeg0edere nï
de30.
vicarissen, of mindere priesters en werd door, hen
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daarover liet bewind gevoerd.
40 de kosterjgoederen, die door de kosters werden bestuurd, waarvan zij mede de voordeelen genoten.
50• de Prebenden of andere Beneficiën voor bijondere godsdienstige doeleinden bestemd, waarvan het
bestuur berustte hij de tijdelijke bezitters.
In de eerste helft der 16e eeuw waren in Friesland -zoo deelt J. v. Leeuwen in zijn inleiding van
de Beneficiaal-hoeken van Friesland mede - van tjd
tot tijd eenige der geestelijke goederen in het bezit
van wereldlijke personen gekomen, die daarvan de opbrengsten genoten, geheel strijdig met de oorspronkelijke bestemming.
Verschillende Priesters verzuimden aan Karel V
de verplichte belofte af te leggen en zich van brieven
van ,,presentatie of placet" te voorzien. Er waren geestelijken - zoo gaat hij voort - die uithoofde hunner jonkheid, onbekwaamheid of door andere oorzaken onbevoegd geacht werden het pastoorsambt te
bekleeclen, en een nog grooter aantal was er, die op
hunne standplaatsen niet resideerden. Daarenboven
bleven vele vacante bedieningen in de pastoriën en
vicariaten, met den algem.eenen naam van Beneficien
bestempeld,, onvervuld, terwijl soms drie Beneficiën
[weldaad, begunstiging (kerkelijk ambt), voorrecht (inkomsten)] door één priester of pastoor werden waargenomen. Dit alles was in strijd met de vroegere
landsverordeningen. Daartegen waren wel nu en dan
plakkaten en bevelen uitgevaardigd, doch niet onder.
houden en nageleefd. Die onrechtmatige bedeeling der
geestelijke ambten en goederen, van welke laatsten

het bestaan en de opbrengsten reeds waren verlorefl
gegaan; die schending van oude gebruiken en instellingen; die overtredingen van 's lands wetten en verordeningen hadden verwaarloozing van godsdienst,
wanorde en willekeur ten gevolge. Alzoo werd het
door den Keizer beschouwd en betiteld. Zijn zuster
Gouvernante, Maria van Hongarije, vernemende, dat
al de genomen maatregelen ontoereikend waren tot
wering van het misbruik, zond 25 Aug. 1542 een bevel
aan het Hof van Friesland, tevens instructiê genoemd,
waarnaar het zich had te gedragen. In deze instructie
kwamen o. a.. de volgende zinsneden voor: om te
ageeren tot restitutie der onroerende goederen en renten, gegeven of gedestineerd geweest tot eenig bene
ficie of godsdienst, en nu aan die bestemming onttrokken; • om aan de bezitters der beneficien, die van
geen behoorlijke brieven van placet zijn voorzien, de
verplichting op te leggen die brieven als nog op te
nemen; om te zorgen dat de vacante plaatsen tijdig
werden vervuld; om alle Kerkvoogden, Pastoors, Vicarissen en andere, hebbende beneficien, te bevelen, dat
zij in handen van den grietman of stedelijken magistraat zouden overbrengen schriftelijke opgaven van
de grootte, limiten en jaarljksche opbrengsten der
onroerende goederen en renten tot de kerken of beneficiën behoorende, welke opgave vervolgens door den
grietman moesten ingezonden worden aan het Hof,
het welk daar, van een register houden en in de Kanselarij bewaren moest; om maatregelen te nemen tot
vereeniging van meer dan eene pastorie onder een
geestelijke, wanneer de inkomsten van elk afzonderlijk te gering waren tot onderhoud van een pastoor.
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kier werden strafbepalingen bijgevoegd.
Dit bevel, in naam van Karel V, door Maria gegeven, werd latei- vernieuwd, wijl om verschillende
redenen het niet haastig ten uitvoer werd gebracht.
Eindelijk, mede door herhaald aandringen van het
.Hof, werden de opbrengsten enz. opgegeven.
Men vindt van deze. grieternij het volgende vermeld.:
Oosterwôlde: 10. de landen en renten welke behooren
tot de pasterie te Oosterwolde. Staat onder Johannes
Luydens de Ruynen, pastoor.
21. de pachten en renten van Vicarieën te Oosterwolde van Onze Lieve Vrouwen. Staat onder Eyso
Heynes.
31. de tenten en landen van St. Blasius, Vicarie
te Oosterwolde. Staat onder Rodolphus Rodolphi de
Oosterwolden, Vicarius, Sancti Blasii enz.
40
de paéhten en renten toe St. Annen, Vicarie
te Oosterwolde. Hierbij vindt men o. m.:
,,d' Vogeden van Oosterwolde hebben bij heuren
eedt .gesect, dat daer gheen meer karcken gueden
syn, dan een halfuen philippiis gulden tsjaers, ende
een mudde roggen jaerlicx, daer men de lamp mede
holt brandende, ende twee roeden hoylanden in de
seggede, weerdig twee stuuiers jaarlicx".
Ma/c/cinga ontbreekt in het handschrift van het Hof.
Volgens het Benefloiaa]boek worden:
11. genoemd de landen, behoorende tot de pastorie.
Er boven staat: Redditus Ecclesiae in Mackum. Dan
volgen:
2°. zoogenaamde Muddepachten; daaronder staat:
Meynardus Nicolai P. (Pastoor?) in Mackum, Ostende,

Stellingewerif.
31. de renten en landen, behoorende tot Onze
Lieve Vrouwen Vicrie te Makkinga. Staat onder:
Six Attestor ego Abel Eysens propria manu.
40. de Kerkegoederen te Mackum, waarbij de voogden zeggen, dat er geen moer kerkegoederen als de
door haar opgegeven zijn.
Elsloo. 10. de renten van de Kerk te Eisen. Daar
onder staat: Johannes Nicolai, pastoor.
211. de renten van Onze Lieve Vrouwe Vicarie te
Elsloo. Staat onder: Abel Rodolphi, presbiter, vicarius
te Elsloo.
Ni,jeberlcoop. De renten van de pastorie te OostNijeberkoop, aldus wordt het genoemd. Onder de
opgave staat: Johannes Nicolai, pastoor te Oestnyberâ
coep, enz.
Fochteloo, staat Vuchtele. 1. pastoriegoederen.
20. patroonsgoederen. Aan den voet van de aanteekeningen wordt vermeld, dat de Stellynck (of Sellinek)
Henrick Roeloif heeft gezegd. bij zijnen eed, dat anders geen kerkegoederen er zijn.
Langedijice had pastorie en Kerkegoederen Bij de
opgave vermeldt de voogd Sywert Resses bij zijnen
eed en. bij zijn .....(is niet ingevuld) dat er anders
geen goederen zijn.
Donkerbroeic. 11. pastoriegoed&en.
21. Vicariegoederen.
Onder Haule worden mede pachten vermeld zonder
nadere aanduiding.
Olcieber/coop had 10. pastoriegoederen.
20. Vicariegoederen.
Voor Appels'Im ontbreekt de opgave.
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De pachten en renten bestonden uit geldt doch zeer
dikwijls uit schepels rogge, gemeten met de ,,Vriescbe
•maete." of ook wel met de ,,Steenwiicker rnaete".
Verder uit haver, brood en boter.
Het slot van de Beneficiaal boeken van Friesland
op deze grietenij betrekking hebbende, wordt hier
nog medegedeeld, voor zoover schrijver dezes den zin
er van kan weergeven, gaarne zijn overbrenging voor
beter gevende.
Wij ingezetenen op de Haule, ,,myt saemqt dye
gemeefle meente aldaer", Claes Egbes, nu tertijd
Stelling op de Haule en de Wolden, Voogden, aangaande rijke en gelijke, doen kondig, vermits dezen
onzen keurbrief, dewelke heer Lubbert geresigneert
heeft, acht dagen voor aler Godes Heiligen. Ten
eersten, dat pastoors ,,erue" met huis, hof en annexe
met twee dagmad hooiland, gelegen te Oosterwolde
bij dat kerkpad; nog een mad hooiland op hilligemaad,
zonder voorweide en. naweide; nog in Claes land vier
roeden hooiland, en in Johan Michiels land IlTY
roeden hooiland, en in Roelofs land drie roeden hooi
land. Item, dit zijn die geldrenten: Jan WybertS ste
de twee carolus guldens, den dag te betalen tot St
Jans midzomer nog Jan Bernts stede, anderhal
philippus gulden of anderhalf mud rogge; nog dezeU
de stede acht stuivers tot St. Johannes rnidszomer
nog Marten Foppens stede vijf en twintig stuiver
St. Johannes midszomer, nog Claes Egbberts ,,erue'
daar Abel Brals op, woont, twee keizersguldens tc
St. Marten te betalen; nog een philippus gulde
,,ouer arue", daar Jan Hendrix en Jan Deenys e
wonen; nog een philippus gulden waar Johan Gerr

woont, de dag van betaling
en Grote Ruytteflbor
St. Jan tnidsZOlfler; nog een philipPU5 gulden, dewelke
Jan WybeflS op zijn land heeft, St. Andries te betalen; nog Johan WybeflS derdehalf philippus gulden,
te betalen op Mei; nog ,,ouer" dag van betaling St.
Ivlarten; nog ,,ouer" Egbbert Jans ,,erue" derdehalf
philipPUS guldens jaerlijksche renten, betaling St.
Lam tiert; nog es en vijftig vleemschefi van landrefl
ten, daar de pastoor de hooila1den zelf van gebruikt,
Item XXI
van de oplanden, te betalen St. Peter.
KeY6sschepel. rogge jaerlijkS tot St.
steden ieder een
Peter; en Marten stede een kees halve mudde of een
pbilipPU
S gulden. item, XXI steden ieder vier
halve
bollen des jaars, ieder bolle twee stuivers en jaartyden vier stuiver, ,,van olden dooden ende de. achvan olden dooden, twee keyserS gulden,
ende tusschen veertbYen of achtyen jaerefl half achterdadefl", de onjarige kinderen twee VleemSchen, die
aan den pastoor en de ander de patroon; ,,oeck de
oeCkiflge buytefl Carspels"; nog ,,ouer" Jan GarreS
n Grete ,,eruen", een pbilipSgU1de1, te betalen Translatio Martini.
ons pastoor Goodes woort lee,,Hyer en tegens zal
uaden straffen; ende
ren oprecbtelYCk ende van q
ytlicke syn carrecht (karekrecht, geestelijk recht geven) doen, hij sy jongb oft oldt, die ghene die op
de Haule woeDen, naer ordinantie der hulliger kercke
als hij hoert; alsoe verre als daer enyge onwihich
pastoor hem met de stellinck van stonzoe mach de
onder arch".
den aexr affrecbtefl, al dinck s
zijn gelijk
(De woorden tusscbefl
aan die van het oorspronkelijke stuk).
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Van den Godsdienst vr de Hervorming.

Toen het Katholieke geloof hier nog algemeen was,
w.erdèn in enkele der dorpen geestelijken beroepen.
In het 2e deel van het Charterboek wordt een beroepsbrief voor een priester met verzoek van approbatie
aan den Stadhouder in het jaar 1506 medegedeeld.
Een ordonnantie van 1509 behelst het onderhouden
van de priesterhuizen. Volgens een ordonnantie van
1541 »moest voor alle - presentatie van geestelijke,
benefisie, als pastorie, goede vicariën en leenen S
flôreenen. en 7 stuivers betaald worden". Een plakkaat van 1585 houdt in ,,dat een iegelijk zal moeten
ter ,kerke gaan op Zondagen en andere Heilige dagen,
om de misse en den Godsdienst bij te wonen".
In de naamlijsten (handschriften) van E. M. van
Burmania, waaruit enkele aanteekeningen zijn gemaakt,
komt o. m. voor: ,,By Balüsig in notis ad Serv
Lüpûm" staan verscheidene kerkelijke wetten geallegeerd, waar in een pastoor aan zijn kerk tot den
dood toe verbonden werd. Een Leek was iemand buiten
de kerkelijke ordening, hij had geen geestelijke bediening. De beelden werden bij de Roomsgezinden de
boeken der leeken genaamd. Een Leekebroeder was
een dienstbaar kloosterling, zoo ook een Leekezuster.
Olerich (Klerk) heette: hij, die zich de kruin had

laten scheren en den geestelijken staat omhelsde. De
priester was iemand ,;die ander de Roomschen de
Consecratie der Hostie vermag te doen en de zonden
vergeven".
In de naamlijst vindt men vele, waarvan men noch
den toenaam, noch den titel weet; eenigen schreven
zich naar hunne geboorteplaatsen, zegt Burmania.
De volgende namen komen van geestelijken in :
Ooststellingwerf voor:
Te Oldeberkoop.
1550 Johannes Luijdens, pastoor.
1562 Johan Janszoon, pastoor.
1574 Geert, pastoor.
-- Joachim, vicaris.
Te Oosterwolcie, Oesterwolde.
1567 Roelof Roelofs zoon; pastoor.
157 * Daniel Gretinge, vic.
Te Donkerbroek, Donokerbroek, Duncbreuck.
157 * Lubbertus Albertie, pastoor.
Op een plaatsnaam Broeck, Broke of Brouk staat:
1536 Sytthe, pastoor.
1548 Herra, pastoor.
1579 Lubbert, verliet in' 1580 Friesland.
Vermoedelijk wordt met Broeck, Donkerbroek bedoeld
en zal Lubbert dezelfde zijn, die onder Donkerbroek
als Lubbertus Albertie voorkomt.
Het is niet duidelijk of Makkinga pastors heeft gehad..
In de naamlijst van Burmania staan eenige vermeld
van het jaar 1543 tot 1783 onder Mackum, met de
bijvoeging, dat er In do vorige eeuw een nieuWe kerk
met toren is gesticht. Door het aanwezig zijn van
pastoors tot 1783 in genoemde lijst, zal dit zeker
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akkum aan zee zijn. Ook voor Haule komen de
opgaven niet overeen. Burmania noemt eenige namen
bij het dorp• Haule (Rosterhaule), doch niet afzonderlijk voor Haule, Ooststellingwerf.
Te Elsloo, Eesloo, Eelsloe.
1570 Joachim Jacobs zoon, pastoor, geboren
in 1520.
Te Langedijlce, Langendijk.
1579 Jan Hendriks zoon.
Ter wille van het Katholieke geloof moesten velen.
in 1580 (tijdens de Hervorming) vluchten. Van de
vluchtelingen vinden we o. a. aangeteekend: Joachimus,
pastoor te Elsloo; hij keerde later terug, maar bleef
bij zijn geloof. Lubbertus Alberti, pastoor te Donkerbroek; ook deze keerde later terug en bleef katholiek.
Paulus Andreae, pastoor te Haule (?); Daniel Gretinge,
vicarius te Oosterwo1de; Rommert Friesma, grietinan;
Jan van Arum of Jan Jansen, secretaris; Egbert Jan
zoon te Haule (?); Willem Klaas zoon, schoenmaker
te Oosterwolde; Luyttien Martens zoon met zijn huisgezin.
Velen namen de vlucht naar Groningen, dat door
Rennenberg aan de Spaansche zijde was gebracht.
In 1581 woedde te Groningen een hevige pestziekte,
waaraan velen stierven. Van de genoemde vluchtelingen overleden daar Jan van Arum of Jansén, Egbert
Jan zoon en Willem Klaas zoon.
Nu ook in deze grietenij de bevolking vrij algemeen tot de Herv. Godsdienst was overgegaan, werden
• hier predikanten gevestigd. Tot in het begin der 17e
eeuw was er meestal maar één predikant, soms geen,
hoewel er denkelijk twee behoorden te zijn.
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Naamlijst dei' Predikanten.

Ned. Herv. Gemeente.

De eerste Hervormde leeraar is denkelijk geweest
Abelus Frankena, geboren te Oosterwolde. Hij behoorde
onder de, om hervormde gevoelens naar Emden
gevluchte Friezen, was daar nog in 1578, toen hij
het twistgesprek met de Mennonieten bijwoonde.
In .1595 zou de classis Sneek twee dienaren afzenden voor den dienst in Ooststellingwerf. 't Kan zijn,
dat toen ook gekomen is Jacobus Rudoiphi, die hier
was in 1599.
Te Olde en Nijeberkoop:
-- Henricus Bottenius, overleden in 1638.
1640 .Arnoldus Henrici Broeksmid.
1654 Johannes Hermani Wisman. Werd ruim 80
jaar.
1702 Melohior Steentilla. 1708 vertrokken naar.
Beetsterzwaag.
1708 Gerardus Noordbeek. 1722 vertrokken naar
Minnertsga.
1722 Johannes Chistiani Brink. In 1731 afgezet.
In 1733 weer tot het predikambt toegelaten, werd hij
hulpprediker te 1-luins, later te Beers en Jellum voor
zijn ouden vader.

-

1'81 1733 Phillippus Munckerus,- geboren te
Wijnjeterp.
1733 -1749 Mihaöl Saagmans, geboren te Franeker.
1750 - 1790 Elias v. d. Lei, geboren te Goënga.
1791 -1833 Johannes Frederik Korf. Emeritus
genoot hij een pensioen van f600.1833-1875 Johannes Dijck Fledderus.
1876 -1880 P W. v. Doorn.
1880 -1887 J. Kapteijn.
1887 -1898 Vacant.
1898 -- W. Meindersma.
Te Makkinga, El.loo en Langecijke na 1640'; vôÔr
dien tijd gecombineerd met Olde- en• Nijeberkoop.
1640 Johannes Jacobus Munekerus. Overleden in
1652.
1658 Gerardus Holtrop, vermoedelijk te. Oosterwolde geboren, was gehuwd met Utje Swaga. Hij
overleed 1673. Is te Makkinga in de kerk begraven.
1674 Petrus Arundaeus. Vertrok in 1681 naar
Engelum. Aan de classis van Leeuwarden schonk hij
zilverèn bekers.
1681 - 1692 Johannes Lelibloem. In de kerk te
:Makkinga begraven.
1693 Petrus Tiberu Hania. Hij overleed te Makkinga in 1745. Was reeds in 1736 emeritus.
1737 - 1790 Johannes Jellema. Hij was dus predikant tijdens den herbouw der Kerk (1775).
1792 Johannes Cornelis Wiersma Swalue.
Hij overleed 4 Mei 1821.
1823 - 1827 Hendrik Kreling Dirks Buisman.

-

1828 1838 Johannes Di ck Fledderus, geboreil
te Smilde, verroepen naar Oldeberkoop.
1833-1886 Jan Sikkens Boelens.
1836-1842 Hendrik Offerhaus.
1842 -1849 J. Reind&rs,
1849 1853 H. D. Ouwersloot.
1854 -1859 A. A. Hingst.
1859 -1869 N. S. Kappers.
1869-1870 A. H. v. Dam.
1871 -1874 G. J. ten Bi-ummeler Andriesse.
1874 -1878 P. Bruinirg.
1878-1882 Â. v. Laer.
Sedert dien. tijd vacant. In de laatste jaren is de
Godsdienst-onderwijzer N. G. v. Brederode hier werkzaam.

-

Voor Oosterwolde, Fochteoo, Appelscha, .Donkerbroelc
en Haule. De pastorie was te Oosterwolde.
15* * Abelus Frankena (zie Oldeberkoop c.s.)
1611-1616 Johannes de Bruine.
16 * * - 1628 ongeveer. Nicolaas Johannes (Schuia
ring).
1625 Bernardus Holtrop, uit Munster. In 1664 is
hij onder 't getal der emeriti aangenomen; hij overleed in 1673. (Was eerst schoolméester).
1664- - 1670 Hermanus van der Vecht
1670 - 1699 Jacobus Bouma of Buma.
Na de scheiding tot 1839, toen ook Appelscha een
eigen predikant verkreeg, voor de dorpen OosterwoIde
Foclte1oo en Appelscha.
1701 - 1705 Albertus Swaga, vermoedelijk te Makkinga geboren.
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-

1705 1737 of 38 Cornelius Nauta. Hij was predikant tijdens den herbouw der kerk. Engeisma vermeldt, dat de kerk toen is ,,versierd met een torentje,
die op de vorige niet was geweest".
De herbouwde kerk werd door ds. Nauta ingewijd
den 25 Dec. 1735 uit Ezra 6: 15 en 16, en op 26
Dec. uit Hag. 2: 10.
1738-1743 Willem Ram.
1744-1751 Henricus Lubeley.
1753--1758 Wytze FenerÈ.
1759 -1768 Sylvester Willem Karel Elgelberts.
1769 -1774 Wigerus Martini.
1774 -1775 Isaiic Cahais.
1775.-1779 Jacobus Hoekema.
1780 -1781 Johannes Oroenewoud.
1781 - 1782 Jacobus de Vries.
1782 -1791 Horatius Vitringa Akker.
1793 -1802 J. H. G. Cramer.
1808 -1830 E. F. Rost. Te Oosterwolde begraven.
1832 -1845 J. C. A. v. d. Siepkamp.
1846 -1865 A. A. v. Riezen Scholtens.
1865 -1869 A. E. Ooolhaas v. d. Woude.
1870-1873 J. E. van Iterson.
1873-1875 J. D. C. Koch Jr.
1875-1876 P. W. v. Doorn.
1876 -1879 F. v. Leeuwen.
1879— 1884 A. E. v. Eerde.
1887 -1890 H. de Boer.
1891 -1894 R, A. Damst.
1898-1901 J. L. Klein.
1902 - -- Dr. L. A. Bihler.
4,0

Te .4ppeschc,
1839 -1842
1843-1847
1847-1851
1851-1870
1871 -1874
1875-1878
1892 -1894
1896 - 1898
1900 -1902
1902 ---

'7naf 1839 een eigen predikant.
C. Meijer.
A. Maagh Meijer Jzn.
A. G. Rijkens.
H. H. Okken.
A. Wassenbergh.
A. F. v. d. Scheer.
C. R. v. Lelyveld.
W. H. Lieftinck.
H. R. Meeuwenberg.
A. de Vries.

Te Donkerbroelc en Haule na de afscheiding van
Oosterwolde e.a. De conditie was, dat er voor een
goed huis moest gezorgd worden; daaraan werd voldaan.
1701 1706 Martinus v. d. Vecht.
1706 -1707 Tjallingius Adema.
1708 1742 Isac Poutsma, geboren te Gorredijk.
1744 -1773 Arnoldus Reiners.
1774— 1775 Lambertus Vos.
1775 -1775 Nicolaus Nieholt.
1776 -1781 Dirk ten Cate.
1781 -1785 Jacobus Hemsing.
1785 - 1790 Johannes Olivier.
1790 - 1797 Nicolaas Ekkens.
1797 - 1805 Nicolaas Willem Bolt.
1806 - 1808 Petrus Koumans Brouwer.
1808-1809 Johannes Aggaeus Lemke.
1810 - 1838 Theunis Braam. Overleed 1863.
1838-1842 Hinno Willem Jan Sannes.
1843-1846 W. G. Reddingius.

-
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1848 -1856
1857-1862
1862-1866
1866-1872
1872-1875
1876-1879
1880 -1882
1884 -1903

A. X. Brouwer Huisinga.
W. C. v. Senden.
A. Klinkenberg.
J. Kapteyn.
J. J. Oudegeest.
W. Mekking.
C. Hoekstra.
R. Hoornsma Cannegieter. (Emeritus).

Te Haulerwiik.
Wegens de toenemende bevolking verkreeg de predikant van Donkerbroek en Haulo een hulpprediker
Voor den dienst te Haulerwijk in 1845.
De eerste hulpprediker van 1845 - 1846 was Jarig
Wassenaar. De tweede en laatste van 1847 tot 1858
Henricus van Allen.
In 1853 werd de kerk ingewijd.
De eerste beroepen predikant was:
1853 -1868. Martinus Wassenaar. Vervolgens:
1869 -1870 Justus E. Tatum Zubli.
1870-1874 F1. J. C. Bkenkamp Azn.
1881-1883 H. C. Speckman.
1883— 1884 P. Zuidema.
1885 -1887 J. H. Themmen de Lang.
1890 -1894 Hillenius W. Bruins.
1894 -1897 Dr. Slotemaker de Bruine.
1897 -1902 H. Stegenga.
1902 --- L. Boersma.
Voorheen - nog voor ongeveer 30 jaren -- geschiedde
het beroepen van, een predikant bij de Herv. Gem.
door floreenplichtigen. Het recht, dat eertijds aan de
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eigenaars van die ,,stemmende plaatsen" werd toege
kend, was niet gering.
Zij mochten ter 'bespreking van lapdszaken op de
,,Landsdagen" verschijnen; zij hadden de bevoegdheid
tot het aanstellen van volmachten op de Landsdagen.
Verder het opmaken van een drietal voor grietman,
secretaris en bijzitters; het beroepen van een predi
kant, het benoemen van een schoolmeester, dorprech'
ter, kerkvoogden, dorpsvolmachten, mede tot de rekeningen der grietenijen . enz. enz.; het verkiezen van
ontvangers der floreenrente en andere lasten.
Van het recht van stemmen voor vo1m.chten ten
,,Landsdage" waren oudstijds uitgesloten predikanten
schoolmeesters, kerk- en armvoogden en meer andere,.
die een betrekking bekleedden. Zoo ook waren bepalingen gemaakt omtrent katholieken en van andere godsdienstige richtingen, die hier te lande daarvoor niet
toegelaten waren.

Gereformeerde Gemeente.
Omstreeks het jaar 1836 of. '37 is te . Baulerwijk
gecombineerd met Donicerbroeic, dé eerste gemeente
gesticht, toen onder den naam Afgescheiden Gemeente.
De eerste voorganger was * * Strik; de tweede * *
Bijzitter; de derde Cornelis Kok.
1851 1861 J. Taisma.
1863 1864 * Felix.
1867 1869 B. de Jong.
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In 1873 zijn de gemeenten flaulerwijk en Donkerbroek gescheiden.
Te .FIa'ulerwijk volgden elkander op:
1875-1878 * Huis.
1879-1884 * Bennink.
1887-1891 . Fokkinga.
1892-1894 E. Vonk.
1895 ---G. Groot Nibbelink.
Te Donlcerbroek,
1873 -1875 Job. G. W. Wissink.
1878-1891 E. Breitsma.
1892 --- A. Zomer.
Te Appelscha.
1841 -1846
1849 -1855
1855 - 1888
1890 -1892
1894-1898
1899 ----

J. L. Tiesinga.
R. L. van der Scheer.
G. Wissink.
D. Vrieling.
G. J. Hekkert.
P. Koster. Leerend ouderling).

Haulerwijk. Voorgangers bij de Baptisten gemeente.
De eerste N. van Beek.
Daarna G. de Vries, die nog dit ambt bekleedt.
Waar een * is geplaatst, is een jaartal of voornaam niet bekend.

Un etmannen, Burgemeesters en Secretarissen.

Grietmannen.
De eerste, waarvan iets wordt vermeld gevonden,
was Lammert Piers. Dit was omstreeks 1504.
In 1512 vindt men als zoodanig Lyckie Eebles.
Merck Syrxsen is waarschijnlijk aangesteld in 1514
als Geldersch grietman over Schoterland en Stellingwerf.
In 1517 is Stellingwerf denkelijk in tweeën gesplitst,
dan komt Lyckie Eebles als grietman van West- en
Johannes Koenes als zoodanig van Ooststellingwerf
voor. O.a. wordt in een stuk vermeld, dat Koenes
werd aangeschreven om in Stellingwerf Oosteynde de
accijns in te vorderen.
(De genoemden waren grietman over Stellingwerf.
Die nu volgen bekleedden dit ambt in Ooststellingwerf).
1524 Vranck Roeloffs. Hiervan vindt men vermeld
dat hij door Jan Roeloffs (zijn broeder?) is vermoord,
vermoedelijk in genoemd jaar. Jan Roeloffs had zich
met eenige anderen te Oosterwolde in een hinderlaag gelegd, gewapend meteen ,,pertisaen", een soort van dubbele bijl of hellebaard en hem daannede aangevallen
en afgemaakt. Den 4 Jan. 1526 werd de moordenaar
veroordeeld ,,met den sweerde geregt" te worden.
1524 den 22 Dec. benoemd Gerrit of Gerardus Kost.
1540 Luijtzen Meijnerts.
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1545 Johannes Vranckesz of Franckesz, misschien
de zoon van Franck Roeloffs, die te Oosterwolde is
Vermoord. Johannes Franokes was als grietman en
medegevolmachtigde op den Landsdag op 17 Jan. 1550.
Hij overleed in 1568.
1568 Rommert Friesma. Friesma was een zoon
van Hette Gerrits en Sijdts Sjaerdts; den 27 Mei 1568
ontving hij zijn aanstelling als grietman, ter belooning,
dat hij de gebroeders Batenburg bij Harlingen ontdekt had. Wegens zijn Spaanschgezindheid werd hij
uit zijn ambt gezet en verbannen. Hij stierf in 1581
te Groningen aan een wonde, die hij in een gevecht
tegen de Staatschen bekomen had.
Een eigenaardige gebeurtenis vindt men uit het
leven van genoemden Friesma aangeteekend.
Rommert Friesma had Karste Luythies uit Ooster
wolde herhaaldelijk gesommeerd om te voldoen aan
een vonnis door den Gerechte van Stellingwerf Oosteinde, ten nadeele van hem gewezen. Luythies bleef,
steeds in gebreke daaraan gevolg te geven. Friesma
schijnt hem eens te hebben ontmoet toen hij een
•poisstok bij zich droeg. Vermoedelijk heft hij toen
aan Karste Luythies het verkeerde van zijn handeling op minder aangename wijze onder het oog gebracht.
Karste althans werd. woedend. Hij begon te schelden
en te schimpen op de mannen var het gerecht; daarbij nam hij zijn polsstok chavelyn ofte sprinckstok"
en sloeg de grietman daarmee zoodanig op het hoofd,
dat Friesma door den hoed heen een hoofdwonde
kreeg en daarbij in een droge sloot geraakte.
Hierbij kan worden opgemerkt, dat het in die dagen
een zeer gespannen toestand was. Karste zal vrij zeker

tot de partij der Geuzen hebbenbehoord, terwijl
Friesma Spaansch gezind was. Friesma klaagde Karste
bij den Hove aan. Karste werd daarop gevangen genomen en naar Leeuwarden gebracht. Korten tijd daarna moesten de grietman Friesma, de pastoor en de
Stellingen van Makkinga c.s. naar Leeuwarden om in
deze zaak »getuigenissen der waerheyt afteleggen".
Karste werd schuldig verklaard. Op een plechtigen
rechtsda'g verscheen hij met ongedekt hoofd, op bloote voeten, in linnen kleeding, een brandende toorts
in de linkerhand, de rechterhand vastgebonden op
den rug. Zoo moest hij op zijn knieën aan God en
de Justitie vergiffenis voor zijn misdaad vragen. Op
diezelfde wijze moest hij boete doen aan het gerecht
der grieten.
ij Er werd hem een boete van f300. opgelegd, ten voordeele van den Koning, benevens de
kosten. Zoolang boete en kosten niet waren voldaan,
bleef hij in de gevangenis.
Het volgende gebed moest hij doen:
Dat ick mynen Grietman, doende van wegen Co.
Mat. executie, niet alleen hebbe geresisteert met
woorden, dan deselve feijtelyck mede wederstaen;
slaende hem een wonde in zyn hooft, is my van harten leedt. Bidde daeromrne Godt ende die justitie om
vergiffenisSe oude soe verre ick tselve #tyet en hadde
gedaen, sonde tselve om gheen goot ter werelt willen
doen".
Ingevolge besluit van den Hove werd als een herinnering aan deze rechtspraak een nitstekenden arm
en vuist geplaatst aan den muur van de groote zaal
van de .Canselarij te Leeuwarden, waar de Vierschaar
werd gehouden. Daaronder werd een steen aangebracht,
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waarop het volgende opschrift is gebeiteld:
,,Dese fuyst is in de jaere MITC en LXXIIII de
XXVII Octob. ter ordonnantie van den Hove gestelt
tot menorie dat Karste Luythies, vá Oisterwolde,
Rommert Friesma, Grietman va Stellingwerf Oisteynde, in seeckere executie, naer smaedighe woorden
oick feytelik wedergestaen, gewondt, en ter aerde
geslaghen heeft".
De houten arm met vuist zijn nu bewaard in het
Friesch Museum van Oudheden te Leeuwarden.
Hierop volgt Rinnert van Soickema, die of tot
subst. grietman, of tot grietman is benoemd geweest,
doch laatstgenoemde functie niet heeft waargenomen.
1580 Johannes Terwisscha. In 1581 werd hij door
zekere Hotse Egberts gevangen genomen en aan de
Spaanschen uitgeleverd. Hotse Egberts werd daarom
en om andere zaken veroordeeld, om te worden onthoofd en de rechterhand afgehouwen. Na de gevan-.
genschap wordt 'van Terwisscha -melding gemaakt in
1591, als volmacht op den Landsdag en in 1599 werd
hem, door Gedeputeerden bevolen, de geestelijke goederen in Ooststellingwerf, aan de meestbiedende te
verhuren. Er was toen slechts één predikant in de
grietenij, die in behoeftige omstandigheden verkeerde.
De predikant bracht de klacht' in, dat zoo men er niet in
voorzag, hij met zijn huisgezin van honger zou moeten omkomen. Terwisscha is 10 Maart 1609 overleden en te, Oldeberkoop begraven.
flyso Terwisscha was ,,praetor, in Appelsche" en
zal vermoedelijk subst. grietman zijn geweest.
1610 Marcus Lyckiama áNijeholt. Hij werd 24
Mei 1604 tot hoogleeraar in de rechten te Franeher
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benoemd en verwisselde die betrekking voor die van
grietman van Ooststellingwerf en curator van de
Franeker Hoogeschool den 22 Mei 1610, en ii Juli
werd hij benoemd tot grietman van Weststellingwerf.
Verscheidene rechtsgeleerde werken zijn door hem
geschreven. Den 9 Aug. 1625 is hij overleden en is
te Nijehoitpade begraven.
Door zijn vele afwezigheid nam voornoemde Eyso
Terwisscha de werkzaamheden in de grietenij waar.
Echter staat op een grafzerk in de kerk te Olcieberkoop,. dat T. in 1623 als grietman van Ooststelling"
werf overleed.
1624 Eyso Lyckiama á Nijeholt. 'Hij was van
genoemd jaar tot 1689 grielman van Ooststellingwerf,
daarna van Weststellingwerf.
In 1625 werd hij benoemd tot assesor van het
krijgsgericht.
1639 Dirk van Baerdt. Slechts korten tijd was hij
grietman van Ooststellingwerf. . In 1639; den 17 Juli,
benoemd, ontving hij. 23 Sept. van hetzelfde jaar
die als zoodanig naar Weststellingwerf. Later bekleedde hij hooger betrekkingen. Hij behoorde in 1672 tot
hen, die Blokzijl uit de macht der Munsterschen verlosten.
1639 Suifridus Lycklama t Nijeholt. Deze werd
den 9 October benoemd tot grietman en in hetzelfde
jaar tot lid van Gedeputeerden' en Monstercommissaris.
Den 1. Dec. 1643 maakte hij in het rechthuis te
Oldeberboop zijn testament. Hij overleed 'in 1645 en
is, gelijk zijn ega, in de kerk te Oldeberkoop hegra-.
ven.
1646 Jacobus.van Oenema. Oenerna was in 1622
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kapitein, in 1635 kolonel bij de infanterie, werd den
10 Jan. 1646 benoemd tot grietman en in hetzelfde
jaar volmacht naar den Landsdag, Reeds .6 Oct. 1646
overleed hij..
1647 Augustus Lycklama â Nijeholt. Den 22 Jan.
van dat jaar als grietman benoemd, deed hij in 16612
afstand van het ambt. Hij overleed den 1 Aug. 1670
en is,' zoomede
echtgenoote, in de kerk te Makkinga begraven.
1661 Lubbert Lycklama á Nijeholt. Na eerst de
betrekking van secretaris te hebben bekleed, werd hij
den 18 October tot grietman benoemd; in 1668 was
hij lid van Gedeputeerden en in 1674 als lid van de
Staten in de commissie, om te onderzoeken het concept conciliatoir over de wijze tot wederaanneming
van de provincie Utrecht in de Unie. Zijn vader
was bijzitter in deze grietenij.
Lubbert Lycklama á Nijeholt overleed den 2 Oct.
1697 en is den 6 Nov. plechtig in de kerk te Makkinga bij zijn eerste. vrouw Romelia, dochter van
Daniel de Blocq van Scheltinga, . grietman van Schoterland, begraven..
Zijn tweede 'vrouw, Antje van Andringa, is in de
kerk te Oldeboorn bijgezet.
1698. Barthöldus Lycklama á Nijeholt. Hij was de
zoon van dei bij'zitter dezer grietenij.: Lelius Pier
Lycklama á Nijeholt en van Antje Frankena. Bartholdus
had den titel van doctor. in de rechten. In 1691 als
secretaris werkzaam, werd hij den 28 Jan. 1698 tot grietman benoemd en vervulde vanaf 17,13 de betrekking
van lid van Gedeputeerden.
Hij is den 18 Maart 1731 ongehuwd overleden en
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in de k&rk te Makkinga begraven.
1731 Daniel de Blocq Lycklama á NiJeholt. Dezè
werd den 25 Juli tot grietman benoemd en was metterwoon te Makkinga. In 1734 werd hij lid van het
mindergetal, in 1748 lid der Staten en in .1778 grietman van Opsterland. Hij is ongehuwd gebleven. Voor
namelijk door zijn bemoeiïng is de verlenging van de
vaart naar Appelscha tot stand gekomen.
1773 Vincentius van Glinstra. Sedert 1759 griffier
van het Hof van Friesland, werd Glinstra den 6 Juni
1773 tot grietman dezer gemeente benoemd. Hij is
gehuwd geweest met Amelia' Wiskia, dochter van
Tinco Lycklama á, Nijeholt, weduwe van Hector Livius
van Haersma.
1780 Nicolaas Arnoldi Knock. Vanaf genoemd jaar
was hij grietman en lid der Staten. Knock had den
titel van doctor in de rechten; hij was een groote
beminnaar en kenner van muziek. De Lyckama-stins
te Makkinga werd door hem bewoond.
1788 Tinco Martinus Lycklama á Nijeholt. Slechts
2 jaar was hij hier grietman. In 1790 werd hij alszoodanig voor Utingeradeel benoemd.
1790' Carel Adriaan Blom. Blom was van 1790 tot
1798 grietman van deze gemeente. In laatstgenoemd
jaar werd hij tengevolge van de omwenteling, met
zijn ambtgenooten uit het ambt ontslagen, afgezet
zoo men dit noemde.
Later (1803) werd hij secretaris van Ooststellingwerf.
Bij Koninklijk besluit van 22 Juni 1816 werden
wederom grietmantien benoemd. De eerste, die wordt
aangeiroffen in 1816 was Mr. Jan Albert Willinge.
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Hierop volgt in 1839 de grietman Hendrik Bonifacius
Van den Haer, geboren te Leeuwarden en daarop in
1841 de laatste grietman Jhr. Mr. G. W. F. Lyckiama
Nijeholt.
Laatstgenoemde was vroeger advokaat, plaatsvervangend• vrederechter te Heerenveen.
Tot op de invoering der nieuwe gemeentewet heeft
hij deze betrekking waargenomen; hij verwisselde met
de verandering het ambt van grietman in dat van
burgemeester.
Gelijk het Hof van Justitie in zaken van gewicht
en bij app1 uit naam der landheeren recht sprak, zoo
deden dit de lagere rechtbanken in de grietenijen en
steden.
De nederrechten in de grietenijen - aldus verhaalt
Foeke Sjoerds - bestonden uit een grietman en twee,
drie of vier bijzitters of mederechters.
De grietslieden werden in de Saxische tijden door
den vorst, of zijn. stadhouder, of door het Hof aangesteld voor een zeker getal jaren, doch ook wel voor
hun leven.
In 1,522 werd door Karel V den Friezen toegestaan,
om volgens , oud recht uit hun midden drie bekwame
personen met meerderheid van stemmen te benoemen,
uit welke door den stadhouder en raden een tot grietman werd gekozen.
In de meeste gevallen waren de eerste grietmannen
bestuurders ieder over één grietenij, enkele waren
het, over twee of drie.
• De werkzaamheden van den grietman waren niet
gering. In .de ieder dorp was bovendien een dorprechter, gekozen door den grietman uit een drietd van

ingezetenen, opgemaakt, na voorgaande aanschrijving,
huiskondiging, klokkiepping, door stemgerechtigden.
De dorprechter bad te beslissen in geringe geschillen
en dorpszaken ,,onder de acht pond", zooals dit in
het Charterboek wordt genoemd.

Burgemeesters.

1851 - 1862 Jhr. Mr. G. \V. F. Lyckiama Nije.
holt.
1865 - 1870 Mr. P. A. Bergsma. Vertrokken naar
Leeuwarden.
1870 - 1872 J. L. Klijnsrna. Vertrokken naar Wo1
vega; 'overleed kort daarna.
1872 - 1876 Mr. C. W. Ament. Vertrokken.
1876 - 1877 Mr.' J. A. Raedt. Kwam daarna in
rechterlijke betrekking.
1877. - 1879 F. Feijtama Tjallingi. Vertrok naar
SteenjkerwOld en bleef buiten ambtelijke betrekking.
1879 - 1892 R. E. v. d. Loeif. Overleed te Makkinga.
1892 -1896 D. Witteveen. Op zijn verzoek eervol ontslag verleend.
1896 --- E. J. Brinkhuis.

Secretarissen.
Voor zoover is na te gaali, zijn in deze gemeente
de volgende personen als Secretaris werkzaam geweest:
1569 Pier Riencks.
1574 Jan Jansen. (Jan van Arum vermoedelijk).'
1581 Marck Eijses.
1617 Lyckie Piers.
1622 Suifridus Lycklama á Nijeholt. In 1639 grietman.
1643 Augustinus Lyckiama.
16**Lubbertus Lyckiama. In 1661 grietman.
1666 Laelius Swaga.
1691 Dr. Bartholdus Lyckiama á Nijeholt. In 1698
grietman.
1728 -- 1765 Johannes Meekhof.
1776 -- ] 788 Andries van Riesen.
1803 Carel Adriaan Blom.
1806 -1808 Mr. Jan A. Willinge. Later grietman
en burgemeester.
1818 -1858 Geert La.mmerts Brouwer.
1858 1865 Mr. P. A. Bergsma. Later burgemeester.
1865-1867 R. W. Alma.
.1867 - 1871 Mr. S. M. S. de Ranitz.
1872 - 1899 L. Oosterhoif. Overleden.
1900 -- -- E. G. Braak.

Leden van den Raad, Assessoren en Wethouders.

In 1812 waren in deze grietenij leden van den toen
genaamden Municipalen raad: Barteld Egberts, Hendrik
Hattums, Wilt A. '. d. Molen, Jan Jans Gorter, Thomas Jans, Jan Libbes Dijkstra, Lubbert Theunis, Albert
Berends Prakken, Andries Sjoerds en Lenze Jans.
.De eerste aanstelling van leden van den raad en
assessoren had plaats in 1816.
De verkiezing van een raadslid geschiedde uit een
voordracht van een of moer personen, opgemaakt door
den raad aan den gouverneur. Hij, die voor lid van
den raad in aanmerking kwam, moest een bepaalde
som in de belasting betalen. In bijzondere gevallen
kon hiervan afgeweken worden, althans wij vinden
een geval aangeteekend, dat de voorgestelde canclidaat,
enkele guldens te weinig betaalde, doch dat hij toch
is benoemd geworden. Evenwel blijkt er uit, dat de
afgevaardigden der grietenij toen allen tot de eenigzins bezittenden behoorden.
Met genoemd jaar 1816 waren leden van den grietenijraad:
Harmen Meinen Bergma te Makkinga.
Jan Jannes Gorter te Haul.
Egbert Roelofs Stelling te Olde- of Nijeberkoop.
Lammert Jans Thiesinga te Appelscha.
Andries Jans van Weperen. te Oosterwolde.

106

107

Dirk Hendriks Jager te Oldeberkoop.
Albert Berends Prakken te Oosterwolde.
De twee laatstgenoemden waren ook assessoren.
De meesten hebben vele jaren zitting gehad.
Benoemd zijn verder, bijna alle in vacatures door
overlijden, o.a:
1818 Jannes Jans van Weperen te Oosterwolde.
1828 Hendrik Martens Houtstra te Oldeberkoop.
In 1830 werd E. benoemd tot assessor.
1828 Klaas Sjoerds Hofstee te Raule.
1829 Goossen Attema te Oldeberkoop.
1830 Jan Andries var Weperen te Oosterwolde.
1850 Alle W. v. d. Sluis te Appelscha.
1851 Geert Wolters Smit te Donkerbroek.
1851 Berend Alberts Prakken te Oosterwolde.
In 1851 vergaderde de raad der gemeente voor
het eerst. Van nu af sprak men in plaats van grietenij van gemeente; in plaats van grietman van
burgemeester; in plaats van assessoren van wethouders. De eerste leden van den gemeenteraad waren
Jhr. Mr. G. W. F. Lyckiatna á Nijeholt, G. G. Attema,
J. A. Koning, T. A. van Hijickama,. H. J. Prakken,
F. de Groen, F. H. Klooster, A. K. Hofstee, J. J.
Terpstra, B. A. Prakken, K. Tadema, A. W. van der
Sluis en Y. F. Landmeter.
Kort daarna komen voor J. 3. van Weperen en W.
S. Wemer. Vervolgens U. A. Wijnsma en na diens
bedanken D. J. Hummel. Door het overlijden van J.
J. v. Weperen kreeg J. S. v. Rozen een korten tijd
zitting.
Vervolgens zijn gekozen:
1865 R. J. Zijlstra, H. G. Smit, J. J. Klooster en

L. G. Brouwer. 1867 H. C. Prins. 1868 Y. P. Reitsma..
1869 J. G. Stoker en G. J. Dokter. 1870 S. Posthuma
ten 1-loor. 1875 J. Fr. v.
Ez. en C. Prins. 1871'M. F. Jen
d. Bosch. 1877 S. E. Planting en W. A. V. d. Sluis.
1882 Jan Joh. Schurer en Andr. J. v. Rozen. 1883
Jannes A. v. Weperen en Tj. A. Ploeg. 1885 J. B.
Hof, A. F1. de Boer, Y. Feikema, H. F1. Zwart en K.
S. Hofstee. 1892 P. J. Tiesinga. 1893 0. M. Meek, W.
S. v. d. Wal en Joh. J. Schurer. 1895 Anne A. Vondeling . en H. 0. v. d. Schoot. 1897 Joh. v. Nispen.
1900 P; J. Tiesinga, die zich weer verliesbaar bad
gesteld, en E. W. Prins. 1901. K. Joustra.
De volgende leden waren eenige jaren wethouder:
G. G. Attema, B. A. Prakken, F. H. Klooster, F.
de Groen, A. W. v. d. Sluis, L. G. Brouwer, W. S.
Wemer en S. Posthuma Ez. De nog fungeerenden,
Feikema en Meek, zijn het vanaf het jaar van hunne.
verkiezing, als raadslid.

Een en ander uit de XIX eeuw.
In dit hoofdstuk volgt een korte opsomming . van
feiten.
.
Vanouds had deze gemeente betrekkelijk . veel wegen. Om die in behoorlijken staat te houden werden
de ingezetenen gedurig aangeschreven hun panden te
maken. In 1807 stelde het grietenijbestuur een boete
in van ,,een daalder ten profijte der armen", zoo men
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nalatig bleef. De waterlossingen moesten mede in
goeden staat worden gehouden.
Verschillende keuren (verordeningen) werden toen
vastgesteld, o.a. dat enterstieren, gaande in het tweede
gras, met 1 Aug. moesten gekoppeld worden; dat
bruggen en overgangen met leuningen moesten worden voorzien; dat voor het dooden van een dollen
hond (zij kwamen toen nog al gedurig eens voor), een
premie van f3.— werd . gesteld.
In 1811 werden de familienamen aangenomen.
In 1812 werd een onderzoek ingesteld, omtrent een
gelegenheid voor bewaring van hen, die een of meer
dagen gevangenisstraf moesten ondergaan. Er was
toen geen gevangenis in de grietenij. Op enkele dorpen had men een hok onder den toren.
In 1813 werden in Ooststellingwerf gendarmen gezonden. Met moeite konden die worden gekazerneerd.
Dat jaar kwamen de kozakken in ons land.
In 1814 werd geijverd voor den landstorm. Zeer
velen wapenden zich. Aan dorpssmeden werd het
maken van pieken opgedragen, aan dorpsklèermakers
het vervaardigen van militaire kleeding. Dit laatste
ging zeker overal niet naar wensch, want een schout
van Ooststellingwerf berichtte, dat de kleermakers
zich voor dat vak ongeschikt achtten.
Met geneeskundige hulp was het treurig gesteld.
Enkele geneesheeren reisden den boer af. Zij droegen
een kastje met verschillende medicamenten bij zich,
om de patiënten dadelijk te kunnen bedienen. Men
ijverde in die dagen sterk voor de inenting tegen de
pokken; het middel was voor weinige jaren bekend
geworden.

Om dezen tijd werd weer eens bijzonder op de
bakkers gelet, daar men ,,ongeoorloofde specie bij het
bakken gebruikte".
Uit verschillende stukken is het na te gaan, dat
diefstallen zoo nu en dan voorkwamen.
Van een belangrijke, tevens eigenaardige, wordt
hier iets medegedeeld.
Ten huize van Dirk Sjoerds de Boer te Medhuizen
werd begin Aug. 1815 een brutale diefstal gepleegd.
Men kon de dader of daders niet ontdekken, evenmin het gestolene terugvinden. Op eens werd het vermiste den bestolene weder ter hand gesteld, maar op
een eigenaardige wijze. Men had het ontvreemde door
de traliën van het kelderraampje gestoken en met
een touw in den kelder doen zakken. Toen de vrouw,
van niets bewust, iets in den kelder ging verrichten,
vond zij daar het vermiste terug. Dat de blijdschap
van de Boer en huisgenooten groot was kan men zich
welhaast voorstellen, wanneer men weet, dat het
gestolene op meer dan duizénd caroli guldens werd
geschat.
In 1816 werden hier 5 politiedienaren aangesteld,
ieder op een jaarwedde van f50. - Dat jaar werd
bepaald, dat in Friesland een belasting op het gemaal
zou worden ingevoerd. In deze grietenij waren toen
5 molen aars.
In 1818 besloot de raad, dat de herbergen om 10
uur moesten sluiten. Bij overtreding beliep de kastelein f6.-, de bezoeker f3.— boete.
Vele jaren had men last van het water in de hooilanden. Dit leidde tot het besluit om de riviertjes 2
voet te verbreeden en vervolgens uit te ruimen.
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•Omstreeks Jan. 1819 was het zoo droog, dat het.
vee gebrek Jreeg aan dinkwater. Verscheiden putten
werden toen verdiept.
De bakkerijen waren heer eenvoudig ingericht. Uit
een missive blijkt, dat er in deze grietenij maar één
bakker Was,; die wittebrood en beschuit bakte.
Kornelis Lykeles Kleysrna van Gorredijk bracht dat
jaar het verzoek bij den raad 'om vergunning voor
het varen met een beurtschip van Gorredijk op Donkerbroek, Oosterwolde en. Appelscha. Aan Kleysma
Werd dit toegestaan, nadat een ,,provicioneele vergunning" ( aan Thijlemans Gans, die eenige jaren van
Gorredijk op Donkerbroek had gevaren, werd ingetrokken. Deze beurtvoeren zijn hier de oudste.
Vanaf . A821 vindt men melding gemaakt van het
eerschen van ziekte .ondeT de varkens.
In.188 werdhier een plaatselijke belasting op de
stérke. dranken: iigevoerd. Datzelfde jaar besloot de
ad 'tot h,et.aanstellen.'. van nachtwachten, tengevolge
ran;do veëlviorkomende diefstallen en inbraken. De
wachten liepen van Nov. tot Maart van 10 tot 5 uur,
(.Aan de galziekte stierven in'dezo'grietenij dit jaar
3243 achapen'.'. Een ziekte onder het ründvee deed 225.
koeien, verloren gaan. .
..
.in .18291wrd een belasting op de honden van f1.—
ingevoerd. Van Juni tot Aug. moesten de honden
:i,jstiiggen, om het.ini. d.ën oogst loopen te verhinderen.
• erder werd een. . verbod uitgevaardigd op het plukken van hazelnooten.
.
'In 1836 werd een verbetering van schoolgëbouwen
bij den raad .aan de orde gebracht.
Van 1839 dateert het besluit, dat de veldwachters
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uniformkleeding zouden dragen.
In 1840 werd verboden., om de schapen op de we
gen te laten weiden. Besloten werd in ieder dorp
brandhaken te leggen.
Tot omtrent dezen tijd was het gebruikelijk, dat
Zondags na de preek, in de kerk particuliere en
officieele bekendmakingen werden gedaan. In 1841 is
het afgeschaft. Dit ,,aflezen" geschiedde daarna door
de schoolmeesters in de dorpen buiten de kerk. Later
is. het geheel vervallen.
In' 1845 vertoonde zich voor het eerst op verontrustende wijze de aardappelziekte. De oogst was totaal mislukt; er werd groote armoede geleden. 't Was
in jaren niet zoo treurig geweest. Van regeeringswege
spoorde men aan om . zooveel mogelijk in do behoeften
te voorzien. Door den grietenijraad werd den ingezetenen verzocht, waar dit kon, te laten werken, om
op die wijze den minderen man arbeid te verschaffen.
Verder werd door den raad besloten tot den aankoop van 200 mudden paardeboonen, om die tegen
inkoopsprijs aan de arbeiders over te doen.
In verschillende dorpen dezer grietenij werden, oommissiën benoemd, die zich met don verkoOp dier boonon belastten. De prijs was gesteld op 8 ets. do kop,
mits men niet meer dan 2 kop per week voor één
gezin haalde.
Ook waren de volgende jaren minder gunstig, wat
hierna zal worden vermeld.
De armoede, ontstaan door het mislukken van den
aardappeloogst, deed zich nog lang gevoelen. Daarbij
kwam de geringe opbrengst van andere producten,
inzonderheid van rogge. Die toen veelaan den verbouw
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van boekweit hadden gedaan waren de fortuinlijksten.
Er was een tijd, dat men.. van f8 tot f 12 voor de
mud boekweit kon bedingen, een gevolg van de overigens schrale oogsten en troebele, tijden.
Vooral was het jaar 1847 voor den kleinen man
een moeielijk tijdperk. De eerste levensmiddelen waren
door misgewas en welliÔht andere oorzaken tot een
verbazende hoogte gestegen. De armoede was groot,
omdat velen de macht ontbrak eetwaren te koopen.
Er was bijna geen kans behoorlijke voeding te krijgen.
De rogge gold van f 16 tot f 18 de mud, zoo.dat voor
een brood 90 centen á f1.- moest worden betaald.
Het laat zich verklaren, da het middagmaal bij zeer
velen uiterst sober was. Paardeboonen of andere peulvruchten, veeltijds van slèçhte kwaliteit, werden menigmaal opgedischt. Hoewel ook de boekweit zeer hoog.in prijs was, kon men, omdat dit product hier verbouwd
werd, . daarvan iets 'als voor bijkost gebruiken. 'Velen'.
moesten. dit echtei ontberen.
'In grooten getale bezochten d$ behoeftigen de
renhôeven. 't Gebeurde in deze grietenij, dat men gro'te,:
potten met knollen en enkele aardappelen er. door, \".
gereed maakte, om de talrijke vragers iets te kunnen
geven.
In verschillende plaatsen was de toevloed van armen zoo groot, dat men tot geweld oversloeg. Het
was een benarden toestand, te moer daar de daglooners, wanneer ze werk hadden, (velen hadden dit niet),
een laag loon verdienden. Men liet in de grietenij lijsten
ter inteekening voor liefdegaven circuleeren. Ie raad
besloot tot geldeljken steun en bepaalde, dat de bakkers het halve brood voor 30 ets. moesten verkoopen;

wat het brood moer kostte, word uit de grietenijkas
betaald.
Het was in 1849, dat' men pogingen in het werk
stelde om den pöstdienst beter geregeld 'te krijgen.
Er bestonden toen maar enkele gelegenheden, per postbode te kunnen verzenden.
In 1850. is een bodeloop van Oosterwolde naar
Smilde ingesteld. De bode genoot voor 8 dgen in de
week eenjaarwedde van f25; later voor 4 'dagen in
de week f 40. Bijverdiensten, extra boddschappen,
moesten het zeker tot een daghuur b'rengen.
., in 1851 werden plannen in" 'overweging genomen
' 'tot aanleg van de eerste kunstwegen ifi de gemeente
Met dat jaar wordt de naam grietenij in gemeente
veranderd.De este jaren die nu volgen brachten een bedui
dehe verandering, door het verbeteren van middelen
van verkeer, zoowel hier als in aaagrenzonde gemeenten.
Vanaf dien tijd vindt men den aanvang van den
aanleg van verharde wegen in Ooststellingwerf.
En niet alleen dat de verkeersmiddelen zeer werden verbeterd, in menig ander opzicht was vooruitgang merkbaar. (1860-1870).
De huizen in het algemeen werden moer naar den
eisch vafi, dien tijd ingericht. Wat de herbergen aanging; verdwenen er van de antieke gelagkamers met
houten, raamnpj es voor de glazen, het koperen aansteekkomfoor op de tafel enz.; er verrezen ruimer localiteiten.
Mu kwam in de dagen, dat er meer plaatselijke ver
enigingen werden opgericht.
'• Ook begon de' wijze van feestvieren al eenige
.
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terandering te ondergaan. De muziek, viool en een
z. g. Turksche trom, (een open trom met bellen), in
de herbergen op marktdagen begon al in sommige
dorpen plaats te maken voor iets beter strijkmuziek.
Van do aloude dansen geraakten op den achtergronEL
De gewone schots is in eere gebleven en met het
walseti maakte men kennis.
Tengevolge, van ziekte onder het rundvee was er
in 1867 «een groote belemmering in den handel. Het
vee mocht niet over de provinciale grenzen worden
gevoerd. Militairen waren o. a. in Ooststellingwerf
gedetacheerd om de grenzen (scheiding der provincien)
te bewaken. Ook werden er particuliere personen aangesteld op een vast weekgeld, die naast de militairen
dienst deden, om den doorvoer te beletten.
Even voor en na dozen tijd zijn eenige familiën
van uit deze gemeente naar Amerika vertrokken. Die
landverhuizing was hier toen nog iets bijzonders. Verscheiden hunner zijn in het bezit van uitgestrekte
landerijen gekomen. De landverhuizing heeft enkele
jaren zoo voortgeduurd; later minder druk.
De volgende jaren der 19e eeuw geven enorm veel
verandering en verbetering in menig opzicht. Door
het verschijnen van tal van dag- en weekbladen, jaarboeken en geschriften in Nederland, waar nu het nieuws
van . den dag in wordt vermeld, kan het voornaamste
van dien tijd als meer bekend worden beschouwd.
In de laatste jaren zijn eenige personen uit de gemeente naar Néd. Oost Indië vertrokken. Hij, die daarvan tot op dozen tijd, 19032 het hoogste ambt bekleedt,
is de Commandant der Zeemacht, Chef van het dep.
der Marine, de' Vice Admiraal A. P. Tadema.

Allerlei in het Ooststellinqwerfsche ilialect,
van olden noaverteld.

- Veule, gebruken bin verle uren goan.
Zoo hal in tied, dat in sommige buurtsohoppies mai'
iene klokke, in stoeltieskiokke, was. Om in die kon trein zoo'n beettien bij de tied te blieven, wodde er
iene ansteld om op in bepoalde tied daegs op in hoorn
te bloasen. Het verdienst van de bloaser was in ketel
vol büut.
Eloitkoopluden hebben hier al lange west, al gong
de wiese van vekoopen veule al wat zelsem. Er kon
niet veule veur 't holt betaeld wodden, omdat er
host gien utweg your te vie.nen was.
Als er in nije hoitkoopman op het dorp bijkwam,
dan wodde hij in de barbarge kroond. Dit gebeurde
mit in bossien holt, onder in rieklik slokkien.
Mit het leeren was 't. nog in 't begin van de vonrige ieuw droevig gesteld. Er wassen schooien: hiel
ienvoldige gebougies. De meister kreeg in joargeld van
inkele guldens, mit in vrije woninge en tün; .doarhij
in klein schoelegeld van ieder kiend. Ok hadde hij
wat vedionst van papier en andere sehoelebshoeften,
die de kiender doe zels koopen mosten en bij de meis.
ter te kriegen weeren. Het schoelmeiteren was .i
die daegen . dan ok in bijhaentien. De, iene was er
dorprechter, in. ander klermaeker, in darde. wst
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anders bij. Lezen, schrieven en zingen was de heufdzaeke van hetgene dat er leerd wodde. As 't in 'e
haast en de wintertied kold was, wodde'r in goed
vuur in de schoele anlegd; veur de brannege mos
xnïtenkancler zorgd wodden; zoo nou en dan mossen
de kiender in turf of zoode init noar schoele nemen..
In die tied wust het volk over 't algemien mar in
klein beetien. Boeken wodden er host niet lezen;
kranten wassen er doe nog mar hiel selsem. Doarvan in inkelt veurbield.
Op het dorpien 0. kwam geregeld fn krante. Meister was doar de besteller van. Dit wusten de
veurnaemsten in 't dorp., Op de daegen, dat er in
postlooper kwam en ze wusten dat meister de krante
kregen hadde, gingen veulen noar de harbarge. 't Was
in gebrük wodden, dat meister doar ok kwam mit de
krante en die dan hadde-op veurleus. Mitenkander
betaelden ze dan tot de krante. Mit stiel leus de
meister dan het nijsblad; niks wodde overslegen. De
heurders wassen doodstille. Mit optrokken winkbrouwen en soms in veuroverbugende holding heurden ze
noar het nijs. De kaslein vediende niet veule an disse
bijienkomsten. Mar 't was nou ienkeer zoo de gewoonte
en die wodde niet gou vebreuken. Noa het lezen gong
ieder noar hüs om 't wief en 't andere hüsvolk het
veurnaemste nijs over te vetellen.
De husen wodden vroeger niet mooi bouwd, mar
stark. Er wodde meer docht om 't land as om het
hüs. An alle dielen is het te marken, dat de olde
husen er allienig op zet wassen om stark te wezen
tegen storm en tot barging van de hüsholding, het
vee en de veldvruchten. De kaemers van de boere-

husen tit de 17e en 18e ieuw wassen selsem groot,
Twee glaskezienen, soms mit kleurd glas, waeren in
'e gevel. Tusschen de glaezen in, de haerdstee, woar
het vuur los op 'e pleate of in 'n vuurpot brande;
bij de veurnaemsten was het in 'n vuurhekkien. In
wiendscharm ston in 'e hoek.
In 'e schosstien hong in hoaliezer of drjtreeft.
Woar het wat mooier was5 was de baerd mit ester
ties bezet. De schosstieninantel was •oinmeraek hooge
Veur an de sohosstienmantel was in holtien, doar.
wodde de tütlampe an hongen. In blikken deuze of
in klompe met zwevelprikken hong in de hoek. Veur
de schosstien in 'e zolder was de wieme, woar het
spek en vleis in bewaerd wodde.
De vloer van 'e• kaemer was half of hiel mit liem
soms ok in pat met rooie vloerstienen. De bedsteden
wassen hooge, mit in trappien er veur. De schrik van
hooge waeter en overstrooiningen zat er nog in; vandoar ok mit, de hooge bedsteden en 'et vroeger in
gebruuk nemen van het hooge land, voor de bouw.
Olderwetse kasten en schilderjgies,. bodden en lepelrekken pronkten an 'e wand; in iene van de hoeken
van de kaemer ston veule in hoekspiene.
Bij de dikste of veurnaemste boeren zag 'i ok in
poester mit in keuperen mondstôk, in keuperen beslagspot, in koffikanne mit jeu of meer kraenen, old posselein, Linnen kannen en krukies veur bier, tinnen
koemegies veur brannewien. mit roezienen en meer
sok spul.
In de boerehuzen van de ienvoldigste soorte was
gien achtermure in de kaemer. As se bij de haerd
zatten, konnen ze de biesten deur de stalhekken zien.
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De kaden mitde roage ston in in hoek van de kaemer. As 't bij de haast kold wodde, wedden de knollen van 't land haeld en achter in de kaemer ofsneden.
't Kwam wel is veur, dat ze dat stok van de groote
kaeier veur dusdeele bruukten. Wedde er in biesien
slacht, dan gebeurde dat doar Ok; doarveur hadden
ze zwoare iezeren hoa1en an iene der grouwe balken.
Het veurhuus was meestal van stien, de schure van
bolt; de doake was reit of stroo, .inkeien hadden
doarveur heide, soms Ok 'an de boven-, veur- en achterziede van 't huus. Pannen wedden host niet. bruukt.
De kieeroasie was stark. De inan1uden drugen in
korte, broek, init keuperen of zuiveren gaspen; zwarte-,
blouwe-, grieze- of bloemdé hoasen,, lege schoenen
mit 'groote gaspen, ok wel schoenen. mit strikkies: of
veters. Dan in kot 'buisien of .in kamesool, ok wel in
groote overrok,, zoo ze dat nuumden. In zwart sieden
halsdoek, woartusschen de golden knoopen in de himds..
kreage, en in vilten
.., hoed. Omtrent alle kleeroasie
- vas van eigen anred spul. Van het eigen verbouwde
vlas, en hennip . spunnen de vrouwluden goaren veur
webbedoek, toppen, en. touw, I-Iet webbedoek en linnen wodde ,bruukt veur iaekens en himden. Van de
wolle spunnen ze , goaren tot: zeifred, vieschacht, voelaeken en paeredekken. Dit goed wodde deui- de dorpswever ex de blouw- of zwartvarwer kloar maekt en
wat, vult wodden mos, zooals zelfred .en dekens, wodde noar, de vu1neule brocht. De snieder i kleerinacker,
kwam dan laeter an hus om er ien en ander van te
maeken. Hij vediende dan in klein ,daghuurtien toe
de kost. Het zeifred was wonder stark en wodde
çjoarom in buit dreugen. .
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As men op zien Zundags tttgong, kwam 't dikke
alosie mit de zwoare singaneten in het broeksbusien.
Bij de rookerije bebeurde de tonteipot, eerst van holt,
laeter van keuper, in vuurstoal en in vuurstien. De
keuperen tabaksdeuze was wel is bewarkt mit feguren . of spreukies; laeter kwanimen de zuiveren deuzen en mondstökken.
De kleeroasie van de vrouwluden was ok 'omtrent
hielendal van eigen anred. Vieschachten jak en rok,
mit in blouwe of grieze sohulk; ok wei voelaekensche
rokken (streept) en jakken. Het dreegen van in ooriezer was algemien en omtrent allemoal van zuiver.
De veurnaemsten hadden in smal golden of in half
bried.
Van in jasse van heit wodde, as de noaden wat
kael weeren, wel is in buisien maekt veur de zeune.
Het dreegen van in zelde Zundagsklied, twintig,
dattig joar lang, was gien bezunders.
Mit het holden van waegens veur ûtgoan was men
ok al hel zunig. Er wodde wel tttgoan. Dit bepoalde
lijm tot het bezuken van femiiie en vrenden. 0k
wedden er joarliks vrij . vaste inkele van de grootste
maaden bezocht. Op boere-boelgoeden kwam deur 't
gemien ok in buit volk. 'Veur 't jonkvo)k weeren . dat
tltgangsdaegen.Daar wodde dan in slokkien verkocht.
Op 'e deele gong 't dan soms fleurig anweg; dansen
en singen, krekt as 't maad was. As er is in femiliebezuuk oflegd wodden zol, dan knapten ze de boerewaegen wat op; die wat veurnaemer rieden wol, had
in verdek, (bulderwaegefl). Dat was het üterste.
De bouwerije beston 'oltieds üt rogge, haever, wat
aaten, boonen en nog misschien anders wat. Laeter
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kwam de boekweite er bij en nog laeter de eerappels.
Host ieder boer bakte zien eigen brood; vandoar dat,
in de grootste dorpen ok mar ien bakker was, mitien
Ok mulder.
Zoowat op 'e helte van de 15e jouw begunnen .ze
in ons land mit boekweite te vebouwen. De veenboekweite begunnen ze mit in 1712. In de eerste helte
van de 18e jouw kwammen de eerappels. Er veleupen
eerst nogal veule joaren, your .dat elk en iene doar in
flinke lappe mit bepootte. In 't eerst van de veurige
jouw was 't vebouwen hier nog host niks. 't Was meer
your de oarigheid as er in hoekien poot wodde.
De boereplaetsen wodden vroeger in ien perceel vekocht, mit het recht van noasten. De noastliggor hadde het veurrecht your de hoogst beuden som de
plaetso te nemen, noasten. De wiese van bekend
maeken van in vekoopinge, gebeurde mit butengewono groote plakoaten. Zo'n plakoat wodde Zundags
deur de veurzinger in of bij de karke oflezen, laeter
anplakt op bepoalde bodden, mar ok in de harbarge
ophongen.
Ut ien en ander bliekt, dat de tieden en de leefwiesen oarig veranderd binnen.

AANVULLING, zie bladz. 72.
De onderwijzerswoning te Langedijke is in 1867
gebouwd. De school is enkele jaren eerder gesticht.

