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INLEIDEND WOORD,

\iaagt rni.i om een iideidtiid woord in
ziit wetkje Ik wil hieraan gaarne voldoen, dewijl ik er

mij in verheug, dat hiermede een poging wuidt gedaan
een plattelands gemeente te besehrijveti en de belang
rijkste historische gègevens dienaaigaande hij elkander
te brengen. Steden-geschiedenissen kent ons land vele
Ii heeft het
plattelands-geschiedenissen weinig. En
platteland ook zijn eigenaardige ontwikkeling gehad,
die eveneens dient gekend te worden, in de historie
van ons volk te begrijpen.
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Vele der gegevens in dit boekje 11ol)ben enkel een
locale beteekenis; die zullen echter voor de bewoners
der streek zelve een eigenaardige bekoring hebben.
Doch van algemeen belang is het, dat mannen, plaat
selijk 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

(mIt:llnr (les latids

en de ontwikkeling der nederzettingen,

(Ik) zij niet zelden hebben-zien worden, te boek stellen,
en een blik doen werpen op de eigenaardigheden der
econornnche en sociale toestanden ten plattelande.
Ook in die richting werkt dit boekje iets mede, en
ik lip, dat er meer monographieën volgens genoemcte
)vL1Lrng zullen verschijnen, om de bouwstoffen te
hv'ri voor een betere kennis en algemeene geschielii: vie het landleven in Nederland.
DR. El. BLINK.

1 )lN H A AG , 29 MAA!vr 1903,

VOORWOORD.

1 '/e joriii lib ik, wanneer de tijd en de gelegenheid
ciii H,blr,/, 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 van
Ds. Romein, Dr. S. D. van Veen, Jhr. Mr. B. Baerdt
van Sminia en Mr. A. T. Ândreae ei' naast geraadpleegd. Waar j7 gebruik maakte van andere bronnen,
zijn de schrijvers hier en daar in den tekst vermeld.
Veel heb ik mogen verkrijgen door den steun van
ingezetenen dezer gemeente. Acn allen breng ik daarvoor mijn dank!
De aanleiding tot deze uitgave is mede een gevolg
van de aanzoeken, die ik van vrienden en kennissen,
beminnaaré van de geschiedenis van Ooststelling'verf,
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.

t
Hnf/twijfelcl zal in menig familiearchief nog wel iets
/ /'//(iCfl Z9fl.
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1 J"aar het moeilijk was de losse gegevens in een
lulworljken vorm te brengen en waar een kleine misJe//ing mocht zijn ingeslopen, wordt de toegevendheid
1 /!/(,((PCfl door
0

DEN SCHRIJVER.
()()l'/1JRWOLDE, 1908.
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Stellingwerf.

ii tiwili werd Friesland verdeeld in zeven
lauW ii. Sleilingwerf, Schoterwerf, Kuinderziji, Giet-'
heurn, 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 do 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 genoemd. Daar Stellingwerf aan de grens
lag was hier herhaaldelijk het oorlogsterrein.
Tot in de Bourgondische tijden (14e eeuw) bleef de
naam Stellingwerf behouden. Toen is dit grondgebied
verdeeld in twee grietenyen, 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 stellingen 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,
zit

P
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wisselden van het eene naar het andere dorp.
t iestand werd veranderd door den hertog van
hij stelde een vasten rchtstoe1 in voor grietIii:iii en mederechters. Die mederechters waren zeker
de stellingen of dorprechters; want tot in de 18de
ieiiw blijven die oude namen in eere.
1 Int wapen van Stellingwerf is tot op heden hetgebleven. Door de verdeeling in twee grietenijen
k ni q
Weststellingwerf het zeldzaam gevleugeld
VlilivI ieI.it
dier naar den linker- en Ooststellingwerf
Iii it wanr den rechterkant uitziende.
(10fl ring onder den voet stond vroeger: Juste
),n//iv/i /ilii hominuni 1
Vertaald: Oordeelt recht.
v:i:iiIi:, ij kinderen der nienschen 1 En: Sigillum
terrae Stellingewarf. Vertaald: Zegel van
van Stellingwerf.
1)1

xi

Stelling wei'f-Oosteinde.

het midden van deze gemeente is de
Ooststellingwerf bont geteekend met
VlillI, un
hoidovelden. Langs de stroompjes is niets,
ziihit. dit :iIs hooiland moet worden aangemerkt.
eii huiiin vond men veel langs de wegen en
hij h Iiiiiiteii. Het getal zandwegen, veidsporen en
padoti was gruut. Dit was een gevolg van de zeer
v(rsiireid wönende bevolking. VÔdr de vervening was
er geen enkele vaart of wijk. Op enkele plaatsen
jlg'»iiiiiiii

id

t :i.: iii van

9ÇiI3;)
vond ineti gelegenheid om langs de Pjonger en ; -bljstroompjes iets te kunnen vervoeren.
Het hoofdbedrijf van de bewoners is vanouds geweest landbouw, veeteelt en ijmkerij. Duizenden hei.
deschapen werden gehouden. Eerst in de 18e eeuw
begon de vervéning eenige uitbreiding en beteekenis
te krijgen.
Neringdoenden waren er maar weinig, Het was een
smid, molonaar.bakker, vulmolenaar, wever, schoenmaker, huisverver, stoffenverver, kleoriii:ikor en misschien een enkele meer, doch zeker kan men wel
aannemen dat de hier genoemde
niet in alle
buurten aanwezig waren. Deze vikiiiiiiiien bleven
Dok 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 kronij ken vindt men vermeld,
at er zich hier in de 17de eeuw nog wolven ophiellen en dat men daar toen nog jacht op maakte.
Men kan nagaan dat de gronden in Ooststellingwerf
in hoofdzaak voor eeuwen aan enkele eigenaren beioorden. De waarde was gering. Weinig was toen
.n cultuur gebracht. Dit wordt eeiiigszins verduidelijkt
vanneer men weet, dat de in- cii uitvoer zoo goed
ils 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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hi1867 telde deze gemeente. 31 Israëlieten, 75
Wolieken, 49 Doopsgezinden, 651 Chr. Afgeschei.
tItitti en 8566 Ned. Hervormden.
omtrent 't begin der 18e eeuw werden de grenzen de.i
grietenij beter geregeld. Dit geschiedde mede, omdat
er somstijds geschillen over eigendoms-recht voorkwamen. 'Zoo werd in 1724 een scheidsgreppel
gegraven tussohen de provincie Groningen en Friesland. In 1733 begon men. een scheiding te maken
IIISSHI(n Drenthe en Friesland.
Ii o ii ta volgen de aantoekeningen van de verschillende
4IIItI in rangorde naar de eertijds meest bevolkte.
t iL woft afgeleid uit het bedrag der verschuldigde
:1111 die de ingezetenen in 1408 aan den bisschop
v:iii (1recht moesten htbalen.

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 toegemetsold. 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 hiemiugen. 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, bij.
zittor; de plaats werd toen door Leffert Karsten
beinelerd.
Omtrent het begin der vorige eeuw is het huis
weggebroken. Tegenwoordig wordt niet 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 do 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 1698
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

OOSTERWOLDE.

st,iw1de heeft van oudsher vele buurten.
Wïv, vroeger Weperen, bestaat sedert eeuwen uit
oenige b 't 'ii )t1behuizingen. Het houden van drentsohe
schapen is daar van ouds gebruikelijk. Men kan nagaan
dat li(-)[. t guuwoordige Weper, grootendeels althans,. aan
een of twee familiën heeft behoord, wat door erven
en vererve. 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 voorkwm, was de muur van
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Iguninert Alberts c. s. ,,een soolstede" en bij hem in
Rebruik.
fardinga, oudtijds Jardingen, had vroeger meer
woningen dan tegenwoordig. Er werd een kudde
drentsohe scha4pen gehouden. Bijzonderheden. worden
niet vermeld gevonden.
Tuscheti Schrabbinge en Jardinga noemt men een
stuk lands Beutemaden, wat .zéker komt van bentige
maden;, hooilanden met. veel benten.. De overlevering
zegt, dat. op. de Entemaden een steenbakkerj heeft
gtstnr.u... Zij is zeker van weinig beteekenis geweest.
i///inga was eertijds eene kleine boerderij, verdId in Klein- en Groot-Rikkinga.
I"'andinga vindt men als van oudsbekend vermeld.
1 Ihn' stonden vroeger minstens twee boerenhiilzingen.
IIdtrs wordt gezegd,'..dat Praudinga door een hevigen
I)I:Ind i geteisterd,maar veel woningen of schuren
hhbn er zeker Iooit gestaan.
,Iu vroegere eigenaar van het landgoed Prandinga
is, zoo 'wisten oudên van dagen mede te doelen, arm
gowmdw'i, doordat hj zijn eigendommen met pleiten

onder het dorp Osterwolde, in dê Grietenij Steilingwerf
Oosteinde".
Op oude kaarten wordt het afgebeeld met enkele
boerenplaatsen; latere schrjvers.verdeélen Duurswolde
in Lage- en Hoogeduurwold.
Buttinga. : In het Vaderlandsch woordenboek van
J. Kok staat op dit woord: Buttinga, ,,een Landhuis
onder de friesche grietenij StellingwerfOosteynde"d
In 1640 had . Buttinga minstens 4 stemmende plaatsen.
Als een bijzonderheid verdient aaiiteekening, dat
er eertijds een . boerenhuizinge stond waarin verscheidene malen de bliksem is geslagen, zonder persoonlijke ongelukken 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 gekoien.
Kampen 'is vanouds bekend met eenig boomgewas.
In den Kamperhof stond vroeger een boerenbehuizing. Men wil, dat dit huis is in brand gestokeh, uit
wraak, dat men er niet mocht overnachten.. Na' den
brand is er geen woning weer gebouwd.
Boekhorst, 'liggende aan den weg Langedijke---Appe1soha, had eertijds' af eenige 'boorenhuizingen.
Do weg naar Appelscha--Terwisga—Langedijke was
voor eeuwen een dei hoofdwegen van den omtrék..
Bij dit buurtschap stond vroeger een vulmolen;. een
stuk bouwland wordt nog genoemd molen' of meulenkamp. D vulmolen, ook wel wolmolen, diende om de
eigengeredde, van wol geweven stoffen te krimpeii,
waardoor ze vaster en meer' gevuld werden.
Venekoten met enkele huizen lag aan een der drukst

VtI( )eI'.
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bestond ;fl vorige eeuwen uit twee boerenjitalsen. Het bijgelegen Biezenhutte zal zijn naam
wel Le diffl<e hebben aan oorspronkelijk bestaande
lutten van IieZefl —russchen.
1Vo/n.Ie.q(,

Stegenga cl' Steenga is van oudsher een boerenplaats
geweest met; uitgestrekte landerijen. Men leidt Steenga
af van steonig, een .stenachtigen bodem, met fijnen
steen vermengden grond.
Van Duurswolcie zegt. Winseinius in zijne boschrijving van Friesland: ,,een van de veel-tien buurten,.
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k)eredon wegen, tot voor het gravefl van de vaart
naar Appelscha. De weg liep van Fochteloo langs Venekoten tot Boekhorst, bekend als de Mardijk.
Veenoord is afgeleid van Venekoten. Die stichting
is van de 19e eeuw. Albert Berends Prakken, assessor,
liet de z.g. opzichterswoflingen uit Makkinga overbrengen om ze hier weder op te boü won. Het nieuwe
huis met twee woningen werd Veenoord genoemd.
Medhuizen of Mctdhuizen zal den naam vrijzeker
hebben van huizen aan 0f bij de maden, hooilanden.
In vorige eeuwen stonden er een of twee boerenplaatseri. De boerenbehuizinge nu Medhuizen genoemd, is
vuur jaren vernieuwd. In het oude gebouw waren
zeer ouderwetsche ramen en ruiten van roodbont
l,1as, gezet in lood. in oude spelling stond op een
dtr ruiten Pieter Jochems en zijn wijf Annigje. 1643.
Wat er meer op stond is niet bekend. Mn heeft de
ii,liule stukken indertijd voor een prijsje van de
hand gedaan en er is geen afschrift van genomen.
In 1640 waren Tijs Pijters c. s. eigenaars en gebruikers
der plaats, 1698 was Tijs Pijters mede-eigenaar en
tevens bewoner van Medhuizen.
Aan deze zijde van het Grootdiep, waar in vroegere
jaren de zeldzame waterlossing de Vogelrijd uit de
lfochtelooveeflefl in het diep stroomde, stond een
molen, denkelijk een watermolen. De naam van een
stuk land aldaar doet er neg aan herinneren.
Klazinga wordt op een kaart van 1664 met drie
woningen afgebeeld eu 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 Klazinge is Klein Klazinge begrepen3
Silckenga of Sicicinge, 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 Knni of Knolie is sedert eeuwen bekend. Reeds
in de 10e eeuw stond er een groote boerenwoning
met stalling en schapenkooi. 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 dozen 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 aangoteekend.
De Poel werd eertijds een state genoemd.
Molenbult (Meulenbult) verkreeg den naam van den
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 boerenbehuizinge, grenzende aan Kampen. Hier werd een
groote liuhEe 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 beschuldigingen werden uitgesproken. Dit zou in
verband staan met de uitspraken op de -,,burcht
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'I'erwkga» te Appelscha, waar de straf kon worden
t i tgewischt.
I)eze overlevering wordt hier gegeven zoo als zij
is overgebiacht, zonder meer. Of hier waarheid of
wel fantaisie ten grondslag ligt, wie zal het zeggen.
Dat er rechtspraak op genoemde plaatsen werd
gehouden kanS 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
mell 1 )o Pol. Waarschijnlijk wordt hiermede molen- of
niotilopollebedoeld. Daar stond vroeger een roggemolen,
gettaaind veenmolen. In 1728 was E. Remmelts, bijiItr, mede-eigenaar van de plaats De Pol, no. 48
van liet stemkohier.
De hoofdweg van de meulenpolle naar het ooseinde
valt lati; dorp was langs den nog bestaanden Singel;
(ItIr do graving van de vaart 'is die weg verbroken.
1e inel heeft van ouds nog den naam van MolenDie singel liep door over het bouwland tot
s itigl.
lut; imsl, \riri het dorp.
l)e K 'uiunstreek heeft den naam verkregen van
kiiiiaIi netier leerlooierij. In den tuin bij het vroegere
-I101IIU187 waar men van den straatweg naar de KuiInstreek —in de wandeling gezegd kupestreek— gaat,
waren oudtljds 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 woiing (nog het
eigendom der Herv. Kerk) als pastorie zou hebben
gediend.

Anderen beweren dat de pastorie in den Oude iilof'
heeft gestaan.
Wanneer men voor twee honderd jaar de zoogo.
naamde kom van het dorp doorwandelde, zag men
zeer weinig geboti wil, Slechts enkele boerenbehuizingen met oonie kleinere woningen van arbeiders
of van bon die naast het boerenbedrijf op kleine schaal
een handwi- l< iii.Wofenden. De kom van het dorp
telde maar weinig stemmende plaatsen, Enkele huizen
hadden een eigen naam, zooals Bareidsburg, later Oos.tenburg, 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 bijiangs de kerk, verder voorbij
de nu bestaande openbare lagere school tot het kanaal,
vervolgens langs den Duisteren weg. Door de graving
van de 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 behoorende aan de familie Barelds,.
zeer belangrijk. Als oudste bewoners van Bareldsburg,
later genaamd Oosten burg, zullen zijn geweestgonoemde
familie, daarna de familie Brouwer en eindelijk de
familie Gasinjet, die (zoo wil men) ten 'tijde der ver
vo]ging van de Hugenooten 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 '1.9e e'euw
' een'
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choon landgoed. Vanaf het diep was de Jardingebosch een groote wandelplaats met goed onderhouden
paden, rustplaatsen, vischvijver en ,,bergje", (kleine
heuvel met zitbanken). Deze wandelpaden liepen bijlangs Rikkinga en Kuipenstreek, om zoo door singels
met opgaand hout en netten aanleg den huize Oostenburg te bereike. Een prachtige dennebosch was nog
1 de vorige 'eeuw achter de Kuipenstreek op een
dool van het land dat nu in weiland ligt. Van Oos(Ilhurg tot aan Kampen was mede alles met bosch
i1)hII( en deels met wandelpaden voorzien; dit ging
Kmïipingerhof.
Iii hover het nu bebouwde dorpsgedeelte tot in de
18o oonw een schoone aanleg is geweest, valt mooi1 ijt i zeggen, maar zeker is het, dat v63r men hier
nog om kanaal kende—dus v66r 1816—in den omtrek
w;un uit de draaibrug is een dennebosch welig groeide
(It uuk ,,het Leege" boschrijk was.
Tal van dennebosschen waren er om en bij het dorp,
omringd met onontgonnen landen en heidevelden.
Zeer veel behoorde daarvan aan Oostenbirg.
Vnu de eerste familiën die in de 16e en 17e eeuw
dit schone pand bewoonden is weinig bekend. MiseIuien zit lieti de opschriften op de grafsteenen in het
krkgtu w i1hier, waarover vaste banken' zijn getitiiuuiurd,
plieldering kunnen geven. Op een dier
steenen in do kerk, voor een gedeelte zichtbaar, staat
o. m.: Johannes •Barelds, dorprechter te Oosterwoldo
en het jaartal 1658. Op een andere, mede aldaar:
docter Albertus Bareids, ook uit de 17e eeuw.
Uit 'oude stukken op pergarnent geschreven van de
jaren 1604, 1644 enz., zou men afleiden dat bewoners

van Oostenburg verwant waren met Hollandsche
familiën, o. a. uit Alkmaar en Endhuizen.
Op den steen van den grafkelder waarin van de
familieleden van Gasinjet zijn bijgezet staat in het
midden een eigen wapen. Op den buitenzijde leest
men: ,,anno 17 II den 25 Sept. is in den Heer gei-ust
de Eersame M;i.toiis Barel, oud 87 jaren en leit alhier
begraven. A i 'no 17— den - is in den Heer gerust
de Eersamo - Oristoffeltje 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,
zijn echtgenoote en een der zonen Jacob Brouwer
Gasinjet.
Bij den herbouw der Herv. Kerk in 1735 werd de
eerste steen gelegd dor Christoffeltje Brouwer. Dit
was de moeder van Paulus Gij sbertus 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 Oostorwolde. Genoemde Jakob
Brouwer is geboren in 1652, overleden in 1737 en
zal de vader zijn geweest van Christoffeltje Brouwer.

1!
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volgende lijst zou men kunnen verkrijgen :
Jacob Brouwer geboren in 1652.
46 'vrotïw
?

Gijsbertus Gasinjet,
$jne vrouw: Christoffeltje Brouwer;
(dochter van Jacob Brouwer bovengenoemd.)
en
Paulus Gasinjet, don,'
M611 1758, gedoopt to
De 1 ek.. "
Bij besluit van 18 Dec.
1 1 t benoemd tot Maire.
14

'.Oarel Ferdinand Gassinjet in 1793 benöemd
tot Luitenant-Kolonel.
Jacob Brouwer 'Gasinjet Luitenant-Kolonel.

Ièn' koopbrief 'van 1804 begint met .4e' namen van
vr1coopers.: ,,Gisberina Jacoba Gasinjet (vrouw van
.I:ui (borg 'Stark, lid van hot bureau van gezondheid
in 'II'age), HenriëttaWilhélmina Jacoba Gasinjet en
Mina Cristina Gasinjet, beiden te Leeuwarden, erfgenamen van wijten haar. vader Luiteiiant-Kolonel Jacob
Imummwim' Gasinjet enz". Dit betrof' 'den' verkoop van
n)IIInn bij Oosterwolde.)
Kinderen van Paulus Gasinjet.:
'Gijsbertus Lam'merts, geborn in 1789;' Maria Lucia,
geb. 1791; Willem;'Nicolaas, geb. 1798; Johanna Catharina, geb. 1800; Chrisina 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 Wieger Pit en
vermoedelijk een kleindochter van den koster en
schoolmeester van Oosterwôlde A. Wychers. A. Wychers
overleed 14 Jaii. 1775.
Reinier bleef kinderloos en verkeerde vele zijner,
laatstE) lE3vensjaren in behoeftige omstandigheden. Met
visschen en op andere wijze trachtte hij met' zijn
vrouw iets te verdienen. ' 't Was een schrille tegénstelling, de weelde als kind en in de jongelingsjaren'
en de armoede als bejaard man.
De naam Weeme vindt men in meer lorpen aan,
huizen gegeven.' De Weeme was de woning waar de
pastoor of predikant, wanneer die van elders kwam
(n predikant moest somstijds 3;k 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.
Betlohoms 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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ii1goiiaxos cii bewoonster van den huize Oostenbug. te
oorbt,o van de familie Prakken, die in een betrekking
wordt genoemd is v.rijzeker 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 li'leu ton dage een zonnewijzer aan de Herv. Kerk.
Zijn zoon, Albert Berends Prakken, opgeleid voor
ialnlln)nwbedrijf, was, het onderwijs in aanmerking
ginmnii, vrij goed ontwikkeld. Bij besluit van 9
JaIuIn ii 1.812 werd Albert tot Maire benoemd; hij was
lid vali den Municipalen raad. Later komt hij voor
i.Is As ssor, Griffier van het Vredegerecht enz. Hij
()v(nl((l in 1851.
Zij ii indste zoon, Berend Alberts Prakken, heeft veel
il;i:iii tot vooruitgang van landbouw en nijverheid.
Doui dnii aanleg van schoone bosschen en wandelpaden
vaiw 1. do brug—waar zijn woning enz. stond - bijlangs
do zu idzijte der vaart, had hij veel bijgedragen tot
verfta;iiïng van het dorp, temeer, daar de vroegere wandelbossclnii van Oöstenburg waren vervallen. Jammer
genoeg is ook (lie nette aanleg weder vernietigd.
B. A. Prakkon vervulde, nevens verschillende plaatselijke betrekkingen, die van opziener voor de Compagnons der Opsterlandsche en Ooststellingwerfscho
venen en vaarten. Veld jaren was hij lid der Prov.
Staten en van den Gerneenteraad.
De laatste eigenaar en bewoner van Oostenburg uit
de familie Prakken was Dr. A. L. v. d. Sluis, gehuwd

met ilendrikje Prakken. Oostenburg is dooi de erveti
van Dr. v. d. Sluis verkocht. Het gebouw dient nu
voor kazerne der Kon. Marechaussee.
In een acte vati het jaar 1328, zegt Magnin, komt
Oosterwolde in KI lii igwerf voor als een lèengoed van
den bisschop van Utrecht.
Gedurende ilii tachtig-jarigen oorlog had men in
deze strokii Innitaaldelijk onlusten. In 1582 had
Voidnju zijn loger in Opsterland. Daar werd toen
tij k Go keer gegaan door moorden, brandstichting
en vernieling. Teneinde Verdugo te beletten verder
in Friesland door te dringen, werden wachten uitgezet te Friesc1e palen, Bakkeveen, Duurswoude, Haule
en Oosterwolde.
In 1597 bad men veel van de strooptochten der.
Kin.injaarclen te lijden. Behalve in do schansen en
(,rkton werden daarom soldaten gelegd o.a. in de
k.orken, te 1-laule 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 to 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 1791 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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1 iiiI In, Berend Jannes en Jannes 'Jans. Berend
.Ini t
(van Kampen) was vermoedelijk koopman en
winkelier in het buurtschap Kampen Jannes Jans
(v n Weperen) was landbouwér en grondbezitter,
Bij besluit van. 18 Dec 1811 werd Andries Jans
benoemd tot Adjoint-Maire. Van datzelfde jaar vindt
men een handte'ekening van H. J. Leertoijwer, Dorpiech(;or te Oosterwolde.
Het dorp. met de buurten tolde in het, begin der
vorige eeuw nbg maar 90 bewoonde huizen. Do voornaanhi-tl;e eigenaars bleken toen te zijn: Paulus Gasinjet
met .10 pahden;. Anna Gttsiiijet
met 4; Andries Jans
vali Weperen c.s. met 4; Jannes Jan Weperen niet
8; Leuze Jans Koopmans met 4; Diekje Prnklcen
met 4; Aafe Sjoerds en
Andries Sjoerds met 4;
(li'hdjn Tomas met 3 en anderen met 2 en I. Ver
,
~(!Iloidv n plaatsen behoorden aan uitwonenden.
l)e neoste woningen hier en. ook in de andere
tlut'jtttit der
gemeente getiiigdon niet van weelde, wat
hol gelt.[ deuren én von,rs betrof. De n1eeston
inn maar een deur en twee vermsters. in ,,de
(knid 'ii Klok" telde. men 9; in Oostonburg 14 en in
(1(4
uist)rio (op cie tegenwoordige plaats) 7 deuren en

waarde gehad. Do overlevering zegt, dat men van
sommige landen geen vorpoit iii tsgt tMen wilde betalen;
ze waren hun geen V(5F1)O1tditUK4id w;iai'd". Anderen
hebben dit bol, or ittgovieii, ei' vonden geen bezwaar
daarvan grond idel ie eelt lt'ibueeren, zooda.t die
belastingbot:t.Ietiiett 4lteIttol'kL groote grondbezitters
WIl
Zo
t igt vuer wordt het, bezit van de
zij ii
\'t'tI4lli'( (tllttiIItIl

.

islit.rs.
Het grootste bedrag in de patentbelasting werd in

1818 te Oosterwolde betaald door T. S. v. d. Duin,
herbergier in ,,de Gouden Klok", daarop volgde Leuze
Jans Koopnians, koopman,
Blijkens een lijst, betrekkelijk de •,,verponding" in
den jare 1813 voor gebouwde eigendommen, werd
onder Oosterwolde van 97 perceelen betaald. De gronden hebben in de woudstreken oudtijds een zeer geringe
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Oosterwolde in het laatst der
beg i n der 19e eeuw zoo bijzonder laag in
pt'ijs waren, had een eigenaardige oorzaak.
Vele gronden behoorden' aan de familie Gasinjet. Voor
weinig geld werd door deze familie gedurig een stuk
land verkocht; verscheidene personen hebben daarvan
geprofiteerd. Als een enkel voorbeeld van de wijze,.
van vorlWOp vertelt men, dat de smid Berend Jannes
/jlstra) B,ikkenakkers kocht voor een ploeg en een
egge. Een streek grond bijlangs den Molensingel
veranderde van eigenaar voor nog geringer waarde.
Willem Gasinjet '•liet de Prandinga.plaats voor enkel
f 700. De Karnakkers brachten een vat boter op.
Evenwel waren de prijzén der landerijen in evenredigheid van latere jaren laag. Dit zij opgemerkt
voor onderscheiden dorpen uit de gemeente en de
omstreken. Om eflkele voorbeelden te noemen, die
met uit andere dorpen zouden kunnen worden vermeerderd. Jan Lammerts (Tiesinga) kocht in de 18e
eeuw te Wepor een boerenplaats voor f 2200. Als
bijzonderheid 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.
o In,m lo ri i cii It ii

litti
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tegenhanger uit die dagen.
A.nclries 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
geot i meier - bwoner - kon vinden, dan baart het
geen verwondering, dat menig eigenaar in die dagen
goon lust had nette boerenhuizen te bouwen en ,,bang
w's voor timmeren".
h) oude Katholieke Kerk, latei de Herv. Kerk, was
znndr toren. In 1785 is de kerk herbouwd en is er
Ifl opgeplaatst. Men vindt hier nog een doop.
t den Roomschen tijd.; het staat in den pastorie-

jaar 1728 te Enkhuizen geinaakL) Verder: Roelof
Abels, oudCapt.'Luitfl., Jacob Iieuwor, mede kerkvoogd
tot Oosterwolde. In het midden (nfl wapen met het
opschrift: ,,Stellingwerf Oost.Eynde", terwijl nog aan
weerszijden twee kleine wapens zi.in afgebeeld.
De ,,vaste toeV' in de kerk onder het orgel is door
de f;unilin ( nsi niet: daarin geplaatst. Deze z.g. stoel
i- uit 11(m nt'lwtust1g en bij gebrek aan beter ver()osterWolde, langs de Tjonger hierheen
voccitniddel

Enii

Do groote dorpsklok -zoo men wil, te Klazinga gegegni 0fl - heeft tot randschrift: ,,Maria bin lok gbehetoti. I)at kerspel tot Oostorwolde bit mi goet jaar o 1-1.
1492. Mortuos plango ..F. vivos voco .... fulgura
frango •-.- vox mea vox vitao ---- ad sacra venite,
herman riij ghegôten heeft".
Vertaald: Ik beween. de overledenen, ik verbreek
de bliksetiis, 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 boven staat ,,Ave Maria Glorie", en
Jezus aan het kruis met Johannes en Maria en daar
boven INRI.
Op de' kleine klok staat: ,,Me fecit Criprianus Craris
Enohusae anno 1728 '(Ciprianus Crans heeft mij in 't

c

id.

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
gesl;ielit. De eerste steen is gelegd door Klaas Andries
Kct5, Albert Jannes van Wepe.ren, Berend Alberts
1r:itdcii en Foppe Jacobs Focbteloo 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 Appelscha.
De grondduiker voor de Tjonger is vermoedelijk in
1815 gebouwd later vernieuwd. De eerste Nanningasluis werd in 1816 gesticht. Op de eerste brug, Oen
klapbrug, stond mede het jaartal 1816.
Sedert dien tijd (1820-1830) 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 Gorreclijk door Kornelis Ly.o1eles Kleysma.
De eerste brandspuit op dit dorp dateert van 1844.
In Sept. van dat jaar werd besloten ton laste van de
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grietenij een brandspuit aan te .koopen van C. [-1. 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, een te Oldeberkoop en een te Oosterwolde.
De Raad stelde nu een ,,keur" (verordening) op het
brandwezen in.
In het jaar .1847 had men hier tijdelijk eenige
dragonders. 't Was toen in vele opzichten een zeer
benarde tijd.
Den isten April 1847 werd in den grietenij.raad een
adres behandeld van ingezetenen van Oosterwolde,
Foohteloo, Appelscha, Elsloo, Langedijke, Makkinga,
Donkorbroek en Haule, houdende het verzoek tot het
ii*dullon van een weekmarkt te Oosterwolde. De Raad
Vole011igde zich met het verzoek, omdat men tot hier
toe met de granen naar do markten te Gorredijk of
.l.ieoronveen moest, wat moeite en kosten.veroorzaakte.
Kurt daarop is de weekwurk,t1 te Oosterwolde geopend.
Vele jaren is de aanvoer vrij belangrijk geweest. In
den (lnhl(ken ,,boekweittijd" werden er op dn marktdag tel over de 150 wagenvrachten, een enkele keer
tot 200, 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.

Ongeveer om deze jaren breidden han(lol en nijverheid
zich hier eenigszins, uit.
Door G. S. de rIml)o wel'(l }iot drijven van een
boekhandel en drukkerij ondernomen. Den 5 Jan. 1868
zag het eerste week blad, genoemd »De Zevenwôlden",
hier het licht. 't ÏTeeft maar 9 maanden bestaan.
klinhl on i10 drukkerij te niet gegaan.
Ook is do
N10, t April v;ii dat jaar, 1868, werd-een omnibusIi 1e41 geonnl van Oosterwolde naar Wolvega. Aan
konwt'j en vertrek dagelijks, in verbinding met het
.l)e ondernemers waren J. L. Posma. en B.
Schreur. Wegens te geringe inkomsten heeft men den
dienst moeten staken.
De klokken en het klokhuis, vroeger het eigendom
der 'Gemeente, zijn in 1876 aan de. Hei-v. Kerk overgedingen.
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.
Oostorwolde had een bevolking:
in 1815 samen 495 zielen.
,, 1840
826
1856
1031
1875
1216
,, 1901
1354
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ULDEBER KOOP.
lii dorp is sedert eeuwen bekend als ow der
scIlo(niste uit den Zuid-Oosthoek vn,n I'rieslau(1. 't Was
eertijds de hoofdplaats van de giletenij en van het
kanton van dien naam. Schoone bosschen en aangena.im , beplantingen kenmerkten deze omstreken, Bij
do, kerk had men een bebouwde buurt met plein.
'In zuidoosten van do,-kerkbuurt stond Lyckiarna
81Jw,- De stichting Nieuw Friesburg was van lateren
d;iIiitii. Ter herinnering aan het feit, dat de stins
I'IiKiJurg te Nijehoitpade, behoorende aan den
x i schen grietman Lycle Ebles (latere familie Lijcklama
41.
Nije]iolt) in 1514 is geplunderd en in 1515 geheel
veilt .IId door de Gelderschen, is de stins Nieuw
l'iieKl)urg genaamd.
Ann de bruggelaan was en korenmolen. (Alen
diiike aan de benamingen Meulehoek of Meulebosch.)
E'r werden een viertal eendenkooien gehouden.
Oj een oude kaart, waar de voornaamste plaatsen
iii iie 13e eeuw op voorkonen, vindt men alleen uit
Oostsielliugwerf aan den Tjonger: Brokope, later 01deberkoop. 't Had reeds vroeg twee druk bezochte
jaarmarkton. Schotanus zegt in zijn beschrijving,
dato 1664: ,,Een welbebouwd dorp met twee schoone
jaarmarkton". Aan den noordzijde van den ouden
weg naar Twijtel beeldt Schotanus op de kaart vele
gronden met hoogveen 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 Oldeberkoop

van zeer ouden datum is, en dat er steeds vele
invloedrijke ingezetenen hebben gewoond. De voornaamste eigenaars van do stemmënde plaatsen waren
in 1640 de fiun iiie I4ycklama Nijehoit; vervulg(),ls
vele anderen iii een of moer )l:I; ilso. It 1
komt op liet sieuikohier met \ ,' o'-8c,1ioideneD plaatsen
voor, A. In.reis ().S, Verder ljadd(n eigendommen de
laiiii
Mkit, i'innkeiia en ocuigo andere. In 1728
line
vh
igoiitknnjij aan A.' Flubbejjnk nom.
lankwia en Anna Frankena (wed. Heloma,
14111ilift Meekhof, Lycklama è Nijeholt, oud-ritmeester.
Carpenter van Westerbeecq en anderen.
Gelijk öok onder Oosterwolde iets daarvan is vèrmeld, blijkt de familie Barels in deze gemeente van
bijzondere beteekenis te zijn geweest. Het Volgende:
oenigo Opheldering geven.
Dr. AlLi'lns Barels, geboren te Oosterwolde in 16107
is gehuwd in 1653 met Antijii van Terwisga, geboren.
te Oldeberkoop in 1618; zij woonden te Oldeberkoop.
Ds. Joh. Wisman trouwde hen in de kerk. Uit dit
huwelijk is den 3 Januari 1655 geboren Arent Barels,
In 1683 'hiiwde Arent Barels met Barbera Ketel te
.Dievor. Deze echtelieden kregen 5 kinderen, waarvan
een dochter, genaamd. Antijn, gob. 9 Nov.' 1685, s
avonds 4 uur. Antijn trad 2 Mei 1706 in het huwe
lijk met Van Loon, scholte van Steenwijk en Steen.
wijkerwolci. Uit dit huwelijk werd 7 Dec. 1707 geboren
Barbera van Loon, gedoopt door Ds. Lubeley. De
moeder overleed 21 Dec. 1707 te Steenwijk. Barbera
van Loon is, gehuwd geweest met Albartus Hubbeljuk.
Zij kregen 7 kinderen; genaamd Johanna Gezina, Anna,
Albert Barels (van) Hubbelink, Jan Conraet, Egbertus,
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Albertina en Flarmanus. Johanna Gezina trad in het
huwelijk 22 Juni 1754 met Ludolf Joh. Willinge. Zij
overleed 10 Juli 1760, nadat zij den 21 Juni te voren
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. Rijpma. Hij is 11 Maart
1758 overleden, oud 27 jaar. Zijn weduwe is hertrouwd in de kerk te Oldeberkoop, 16 Oct. 1759, met
Jan Willinge, scho]tes 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
twoo(Ie zoon was Jan Albert Willinge, geb. 20 Juni 170.
hij lra'l 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 31 Jan. 1839. Hij vermaakte bij testament
Zijne bezittingen aan zijne nicht Gezina Willinge, gëhuwd met, Lambertus Petrus Prins, doctor te Wolvega,.
die daarna te Oldeberkoop zijn gaan wonen.
De vaste goederen van do 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.
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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
wag Stellink of Stelling te Oostorwolde. Albertus
Hubbelink staat voiiiield als Monstercommissaris en
Historieschrijver van 11rïes1and.
Onze voorouders zagen er niet tegen op om groote
afi$tanden af te leggen. Werd een bijzonderen tocht
gedaan dan nam men gewoonlijks 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. Barels) waarop staat: Met de slede van
Enkhuizen gehaald.
De oude ker4 voorheen de Katholieke, zal vermoedelijk in 12e of 18e eeuw zijn gesticht. Verscheidene
personen, die vroeger te Oldeberkoop woonden, zijn
in de kerk in grafkelders begraven. Er staat in de
kerk nog een doopfont uit den Roomschen tijd. De
torenklok is omstreeks 1780-1788 vergoten, ten tijde
dat waren L. J. Willinge, kerkvoogd; E. v. d. Leij,
predikant en N. Khoch, grietman.
• Voor ongeveer 7.5 jaar stond er een steenen poort,
waar deuren in hadden gehangen, in den ringmuur
om de kerk. Naast die poort was tegen den ringrnuur
een gebouwje gesticht dat voor school diende.
Naar aanleiding van wijzigingen, die omtrent dezen
tijd plaats vonden, deelen wij hier naar officieële gegevens, ons welwillend verstrekt, het volgende mede
van den grietman Willinge.
Jan Albert Willinge werd in 1791 raadsheer in den
Flove van Friesland. Hij bedankte, tegelijk met 5
4
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andere raadsheeren voor die, betrékking in 1792. Iii
1804 werd hij benoemd tot secretaris van Steflingwerf.
Oosteynde; in 1805 tot. commissaris der verponding;
in 181.1 tot vrederechter ;. in 1816 tot grietman van
Ooststel]ingwerf. Willinge heeft aan het dorp Olcieberkoop verschillende schenkingen gdaan, o a. een
schoolgebouw,. daarna .een huis naast de school voor
den schoolmeester, onder voorwaarde, dat zijn ouden
v tiend Geert Lammerts Mulder .(zoo ook de echtgenoote)
htaiin moest blijven wonen zoo lang zij mochten
loven. Aan de grietenij gaf hij vier woningen, staande
tO ()llober.koop naast de pastorie, met een gedeelte
groiid daarachter, waarop later het grietenijhuis is
getiiiirnerd. Aan het grietenijhuis heeft hij twee kachels
gegovn en heeft verschillende uitgaven gedaan bij
(le vwandering van dit igebouw.
A;.ii de kerk werden twee koperen kronen en zil
veren Jnders voor het gebruik bij het Avondmaal en
verdor twee zilveren schotels en twee kommetjes
ge-wlimken, ,,terwijl de. praedicant An dien tijd een
tiîilieii schotel, waarschijnlijk een daalder waarde, bij
doszelh- vertrek heeft terug gevraagd, een schoon
goblijck van deszeifs liefde en agtinge voor een gemeente, waar hij bijna 50 jaren. praedicant:is. geweest",
zoo luidt een oude aanteokening.
De strooptochten van vijandelijke benden hebben
aan de vroegere bewoners van Oldeberkoop veel last
en schade veroorzaakt. in 1522 lag-hier een. vijandeljk l€ger. Irr 1585 ondergroeven de Spaansche soldaten uit Steenwijk den domsgewijs ge:bouwden toren.,
die daarna neerstortte. In 1597 trokken gedurig kleine
troepen van den vijand het land door. Verscheiden

waôhten 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. krijgsbonc)o, met last om zich daarmede
naar Oldeberk p to begeven. (Naanilijst Grietmannen
Jhr. vuii Sniiiiia.)
ook in W','2) h;l,d men een kwaden tijd. Friesland
wapell(lo zich van top tot teen. Men deed alle moeite
om (ie wogen 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
Wen in goeden staat, flink bezet en ruim van krijgsvoorraad voorzien. Herhaaldelijk is die schans aangevallen,
docli telkens moesten de Munsterschen aftrekken.
1l)e Vriosche Almanak van 1856 maakt van dozen
tijd, 1672, melding en voegt daarbij dat men, nadat de
vijand was afgetrokken, in of bij de schans Bekhof
een fraaie hemelsblauwe en karmozijn gekleurdè flesoh
met ribben en een beker van datzelfde soort en kleur
van glas heeft gevonden. Deze bekér was omgekeerd
op don hals . van de flesch geplaatst. Men beweert,
dat deze fiesch 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 Bekhof belegerden,
bevond. Mede is toen in die schans een metalen pot
gevonden.
De bisschoppeljke troepen, die in getale van ongeveer 7 â, 8000 man in de omstreken van Friesland
11
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lagen, besloten in Augustus 1673 een sr uptocht in
Friesland te doen. De Staatsche troepen warnii hierop
bedacht en hadden schansen en fortjes veN, Loijct 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 Nijeberkoop naar Wolvega.
Naast den vrederechter J. A. Willinge vinden wij
in 1813 als plaatsvervangers Sake Hendriks én Dirk
1-1. Jager en als griffier Geert L. Brouwer. Als maire
1). H. Jager; adj.-maire J. K. Buitonga. In 1828 was
1), 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
Frislaii'l heeft geteisterd, vooral Weststellingwerf,
lnnft in deze grietenij weinig schade aangericht. Te
()hlnhnrinp kwam het water in het westelijk deel
'II) (In landen behoorende tot vier boerenplaatsen. Daar
lint, wntnr niet zout was, bleek het opgestuwd binnenwater in zijn. Men kon door afdamming het water
keeren. Alleen was de landbouwer Tjedde Jacobs
genoodzaakt met zijn vee naar elders de wijk te nemen.
1-let grintenijbuis is hier in het jaar 1835 gesticht.
Voor dien tijd.— zoo deelt men bij overlevering mede
was er een grietenijkamer in het logement ,,de Zwaan".
Na de verplaatsing van den zetel van het bestuur
naar Makkinga, bleef het grietenijhuis bestaan. Hot
werd toen ingericht voor kantongerecht en gevangenis.
De eerste brandspuit in de grietenij werd te OIde.
berkoop geplaatst.
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In 187 waren hier dragonders gedetacheerd, naar
aanleiding van den gespannen toestand van dien tijd.
(Armoede, tengevolge der dure levensmiddelen, mis
lukte aar,dappeloogst, politieke toestand, etc.)
Decidingabuurt. is vanouds bekend als een buurt,
behoorende onder dit dorp. Men vindt er geen bijzonders van vermeld.
Oldeberkoop had in 1815 400 inwoners.
1840 .659
1856 849
1901 800
..—.

—

BON KERBRUEK.

.

.
,L
:
.
'
.

;

.,

:
.

1 at

1)11 dorp staat op een kaart van het jaar 1664. afgeftkend 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 don weg op het oost stonden in de 17e eeuw
korenmolens. Ten noorden waren Langemeer, Moddemeer, S'baxsmeer, Groot- en Kleinwaskèrneer, 't Oud
leger en Jalemeor, zijnde groote poelen en plassen.
Aan de grens de schans Breeberg.
De Russchen 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
éfl boerenland hebben behoord.

kan don Balkweg is een plaats aangeduid
Het oude
k'erichoç. De overlevering zegt,
dat daar een kerk
heeft gestaan, die voor eeuwen door de bewoners van
verschillende dorpen. en buurten uit den omtrek werd
bezocht. De nu sedert lang vervallen binnenpaden
van uit Schoterland en de overgangen van de Tj'onger
(0.
a. die bij het vroegere Luchtenrek of -rak) versterken dit vermoeden. Bijlan gs dien weg en in dien
omtrek hebben vrjzeker meer huizen gestaan.
Het Luchtenrok schijnt een waterkeering in de
Tjonger te zijn geweest, die nog
al iets te beteeznlr
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van uit andere grietenijen, verplicht,
J-'eter.sburg en Moskou
noemt men de buurten langs
de vaart, richting Opsterland,
Int:orsburg komt van Pieter, een der eerste bewo.
II(I'S viii die buurt.
'Ien
de naam Petersburg bestond werd aan de andere
buurt, de naam van Moskou gegeven,
Oitwij1c is een schoone aanleg met groote bosScilol],
waarvan enkele met' wandelpaden,
de
te ,Jerwerd 5 Juni 1772, overleden te Donkerbroek
10 Maart 1857. Zijn zoon R. L. Fruitier de Taima,
rjksontvanger voor Ooststellingwerf, heeft Ontwijk tot
een netten aanleg gemaakt,
De vader bewoonde toen zijn boerderij op heb Oost,
de zoon betrok Ontw
Ontwijk.
Bij een boereïibehuizjnge op het Oost was voor jaren
nog een kamer, die de biechtkamer werd genoemd.
In dit oude boerenhuis zijn 3 kruizen
in een dor
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balken gesneden. Voor eenige jaren kwam men
i
(lat huis tot de ontdekking, dat er
00fl gemetselde
kelder onder den vloot' was,
Vroeger krnnn (ieI'gnlijke geheime
kelders wel
meer voor.
Reeds vr eeuw(1I was hier een kerk.
In 1714
is zij n.flnIn
op nieuw weder . opgebouwd, De
Stoe
\flhI
le nnle kerk zit in
de onderste lagen,
altha,is dit heeft allen schijn daarvan, Op een steen
aan de voorzijde staat: »
Den 23 April 17Ï4 is de eerste
sLue In het metselwerck, van deese kerck gelegt door
Dom: Isaacus Poutsma, bedienaar van Goodes Woort
Ooststellingwerf ontvanger en dorpregter op Donckerbroek Tfoode gecommftte
tot het bouwen van
deese
0p (n)fl andere steen: ,,Klaes
Op
Wolters en Evert
tegenwoordige Kerkvoogden op Donekerbroek en meede gecommitteerden tot het bouwen van
deese kerck".
Boven de kerkdeur is een groot wapen met opschrift,
TTet opschrift is er
gedeeltelijk afgebejte, vermoe(1 0101c in den. Franschen tijd.
De kerk was eertijds
zondei' toren.
Den 19 Oct. 1859 hebben f1oreenp1jch.
tigen een
vergadering gehad waar o. a. werd behandeld
een voorstel over het bouwen van, een
toren, teven s
het doel oom de
de kerk te vergrooten en om de
kleine klok. te verkoopon.
Na dien tijd is de toren
op de kerk geplaatst.
zegt in zijn Algern. Gesch. van Friesland,
dat op den 26 April 1766 een
heeft
gewoed in
Groningerland en in het Zuidoosten van
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lrjesjand. De toren te Donkerbroek werd boon door
den bliksem getroffen en zwaar beschadigd,
Is dit geval naar waarheid opoteekend, dan zal
toen de kerk of een kleine verhevenheid op de kerk
zijn getroffen, want blijkens de vergadering van 1859
was er geen toren op de kerk.
Het randschrift van een der klokken,, hangende in
een klokhuis bij de kerk, luidt: ,,Anno domini
M00000IJ. laus dec t Jhesus. Maria. Johannes. Wou
fudere Gerhardus Schoonenborch 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. PL van Borssuw Waalkes. Friesche klokkeOpschriften.)
Broeberg 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 verschillende 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 dozen hoek Friesland binnen te dringen.
(Naast Breeberg waren er o. m. schans Friesche
palen of Driemunterschans. 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 MunsiseInn.
Op den 16 Juni van ii t' J;uir Wi In )k I1u llenfti
met 120 gewapend( Inaninli uit Iranukir naar deze
omstreken. Vermoe t Ikil z i, t ( manschappen naar
de schans BreuJni: (atum. 1)1e schans was in den
laatsten ti 111(1 nirlinitden. Zij werd het volgende
jaar hersi li, vrij v:wischijnljk door Fullenius, bekend
als 4tI 'I)l kt'ijivan.
1)
M L1fl5I4t'5(IH tiopen zijn denkelijk uit de richtiii
4I.envijk gekomen, toen zij overdo dorpen Makt. ii , l)onkerbroek en Duurswoude trokken. Breeberg
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 zuner— Juli 1672—aan
de orde van den dag.
In Augustus van 1673 zou het leger van den bisschop 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 8 konstabels, die uit de schans waren
gevlucht, ter dôod gebracht. Zou hiermede ook de
naam Galgeberg in verband staan? De naam van een
stukje gronds in den omtrek van Breeberg, bekend
als Bisachopsleger en van een wijk Bisschopswijk,
zullen wel van dozen tijd dateereii.
Piet was den bisschop niet onbekend gebleven, dat
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er voorzorgsmaatregelen tegen hem waren genomen.
Ook hij nam zijn besluiten. Hij 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
er beveiliging van ons land - zoo staat in een missive - oordeelde men het hoogst noodig, dat er sterk
gew(IkI; werd voor de ,,recruteringe der armee". 1 let;
ht tuur der grietenij Ooststellingwerf besloot daaro iiis
iii 1806 een werChujs op te richten te Donkerbroek.
Anii Hier vrijwilliger werd boven het gewone handgeld en premie van f 50 beloofd.
'I'H(II in 1810 Nederland bij het Fransche Keizerrijk
weI(I iiigelijfd en in 1811 do loting voor de militie
ilooi' Napoleon werd ingevoerd, moesten vele jongelieden in Franschen dienst. Velen trof het lot om
den tocht naar Rusland mede te maken.
T-Tel; volgende geval deed zich hier in een gezin
voor, wat wel zoo wat den algerneenen toestand van
dien tijd toekent.
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,
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die de familie in bezit had, verkocht. De opbrengst
was zeer gering.
Was die verkoop toon niet geschied, dan waren de
nakomelingen van die Funtilio zoq deelt een aftam.
meling daarvan mede
in goeden doen geweest; want
die zelfde land tij e , ijle] ki ke 1 tectaren, hebben later
00fl enorme w;nr e verkregen.
1 ij) Pel v:tslst 1 liii det' fu inilienamen in 1811, was
PIi(i IiJ)I'(lili ,lfltiiI(S «mus R.ussclier, oo1velschiij.

\eii(ie IIIMLOV.

De tirnilienaam 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.
'l'ot 1815 was te Donkerbroek een snbkantoor voor
ontvangst van accijns en impost gevestigd. Dit kanhwr
loon 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
n bakker op het dorp) en de winkeliers veroorzaakte.
Er kon echter voorhands geen ,,subontvang" weder
worden gevestigd.
Tegen het einde der iMo eeuw veranderden de toestanden hier oenigsziiis 11 ini' de graving van het kanaal,
dat zou worden do igelrokken naar de Appelscha.
venon. De bevolking veliuienitletde sneller dan te
voren, door de vestiging \UII enkele familiën van elders.
Al spoedig begon de aanbouw vnu huizen langs de vaart.
De eerste brug is gesticht in 1798. De latere
draaibrug word gebouwd in 1856. De ijzeren brug

it
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(ltl((rt, van 1884. De steenen grondduikor bij dw.
(ll':w.ibrug is in 1815 tot stand gebracht.
liet plan is in overweging geweest, om cle sluis,
die nu te Nanninga is gebouwd, te stichten up 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.
l)e bouwkundige 0. T. Meek en diens zoon, Melle
0. Meek, hebben vele waterwerken voor de Compagnons
(let' Opsterlandsche en Ooststellingwerfsche venen en
va;trten tot stand gebracht.
lii het begin der 18e eeuw behoorden verscheidene
boerderijen nog aan uitwonende eigenaren. Men vindt
dan op de stemkohieren eenigeplaatsen aan de familie
lyikbtma a Nijeholt. (grietman van Opsterland). Vervolgoii, eens ot meermalen, namen van eigenaars
als: Keliolte H. van Loon,. Bkizitter P r Jansen en
Ds. toutsma, Weduwe Terwissoha, Antien Abels Frankena - weduwe Lycklama, Ds Hania, Harmina Fnuikena, Luitje Coénis, A. Barels, rentmeester, Andries
Jans, Erven meester Andries Swa.ga, de vicarie, kleine
vicarie, pastorie, patroon, meester Egbert Gijsberts,
enz. enz.
In 1818 moest hier van 97 pero. gebouwde eigendommen vei'p n Ii ig worden betaald.
Het zielental was in 1815 493 inwoners.
1850 749 ,,
,,
1856 993
1875 1,121
1901 1801

HAULE.
11aule was v56r do veivititig liell tlu)l(l(lijkstedolp
van de grietenij -ftolli itgv't itt ) 15111(1e. 'loen had
dit dorp een grool(( uilgesli'tl< Ilititl,
Tot aan de grttritii waren Itiet' itt buit poelen en
itWtiiI(l Kw;ii'Lwater, Steenpoel, Mattemeer
plassen,
in Ma,iisintot. Veolei' staan op een oude kaart de
( ii g t 1 1 11 i g t' t t de Valkeniershutte aangeduid.
t )e v;tlHitiers, soms uren ver vandaan, kwamen
Itiet op de oudtijds zoo beroemde valkenjacht. Van
daar zeker de naam Valkeniershutte.
In 1503 was de zomer zeer droeg en heet. Er ontstond toen een' groote brand in de venen en bossohen
tusschen Bakkeveen en 1-Jaule.
Bij de strooptochten der Spaansohe troepen in het
jaar 1582, word te 1-laulo een wachtpost van soldaten
uitgezet om. den vijand den doortocht te beletten.
Om diezelfde reden lag er -in 1597 eene afdeeling soldaten, stork 30 man, in de kerk.
De bevolking heeft, voor zoover men kan nagaan,
uitsluitend het landbouwbedrijf uitgeoefend. Door de
vuivening te Haulerwijk (wijk van Haule) verminderde
het houden van dreutsche 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 vernield de Stelling Hartman
Abels, A. Lyckiama a Nijeholt en Graaf van Kniphuyzen.
Voor een enkele bezitting Jelle Jans e. a., Bijzitter
Pieter Jansen en de pastorie enz.
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:1)e aanleg der schoone bosschen, eigen aan Mevr.
I'onckens, 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 zoogonaamde 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.
Mou 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 [Taule 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. Lyckiama t Nijeholt, 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 do
klok staat, (lat zU is gegoten oh tijde dat J. A.
Willinge grietman was van OosIstotlitigwori; on Th.
J. v. d. Ley,K. S. llolswe en I'. m. ton Hoor kerkvoogden te Haulo \v:tinii.
In 1813 te1h llmilo met Hauletwijk 93 perceelen
gebon wdo
dommen, waarvan verponding moest
WOI 1(11 1)01001(1.
goroIotnI het gedeelte, dat nu bij Haulerwijk
l)oIIur(, is J)ij en onder Haule ook vele jaren verveend.
1)0 wiken bij ,,de fenne" zijn er gegraven, om de
brandstof van daar en van aangrenzend veenland te
vervoeren.
Koldenborg, in de spreektaal Koldenburg, is een
oude plaats. Die naam heeft lang bestaan. Op een
plaatje van een grafpaal sI;aal: 24 April 1769 Aaltje
\T( 1k orl;s
vrouw van t liii k Ji Is. Koldenborg, 72 jaar,
t maanden en 14 dagen.
Deze vrouw heeft blijkbaar op Koldenborg gewoond.
Onder het behoor van Koldenborg is een betrekkelijke groote uitgestrektheid.
De bevolking bedroeg te Haule in 1840 samen 142 inwoners.
1870
303
1901
882
Haule en Haulerwijk
in 1815 samen 482 inwoners
1856
1934
,, 1875 ,, 1903
,,
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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 farniliën Frankena en Portenga.
Wat de familie Frankena aangaat, kan men uit de
stemkohieren zien, dat die hier vele eigendommen had.
l)e fauiilie Portenga is ons daarbij niet voorgekomen.
Do voornaamste boerenbehuizingen waren, als op
moer dorpen oudtijds, omringd met breecle grachten.
Men meent te kunnen nagaan, dat in de 17e en
18(3 eeuw, toen van de voornaamste grondbezitters
hier woonden, er al eenige ambachtslieden waren;
alLhans m&r cla.n in andere kleine dorpen.
Blijkens liet stomkohier van 1718 stonden toen als
eigenaars geboekt: Anne Frankena, Harmina Frankena,
Joachirnus Frankena, rentmeester A. Barels, Grietje
Harms, weduwe Jan Claes, Roelof Jochems, Jan Bartels - stelling; Hendrik Luijties, vicarie, pastorie, enz.
Verscheiden plaatsen behoorden aan A. Lycklaina
Nij eholt, 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 bij de kerk.

01) de groote klok stond: ,,Elsloo 1- Anno milleno jquater 0 octogeno IV mensis May fuerat: fusaq : cam
pana : hoc cunctis grata. .Mii'ia nomen michi data. de
Venlo fecit Johannes me. buuo refecit f Dyt ys der
Gemoynde 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,
liii hooft mij goed hersteld. (G. H. v. Borssum Waalkes
klokke-opschriften.)
1)oI)o 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 grcia plena".
De nieuwe kleine klok draagt tot randschrift: ,Hergoten 1849
1849 voor het dorp Elsloo, toen H. W. Bruggen, J. A. Flokstra en J. J. Prakken kerkvoogden
waren.
H. van Bergen en Comp.
Me fecerunt te Midwolde".
Vanaf de Hervorming zijn Makkipga, 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 viërden rang.
In 1868 kwam de straatweg door dit dorp tot stand.
TroncZe en Zidhorn zijn oude buurtschappen, waar
sedert ettelijke jaren enkele boerenhuizen stonden.
De bevolking van Elsloo, met deze buurten, was
in 1811 samen 225 inwoners.
1856
365
77
,, 1875
400
1901
,,
486
,,
77
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MAKKINGA.

Volgens overlevering en opdelvingen moeten in ,,de
liarken", huizen hebben gestaan. 1)al; de landen bij
de Vossebosch in cultuur zjn geweest is Vrij zeker.
Men ziet daar nog heden ten dage heidegronden verdeeld in akkers.
De eigendommen behoorden hier oudtijds meest aan
uitwonendon. Op liet stemkohier van 1738 komt de
grieliii;in vim iloze gemeente, D. de B. v. Lycklama
NijelelI, voor met eenige plaatsen. Ook had Anna
l'm:I,IILmI;i, hier belangrijke bezittingen. Met een enkele
sl(uIIpLuats komen voor Ferduwe Jans e. a., Magdalena
larels— wed. Meseroij, Dirk Jans e. a., Capitein L.
Veltkamp, Skcomina van Boekholt - wed. Hloma,
pastory, bijzitter R. Eekena en Ds. Hania, de'patroon
(2 nummers), Jan Jansen, A. Flubbelink, 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.
Bij de' invallen der Munstei-schen hadden de ingezetenen ook hier te lijden. In 1673 werd bij Makkinga
een sterkte opgeworpen.
Vroeger werd hier het recht 'gesproken. In de Micidelburen 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 rechtzaken vroeger 'om de 14 dagen worden
afgedaan en ,de rechtszittingen ten huize der ouders

Dit dorp is vele jaren cle residentie van den grietman geweest. De familie Lyckiama heeft langen tijd
in deze en in aangrenzende grietenijen de betrekking
van grietman vervuld. Ton tijde, dat de grietman
Daniël de Blocq van Lyckiama hier die betrekking
bekleedde, was zijn oudere broeder grietman in Lemsterland, en zijn schoonbroeder in •ngwirden.
Men wete, dat hun stamvader, Lyckie Ebles, als
belooning voor zijn getrouwheid en vergoeding van
schade in de 16e eeuw, toen zijn stins te Nijeholtpado Werd veroverd, geplunderd en verbraïid, bijzonder
word begiftigd, ook voor zijne familie, als griutman.
1)oze gift' erd ook door Karel V bekrachtigd.
IM :ik kinga had vroeger zeer schoon aangelegde paden
en si igels. In de Middelburen stond de stins van
Ivcl<Eaina, die in 1829 is afgebroken. Door den geslihlschrjver Schotanus wordt nog van een tweede
stins melding gemaakt.
Aan den weg naar Donkerbroek stond een vul- of
wolmolen. Op zoo'n molen werd het zeifred, een
grove wollen stof, door den dorpswever vervaardigd,
gevuld of gekronipèn.
Die molen heeft daar in de eerste helft der vorige
eeuw nog gestaan; althans het volgende is er nog van
bekend en moet van dien tijd zijn. Er werd een
zware rol zelfred uit den molen, gestolen. Alle nasporingen om den dief of de dieven te vinden, bleken
vruchteloos. Eerst géruimen tijd later werd de zelfred in een bosch teruggevonden. Men vermoedde,
dat de dief of dieven zijn verrast geworden.
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en voolouclers 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 gedeelte der werkzaamheden. Het administratieve gedeelte werd toen
eerst aan de maires, later aan de schouten opgedragen
en met October 1816 aan de grietmannen. Het justitioneele gedeelte kwam bij de vrederechters eii daarna
bij de kantonrechters.
Als dorprechter fungeerde hier met de vaststelling
der farnilienamen in 1811, Alle Johannes.
t) zetel van het gemeentebestuur werd in 1856
vin Oldeberkoop naar Makkinga overgebracht. Den
18 September van dat jaar kwamen de raadsleden
Vo(I het
laatst te Oldeberkoop in het gemeentehuis
hilicell.
Op den 18 Oct. aanvolgende werd de eerste
''idziIting in het nieuw gestichte gemeentehuis te
MtIJ 'ga gehouden.
1) kerk was vroeger zonder. toren. Bij den ingang
h kerk staat op een steen: ,,De eersalne mant:,,, I)irks en Jan Pyters ten tijde der stigtinge
\'ffl (IKU
nieuwe kerke kerkvoogden van den dorpe
Mak k itiga 1775.
In (Je kerk liggen vele grafsteenen, waarop de
VNII grietmannen, predikanten en anderen
zijn
te lezen,
De klokken hangen hier in den toren. Het randschrift van de groote klok, in Gothische Minuskels,
luidt: ,,f- In . na . diiï . amc . hee . capana. e faeta.
macckinghe * ab . Houccto - Gherarda. in honorem
sanctissirne - Marie . i v b . en- honorem ludo. anno.
dni . in . ccce . LXIII . ihesus . maria -. iohannes".
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Vertaald: Op het geboortefeest van den 1-leer (onzen)
vriend is deze klok gemaakt te '1aIdcingha door Houct
Qherarda tot eer van de ahlerh(iligste M:,,ija, de enbevlekte zalige mang t, w ier eer ik I'lid. In het jaar
des Heeren IU;:L 11 10BU8. Marja. J'1iai,,,j.
Bouct Ole r:,i'I:, heeft de klok niet gemaakt, maar
doen mak,,, I,i- geschonken. Op de klok komen
voo,- h Jhlli,ien waarschijnlijk van Paulus, JoJt,n», (;iih;,ijjj: en Maria met het kind. Johannes
t, giftbeker in de hand. Volgens de overleVI 'ig louli zou hij, onder keizer Doinitianus, 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 Latijnsche letters:
,,Graviore . lapsu . corruph:,,i . 1ancce . campanam
providus . praotor V. A. €li11sIbL - roiundi . curavit
per . Claudiuni Freniij - fusorem - Anno domjnj
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 Clauditis Fremij, in het jaar des Hoeren 1776.
(0. H. v. Borssum Waalkes.)
Twijlel is een buurt bij dit dorp van ouden datum.
Sedert eeuwen staat er een korenmolen.
Venebujen 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 eenigen tijd vond men hier sintels in en op
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grond. Kan deze overlevering ook in verband
staan met het terrein ,,Het oude klooster".?
Men wete, dat achter de ,,Boschplaats" een terrein
In de heide is, 't welk Het oude klooster" wordt
genoemd. Op een onderzoekingstocht, den 28 April
1894 gedaan, in de velden van zuibostelik Ooststellingwerf, kwam men ook in dien omtrek. Van
oudsher is daar een heidovlakte met slooten omringd
en in kampjes verdeeld.
Nu staat in oude stukken vermeld, dat tot de kerk
Van St;. Odolfus to Stavoren in de 12e eeuw 24 kapelInn hnlioorden. Daar onder behoorde o.a Marenesse of
Miiii'Iwsse, wat vermoedelijk Makkinga zou zijn. Dit
Iu'niiI men met elkander in verband.
Bij het punten met steekijzers en let uitgraven
kwn.iii uien den 28 April '94, toen die nderzoekings(oclit we 1(1 gedaan, al spoedig tot cle overtuiging, dat
die rond bebouwd was geweest. Men vond op ongeV((t' 111 halve meter diepte keisteenim regelmatig
ii vierkant gelegd. Dit vierkant was circa 2
in
1110h)r I:nig en breed. De grond was vermengd met
tweli en een weinig leem. Ontriiddelijk tegen deze
keisl.nnnnii werden een massa sintels, veTbrande steenkelen, vuo men vermoedt, gevonden.
'l'neii men met dit onderzoek bezig was, kwamen
hewuit is uit den omtrek ook eens een kijkje nemen.
Zij doelhu mede, dat voor jaren op dat terrein een
ijzeren pot. was gevonden en men toen de meéning
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

('lhii

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 gehiIn)t;e put. Bij het uitgraven
kwamen er enk ( h wilnr(Ioloozo voorwerpen, potschelven, stukjes li mik, enz., aan het licht.
De beveII<iti': v:iti Makkinga bedroeg
t 1 1 samen 299 inwoners.
IIt)
432
473
1856
709
1875
1901
643

APPELSCHA.

vroegn-r Appelsche, met de buurten:
Ïer\v isga. of 1'erwisscha, Ekinga, 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 bitrelit had, haisrecht voerende. Ook is bij dit
dorp, volgens dien schrijver, een klooster geweest, dat
naderhand naar de kleilanden is verplaatst.
in het Vadorlandsch Woordenboek van Jacobus
Kok (1786) staat o. m. op ppe1scha: ,,Hier stond
'weleer een Klooster, Waerelds Licht genaamd, doch
is volgens S. van Loo naar Schermers verplaatst".
Verder vindt men in ,,De Tegenwoordige Staat van
Friesland" (1787): ,,In 't westen van dit dorp stond
weleer een Klooster van de Premonstreit Orde,
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W;utuis Licht genatind, 't welk voor vele jaren naar
tie Kleilanden, of zooals anderen willen, naar de Omutelanden is verplaatst en den Kruisbroeders, ingeruimd; eeiigè overblijfselen van 't zelve waren er'
niet lang geleden nog vooihanden".
Ook vermeldt het Geographisch woordenboek van
Friesland (1749) in dien zin de aanwezigheia van eèn
ht t'reht te Te.rwisga en een klooster t' Appelscha.
lj een grooten watervloed in 1287 verloren duizenthtt tïienschen het leven. Deze ramp klonk in
Itt bttienland alsof gheel Friesland was verzwolgen.
1h Abt van Premonstreit in Frattkrijk gaf daarop
itvni om in al de kloosters dezer uitte in .Friesland
(itt ()us -Fries1and een telling te (10011 van de overgehlvti monniken. Het bleek, dat in het klooster te
lia 70 monniken waren overgebleven.
van PremonsreiL was kenbaar aan de witte
khttdittg en strenge zeden.
V1',-()ns anderen zou niet (iii; kiooler ie Appelscha
hebt t t t gestaan, doch daarmodo 'I'er-\ pol zijn bedoeld.
(Zit (bottinger Volksalmanak van 1842.)
Naat aanleiding dezer gegevens en de plaats, die
er op midu kaarten voor, werd aangewezen, werd in
1.892 mi in 1894 een onderzoek naar de overblijfselen
vatt ittil klooster gedaan. Op een' cirkelvormige
hooglu 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 de zandstuiv itt t t itt (h-ti loop der jaren
do omgeving zeer is vrattittl, tiitk duidelijk bij het
turfgraven, dat men op Lotbu :ift(;ttd van de bedoelde
hoogte deed. Out do klijti ko bereiden moet daar
meer dan twou itititit ):t:ultiand worden afgegraven.
Onder dit von vi itt lott de turfmakers overblijfselen
W1.11 otitt vutk'tt, iuuttiodo een brugje of overgang, van
itt on luk kott vervaardigd; ook kwam 'er een vel-:
litt vuil itt lititenwugen voor het licht. De enkele
huttdit'itt tt borstels van het voorvaderlijk zwijn
holt ton opgezonden aan 'het Friesch Genootschap
van Geschied-, Oudheid- en: Taalkunde te Leeuwarden.
Wanneer men mag aannemen dat in dezen oiitrek
een klooster heeft gestaan, dan zal de plaats vermoedelijk achter de Boschplaats zijn geweest, waarvan
bij do beschrij ving van Makkinga melding is gemaakt.
Van do burcht to Terwisga wordt niets naders
vermeld gevonden. De overlevering zegt, dat de burchtheeren van Terwisga eens een gevecht hebben gehad
met de Stellingwervers in de Kiefrnaad, een stuk
hooiland op de maden. (Kieven, kijven, twisten.)
liet halsrecht, waarmede de burchtheeren waren
letgiltigd, 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 reclthsptolcen in vorige eeuwen zij hier
iets medegedeeld.
Gelijk elders, werd ook op eenige plaatsen in Frieland onder den blooten hemel de rechtspleging gehouden. De gerechtigde regeeringspersonen beslisten er

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.
t )oor Magnin wordt in ,,De voormalige kloosters in
l)riilhe" gemeld, dat in de 13e eeuw eouigo landerijen
0 11 10 n huis onder Appelsche aan de Abdij van Ruinen
heli
- den. Zekere weduwe Eueze van Ostwalt (OosI(IW( Ide) had die schenking gedaan. Haar man,
N i aas, was in het Heilige land. gestorven. Zij had(Wil dochter Ide of Ida, die als non in het convent
( Iiiiuen was opgenomen. Ook begiftigden een zekere
tird en zijne dochter Lumoda of Lumme genoemd
coiivont met : de 'tienden van twee huizen en bijbehoorende landerijen onder Appelsche gelegen, wat
blijkt uit een brief van het jaar 1246. Bernard en
zijn dohter 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 plaatse-n. Onder de eigenaars komen voor in 1640 Jacob
Andries, Jan Hendricks, erven Hendrik Wiltenga,

ift Battes, Claes .Jaiisn,i, .J;iii Alberts, Olde Jan
Jansen, Marten Wij Ls, ( heil i\ l))[os, ./\ 1)01e Flendrieks
(Doiprechter?) Berni ei t ;ie( >1 n, .J ai i J'verts, odde Lubberts, Hendrik Jn iii-ini 1 W iii m Martens en anderen.
De familie t 1yckliiiiui ,iel enilige plaatsen. Terwisga
;i:iii \'ViIl .1 I(IItrieI(S, \TO(lU\Te en de ei-ven
behoord
i1

\'iii IlliiI \\'iIliiii.
lit t ;r (III 1-(l,eiIiIIg Liis

ijbrens c.s., Jan Piei-s c.s.,
A.ebeltjen Geerts,
.INCI& ,\I :i t. n, t n bbert Hendricks, Jan Thijsinga c.s.,
I'nKlnlV, fluiJie Frankena, A. Barels, Foppe Jans c.s.,
plaats genaamd de Legebult en anderen. Fam. Lycklama
een igo nu mmers.
tlet is zeer inoeiIiII<
'fli
et
nader te weten te
kumnii wei; (Ie t(in(ll, lrwega vddi' eeuwen eigenlijk
WIlS eti WIkI Ii.iiiiI
111.1 il(w,fl; rog(n)rci.
-

Mei in' Jacobs,

1

11(1

hOt

W:11,

t

11(1

k1 , 1111.

lot

do

17o (Wt1\\' (lan wordt

(t uidelij I' er.

Men kan aannemen, dat de familie .I3arels, Frankena
en Terwisscha of Terwisgi, verwant zijn geweest,
Verschillende keeren komen die namen voor. Zij heb1(011 (((ik in deze grietenij gewoond, wat blijkt uit de
hittik t inge door hen hier bekleed.
W;tI(It liii Ie inwonets van de burcht Terwisga
(Ir 'ttWI:-tt:i.) it ovormillo tijden, (
-)oen het halsrecht
nog iii,idii \V (III tu.ntast, de voorouders van de
familie Tiwit uit (II 17e eeuw? Bekend is nog,
dat de huizen TntwissIi;i ii do Weerne in de vorige
eeuw nog waren orni ligt iiwl, grachten.
Landbouwbedrijf, ijniketij en schapenhouderij waren
steek de bronnen vait tikotitsten, maar ook was
Appelsche, nu Oud-Appelsche l 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 boerep bezitting,
waar de predikant, gelijk elders, een kop koffie kwam
te 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 higoricht geweest. De nissen, waarin zeker beddeii hebben gestaan, zijn gedeeltelijk nu dichtgemetseld.
Tooii de kerk nog aan de Katholieken behoorde, had
zij noit zeer hoogen stompen toren. In 1781 is een
gehtuli;o van de kerk herbouwd. Bij die vertimmering
is (1(i leien er denkelijk afgenomen.
Muir de overlevering luidt, is er een grafkelder in
liet tilde kerkgebouw. Wijl alles is bevloerd, kan
ilieli geen deksteen zien. Ook zijn de verhalen, overleveringen, die men geeft over don persoon, die er
begraven zou zijn, niet gelijkluidend, waarom hier
niets naders van wordt vermeld.
1)e oude torenklok hangt nu in een klokhuis bij
de kerk. 1-let randschrift der klok wordt ons aldus
opgegeven: In . die . Eer . Godes . ende . doe. göede.
Sa.ncte . Nicolas . waern . ic . ghemaekt . in . den
jaere . M0000XXXV Johan . van Bomen.
Het getal lidmaten der kerk was in het jaar 1772
als volgt opgeteekend: Appelscha 10, op het Hoogeveen 3, Ekinga 12, Terwisga 6, op do Buit 7.

En 1818, den 14 l'briiiii, \voI(i hier een zeer voorintarn ,,I-Iuisboelgoed'', goleeticit. Uit. de opgave blijkt,
dat verschillende voorwei; Ii hwii iii ehriii i, nu pas
bij velen meer bekend zij ii. Vhdo hlijU ui die aanteekeiiing, (liLt t iet Hit i Ii, \Vi\ (t 11 eet in d sch rij ftaal
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wol werd gehlY/igl.

ien verkocht werden laten wij
bijedoeken, schalen,
ve iii'iii<je, isinpeii:eii, pins-ier, treeft, eide, kroode,
ini:ii. Lniine, eisLuk, siluvlilies, schaatsen, kruitliii, keswasper, kortmes, bitten, scheere, bijekram.
iiiii, bijekappe, unster, hekel, weitas, haspel, doekgioter,
suapliaan, vogeikouw, seli rij kiste, zigte, persekleed,
) pero. boeken, tinTen, ei st ertmolen, hangijzer, koffij tiniiiIiii, siiiil,ltii, tiiiiiei,ijeii, iiiiitiihordeii, 1iou'iver,
tliii4, tiii<ii, ()'v(rsl:i, kamizool.
I)\'iiiil, iiiiiii., \'(i41, Iiittl, Iiiiiiii,
II iieriide:r:i, 26
IiLiii, j)ntIi(iI)Ok, ICUSSOIISI(eij)eii, u0 , tkhssitafe1iaken,
meiktonne, hoenders, klokhane, hen net i, vijiendoeken,
onderst, hanschen, handschoenen, Iie ei trok, 4. pero.
webbedoek, 11/4 di zelfret, gaspen, broekgaspen, horo
Ii gii 1< t t;t:ing; zilveren voorwerpen als: lepel, vingerhoed,
tin it Ii t; io soli eei-, breek gaspen, boeken, testament. en
hij hi t; goudmi VOOIWI rpou als:, gaspen, haken, kroon
(iii kiioopeii, II.,
l() posten, opbrengst f587:12É
it een aiiler
lijst v;ui een boelgoed, toen in een
ander dorp der gri elt ii ij ;; liii h i, komen o. in. voor
hoepelrok, aschscle p i(j., k i k t i:i iii, haartje, leerlap,
spinwiel, kistekleed, voeilu kin sehulken, brandewijn1<t)pjCs, karen, kanne met. sJorp, luiwagen, beugel,
k ut'f'ij t nander, zegen (viseliuet), hakselsnit, wanne,
pistool, kuinfoor, stelsels, kandelaar, linneriperse, raag(151 1

hirr

dit t,

Zoo \\i(l(ll \ ' iiocIit:
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zwart papier, gortpot, vijsel, valhoed, weerglas,
scheerbekken, etc.
De bevolking bedroeg, alles wat onder Appelsclia
behoorde, in 1811 samen 150 inwoners,
1832
867
1840
885
,,
waarvan 220
onder Oud-Appelscha.
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 A Nijeholt
iii verdere oplegging van de vaart. Hij verkreeg
ilanrtoe 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.
hr;nschen tijd. Een goed voorbereid plan, om toen
reeds ilo Drentsche met de Friesche wateren te verbindt, is niet tot uitvoering gekomen.
Nilat eindelijk de Compagnons met het werk kon.
den doorgaan, geheel voor hun rekening, word in 1819
sluis 7 (Stokersvallaat) en in 1820 sluis 8 gesticht.
De verdere graving langs de vaartslenk (oorspronkelijk
aangelegd vanwege de Provincie Drente, naar aanleidi tig 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 gronden. De aanleg ,,Augiis(itins State" is genaamd naar
Augustinus Lyckl;ima N ijeliolt. Genoemde Lycklama
heeft een zeer hI:ingiijk aandeel gehad in het in
exploitatie brongii kw Jiooge veengronden in Opsterland en ()nst4e111ngwerf.
Iigti;mrIig was het in de eerste jaren met de
"ei' hoorde er verschillende dialecten,
I)n Itieselie kual is de overheerschende geworden.
1) hekweitteelt op de veenvelden heeft een geruÎiticii ljd in de 19e eeuw groote voordeelen aangebracht.
Nu men met de vervening was aangevangen, werd
er een verzoek, met medewerking vn de Compagnons,
aan den grietefljjraad gericht, om een reglement vast
te stellen tot oprichting, samenstelling en instandhouding een,, Beservol<ns, siiiiif;ende uitden verkoop
v;n Jooge veiien
J\I)pelscha 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
bosschen vat' w ge de Reservekas tot stand gekomen,
hebben het aaiigeii;iiio der omgeving zeer bevorderd.
Als opzieners You, de Compagnons der venen en
vaarten voor Haulerw jk, 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

hoIh,
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opgedragen aan Klaas H. de Vries, Kerst P. Jongsina
en Klaas K. Jongsma, laatstgenoemde de nu tegenwoordige opzichter.
Met den aanleg van bosschen, eiken- en dennenhout,
werd in 1881 een begin gemaakt. Ruim 200 H.A.
ondergronden zijn reeds in bosch .herschapn. *
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.
Oe Duinen brengen veel last en schade teweeg,
tengevolge der zandstuivingen. Door de beplantingen
is dit kwaad van geringer omvang geworden. De
veischillende eigenaars wendden dan ook herhaal(lelijk pogingen aan om dien last zooveel mogelijk
hee H'4.aiïng en beplanting af te wenden. Een groote
door
vurb(tering en verfraaiïng tevens werd verkregen
Loon B. A. Prakken eigenaar werd.
De Boschberg, 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
feesten bestonden uit het houden van zang- en muziekuikvoeringen, volksspelen en het houden van een
harddraverij van paarden onder den man om betrekkelijk hooge prijzen. Van verschillende plaatsen,
zelfs uit de provinciën Groningen en Drenthe, stroomden bezoekers samen.
Nog zijn de Duinen een schoone, goed onderhouden
beplanting en bebossching met aangelegde wandelpaden.
De eerste kerk van de Afgescheiden Gemeente
stond aan de Kerkelaan.

Op de thans bestaande kerk dier gemeente, nu
genaamd de Ger. Gem., staat op de eene steen: ,,De
eerste steen is gelegd (leo!' ds. J. Tiesinga 1841 .en bij
herbouw a:h,door J. G. W. zn van ds. 0. Wissink 1856".
Op de andere steen: ,,Laus . Deo . Eben . Haëzer".
Op do knik dor Doopsgezinden staat: ,,16 April 18.67
eerste Sleon ;hgd door Jhr. mr. G W. F. Lijcklama
Nyeholt, oud-Burgemeester van Ooststellingwerf".
Op de kerk der Ned. Herv. is o.m. op de eene
steen vernield, dat: ,,Tijdens de stichting dezer kerk
waren kerkvoogden Ype P. Reitsma, Jan a 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 Ooststellingworf".
Hot orgel in de Herv. Kei-k, een geschenk van A.
W. v. d. Sluis, vervolier te Appelscha, is in 1900
ilaaiiu geplaatst.
In de laatste jaren breidt de landbouw en de nijverheid zich hier zeer uit.
Hier bestaat het waterschap ,,de Nieuwe Vaart".
De bevolking van Appelscha met alles wat daaronder behoort, bedroeg
in 1848 samen 1086 zielen
:1856
1762
.1, 86()
2008
1870
2274
1875 .
2800
,, 1901 ,,
2268 ,,
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FOGHTELOO.

Dit dorp noemde men vroeger Vochtele, ook wel
Fochtele. Sedert . eeuwen is deze strek 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 b. Nijeholt de. meesten. Vervolgens
waren eigenaars A. van Frankena, . Wed. Heloma nom.
lib,, Hendrik, en Andries. La.mberts e.a., Sijpke Swaga,
A. ITubbelink en de Pastory.
ii het begin der 19e eeuw telde dit dorp maar 13
hiiizit, clie in de belasting voor deuren en vensters
viHi. Twee panden daarvan hadden 4 deuren en
veIit.rH (wellicht . 1 deur en 3 vensters), de anderen
IIOII((I1 een minder. In 1813 betaalde men verponding van 13 perceelen bebouwde eigendommen.
Men kan nagaan, dat enkele families hier of in den
omtrek een lange reeks van jaren hebben gewoond.
Dit blijlcb mede uit het bijeenblijven van een mooie
verzamol 1 ig huishoudelijke voorwerpen van vorige
eeuwen, die van familie op familie zijn overgegaan.
De voenboekweitbouw heeft in. de 19e eeuw aan
den gr(o1;o voordeelen aangebraiht. Ongetwijfeld
eft dit een belangrijken invloed op de toenemende
volking gehad. Door den aankoop van gronden en
t ontginnen daarvan, zijn de eigendommen toen
leidelijk meer algemeen geworden.
Naar gelang de vervening te Appelscha Fochteloo
tderde, is ook hier met turfgraven voor den handel

begonnen, waarna ook; gelijk te Appelscha, een Reserve'
kas werd opgericht.
In 1818 is de Fochteloosluis gebouwd.
Het graven van l;ui'1 voor eigen haardbrand is van
overoude tijden. 1)0 overige vervening door ingezetenen
voor den kleinli:iiih1 is van jongeren datum.
Voor voidge jaroii vond men hier de overblijfselen
van eoii voorvadorhjk woud. Ook zijn in Appelscha
wel. zw;ini hooinon in het veen gevonden, o.a. in de
WillemKiol, maar deze waren op verre na niet zoo
1)e1,1,11,41- j.jk.als te Fochteloo.
Over een uitgestrektheid van eenige hectaren zag
men honderden boomstompen boven het veen uitsteken. 1)eze waren aan het licht gekomen, doordat
op di velden veenboekweit was geteeld, maar voor, iainolk,jk (1001 Ie ile(n'/akking van de poreuze massa,
.0 d
:tI\v;i,Iei'i ig W(l'(I verbeterd.
Behalve deze
men
tallooze
stammen
in
volle lengte
Stuilli ii zag
over den . grond liggen. Sommige stammen waren
nog aan de stompen verbonden. Deze boomen, eiken
en dennen, hadden een reusachtige dikte. Er waren
er bij van meer dan 2 Meter in diameter. Ook was
de lengte ongewoon groot. De meeste stammen lagen
met den top naar het noordoosten gericht.
Van do beste boomen is successievelijk hout weggehaald voor damleggers, gebinten, palen, brandhout,
enz. Naar aanleiding van de berichten in de couranten
over dit oerwoud hebben velen eens een kijkje bij
deze reuzen des wouds genomen. Tegenwoordig is er
niet veel meer van te zien.
'Een andere bijzonderheid is het vinden van een
groote hoeveelheid keisteenen in de velden onder
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1"0e11tejoo. I Men heeft voor enkele jaren over een
betrekkelijk grooten afstand een kelenrij ter breedte
van een gewonen weg, opgedolven. De steenen lagen
onder het Veen. Nog is het einde van den steenenrij
Piet 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 stoenzoekers opgedolven. Gelijk als met het
oerwoud heeft ook de steenweg de belangstelling
van sommigen opgewekt. Oudheidkundigen hebben
OP luide plaatsen een onderzoek ingesteld.
Men brengt de2e koienrj in verband met den RomoiI,K(hon weg, van Utrecht over Assen naar de
Eoni, 'waarvan Menso Alting een afbeelding geeft van
(lol) reis van Pedo naar het noorden, in zijn ,,Afteeken ingen van den ouden bodem van Bataaven en van
14

Vrin-dnw t''.

Vaii .I'ochteloo vindt men aangeteekend: ,,dat er
een (lijk, Leydijk, is gemaakt om liet :mfloopen Ie water
to kooien, dewijl hetzelve nIIIer- 11eI, hip zou overstrowimim. Niet verre van Ie kerk is een watorlossing,
de VoI ijd tenaamd, welke uit do veiien spruitende,
tegen duim L(vdijk stuit; doch van daar onder den
grond (hiwloopende, een half kwartier uur gaans verder weder te voorschijn komt en zich eerst in het
Grootdiep 1 daarmede in de Kuinder ontlast".
Deze Vogulrijd is door het op afwatering brengen
der veengronden sedert lang vervallen. Aan de overzijde van het diep, niet ver van de plaats waar de
Vogelrjd in dit water stroomde, stond eertijds ecu
molen.
Men wil, dat dit dorp voor eeuwen betrekkelijk
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goed bebouwd is geweest, doch tiergens vindt men
dit bevèstigd. Wel zegt II uko Sjoerds, dat Futhne
wellicht Fochtelen in Steil i i :w rf-( )ostoij ndo moet zijn
en er dan een klouslur 1h hen Abt van Stavoren
zou hebben gesluiii, waar vrij zeker berust dit op
een d wal Ing.
viegor een kerkje zonder toren. Dit
honwv;mlli
ewurdII gebouw is omstreeks 1832 afge.
1)

k1

In I'72 ho(Iroeg het getal lidmaten der I-Jerv. Gein.
Ii ii, 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
die drie r:mmiden der Oosterklok is een ring. Deze
mmml flfll, riIu i- misschien een zinnebeeldige voorslilimig vnu do Moeder (Maria) met het Kind (Jezus),
schrij II van .l3ori*-uuui 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
17 ii(;
203
1875
310
,, 190
,,
851
,,
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NIJEBERKOOP.

1ft dorp staat van oudsher bekend als een plaatsje
waar het landbouwbedrijf werd beoefend. 4eiioLanus
beeldt den weg op een kaart van het, jaar 1664 geheel
met boomen beplant af.
In 1698 waren hier 21 stemmende plaatsen. Daarvan behoorden eenigo aan A. Lyckiama A Nijeholt.
Vervolgens: bjjzitter 1 aelius Velteamp e.a., Foppien
Liuswalt, Jantjen Lenk, Anna Frankena c.s., Tjeerd
leloina, de Pastory, de stelling Aernt Steffens e.a.,
.Jmus .Piers, Baerte Roelofs en anderen.
t 1 1738 geven de, kohieren de volgende namen aan:
1 (apitein L. Veltoamp, bij zitter Baarte Meynes,
:,i1 Fransen e.a., Evert en Luitje Jans, Diaconie,
A I ttt;t lrankena, de Pastory, Steffen Arents e.a., Bomii Jan Jans,. enz. Verscheiden nummers staan
le B. Lycklama a Nijeholt.
ii dorp had vroeger een kerk zuwlor toitn. In
1 7 is dat gebouw afgebroken. Mm veil;ell;, dal in
(IR) kurk twee paarden den hong t(lU(Hl zijn gesI 'iven.
Een ian(lbonwer had zijli paarden in het land loopen.
De weide schijnt niet goed afgeperkt te zijn geweest,
althans de dieren geraakten uit het oog en men kon
hen niet terugvinden. . Toen men geruimen tijd later
in de kerk kwam vond men daar de bruintjes" dood.
De honger had hen a-an de banken doen knagen. Men
vermoedde, dat de kerkdeur open gestaan 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 liet

kerkhof, is in 1878 gebnrtdeii. l)e omle is voor een
nieuwe' verwisseld. op de i tinilwu llul, gemaakt door
Gebrs. van Bergen Ii Midwiddii, staat: 1884 L. G.
Brouwer, J. IT. 1)::, A. I. na, kerkvoogden.
Nijeberkoop heidi la.i;yi tijd geen school gehad.
In de eerst non II' vurige eeuw stond er een z.g.
wintonwimidl.W waarin W. Zandstra schoolmeester
judo der vorige eeuw is de nu
was (1 1 d. ()p hel
III))II\\)

lii

bodroeg
in 1815 samen 101 inwoners
142
1840
173
1856
181
1875
1901 ,, 245

II)) I(\')lkiIIg

LANGEDIJKE.
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 hot 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

1 I,
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oude klooster", dan Wordt men in de vermoedens
vfliMt;erkt,

dat in dit deel van de oude
gJietonjj oud.
tijds meër is VOOrgovallen du enkel
en schapenhouderj
Langecijjke 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
klokhui5 In 1855 besloten floreenpljc.htjgen om een
klok te vorkoopen ten einde geld te verkrijgen voor
do
van een nieuw klokhujs Nadat dit besluitStichting
door Ged.
Staten was goodgelceurd, is men tot
do uitvoering daarvan overgegaa1
1)0 nu nog aanwezige klok heeft tot randsc1.jft
in
o v('Othische MflU5k0l5. ,,a d c c c e m n e c u r t
o c o n a (of d) v g n e". Waalkes meent hier
to woeten lezen: ,,anno domini c c c' et m nomine
I1ae curatie te VOCo
nostram amatam (of dominam)
Viil'jIIifl"
Vertaald:
,,In
het jaar des Heeren drie
00
duizend,
roep'(of
noem) ik
di1 priester der kerk
, in naam
, U onze beinincie (Koniflgji)
Dit is
een der oudste klokken uit
omtj'J dus
den geheee11
Is de klok
oorspronkelijk voor Langedjjk0
gerrin,a,I I, 'Jan is deze een bewijs te meer dat het, nu
in de 1;i:i,I.
eeuwen zeer landelijk dorpje, een andere
omgevii]g heeft gehad.
De (verIIJ(i((1elijk eerste?) school
Voor di n tijd
is i 1867 gesticht.
tijd,
de
kinderen
naar omliggen,
plaatsen ter school.
Sedert de Hervorming heeft dit dorp
ook kerkelijk
onder Makkinga behoort. Onder Langedjjk0
waren
eenigen tijd begrepen
de Bosch, LageciuurSwOld . en de

II

'te Zoo wordt dit vori,iiJtl gevonden
Als vrij zeker kan wurhgi
aangenojjjon, dat De
.lJosch", nu meer LkiiiiI :I.I,
do
,,Bosciiplaats» van
zeer ouden datum is. Mw wil
hebben dat die plaats
vroeger heeft Jaho,'g
bij,
althans
in verband staat,
met Ja t
iii, ,, liii wdo Klooster", waarvafl onder
MaJdJp
siiiJh:i;r is gumaak,
van
dit dorp was vanouds een lange
grond, bekend onder den naam van
M:uI;I(,jJ:;g:((J(" De overlevering zegt, dat die grond
anti twøe
niaagden heeft behoord. Dit eigendom zou
later .aan de Kerk zijn geschonken, doch op een of
andere wijze daarvan verloren zijn geraakt.
Tn het veen onder dit dorp heeft men gedeelten
in
luit (), 41 O's at
k ui kjos gevonden, die uit den voort jI iii
een bevolking
in 1811 van 60 zielen,
1815
1840
95
1856
187
1875
129
1901
166

HA ULER WIJK

Haulerwijk is een voikriji. dorp geworden sedert de
laatste eeuw, tengevolge v
ii het aan de snede brengen der hooge veengronden.
In het jaar 1649, dato 7 I'obruari, werd 2,tussc1ei
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Saøo Fokkens, grietman van Opsterlanci

011 inedege.
deputeerde staat van Friesland en Saco van Teijens,
ocretaris van de grietenij Opsterland - ter eenre
en Passchen Hendrik Bolleman, Hartman Hartrnan,
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 hot graven van een goede en bekwame vaart van
dertig houtvoeten wijd, vanaf de scheidgruppel tussolnn Ureterp, Silmien en de Drachten gelegen, oostaan door Ureterp en Sijgerswolde, als mede
iii ( roningeriand, voorts zuid- en noordwaarts aan doen
on laten maken".
hij contract van 22 Febr. 1649 namen de crediteuren
val' t asschen Bolleman in het contract van 7 Febr.
v()HrhlnOmd genoegen, en werd voorts bepaald, ,,dat de
aaligevangen opwijk in hunne Zathen, beginnoti(le van
de F)ragsterdwarsvaart met de eerste geleglihILoid 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 pastorievenen en de landen
van de Zuider-Drachten, ten ware werkelijk profijt
daarvan te bekomen was".
Den 28 Sept. 1649 kwam êen contract tusschen de
betrokken eigenaars tot stand, mede de bevordering
van goede afvoerkanalen in houdende, en eindelijk
werd den 25 April 1650 n:ogmaals een overeenkomst
getroffen, inzake de kanalisatie.
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weet aan Douwe
Op den 2 April van ei jaar t (
virielil
eni een vaart
voignlihiiw
van Aijlva c. S.
te graven naar lak lven. 1) r,( iiivm0Jo over de uitvaart der 1 1a,,ieiv,nii de na, v;iiig van Haulerwtjk)
dagteekent van i Imil I75L
t;: na is uien met de vervening aanlenigo ai
110, dou-de echter nog al geruimen tijd
III aan de snede kwam.
vi ii vi
ill Ii, login dor 19de eeuw begon de vesin dil. (1()i, l)eenige beteekenis te verkrijgen.
Vusolluil,, woningen, benevens een school zijn toen
verrezen, zoodat het buurtje beneden Haulerwijk al
een aardig aanzien verkreeg. In 1816 was J. Ii. Hasper
hier provisioneel als schôolmeester fungeerende.
I)o sciwol is zeker niet bijionder sterk gebouwd, al
ii in,, in t 826 had men liet uver dit gebouw bij den
giioleiiij raad.
1)0 school was 111 Sloelhl n alail, Vnm onwil, om
die te verbeteren, was bij de iaad geeli sprake, maar
men had geen geld noch fondsen w:,a uit de kosten
konden worden bestreden. De raad kuit itiet besluiten
hit de kusten ,,over de grietenij om te slaan", omtil IllOflijk zou zijn. Later wol den raad en
\a,al,Ii val, lioll Rijk aangebodeti groot f1000 voor
t veiheteiiiig v:111 schuil, itizen. Men durfde
(iii Ohluilt hult iaiivlOLltehi, omdat er geen fondsen
voor Oil(1u!, pni ei t:i Ii W zug waren
In 1814 had hhhOi tiji al oo114 ,l o eigen vaartuigen,
want op een lijst vi lii :l,i1L; der grietenij: van
dat jaar wordt vermeld: Iui. getal kleine turfschepen
te Haulerwijk bedraagt 6".
De veenboekweitteelt heeli hier lange jaren groote

voordeelon aangebracht.
Door het steeds uitbreiden van de vervening is dit
dorp in den loop der 19de eeuw een belangrijke
plaats geworden. up cie veriocnte ondergronden, hier
in zoogenaamde Leijen verdeeld, verrezen spoedig
eeni:ge 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 versciiilhih' drpen. Velen
zijn van uit Friesland met de verveiiiiig opgegaan.
De Friesche taal is daardoor in zeer vele gezinnen de
spreektaal gebleven.
Op de onverkochte onciergronden van de Compagnon is in 1868 een aanvang gemaakt met den aanlog van bosschen.
De eerste hier gestichte kerk was die der Afge
scheiden gemeente. Die oor(,, kerk stond ,,bi,j de
huizeii". 1)e nieuwe is meer naar het midden van
het dorp geplaatst.
Op een steen van de Herv. kerk staat: ,,Den 10 April
1852 is de berste steen gelegd door den heer Jhr. Mr.
G. W. F. Lijcklarna A Nyeholt Burgemeester en B.
A. Prakken Wethouder der gemeente Ooststellingwerf".
De Baptisten gemeente is opgericht in 1880. De
rechtspersoonlijkheid werd verkregen in 1882.
Het getal inwoners bedroeg in 1810 ongeveer 300.
In 1840 samen 1040 zielen.
1582
1870
1901
1666

Iets uit de XVIe eeuw.

In de tijden toon het Katholieke geloof ook hier al(meen was, bezat de geestelijkheid zeer vele goede1,1111. Vele rijke kloosters en abdijen waren over het
land verspreid. Zij hadden bovendien de bijzondere
kerken, pastorien, vicariaten, prebenden, kosterijen en
andere inkomsten. Do bezittingen der kloosters, abdijen
en dergelijke slielili igen waren zoogenaamde geesteij l. n )oc1er( . Zij wordoii beheoi'd door Bisschoppen,
i)ok (1 U4, /\ 1)1 ii 01 II utore hoogo boarnbLon ; die van
kerkmi, pasli ttH, vicariaten, probenden, kosterijen
enz. noemde men wereldljk.goestolijko goederen; zij
werden bestuurd door Pastoors, Vicarissen, Kerk- en
Armvoogden.
Tot deze wereldlijk - geestelijke goederen behoorden:
10, de lili'nons- of Kerkegoederen, die tot het eigenlijk Irlij'»louw behoorden en waaruit de kerk en
hel 1 lI!ii» \vrden Onderhouden. liet bestuur was
aiii I<I iI..'i
2. de 1 :i,sleiie- of' Pnstoorsgoederen, welke van de
Patroons- of Neikogooderon waren gescheiden; zij dieden voor inkomsten van pastoors of priesters en
werden door haar beheerd.
81). de Vicariegoederen; deze waren bestemd voor
de vicarissen, of mindere piesters en word door hen

(111111'0'vor liet bewind gevoerd.
4°. de kosteriigoederen, die door de kosters werden bestuurd, waarvan zij mede de voordeelen genoten.
51. de Prebenden of andere Beneficiën voör bijzondere godsdienstige doeleinden bestemd, waarvan het
bestuur berustte bij de tijdelijke bezitters.
In de eerste helft der 16e eeuw waren in Frieshand—zoo deelt J. v. Leeuwen in Zij'n'
inleiding van
de Beneflciaal.hoeken van Friesland mede
van tijd
tot tijd eenige der geestelijke goederen. in het bezit
vnli wereldlijke personen gekomen, die daarvan de oph(ug5tefl genoten, geheel strijdig met de oorsprl)n.
h o bestemming.
Vorschillende Priesters verzuimden aan Karel V
de
\'eulIichte belofte af te leggen en zich van brieven
van ,,Ie'esentatje of placet" te voorzien. Er waren gees.
zoo gaat hij voort - die uithoofd hunner
Icheid, onbekwaalJ1'fflj(i of door andere oorza.
ken '1 1 ovoegd geacht WeIdOII
het IM,siloorsainbt to
bekl((l(,,,
en een nog groor aantal was er, die op
h"11 110 standplaatsen niet rusideerden Daarenboven
bleven vele vacante bedieningen in de pastoriëii en
vicariaten, met den algemeenen 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
land sverordenjnge Daartegen waren wel nu en dan
plakkaten en bevelen Uitgevaardigd, doch niet onderhouden en nageleefd. Die onrechtmatige bedeeling der
geestelijke ambten en goederen, van welke laatsten
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het bestaan en de opJ)re,,5, n e Is Waren veiIore
gegaan; die schendiu, vnu uuud eI)rn iI<i n en insteldie overf;r((I iulgeuu Vn ii 's Iauu(k wetten en verordeningen
orcieningen hai 1 iii, vnrwn IIluuziIJg
vnui godsdienst,
wanorde en WiIIiHij 1(111
gevolge.
Alzoo
werd het
door avil
ton wd 0fl betiteld. Zijn zuster
'i;u,ia van Hongarije, vernemende, dat
Ie uh
In;Ln regelen ontoereikend waren tot
\VeIiu,;r \nII lit. Iuuisbiuj1,
zond 25 Aug. 1542 een bevel
Int, 1 Ii:
vnu, F'riesjand, tevens instructie genoemd,
\vutuuua uH, zich had te gedragen. In deze instructie
kwamen o. a. de volgende zinsneden voor: om te
ageoren tot restitutie der onroerende goederen en renten, gegeven ot "'Odostinoord geweest tot eenig bene.
(ieiu er
ei, 1111
aan die bestemming ont0111 :u.nui iie inzit Iers
der beneficien, die van
(('hI IIlIh(,)IIjlI, buinve,,
\,11,11
i1ncot zijn voorzien, de
ver:)Ii(Iht.uuug up te legg(,,,
die brieven als nog op te
neuuin; om te zorgen dat 'de vacante plaatsen tijdig
werden vervuld; om alle Kerkvoog(i,,, Pastoors, Vicaen andere, hebbende benefiej(,,,, te bevelen, dat
zij in handen van den grietman 0C
sludeljken magisi,:,nI zouI,, overbrengen sc1urm1jji<0 opgaven van
(in guin)l.f(, i'i,til,,,
en jaariijklI( opbrengsten der
de, kerken of bene.
vervolgens door den
worden aan het .EIoi',
het ivelk
vatu ('II IugiIjj
houden en in de Kanselarij bewa.je,, rnoe; unu Ihuilatregelen te nemen tot
vereoniging van mee, dauu eeno pastorie onder een
geestelijke, wanneer de
inkomsten van elk afzonderlijk te gering waren tot onderhoud van een pastoor.
\'VnIi

TIier werden strafbepalingen bijgevoegd.
Dit bevèl, in naam van Karel V, door Maria ggevon, werd later vernieuwd, wijl om verschillende
redenen het niet haastig ten uitvoer werd gebracht.
Eindelijk, mede door herhaald aandringen van let
Hof, werden de opbrengsten enz. opgegeven.
Men vindt van deze grieternij het volgende vermeld:
Oosterwolde: 10. de landen en renten welke behooren
tot de pasterie te Oosterwolde. Staat onder Johannes
14ttydons de Ruynen, pastoor.
'. de pachten en renten van Yicarieën te OostfltwOlde van Onze Lieve Vrouwen. Staat onder Eyso
1 Joy nes.
:. de renten en landen van St. Blasius, Vicarie
Ie Oosterwolde. Staat onder Rodolphus R.odolphi de
OoshwwoldeD, Vicarius Sancti Blasii enz.
1. (Ie pachten en renten toe St. Anuen, Vicarie
te ()eIrwolde. Hierbij vindt men o. m.:
,,d Vogeden van Oosterwolde hobheit bij heuren
eed(, gosect, dat daer ghoon meet: kaicken guedeü
syn, dan oen halfuen philippus gulden tsjaers, ende
een mudde roggen jaerllcx, daer men de lamp mede
holt brandende, ende twee roeden hoylanden in de
seggede, woerdig twee stuuiers jaarliox".
Maki/'mja ontbreekt in het handschrift van het Hof.
Volgens het Beneficiaalboek worden:
1 0. genoemd de landen, behoorende tot de pastorie.
Er boven staat: Redditus Ecclesiae in Mackum. Dan
volgen:
20. zoogenaamde Muddepachten; daaronder staat:
Meynardus Nicolai P. (Pastoor?) in Mackum, Ostencle,
I

Stellingewerif.
31. de renten en Landen, behoorende tot Onze
Lieve Vrouwen Vicarie to Makkinga. Staat onder:
Six Attestor ego Abel Eyens propria manu.
40. de Kerkegoederen to Mackum, waarbij de voogden zeggen, dal; er geen meer kerkegoederen als de
door haar (tpgt(gt you zijn.
I'lfoo.
1'. do ren ton van de Kerk te Eisen. Daar
otitle t slaat: .Johannes Nicolai, pastoor.
20. de tenten van Onze Lieve Vrouwe Vicarie te
IIsho. Staat onder: Abel Rodolphi, presbiter, vicarius
te Elsloo.
Nijeberkoop. De renten van de pastorie te OostNjeberkoop, aldus wordt het genoemd. Onder de
uiave staat: •Tolinnnes Nicolai, pastoor te Oestnyberen',.
/"ll'/1Il'IeO
slaat. \' telt l Ii. 10. pastoriegoedoren.
'2 1 . j:ttroonsgoedoren. Aan den voet van de aanteekenitigen woidt vermeld, dat de Stellynek (of Sellinck)
Henrick Roeloif heeft gezegd bij zijnei eed, dat anders geen kerkegoederen er zijn.
Idan(/e4ijke had pastorie en Kerkogoederen. Bij de
opgave vermeldt de voogd Sywert Hesses bij zijnen
1 ei' hil i vJjn .....(is niet ingevuld) dat er anders
((iI !I 1 Itti,' 'it, ii.
I)e'/I/)f)('H('/.
'. pastoriegoed3ron.
20. Vicari op) sln,oii.
Onder Haule worden mede pachten vermeld zonder
nadere aanduiding.
Oldeberkoop had P. pastoriegoederen.
21). Vicariegoederen.
Voor Appel8cha ontbreekt de opgave.
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I)e pacliLen en renten bestonden uit geld, doch zeer
iUkwijls uit schepels rogge, gemeten. met do ,, Vi'iesche
maote" of ook wel met de ,,Steenw!jcker inaoe".
Verder uit haver, brood en boter.
FIeb slot van de Beneilciaal boeken van Friesland
op deze grietenij betrekking hebbende, wordt hier
nog medegedeeld, voor zoover schrijver dezes den. zin
er van kan weergeven, gaarne zijn oerbrenging voor
beter gevende.
Wij ingezetenen op de FIanle, ,,myt saemqt dye
g(Innene meente aldaer", Claes Egbes, nu bertijd
KlolillIg op de Haule en de Woldon, Voogden, aande rijke en gelijke, doen kondig, vermits dezen
oIivtii keurbrief, dewelke heer Lubbert geresigneert
110db, acht dagen voor aler Godes Heiligen. Ten
oelsIoti, dat pastoors ,,erue" met huis, hof en annexe
4 1
W( e dagmad hooiland, gelegen te Oosterwolde
1)1) d:il, korkpad; nog een mad hooiland op hilligen-iaad,
zollir voorweide en naweide; nog in Claes land vier
toehin hooiland, en in Johan Michiels land IJIY
cdl hooiland, en in Roelofs land drie ioodon hooiland. bI ni, dit zijn die geldrenten: Jan Wyberts stede 1, woo carolus guldens, den dag te betalen tot St.
Jans lind/oiuer; nog Jan Bernts stede, anderhalf
p1uJi)plls gulden of andrhalf mud rogge; nog dezelfde sl,odo nolIt stuivers tot St. Johannes midszomer;
nog Malin Foppens stede vijf' en twintig stuivers
St. Johaii,us midszomer, nog Claes Egbberts ,,erue",
daar Abel Brals op woont, twee keizersguldens tot
St. Marten te betalen; nog een philippus gulden,
,,ouer arue", daar Jan Hendrix en Jan Deenys op
wonen; nog een philippus gulden waar Johan Gerres

en Grote Euyttenborch woont, do dag van betaling
St. Jan midszomer; nog een pliilippus gulden, dewelke
Jan MTybens op zijn land heeft, St. Andries te betalen; nog Johan W y II is donlohall, philippus gulden,
te betalen op Mei; ing ,,unor" dag van betaling St.
Narten; nog
IIi' lgbber Jans ,,erue" derdehalf
pllilipjlls i , Wllowt j:ieiiiksche renten, betaling St.
in ; v
Ii vijftig vleemschen van landren(II, 1 cii do i
t II' cle hooilanden zelf van gebruikt,
11 II ()J i:luden, te betalen St. Peter. Item XXI
5101011 inder een Keyesschepel rogge jaerljks tot St.
t 'bOl'; en Marten stede een kees halve mudde of een
halve philippus gulden. Item, XXI steden ieder vier
hollen des jaars, ieder bolle twee stuivers en jaarl;yden vier stuiver, ,,Van olden dooden ende de acht II 101 n van oldeii 100410fl, twee koysers gulden,
eiiIe ilIssIlil voerbliven ()1' :elityen jaeron half achteI(I;li leii'', Ik) oujarige 1<114101(111 twee Vleemschen, die
non dcii pastoor en de auclei.' de patroon; ,,oeck de
loeckinge buyten Carspels"; nog ,,ouer" Jan Garres
en Grete ,,eruen", een philipsgulden, to betalen Trans
1 l\ ir ii legetis

zal ons. pastoor Goodes woort lee:
Einde van qua(I(n straffen; ende
yi CL :yi SI rreelit (karckrecht, geestelijk reht geVel) III, hij sy jongh oft oldt, die ghene die op
de haute wIll, cci' ui'diiiantie der hilliger kercken
als hij Iioei'b; Ik
\4II
Is daer enyge onwillich is,
zoe mach de pastoor clii t,ief; de stellinck van stonden aen afïrechteiu, al (111101< suider arch".
(De woorden tusscI t ;nllalingsteekens zijn gelijk
aan die van het oorsjokiijl< stuk).
III

\el<(I1

t'

8s

Van

'I)efl

[10fl

Godsdienst vr de Hervorming.

het Katholieke geloof hier no'k algemeen was,
in enkele der dorpen geestelijken beroepen.
I i (l t 2e deel van het Charterboek wordt een beroeps.
ii 1 voor een priester met verzoek van approbatie
.lim Stadhouder in het jaar 1500 mdegedeeld.
ii ordonnantie van 1509 behelst het onderhouden
viii de priesterhuizen. Volgens een ordonnantie van
II
,noest voor alle presentatie van geestelijke,
als pastorie, goede vicariën en leenen 3
11 -rivneii en 7 stuivers betaald worden".. Een plakv;iii 1585 honift in ,,dat een iegelijk zal moeten
Ir kirke gaan op Zondagen en andere Heilige dageri
l,
0111
1' wisse en den Godsdienst bij te WOIieII'.
Iii 1
iaamljsten (handschriften) van E. M. van
iii ii, waaruit enkele aan teekeniugen zijn gemaakt,
keiiI. o. in. voor.: ,,By Balûsig in notis ad Serv
LCIi ) 1 in" staan verscheidene kerkelijke wetten geallegecil, waar in een pastoor i 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 Leekezustor.
Clerich (Klerk) heette hij, die zich de kruin had

liii scheren en den geestelijken staat omhelsde. De
iester was iemand » dle onder de Roomschen de
Consecratie der 1 lestie vermag te doen en de zouden
vergeven".
In de na.:,. t kid vii (it men vele, waarvan men noch
den toenaani, telt den titel weet; eenigen schreven
zich nam' 11111111
Ioortoplaatsen, zegt Burmania.
1) \'leIId4 ii:i.nien komen van geestelijken in

wcrdon

)hirbei'/coej.

1;)[)0 Johannes .Luijdens, pastoor.
1662 Johan Janszoon, pastoor.
1574 Geert, pastoor.
-- Joachim, vicaris.
Te
, t'woide, Oesterwolde.
1667 t t ii lof 1 t ed(dfl.1 zoon, pastoor.
157 l)a,,lel (litititige, vic.
To /)wt/,b,o€j/:, ) ei ekorbrook, Dunebreuck.
157 * Lubberl;us Alberl;ie, pastoor.
Op een plaatsnaam Broeck, Broke of Brouk staat:
1536 Sytthe, pastoor.
k-4.13 hem,., pastoor.
1
Lii Id.n ii;, verliet in 1580 Friesland.
Vet, ce 9 I(d ijk word. mot Broeck, Donkerbroek bedoeld
cii z:,.l 1,11h);oll 11 MOWdo zijn,
die onder Donkerbroek
1

liJnili

J\ IJ)(4IJi(

1101 is iiicJ. tliiide[ij1 i1

\fe4)tIOlrlt.

M:i.k.kinga pastoors heeft gehad.
In do naamli
van Utii, rnan!a sl;aau eenige vermeld
van het jaar 1543 tol; 1788 onder Mackum, met de
bijvoeging, dat er in do vorige eeuw een nieuwe kerk
met toren is gesticht. Door liet aanwezig zijn van
pastoors tol; 1.783 in genoemde lijst, zal dit zeker
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Mak k
aan zee zijn. Ook voor Haulo komen de
niet
overeen. Burmania ioemt eenigo namen
I)IIIv( IL
liet dorp Haule (Rosterhaule), doch niet atonderi,j 1<; voor Haule, Ooststellingwerf.
'I'e Elsloo, Eesloo, Eelsloe.
1670 Joachim Jacobs zoon, pastoor, geboren
in 1,520.
'I'o Langedijke, Langendijk.
1679 Jan Hendriks zoon.
'Ii wille van het Katholieke geloof moesten velen
in 1.,") 80 (tijdens de Hervorming) vluchten. Van de
vlIohllingen vinden we o. a. aangotoekend: Joachimus,
I)iloor te Elsloo; hij keerde later terug, maar bleef
hij zijn geloof. Lubbertus Alberti, pastoor te Donkorliook; ook deze keerde later terug en bleef katholiek.
1 ':niliis Andreae, pastoor te Haule (?; Daniel Gre.tinge,
vi ati i te Oosterwolde; Rommert Friesma, grietman;
.Paii V;IIL Arurii of Jan Jansen, secretaris; Egbert Jan
'iii iv, Haule (?); Willem Klaâs zoon, schoenmaker
to ()oattrwolde; Luyttien Martens zoon met zijii luis-

NaaniIjst (uH' Predikanten.

Nou. Herv. Gemeente.
111 , oorsl,o
''vormde leeraar is denkelijk geweest
t 11 , liii II; i i 1kena, geboren te Oosterwolde. Hij behoorde

ouder de, om hervormde gevoelens naar Emden
gevluchte Friezen, was daar nog in 1578, toen hij
het twistgesprek met do Mennonieten bijwoonde.
in '1695 zou de clasis Snoek twee dienaren afzendon voor (ten dienst In Ooststollingwerf. 't Kan zijn,
dal; toon ook gekomen Is .)aoobus Rudoiphi, die hier
Was iii Iii)t).
Te Olde- en .Wijeberkoop:
-- Henricus Bottenius, overleden in 1638.
1640 Arnoldus Henrjcj Broeksmjd.
1 661 Johannes Hermanj Wisman. Werd ruim 80

gozili.

VoI(Il tiarnen de vlucht naar Groningen, dat door
Roniioiiht aan de Spaansche zijde was gebracht.
In 1681 woedde te Groningen een hevige pestziekte,
waaraan volen stierven. Van de genoemde vluchtelingen overloden daar Jan van.Arnm of Jansen, Egbert
Jan zoon oti Willem Klaas zoon.
• Nu ook in deze grietenij de bevolking vrij algemeen tot do Herv. Godsdienst was overgegaan, werden
hier predikanten gevestigd. Tot in het begin der 17e
eeuw was er meestal maal- één predikant, soms geen,
hoewel er denkelijk twee behoorden te zijn.

jtULI,.

I7
t

Kolchior Kloontilla, 1708 vertrokken naar

( )l4l()JZ\Vflflg,

1708 Gerardus
1722 vertrokken naar
Minnertsga,
1722 Johannes Christianf Brink. In 1731 afgezet.
In 1733 weer tot het predikambt toegelaten, werd hij
hulpprediker te Huins, later te Beers en Jellum voor
zijn ouden vader.

Rno

81)

1 733 Phillippus Mûnckerus, geboren te
W ij I Ij o Letp.
1783 -1749 Mihaël Saagmans, geboren te Franokor.
1750 1790 Elias v. d. Lei, geboren te Goönga.
1791 -1833 Johannes Frederik L Korf. Emeritus
genoot hij een pensioen van f600. 838 -1875 Johannes Dijok Flederus.
18 7( - 1880 P. W. v. Doorn.
1880 -1887 J. Kapteijn.
1887-1898 Vacant.:
898 --- W. Meindersma.
To Makkinga, Elsloo en Langedijke na 1640; vÔÔr
tijd, gecombineerd met Olde- en Nijeberkoop.
W-1() Johannes Jacobus Muuckerus. Overleden in

$18 - 1888 Joluni o- 1 lijtl<
-wilde, rerrooj, ii:uii'
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1833—:1836 •Jii, KiIkII:( Il)(I(II-.
1836-1842
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A. II ingst.
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N S. Kappers.
A. II. v. Dam.
t M74 G. J. ten Brummeler Andriesse.
1 I -1878 P. Bruining.
1878-1882 A. v. Laer..
Sedert dien tijd vacant. In de laatste jaren is de
(iodsdionsl-oiiderwljzer N. G. v. Brederode hier werk
151,1)
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;r3 Gerardus 1-Joltrop, vermoedelijk te OosterWohle geboren, was gehuwd met Utje Swaga. Hij
(v4II((1 1673. Is te Makkinga in de kerk begraven.
.I —1 Petrus Arundaeus, Vertrok in 1681 naar
1 01Ig1urn, Aan de classis van Leeuwarden schonk hij
zilveren bekers.
1681 - 1692 Johannes Lelibloem. In de kerk te
Makkinga begraven.
1698 Petrus Tiberu Hania. Hij overleed te Makkinga in 1745. Was reeds in 1736 emeritus.
1787 - 1.790 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.

Vhlderus, geboreti
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Por/dr/m),

.'lJ)).'PIH('ha, .Zonkerbroek

1,çlii'ji \VO)-) 10 ()

Lr\\ro11e,

A.belus lI'aIiI<ma ,zio ( )1doLul<up c.s.)

1611 -1616 Joha.uiies do Bruine.
16 - 1623 ongeveer. Nicohi:e-i Johannes (Schuii'Iiig).
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1 iIïllII'lsIN IIuIliot, 1111; \1Hlelt.

I.U($'I

- t (1/1)

In 1664 is
IlO 011(1111- 't 'iliI Iii' ()II((Ijii :).uilt_(5iIoii:1en; hij ser101411 iii l(t'/1. (\'Vno iilH
1670 - 1 (',t)l

1 IrIIllIIl

v:i ii 41(41 Vecht.

1 1) 111; 1 1(4)) i u;i. 11'

Na de sChoi(liI) lul 1 8{t), liuti ook Appelscha een
eigen predikant ve ik' ; ç, v ie' do dorpen Oosterwolde,
Fochteloo en Appelselia..
1701 - 1705 Al.lnt'liis Swiga, vermoedelijk te Makkinga geboren.
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1705 1737 of 38 Cornelius Nauta. Hij was pro-.
dl kant tijdens den herbouw der kerk. Engeisma vermeldt, dat de kerk toen is ,,versierd met een torontjo,
die op de vorige niet was geweest".
De herbouwde kerk werd door ds. Nauta ingewijd
den 25 Dec. 1735. uit Ezra 6: 1,5 en 16,. en op 26
Dec. uit Hag. 2: 10.
1738 -1743 Willem Ram.
1744— 1751 Flenricus Lubeley.
1753 1758 Wytze Fenem.
1759— 1763 Sylvester. WiIkm Karel Elgelberts.
.1769 1774 Wigerus Martini.
1774 -1775 Isaac Cahais.
1775-1779 Jacobus Hoekema.
1780 -1781 Johannes Groenewoud.
17.,i 1
1782 Jacobus de Vries.
1782 1791 Eloratius Vitringa Akker.
I79,'1 1802 J. H. G. Cramer.
1.,i(
1830 E. F. Rost. Te Oostorwolde begraven.
1832-1845 J. C. A. v. d. Sio1d<iiiip.
1846 -1865 A. A. v. Riozen Scholt.us.
1865 1869 A. E. Coolhaas v. d. Woude.
1870-1873 J. E. van Iterson.
1878-1875 J. D. C. Koch Jr.
1875 -1876 P. W. v. Doorn,
1876 1879 F. v. Leeuwen.
1879 .1881 A. E. v. Eerde.
1887 1890 H. de Boei.
1891 -1894 R. A. Damstô.
1898-1901 J. L. Klein.
1902 Dr. L. A. Bhler.
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—

-

-

-

-

To Jpprl,,wha,
1839 .- .1842

i,littl

(it ti(tfl

1

predilanb1

C. Miji.

A. M itili Mui.jw' .Jin.
A. (1 10 Ikens.
1851 - 1871) II. II. )LI<on,
'
18/1 A. Wassenbergh.
1871
18/8 A. 11', v. d. Scheer.
1 87
1,, o)4
1 Ml
L R. v. Lelyveld.
181 18
W. II. Lieftinck.
t 81io
II. R. Meeuwenberg.
1))()
1
1102
-- A. de STries.
18-1.8 -- 1847

:l,r) I

181.7

(

(

-

Te Donkerbroeic en Hauie na de afscheiding van
Oost;orwolde o.a. Do conditie was, dat er voor een
s tsl gi tz )rg 1 vordon dn.aitan werd vol1 ii is

i

/ —

1 1
I /06
1706 -1707
1708 -1742
1744 -1773
1774— 1775
1 775 1,775
1776 —] 781
1781 -- 1/81
1785-171H
1790 179/

—

1797 — :1805

1806 -1808
1808-1809
1810-1838
:1838-1842
1843-1846

;

MiiiIiiiiis V. d. Vechl.
Aderna.
Isailc Poutsina, geboren te Gorredijk.
Arnoldus Roiners.
Lambortus V.
Nieolans Nioholt,
1 iirI hm ato.
.Jn,thiio I

(

Inluiiiii:i

N

()livi(tl.

thuis Il

l.tiis,

Bolt.
1 'tlrii Kiii ii;tiis Brouwer.
Joluuiiiss A :i,oiis Lemke.
Tlimmis Uin,:iiti, Ovèrleed 1863
lIiiIu() Wilhiti Jan Sannes.
W. G. Hudt1iitgius
N I (-,i , 1: 11 u-t Wilhtin
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1848 - 1856
1857-1862
1862 -1866
1866 -1872
1872 -1875
1876 -1879
1880 -1882
1884 -1903

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

eigenaars van die ,,s(.'ni fflnh iil;inLsoii '' werd toege
kend, was niet geihi.
Zij mochten l i lx ii l i \ ,; w hwilszaken op de
,,Landsdagon" viixcliijtxii ; zij hadden de bevoegdheid
tot het xxix til hiii \ , ; iii volmachten op de Lx tnlsdagen4
Vord(ir hit
1it,:ikiti van een drietal voor grietinan,
Iii: i 1, ii Ijzi lirs ; liet beroepen van een predi
l.:tIit, lii Iiiiiixinntt van een schoolmeester, dorprechii, kxrI vlxit, hirpsvolmachten, mede tot de rekeii gtiit;eniJen enz. enz.; het verkiezen van
iititvangois (ier lloreenrente en andere lasten.
Van het recht van stemmen voor volmachten ten
,,Landsdage" waren oiidslJj ds uitgesloten predikanten,
schooirneestets, lork- xii armvoogden en meer andere,
littilliit; tilIiltii. Zoo ook \\'iexi Jepa\';tIt:tii(1eregcdsiltIiit;ii, (lil' liii lo litiilii tl;t(rv'ocr niet
(liiIIIit
\\/t lix

Te Haulerwijk.
Wegens de toenemende bevolking verkreeg de prelikant van Donkerbroek en Haule een hulpprediker
Voor den dienst te Haulerwijk in 1845.
De eerste hulpprediker van 1845 - 1846 was Jarig
W;Lssenaar. De tweede en laatste van 1847 tot 1858
1-lenricus van Allen.
In 1858 werd de kerk ingewijd.
1 )o eerste beroepen predikant was:
1 58-1868 Martinus Wassenaar. Vervolgens:
1869 - 1870 Justus E. Tatuiii Zubli.
1870 - 1874 H. J. C. Bekenkamp Azn.
1881-1883 H. C. Speckman.
1888 - 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

Gereformeerde Gemeente.

)itistiiils

t

aal 18;0

i' '7

te .Hctu.lcr'u,ijk,
eerste gemeente
gestiel it,, luati i inihi (J(fl iiaii,iii /. scheiden Gemeente.
De eerste vuoigaitger w:is
Ktiil< ; de tweede *
Bijzitter; de denEn cloniolis K oI<.
1851 186:1 .1. Tals.
1863 1864 * linux.
1867 180 B. de Jong.
lxii.

xtihiiixiid liii.

I)Hfl/eï/r/or/, ( le

is

Ç)4
In 1878 zijn de gemeenten Haulerwijlc en Donkerbroek gescheiden.
Te Haulerwijk volgden elkander op:
Huis.
1875-1878
1879-1884 . * Bennink.
Fokkinga.
.
1887 -1891
1892-1894 E. Vonk.
1895 ---G. Groot Nibbelink.

G IhieIuannen, Burp.11loosters en Secreta risseri.

Grietmannen.
0141510, Wfl.flI , VUl1 iets wordt vermeld gevonden,
1 oniiiiei'( l.'iers. Dit was omstreeks 1504.
hi 1,512 vindt men als zoodanig Lyckie Eebles.
Merck Syrxsen is waarschijnlijk aangesteld in 1514
als Geldersch grietinan over Schoter1ad en Stellingwerf'.
1,1 ir t 7 k KI. II IijWOF1 Inhikelijk in tweeên gesplitst,
I1l'H Is glietlIflIn van West- en
(1:111 tII. Id\kI
LI ZI 44(1:111 ig van Ooststellingwerf
.1011:1,1 1110H 1< (JH((I
III 0011 stik vermeld, dat Koenes
O.a.
wordt
Vooi.
werd aangeschreven om in Stellingwerf Oostoynde de
accijns in te vorderen.
(De genoemden waren grietman over Stellingwerf.
Die nu volgen bekleedden dit ambt in Ooststellingwerf).
1524 Vranok Roeloffs. Hiervan vindt men vermeld
dat hij door Jan Roloffs (zijn broeder?) is vermoord,
vermoedelijk In genoemd jaar. Jan floeloffs had zich
met oonige anderen te Oost;erwijtIe in een hinderlaag gelegd, gewapend mol, (0fl ,,$0)lt151((t1", 00fl soort van dubbele bijl of hellobaard en liep I:L:.rinede aangevallen
en afgemaakt. Den 4 Jan. 1526 werd de moordenaar
veroordeeld ,,met den swee(lo geregt" te worden.
1524 den 22 Dec. benoetiul Gerrit of Gerardus Kost.
1540 Luijtzen Meijnerts.

1w

Te Donlcerbroelc.
1878 - 1875 Job. G. W. Wissink.
187$ - 1891 E. Breitsma.
1892 - -- A. Zomer..
/lppelscha.
1 41 - 1846 J. L. Tiesinga.
1 KI ¶) - 1855 R. L. van der Scheer.
iKr,r4— 1888 G. Wissink.
- 1892 D. Vrie1itg.
1

'l'o

1

)I

1899

1898

G. J. 1 101(1(011:.

--- P. Koster. (leerend ouderling).

Jhiulerwi,j/c. Voorgangers bij de Baptisten gemeente.
eerste N. van Beek.
Daarna G. de Vries, die nog dit ambt bekleedt.
1)0

Waar een is geplaatst, is een jaartal of voornaam niet bekend.
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1646 Johahnes Vranckesz of Franckesz, misschien
de zoon van Franek Roeloffs, die te Oosterwolde is
vermoord. Johannes Franckes 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 gebroèders Batenburg bij Harlingen ontdekt had. Wegens zijn Spaanschgezindheid werd hij
iiiII zijn ambt gezet en verbannen. Hij stierf in 1581
hi 6roningen aan een wonde, die hij in een gevecht
togen de Staatchen bekomen had.
Een eigenaardige gebeurtenis vindt men uit het
loven van genoemden Friema aangeteekênd.
Rommert Friesma had Karste Luythies uit Oosterwolde herhaaldelijk gesommeerd om te voldoen aan
een vonnis door den Gerechte van Stellingwerf Oosthde, ten nadeele van hoin gewezen. Luythies bleef
steeds in gebreke daaraan gevolg te geven. Friesma
schijnt hem eens te hebben ontmoet toen hij een
polsstok bij zich droeg. Vermoedelijk heeft 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 van het gerecht; daarbij nam hij zijn polsstok ,,schavelyn ofte sprinckstok"
en sloeg de grietman daarmee zoodanig op het hoofd,
dat Friosina 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

1

¶17
t, de partij der Geuzen hobbon behoord, terwijl
F'i'iesma Spaansch gezind was. Iiiosma klaagde Karste
bij den Hbve aan. TCni10 witt hi:trnp gevangen genomen en naai- 11etiwudeii gebracht. Korten tijd daarna moesten (I(i iiil;mau Friesma, de pastoor en de
Stollingen vn.n M:ukkinga c.s. naar Leeuwarden om in
hzt '/:i:i l ,,;t lui itouuissen der waerheyt afteleggen".
kar:!h , woil schuldig verklaard. Op een plechtigen
litn'l:i,: \ti1Ieei,1 hij met ongedekt hoofd, op bloot
\'lni, In linnen kleeding, een brandende toorts
in do 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
dor riot,iuiij. Er word hem een boete van t 300.—
opgelegd, Ii t vut nt toole van den K ii ng, benevens de
kosteut. Zoolang booto en kosten niet waren voldaan,
bloot lij 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 ooit wonde in zyn hooft, is my van harten leedt. Ridie l:ioiounme Godt ende die justitie om
vergiffenisse oittlo nno verre ick tselve myet en hadde
gedaen, soude hsok, o om ghoiut goet ter werelt willen
doen".
Ingevolge besluit van dtn t love werd als eèn herinnering aan deze recIuIsti;i,;t< een uitstekenden arm
en vuist geplaatst aan (1011 itintir van de groote zaal
van de Canselat-ij te Leeuwarden, waar de Vierschaar
werd gehouden. Daaronder werd een steen aangebracht,
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wtarop het volgende opschrift is gebeiteld
1 )(:S fuyst is in de jaere MVC en LXX1III de
)( XVII Octob. ter ordonnantie van den 1-love gestelt
tot menorie dat Karste Luythies, va Oisterwolde,
Rommert Friesma, Grietmafl va Stelling Werf Oisteynde, in seeckere executie, naer smaedighe woorden
ôick feytelik wedergestaefl, gewondt, en ter aerde
geslaghofl heeft".
vuist zijn nu bewaard in het
De houten arm met
Friesob Museum van Oudheden te Leeuwarden.
Hierop volgt Rinnert van Soickema, die of tot
grietman, of tot grietman is benoemd geweest,
siihst.
laatstgenoemde functie niet heeft waargenomen.
doli
1680 Johannes TerwiSsoha. In 1581 werd hij door
Hotse Egberts gevangen genomen en aan de
V('
uitgeleverd. Hotse Egberts werd daarom
andere zaken veroordeeld, om te worden onttn oifl
de rechterhand afgehouwen. Na de gevantiuidl in
wordt
van TerwisScha melding gemaakt in
slI
volmacht op den Landsdag en in 1599 werd
dit Gedeputeerden bevolen, de geestelijke goe
114 iii
()055te1lingwerf, aan de meestbiedende te
(ereu i
verhurt. lr was toen slechts én predikant in de
standigheden verkeerde.
dii in behoeftige o m
g rietol
bracht
de
klacht
in,
dat zoo men er niet in
De pitdikatit'
et
zijn
buisgezin
van
honger ZOU moevoor/ag, tij m
Terwissoha is 10 Maart 1609 overleten onikonton.
den en te OldeberkooP begraven.
Eyso Terwisseha was ,,praetor in Appelsche" en
zal vermoedelijk subst. grietman zijn geweest.
Nijeholt. Hij werd 24
1610 Marcus LyckiaTna
Mei 1604 tot boogleeraar in de rechten te Franeher

betrekking voor die vr1
benoemd en verwisseld die
en curator van de
grietman van Ooststelli worf
22 Mei 1610, en 1.1 Juli
Franeker ooges(1Il tin
Ii t: n van
werd hij benoemd 14 d , ri
t::; ~ I oorde werken zijn door hem
Verscbei(l01l
Atu. 1625 is hij overleden en is
getchroV011. 1)411 9
'(

le N iinhI(d(l4:ld heglaVeli.
1 wozigheid
l)ler zijn vele

nam voornoemde Eyso
w(-)rkzaamhedon
in de grietenij waar.
II iIwft;-nlll di'
op
een
grafzerk
in
de
kerk te Oldeber
I'liti'l laat
dat T. in 1623 als grietman van Ooststelling-

kuit,

werf overleed.
1624 Eyso Lyckiama 5, Nijeholt. Hij was van
genoemd jaar tot 1689 grieuflafl van OoststelliDgwOrf,
daarna van
hij benoemd tot assessor van het
In 1625 or(i
krijgsgeri( t.
van Baerdt. Slechts korten tijd was hij
119 l)itk
grietman van oststellingWe. In 1639, den 17 Juli
benoemd, ontving hij 23 Sept. van hetzelfde jaar
Later bekleed.,
(lie a1- v,uodanig naar
de hij ttuuger betrekkingen. Hij behoorde in 1672 tot
macht der Munsterschen verbeu, (tilt Rlokzl uit de,
losten.
Nijeholt. Deze werd
16t) Kt,tïiidn$ Lyckiania
dier
benoemd
tot
grietman
en in hetzelfde
den 9 uIt
saris,
jaar tot lid van Gedeputeerden en Monstercommis
Den 1 Dec. 1648 maakte hij in het rechthuis te
OdeberbooP zijn testament. Flij overleed in 1645 en
is, gelijk zijn ega, in de kerk te OldeberkOoP hegra
ven.
6329.
1646 Jacobus van Oenema. Oene ma was in 1

'IE
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ka1ftoin, in 135 kolonel bij de infanterie, werd' don
10 .Jan. 1646 benoemd tot grietman en in hetzelfde
jaar volmacht naar den Landsdag. Reeds 6 Oct. 1646
overleed hij.
1647 Augustus Lycklama b, Nijeholt. Den 22 Jan.
van dat jaar als grietman benoemd, deed hij in 1661,
afstand van het ambt. Hij overleed den 1 Aug. 1670
en is, zoomede zijn echtgenoote, in de kerk te Makkinga begmven.
.
.
1661 Liili.nrt Lycklama it Nijeholt. Na eerst de
betrekking van secretaris te hebben bekleed, werd hij
deii 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 coneept conciliatoir over de wijze tot wederaanneming
van le provincie. Utrecht in de Unie. Zijn vader
was bijzi t ter in deze grietenij.
l4iihhert Lyckiama
Nijeholt overleed den 2 Oct.
169'/ en is den 6 Nov. plechtig in de kerk to Makldii lga bij zijn eerste \, r mm, Boinolia, dochter van
Dniuiel do Blocq .van Selioltitiga, giiotiva.i,i van SchoLerland, begraven.
.
.
Zijn tweede vrouw, Antje van Andringa., is in de
kerk to Oldeboorn bijgezet.
1698 Bartholdus Lycklama il Nijeholt. Hij was de
zoon van den bijzitter dezer grietenij: Lelius Pier
Lycklama i 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 1713 de betrekking
van lid van Gedeputeerden.
Hij is den 18 Maart 1731 ongehuwd overleden en
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In de kerk te Makkinga begravei
1731 Daniel de .Hloq lycklatna NijehoiL Dez
werd den 25 Juli tot griolinan benoemd en was met
terwoon te Makkinga. Ii 1734 werd hij lid van het
mindergetal,in 1748 lid dor Staten en in 1773 griet.
man van Uiliiliiinl. liii is ongehuwd gebleven. Voorzijn bemoeiÏng is de verlenging van de
)nLifl(lijI
VflII'I ,air Aipo1scha tot stand gekomen.
t
Viintius van Glinstra. Sedert 1759 griffier
1
viii lini lof van Friesland, werd Glinstra den 6 Juni
1778 tot grietman dezer gemeente benoemd. Hij is
gehuwd geweest met Amelia Wiskia, dochter van.
Tinco Lycklama ii Nijeholt, weduwe van Hector Livius
van Haersma.
1780 Nii:ins Arnoldi Knock. Vanaf genoemd jaar
was hij iritIii:.Ii nu lid der Staten. Knock had den
t nlu iii do rechten; hij was een groote
til(l
b(,wjniiLr en kenner van muziek. De Lyckama-stins
te Makkinga werd door hem bewoond.
1788 Tinco Martinus Lycklama & Nijeholt. Slechts
2 jaar was hij hier grietman. In 1790 werd hij alszoodaniR voor Ut1ingeradeel benoemd.
1700 Carel Adriaan Blom. Blom was van 1790 tot
grioluuuui van deze gemeente. In laatstgenoemd
17
jaar werd hij tnuiovu1go van de omwenteling met
zij ii ambtgunoelnti uit liet ambt ontslagen, afgezet
zoo men dit noemde.
Later (1808) word hij secretaris van Ooststellingwerf.
Bij Koninklijk besluit van 22 Juni 1816 werden
wederom grietmannen benoemd. De eerste, die wordt
aangetroffen in 1816 was Mr. Jan Albert Willinge.
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volgt in 1889 de grietman HendrikBonifacius
vnu den Haer, geboren te Leeuwarden en daarop in
1841 de laatste grietman Jhr. Mr. G. W. F. Lyckiama
t 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 appél uit naam der landheeren recht sprak, zoo
deden dit de lagere rechtbanken in de grietenijen en
steden.
De nederrechten in de grietenijen - aldus verhaalt
lioeko Sjoerds - bestônden uit een grietman en twee,
drie of vier bijzitters of mederechters.
De grietslieden werden in de Saxische tijden door
don vorst, of zijn stadhouder, of door het Hof aangesteld voor een zeker getal jaren, (1mli ook wol voor
hun leven.
In 1522 werd door Karel V den Friezen toegestaan,
om Ovolgons oud recht uit hun midden drie bekwame
personen niet 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.
Dö werkzaamheden van den grietman waren niet
gering.'Ind» ieder dorp was bovendien een dorprechtel;gekoeri': door den grietman 'uit een drietal van
1 Iii-up

ingezelt t tet 1, opgemaak 1, t t root-gaande aanschrijving,
huiskondiging, kleRk h i t t , door stemgerechtigden.
ori tige geschillen
ietiltl1 itt
De dorprechter leid to
;toIlt
1)00(1'',
zooals dit in
do
en dorpszaken ,,ttiloi
het Charterbook word(,yttlotttd.

Burgemeesters.
1851 1862 Jhr. Mr. Q. W. F. Lyckiama i Nijeholt.
Igsttto.. Vertrokken naar
1865-1870 i'vl r. P. A.
Leeuwarden.
1. 1. K lijtiettt;t. Votl'rokken naar Wol1870 — 187
vt;t; tVIIItl bil I:t;tt'ttt,
C, W. .AtiioiiL Vertrokken.
lvii-.
J. A. 1aedL Kwam daarna in
1877
8/
rechteruj ke betrekking.
1877 -1879 F. Feijtama Tjallingi. Vertrok naar
Kleonwijkerwolci en bleef buiten ambtelijke betrekking
1802 R. E. v. cl. Loeif. Overleed te Mak
1< itt g: t
892 ' 18(m0 1). WiIeveen. Op zijn verzoek eer'
VIII 1)11 (si;tg verleend.
1890
-I, J. Briukhuis.

Secretarissen.
Tooi zoovör is na te gaan, zijn
in deze gemeente
de volgende personen als Secretaris werkzaam geweest:
1,569 Pier Riencks.
1574 Jan Jansen. (Jan van
Arum vermoedelijk)
1581 Marck Eijses.
1617 Lyckie Piers.
1622 Suffridiis Lyckiama A Nijehoj. In 1639 grietman.
1643 Augustinus,LyckJaia.
16**

Lubbertus Lyckiama In 1661 griotinaj.
1666 Laelius Swaga.
1691 Dr. Bartholdus Lyckiama A Nijebojt. In 1698
grietman.
1728 - 1765 Johannes Meekhof.
1776 -

1788 Andries van Riesen.
1808 Carel Adriaan Blom.
1806 -1808 Mr. Jan Â.
\V iIliIigt. J
en burgemee
18
18-1858 Geert Lamiiioi'ts Brouwer.
r
1858-1865
Mr. P. A. Bergsma. Later burgemee.
tol
1865— 1867 H.W. Alma.
1867-1871 Mr. S. M. S. de Ranjtz.
1872 1899 L. Oosterhoif Overleden.

1900---- E. G. Braak.

Van den ILia (t A s$0880re11 011 Weiti 011(lol's.
1 xidell
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leze grietenij leden Van den toen
raad: Barteld Egberts, Hendrik
til II I I I I ie, "1 111, A. V. 1. Molen, Jan Jans Gorter, Tho14i1)[)OS Dijkstra, Lubbert Theunis, Albert
Ihiiik l > r:i,Id,i, Andries Sjoords en Lenze Jans.
1h
eei,tn a;iiistelling v;in leden van den raad en
wiien iii
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Iv;tiit, ii
- 1cmi bepaalde
le lnl;islilit le$n,hii, (ii I>jvieeleie gevallen
ii lii iv;i,ii :Ilew(lkell \vor ei, iii Riiii wij vinden
((('II i(iVfl,l ;l;LIltlleIruI, hit de \'((l»eLeid1e cand.idaat
oll hI
IIlIlii;t
1 veiii1.; ll,:l;III,
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\'lll

ii

'iIl-i t)('.IllIllI(I)

Mol, 1"(11111olild
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\V:IIIII le(l()l1

van cleia grie-

L(i11 ij IaRÂI

:Elari.nen lvleinen 1
i II iakkinga.
Jan Jannes Gorter le t luule.
Egbert Roelofs Stelliug to Olde. of Nijeberkoop.
Lammert Jans Thiesinga te Appelscha.
Andries Jans van Weperon te Oosterwolde,
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1)irk 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 dooi
overlijden, o.a:
1818 Jannes Jans van Weperen te Oosterwolde.
1828 Hendrik Martens Houtstra te Oldeberkoop.
In 1830 werd H. benoemd tot assessor.
1828 Klaas Sjoerds Hofsteé te Haule.
1829 Goossen Attema te Oldeberkoop.
1830 Jan Andries van 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 g e rn e en te voor
het eerst. Van nu af sprak men in plaats van grietentj van gemeente; in plaats van grietrnan van
burgemeester; in plaats van assessoren van wethouders. De eerste leden van den gemeen teia.td waren
Jhr. Al i% G. W. F. Lyckiama h Nijebolt, U. 0. Attema,
J. A. Koning, T. A. van Hijickama, H. J. Prakken,
1. de Groen, F. H. Klooster, A. K. Hofstee, J. J.
Terpstra, 13. A. Prakken, K. Tadema, A. W. van der
Sluis en Y. F. Landmeter.
Korfr1aarna komen voor J. J. 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. 0. Smit, J. J. Klooster en

l. ( ;. It)OII\V(tI. 1
t
J. L Slkw

( b i'

II, ( . 14 i•iiis, 1868 Y. P. Jlteitsrna.
(1
1 . J. 1
kt. 1870 S. J?ostliur.n.a

L/. ei.i U. lriiis. 18'1'1 M. P. hiii 1 leur. .1875 J. Fr. v.
1. Bosch. 1877 H. H. 1 'Iu lii en W. A. v. d. Sluis.
t
Jan ,Jul,, SeIiii,'u,' cii Audr. J,. v. Rozen. 1883

A. v. Wtii)ii en Tj. A. Ploeg. 1885 J. B.
liet', A. II. i10 Bui', Y. Feikma, H. H. Zwart en K.
S. I Iut-iln. 15S12 l. J. Tiesinga. 1893 0. M. Meek, W.
S, v. ii. WnI un Joh. J. Schurer. 1895 Anne A. Vonulelitug in 11. 0. v. d. Schoot. 1897 Joh. v. Nispen.
u( t'. J. Tiesinga, die zich weer verkiesbaar had
geIuld, en E. W. Prins. 1901 K. Joustra.
De volgende leden waren eenige jaren wethouder:
0. G. Attema, B. A. Prakken, F. H. Klooster, F.
de (i ii, i\. N.V. v. d. Sluis, L. G. Brouwer, W. S.
ni S. 1 'osthuma Ez. De nog fungeerenden,
Fuikema en Muuk, zijn het vanaf hel jaar van hunne
vorL 1 izing alu raadslid.

Eoii en ander itil de XIX eeuw.

lii 1111, t iuofdtu1.
uI; t.
ii korte opsomming van
fiiLon.
Vanouds had duzO gemeente betrekkelijk veel wegen. Om die in behoorlijkon staat te houden werden
de ingezetenen gedurig aangeschreven hun panden te
maken. In 1807 stelde ht griebenij bestuur een boete
in van ,,een daalder ten profljte der armen", zoo men
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naiatig 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 f 3.— werd gesteld.
In 1811 werden de familienamen aangetomen.
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 Ooststellingwerfgendarmen 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 dorpssrnodon werd het
maken van pieken opgedragen, aan (lorpskloerInakes
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 patiönten dadelijk te kunnen bedienen. Men
ijverde in die dagen sterk voor de inenting tegen de
pokken; het middel was voor weinige jaren bekend
geworden.
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uur moesten slui Iii, 1 ij nvniIroding beliep de kastelein f6.—, de boznnki I. boete.
Vele jaren had 111011 1:1, t VaII liet water in de hooilanden. Dit lol hEe bi hol, I,oslijjt om de riviertjes 2
voet te verbinoden (til vnivolgens uit te ruimen.
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Oiubreeks Jan. 1819 was het zoo droog, dat het
vee gebrek kreeg aan drinkwater. Verscheiden putten
werden toen verdiept.
De bakkerijen waren zeer 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 Thijlernans Gans, die eenige jaren van
Gorredijk op Donkerbroek had gevaren, werd ingetrokken. Deze beurtveeren zijn hier de oudste.
Vanaf 1821 vindt men melding gemaakt van het
heerschen van ziekte onder de varkens.
In 1828 werd hier een plaatselijke belasting op de
sterke dranken ingevoerd. Datzelfde jaar besloot de
raad tot het aanstellen van nachtwachten, tengevolge
van de veel voorkomende diefstallen en inbraken. De
wachten liepen van Nov. tot Maart van 10 tot 6 uur.
Aan de galziekte stierven in deze grietenij dit jaar
3243. schapen. Een ziekte onder het rundvee deed 225,
koeien verloren gaan.
In 1829. werd een belasting op de honden van i 1.—
ingevoerd. Van Juni tot Aug. moesten de honden
vastliggen, om het in den oogst loopen te verhinderen.
Verder werd een verbod uitgevaardigd op het plukken van hazelnooten.
In 1836 werd een verbetering van schoolgebouwen
bij den raad aan de orde gebracht.
Van 1839 dateert het besluit, dat de veldwachters
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De armoede, uit iKiuuuI t uit t Iii t te islukken van den
aardappeloogst, deed zitu eeg 1,1119 gevoelen. Daarbij
kwam de geringe ijuieiugd \'afl andere producten,
inzonderheid van legge. Iie leut veel aan den verbouw

van boekweit hadden gedaan waren de fortuinlijksten.
Er was een tijd, dat men van f8 tot f12 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 wellicht 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 cle mud, zoodat voor
een brood 90 centen f1. -- moest worden betaald.
Het laat zich verklaren, dat het middagmaal bij zeer
velen uiterst sober was. Paardeboonen of' andere peulvruchten, veeltijds van slechte kwaliteit, werden menigmaal opgediscbt. 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 echter ontberen.
In grooten getale bezochten de behoeftigen de boerenhoeven. 't Gebeurde in deze grietenij, dat men grooto
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 am-men zoo groot, dat men tot geweld oversloeg. Het
was een benarden toestand, te moer daar de dagloofors, wanneer ze werk hadden, (velen hadden dit niet),
een laag loon verdienden. Men liet in de grietenij lijsten
ter inteekening voor liefdegaven circuleeren. De raad
besloot tot geldelijken steun en bepaalde, dat de bakkers het halve brood voor 30 ets. moesten verkoopen;

wat het brood meer kusl,le, werd uit do grietenijkas
betaald.
Het was in 1819, dal. tiwti pogingen in het werk
stelde om den jmshliontsk hol,or geregeld to krijgen.
Er bestonden t4wii iui;ir uiiteie gelegenheden, per postbode te kunnen vccivenden.
In 18() is oon bodeloop van Oosterwolde naar
Smilde ingoslehi. De bode genoot voor 3 dagen in de
week ccii jnarwedde van f25; later voor 4 dagen in
do week 1, 40. Bijverdiensten, extra boodschappen,
moesten het zeker tot een dagbuur brengen.
In 1851 werden plannen in overweging genomen
tot aanleg van de eerste kunstwegen in de gemeente.
Met dat jaar wordt de naam grietenij in gemeente
veranderd.
le eerste jaren die nu volgen brachten een beduidende verandering, door het verbeteren van middelen
van verkeer, zoowel hier als in aangrenzende gemeenten.
Vanaf dien tijd vindt men den aanvang van den
aanleg van verharde wegen in Ooststellingwerf..
ln niet alleen dat de verkeersmiddelen zeer werden verl)eler(l , in menig ander opzicht was vooruitgang iiuik Ieir. (1 80) 1870).
De Iiuizeii iii liet algoiceen werden mooi naar den
eisol van clieti kl id iiu:iirlil. Wat de herbergen aanging, verdwenen er viii do ;iiitioke gelagkamers me
houten raampjes Vuil ch d;weii, het koperen aansteekkomfoor op do tafel ehiz.; er veime/on ruimer localiteiten.
Men kwam in de dageii, Lot ei moer plaatselijke vereenigingen wer(lehI upgiielit.
Ook begon de wijze vati feestvieren al eenige
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'Verandering te ondergaan. De muziek, viool èn 'een°
. g. Turksehe trom, (een open trom met bellen), in
de herbergen op marktdagen begon al in sommige
dorpen plaats te maken voor iets beter strijkmuziek.
Van de aloude dansen geraakten op den achtergrond.
De gewone schots is in eere gebleven en met het
walsen 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 dezen tijd zijn eenige familiön
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
ot verschijnen van tal van dag- en weekbladen, jaarboe<en en geschriften in Nederland, waar nu het nieuws
van den dag in wordt vermeld, kan het voornaamste
van dien tijd als moer bekend worden beschouwd.
Ind:e laatste jaren zijn eenige personen uit de ge.meente naar Ned. Oost Indië vertrokken. Hij, die daarvan tot op dozen tijd, 1908, het hoogste ambt bekleedt,
is de Commandant der Zeemacht, Chef van het dep.
der Marine, de vice Admiraal A. P. Tadema.

Allerlei in het Ooststellintjwerfsche dialect,
van 01(1011 noavertehL

Venlo gebnilwii bin verleuren goan.
Zoo hai i i Ued, dat in sommige buurtsehoppies mar
iene klokke, in stoeltieskiokke, was. Om in die kontrein 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 bûust.
Hoitkoopluden hebben hier al lange west, al gong
de wiese van vekoopen veule al wat zelsern. Er kon
niet venlo your 't holt betaeld wodden, omdat er
host gien utweg your te vienen was.
Als er in nije hoitkoopman op het dorp bijkwam,
dan wodde hij in do harbarge kroond. Dit gebeurde
mit in bossien holt, onder in rieklik slokkien.
Mit hot bonn was 't nog in 't begin van de yourige jouw droevig gesteld. Er wassen schoeien: hiel
ienvoldigo g beugios. Do nmisl;er kroeg in joargeld van
iiikole guhinu, init in vrije wollige en Wil; doarbij
in klein schuebogeld van ieder kiund. 0k hadde hij
wat vedionst van papier im t dore schoelebohoeften,
die de kiender doe zels Lii oosten en 'bij de meis'
ter te kriegen weereii. ii Hioelmeisteren was in
die daegen dan ok iii ijl.iiion. De iene was er
dorprechter, in ander khnini;eker, in darde wat
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bij. Lezen, schrieven en zingen was de heufdvuu van hetgene dat er leerd wodde. As 't in 'e
li;eisb en de wintertied kold was, wodde'r in goed
vuur in de schole anlegd; veur de brannege mos
rnitenkander zorgd wodden; zoo nou en dan mossen
de kiender in turf of zoode mit noar sehoele 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. Döarvan in inkelt veurbield.
Op het dorpien 0. kwam geregeld f&i krante. Meister was doar de besteller van. Dit wusten de
veurnaemsten in 't dorp. Op cle 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
hourders wassen doodstille. Mit optrokken winkbrouwen en soms in veuroverbugende holding heurden ze
noar het nijs. De kaslein vediende niet veule an disse
bij ienkomsten. Mar 't was nou ienkeer zoo de gewoonte
en die wodde niet gou ve breuken. Na het lezen gong
ieder noar htis om 't wief: en 't andere htisvolk 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. Au alle di&1'en is het te marken, dat do 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-
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husen Ut de 17e en 18e ieuw wassen solsem groot
Twee glaskezienen, soms mit kleurd glas, waeren in
'e gevel. Tussehen de glaezen in, de haerdsteo, woar
het vuur los op 'e pleate of in 'n vuurpot brande;
bij de veurnaemsten was het in 'n vuurhekkien. In
wiendscharixi ston in 'e hoek.
In 'e schosstien hong in boaliezer of drijtreeft.
Woar liet wat mooier was, was de haerd mit ester'
ties bezet. De schosstieninantel was ommeraek hooge.
Veur an de sehosstienmantel was in holtien, doar
wodde de tttlampe. 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 'o kamer was half of hiel mit liem
vloersbienen. De bedsteden
501115 ol. it,i PL1t mei ii
WLSS&1 ILooge, mEt lii 1,rnp1iofl er veur. De schrik van
Imeïgo waeter en oversbrouiiingen zat er nog in; vandoar ok mit, de hooge bodsteden en 'et vroeger in
gebruuk nemen van het hooge land, voor do bouw,
Olderwetse kasten en schilderijgies, bodden en lepelreken proiikten an 'e wand; in iene van de hoeken
van do kaeiiiir ston venlo in hoekspiene.
Bij do d k ;1e of vi ti rmiaemste boeren zag 'i ok in
poostor mit in Lonpi'm ii encistôk, in keuperen beslagspot, in koflLi ml(, in of meer kraenen, old posoii k rukies veur bier, tinnen
selein, tinuw L
koemegies von biwiewioji mit roezienen en meer
sok spul.
In de boerehuzen van do inuvoldigste sôorte was
gien achtormure in de kaeniem'. As se bij de haerd
zatten, konnen ze de biostim i1our de stalhekken zien.
t, t t

iJS
Do kaden mit de woage ston in in hoek van de kaemer. As 't bij de haast lçold wodde, wodden de knollen van 't land haelcl en achter in de kaemer ofsneden.
't Kwam wel is veur, dat ze dat stok van de groote
kaemer veur dusdeele bruukten. Wodde er in biesien
slacht, dan gebeurde dat doar ok; doarveur hadden
ze zwoare iezeren hoaken an iene der. grouwe balken.
1-Jet veurhuus was meestal van stie, de schure van
holt; de doake was reit of stroo, inkelen. hadden
cloarveur heide, soms Ok an de boven-, veur- en achterziede van 't huus. Pannen wodden host niet bruukt.
De kleeroasie was stark. De manluden drugen in
korte broek, mit. keup eren of zuiveren gaspen; zwarte-,
blouwe-, grieze- of bloemde hoasen, lege schoenen
mit groote gaspen, ok wel schoenen mit strikkies of
yeters. 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
was van eigen anred spul. Van hot eigen verbouwde
vlas en hennip spunnen de vrouwludon goaren your
webbedoek, toppen en touw. Het webbedoek en linnen wodde bruukt veur laekens en himden. Van de
wolle spuanen ze goaren tot zeifred, vioschacht, voolaeken en paeredekken .Dit goed wodde deur de dorpswever en de blouw- of zwartvarwer kloar maekt en
wat vult wodden mos, zooais zeifred en dekens, wodde noar de vulmeule brocht. De sniedr, kleermaekor,
kwam dan laeter an hus om er ion en ander van Le
maeken. Hij vediende dan in klein daghuurtien toe
de kost. Het zelfred was wonder stark en,' wodde
doaroni in buit dreugen.
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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 ieuw begunnen ze
in ons land mit boekweite te vet'oliwen. Do veenboekweite begunnen ze mit in 1712. In de eerste helte
van de 18e ieuw kwammen de eerappels. Er veleupen
eerst nogal veule joaren, veir dat elk en iene doar in
flinke lappe mit bepootte. In 't eerst van de veurige
ieuw was 't vebouwen hier nog host niks, 't Was meer
your de oarigheid as er in hoekien poot wodde.
De boereplaetsen wodden vroeger in fôn perceel vekocht, mit het recht van noasten. De noastliggër haddo het vourrecht your de hoogst beuden som de
plaetse te nemen, noasten. De wiese van bekend
inaeken van in vekoopinge, gebeurde mit butengewo
no grooto plakoaten. Zo'n plakoat wodde Zundags
deur de vourzinger in of bij de karko oflezon, laeter
anplakt op bepoalde bodden, mar ok in de harbarge
ophongen.
Ut iqn 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.

