
Art. nr. 10306 



t 
Appelsche - Appelschee - Appelsché - Appelscha - Appelsgea - Appelskea 

zie ook: Zooch - Hoog - App-
-maden; -veld; molen. 

Aekinge 	zie ook: - Broek; -weg. 
het Achterland ; 1 maal op de A.naden,in de Lange maden; 1 maal in de Boerestreek 
Alkenhaar of Altenhaar 
de Aenboomsteegde 
de Arendsakkers (Vorenste - ,J'chterE•te - ) 
het Llkenht:-r bosje 

B. 

de Boerestreek zie ook: Hooch-nprelsohe 
het Boereveen 
de Boerereed 
de Boeremaad of Boe--,smaad 
de Boeregronden = de uo-terse es 
het Broek = het Aekinger broek 
lichtenbroek of Slegtenbroek 

de Bult 
de Leege Buit 
de uien  Bulten 
het Bultinger veld 
de Burgt ( no.6 in de Boerestreek) 
de Buisakker of Buistakker 
de Bosweer 
de Broodakkers 
de Broodhoek 
het Breedstuk 
het Breedakk'tje 
het nosakkertje 
de "Rroggezak 
de Brink 
de Iviandebrink 
het Biggenkampje 

D.  
de nierkampen 	de Groote -, de Kleine - 
de uieekt)ak.icers 
de twee nrosakkers 
de JJrossekamp 
Drift - de Schapedrift 

E.  

de bs; 	de Oosterse -, de Westerse - 
cie iCLsakkers 
het zdcbcnifl Mckelboje 



F.  

G.  

de Gieren; de Kleine G. 
de Gruppel 
de Grote Naad 
de 0-roote Kusschen 
de groote liooifennen 
cie Groote weidekamp 
de G-oren;t.00rn; de westelijke Garen 

E. 

Hoogeveen 
de lioogeveenster maden 
xiooch_Appelsche;nocg-Appelsche 
de Ulde Huissteden 
de Reebles akker 
de Hevel akker (bij:Naarding) 
de Reereweg 
de Hooifennen 
de Huiskamp 
hdt ±aulshof 
de Eo7  eband 
Hillegenbrg; liildenberg 
de nopnegoren 

J.  

het Jodenkerkhof 

K. 

de oude Kerkhoven 
de Kalverakker 
de Keutelkamp 
het xiel 
de Kerkeweg 
de Kerkelanden 
het Kerkepad 

;de ifoppegoeren 



het Kerkeveen 
de hyfakkers 
de Kyfmaad 
de Rootkanip; ootkampen 
de içoemaad 
het Koeland 
de Koevenne 
de Kroeme akker 
het Kruis 
de Kruisakkers 
de Kleine akker 
de Korremaad 
de Kikkertspolle 
de Kievitspolle 

L. 
de Laanakkers 
het Lange Water 
het Leege Land 
de Lange Cest 
het Leege Kampje 
het Luitenkampje 
de Lumsgaten 

M.  

de I!andebrink 
Ce Marssehen 
de Marschsteeghden 

N.  

de Nije akker 
de ifije maad 
de Nije sloot 
de Noorderkampen 

0. 

de Lange Oest 
Oosterloo 
de Oostorhof 
de Oosterse es 
het 



het Co -tz.e±scrLe 
het Go  bzoa akEbjF: 

(5o OoxrErJefl 

}isi:t Gs1CTIPjE) 

de Cd JhJfl 

hot old Hof 

P. 

ie PcC1O/k. ES 
PadidcvE 

	

de 	1 

do Poppekaflif 
de likomprolle 
cYic:vit01l0 
hot poepokE.nIp 

It. 

de tLog'ebfl?d 

	

d 	ri1nk.0-S 

(0 
do :jensloot 
de C.rooLo us.ohEn 
Ae Tior oeuen 

S. 

d. o Tc:hulfakd0 

het S lichi ntroek; •l-[* nbrO!i 
de 'iroi 

-in"ribos  
tot TtICaIiTpO lakL-oJ1ti 0 
do Ttec[hd0fl 
Ca 7ohor.:0k1 

T. 

het Up $\jj :}jo Hof 

de FrI3.fl5»( 

ht Tu.khof: rinkhof S 



V. 
de Vaalven 
de .iJoove Va*lven 
de Grocte Vaalven 
de Veldakkers - de Oude Veldakkers 
de Veentjesakker 
de Veime 
de Vennestukken 

de Willemstad 
Wiltinge 
de wiltinge mad; de W. fenne;de W. weg;het W. veen 
de Wauakker 
de Groote Weidekamp 
de Weeme; de W. ferme; de W. maad 
Weer - Bosweer;het oude Weer 
de wandelmaad 

z. 

de Zandakkers; de Smalle Z. 
de Zijlakkers 
het Zand 
de Zoolsteden 



A.  

Ape1doorn,1'r.L.J.van: Ontbindende en tamenbindende Krachten in het Friese Rechtsleven 
der Middeleeuwen. 

Archief van Bikninge (zie:Joosting) 
Archief .uom-kapittel Nr.2544 (zie: Brom) 

B.  

Bacicnund,iNorbert,O.Praem.: Monasticon ±'raemonstratense1traubing,1952/57) 
Beekman,dr.A.A.: De Gewesten van Noord- en Zuid-Nederland (dl.IV van ueschiedkundige 

Atlas van 1'1ederland) 
Bergh,L.Ph.U.van den : fiandboek der Middelnederlandse ueographie (later bewerkt door: 

Beekman en Noeran) 
Berkelbach van der bprenkel,u.w.: icegister van Oorkonden van de Bisschoppen van Utrecht 

van 1301-1340. (Historisch uenootschap) 
Blok,prof.dr.P.J.: ieschiedenis van het Nederlandse Volk. 

id. 	en A.W.J3ijvanck: De Romeinse en Frankische Tijd (dl.is en III van 
Geschiedkundige Atlas van Nederland) 

Boelens,Krine: De Taal-situatie in de Stellingwerven.(Driem.B1.8,1956,81-90) 
Brom,dr.Gisbert: Archief van de Geschiedenis van het Aartsbisdom Titrecht;Jg.23 en 24 

(uit:Archief Domkapittel Nr.2544) 
Brugmans,prof.dr.H.: Geschiedenis van Nederland. 
Buitenrust Hettema,F.: Friese Plaatsnamen.(Nom.Geogr.Neerl.LV,1899) 

0. 
Cleveringa,Nr.R.P.: De Ommelander Gastregters.(Gron.Volksalmanak 1939) 
Oolmjon,G.: Register van Oorkonden. 
Codex Parisiensis (Uitg.door P.Gerbenzon,1954) 

Isp 

Diakonie-boeken N.H.kerk van Appelscha. (Pastorie N.H.kerk,Appelscha) 
Doop-registers N.H.kerk van Oosterwolde,Fochtelo en Appelscha. (Rijksarchief,Leeuwarden) 
Driemaandelijkse Bladen 
Driessen,Mr.R.K.: Monumenta Groningana. 

E.  

Ebbinge Wubben,C,H,: Mededelingen over Staphorst en Rouveen.(Driem.B1.5,1906,3-4) 
Elseviers Encyclopedie van Friesland 
Engelani van der Veen,G.J.A.: Het Vierde Zeeland der Friezen. (Verslagen en Mededelingen 

tot Beoefening van Overjsels Regt en Geschiedenis;1923) 

F.  

Formsma,dr.1I.J.: Nogmaals de Kolonisatie te Kuinre.(Saxo-Frisia,Nr.5,1941) 

G. 

Genealogysk Wurkforbân,Jierboekje fan it Art.v.N.J.van Lennep;Friese Priesters in de 
XVIde Eeuw. 1955) 

Geschiedkundige Atlas van Nederland 
Gosses,dr.I.H.: De Organisatie van Bestuur en Rechtspraak in de Landschap Drenthe.1941 
Gerbenzon,P.: Codex Parisiensis.1954 



H. 

Haan Hettema,de: Friese Volksalmanak 1850 
Haga,mr.A.: Een Merkwaardige Leenbrief.(Verslagen en Mededelingen van de Vereniging tot 

Beefening van Overjsels Regt en Geschiedenis.19311 
Halbertsma,H.: De Verdwenen Kerk van Nijeberkoop.(Nwe Ooststellingwerver,31-12-1 48) 

Hartgerink-Voormans,dr.M.: De Stichting van Kuinre.(Saxo-Prisia 4,1941) 
K.Heeroma: Taalatlas van Oost-Nederland en Aangrenzende Gebieden. 1957 

id. 	: Het West-Overjsels Taallandschap.A'dam 1955.Çoverdr.uit Akademiedagen viii) 
K.Heeroma/J.Naarding: De Ontfriesing van Groningen. Zuidlaren 1961 

Id. 	 Oost-Nederlands. 'S-Hertogenbosch 1964 
Hogeman,J.: De Kerk te Ruinen.(Nieuwe Drentse Volksalmanak 1889) 
Hugo,Charles Henri: Sacri et Canonici Ordinis Praemonstratensis Annales.(Nancy,1734-1736 ) 

J. 

Jong,W.de: Appelsche. (Fryske Plalcnaminen,No.X) 
Jonge van Ellemeet,de,Jhr.B.M.: Het Cartularium der St.Clemenskerk te Steenwijk. 

iArchief van het Aartsbisdom Utrecht ,dl. 45) 
Joosting,J.J.: Het Archief van Dikninge. 

L. 

Lennep,M.J.van: Naamlijst van Priese Priesters in de WIde Eeuw.(in:Jierboekje fan it 
Genealogysk Wurkforbân,1955; overn.uit: Brom) 

Leo,Sibrandus: Vitae Abbati etc.(zie;Wumkes) 
Linthorst Homan,Mr.J.: Geschiedenis van Drenthe. 1947) 

N. 
Magnin,J.S.: Overzicht van de Besturen van Drenthe v156r 1814. 

. 

id. 	: De Voormalige Kloosters in Drenthe. 
Meesters,Yr.J.J.: De Steenwijker Meenthe. 
Miedema,H.T.J.: De Oost-Nederlandse Naamkunde.(In: Mededelingen van de Vereniging voor 

a 	 t Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Wa;mkunde e Amsterdam 39;1963, 
blz .46-54) 

Noerman,h.J.: Plaatsnamen (Toponymie),Randboek der Geographie van Nederland,dl.II(Zwolle) 
id. 	Nederlandse Plaatsnamen. Bnse1,1956 

Monte Verloren,J.Ph.de: Rechterlijke Organisatie van Humsterland en de Name. 1948 
MUhler?r.ti.: ne'esten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht 

N. 
Naarding,dr.J.: Stellingwerfse ToponiemenJP:yske Plaknammen No.X) 

id. 	De Boo. tDaxo-flisia nr.5. 1940) 
id. 	Terreinverkenningen inzake de dialectgeographie van Drenthe. Assen 197) 

Nagge,w.: Historie van uverijssel. 
Nomina Geographica neerlandica,L-V ( V: Drente) 

id. 	: Oorkonden van het ticht Utrecht v66r 1301. 

0. 



0. 

Oorkondenboek van Groningen en Drenthe 
Oosten,B.: Een Veenpolderbevolking. (Scci.ogcphie van de Grote Veenpolder in /eststel1.ing- 

werf, 1947) 

Oosterwijk,dr.T. H.: De Vrije Natie der Gtellingwerven. 

	

Id. 	 Geschiedenis der Ooststellingwerfse Dorpen. 
Oudheden en Gestichten van vrieslendt. 

P. 
Poortman,J.: Drenthe 
PopninR,J .H. : Schetsen uit ties1and.1892 

	

id. 	: Geschiedcundige antekening'en over de htellingwenen en Omstreken 

	

Id. 	: Stel1ingerf en Omstreten.(Oostste11ïngerver 23-11-'28 tot 8-3-1 29) 

	

id. 	: Ooststellingwerf; "erzameling Oudheidkundige Aantekeningen. 

egesten van Uharters en Beschelden in het Archief van Kampen. 
Romein,dr,.j.: De Lage Landen bij de Zee. 
Rouwkenia,Hzn,S. Iets over de Vroegere Geschiedenis van de Stellingwerven.(Friese Volks- 

almanak, 1846) 

S. 

Sassen,A.: Het Drente van uinen. 
Saxo-Frisia. 
Schönfeld,N.: Veldnamen in Nederland, A'dam 1949 

	

id. 	Nederlandse eaternsonen. A'dam 1955 
Schwartzanbergh, 	Groot Fiacaat- en Charterhoek van Friesland. 
Sipma, dr,P,: Appels-gea of Appel-skea? (Fryske flaicnammen,hr.III) 
Slicher van Bath,dr...H.: Drenthe's Vrijheid. (Bijdragen voor de Geschiedenis der,  Neder- 

lenden, dl. i) 

T. 

Tegenwoordige fltaet van vrieslandt. 

V.  
2, 	2 

Vos van Steenwijk,.J ,Baron de: C-eschiedicandige Verhandelingen over Vollenhove en 
dçszelfs Omstreken; 1831 

Vries,dr.J.de: 'Joordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandse ilaatsnarnen. 
Vries,W.de: DrenLse Pla tenamen, As.3en 1945 

	

Id. 	: Groningen P1a.tsnamen. Groninen 1946. 

W.  
\iielen,clr,ti.G.van der: Friesland door de Eeuwen Uen, 
Worp van Thabor: Kroniek 
wukes,dr.0 ,A.: Abtenlevens ver Kloosters ven tidlum en Vtaringeard.(Dis» .Gron.1929) 



Hebel 

W.de Jong vermeldt in zijn artikel over Appelsche (Pryske Plaknammen,Nr.X 
o.a. de naam van een perceel bouwland aan de Boerereed als 
Hebles akke± en vraagt zich af,wat dit kan betekenen. 
wij geloven thans in staat te zijn dit raadsel op te lossen. 
Nadat wij reeds eerder de naam HeleU hadden ontmoet in oorkonden uit de jaren 
1421 en 1422 (Archief van Dikninge;Kegesten Nrs.232 en 236),waar dit volgens de 
Naamlijst in het Register de naam van een vrouw is,vonden wij onlangs in de Doopregis-
ters van Oosterwolde,Pochtelo en Appelscha (Rijksarchief,Leeuwarden) de volgende aan-
tekening: 
"Op 25 augustus 1726 des voormiddags gedoopt te Oosterwolde twe(e)lingen,waervan de 
eene zijn naem was Hendrik en de andere genoemt is geworden Jan.J)es vaders naem is 
geweest Hendrik Jacobs (,) Huijsman op de pastorieplaats te Appelsohe,doch al overle-
den op den 6 januari 1726,nadat hij in den houwelycken staet bevestigt was op den 
2 december 1725,en moeders naem Lumke Hebels,wonende tegenwoordig te Appelsché.Deze 
kinderen zijn ten doop gehouden door Albert Jacobs,zijnde de broeder van den overle-
dene Hendrik Jacobs,en door Ulaessien Hebels,de huijsvrouw van Albert Jacobs voor-
noemt - zijnde de suster van Lumke Hebels,de moeder van deze sinderen." 

Eet is duidelijk,dat deze Lumke en Claessien dochters waren van een zekere Hebel, 
waardoor tegelijk de naam Hebles akker verklaard is als de akker van Hebel.Of dit nu 
dezelfde is als de in het doopregister vermelde,of niet,is onbelangrijk voor de ver-
klaring van de naam van de akker. 
Zou in verband hiermee de bewering in het bovengenoemde naamregister - dat Hebele 
de naam van een vrouw is,niet moeten worden herzien? 



Placaet 

11e staten van Frieslandt 

Alsoo wy,van jaar tot jaar,alle mogelyke vlyt ende neestich+it  hebben 
aengewendet,one,ten stuyr van den swaeren oirloge,soo te water als te 
lande,uyt te soecken alle bequaemste ende minst-quetsende m4ddelen,door 
welcke den last van den oirloge gedragen,ende de goede Inge etenen by 
leven,goet en vryheit haarder conscientien bewaart en handt-ihavet moch-
ten blyven: 
Ist nochtans,aen de anden syde alsoo,dat de droevige ervaréntheyt leert, 
dat de zelve ingewilligde middelen,by velen fraudeert,onder1ropen,en 
voor t'landt,door de sluyckerien,onvruchtbaar worden gemaeclçt,in t'welcke 
de goetwillige,vroome,ende het welvaren vant landt behartignde,beswaert, 
en die quaetwillige en omstoters van slants middelen,van t'even vrybly-ven, 
lide mede bevindende door verscheidene aenwysingen en ±temontrantien,dat 
specialycken in t'middel van t'gexnael,seer grote en menichvt4dige ende 
grove frauden en dieveryen begaen worden,door quaet,en oockieynich aen-
geven der granen den Impost subject synde: Waartoe groote aSleydinge 
gegeven wort,door die veelvoudige molens op verscheiden platsen,sonder 
conzent,en vereyschende noot gestelt: 
Alwaeromme oock voor desen,specialyck mede,in de lysten van en verleden 
jare,in den ni-en articule gestatueert en conditioneert is, at de molens 
alle halff jaren zouden moeten opbrengen drie hondert guldenp,by poene, 
aat anaers die voorsz. molens een geheel jaar daer neer soudn moeten 
stille staen: Ten weleken eynde de molen5jsers ofte spillen,dpor den 
Officier ter plaetsen,sullen worden uyt de molens gehaelt: 
welcken onaengesien,soo wy bevinden dat evenwel de frauden 4et 'eweert, 
aan dat de sluyckeryen dagelycks aenwassen ende groeyen;en dt,soo t'schynt 
eenige haar werck maken,omme t'landt en d'ingewilligde middelen te vernie-
tigen,en onze goede meininge tot die gemene zake te eluderen en vruchtloos 
te maken,en in sulcx,de wech te banen tot nieuwe en swaarder middelen; 
oo ist;dat Wy,omme te beter die frauden ende slockeryen voor te oomen, 

geresolveert en gestatueert hebben,resolveren en statueren,bj desen,dat 
alle molens tTverleaen  hairf jaar geen drie hondert guldens hebbende opge-
bracht,een jaar volgens vorige lysten van den jare l637,sulln stille ztaen 
zonder enige granen te mogen malen,nae den eersten May deseztegenwoordigen 
jaars 168,by poene van arbitrale correctie: iade dat oock gen officiers, 
in landen ofte steden,sullen vermogen enige molens tot malenoonzent te 
geven,anders als deweicke drie hondert guldens t'verleden fiaff jaar hebben 
opgebracht. wde teneinde van de nootwendicheyt der molens,ten  aensien 
van de gelegentheyt der plaetsen,ae distantie van de quartieen mochte 
geblycken, zullen binnen een maent herwaerts,ae uomm±ssarizs4 haar infor-
meren op de gelegentheyt ende nootwendicheyt vande molens: byvende in 
middeler tyde stille staen,alle welcke geen drie hondert galens als vorens 
hebben opgebracht,en dat de molens,soo niet hoochnodich bevonden worden, 
geen drie hondert guldens hebbende opgebracht tot rmnt rede ],1cke costen 

 vant landt zullen wonen affgebroken; vat mede geen backers,tolenaers 
zullen mogen wesen,en geen molenaers,backers ofte moltmakers: Dat voorts 
by de molens ,soo zullen blyven staen,omme alle frauden voor ie comen,by 
kennisse van de wwwmirr*nnee Cominissarien en Pachters,1rkers huysen 
zullen worden gestelt,en daar in gestelt goede en vroome per onen by de 
Pachters,die alle Oedullen en granen,ten Octroyeerden molen *aende,als 
oock de Molens,sullen mogen bezichtigen en visiteren tot haa  believen: 
Sonder dat nochtans de pachter,t'zy het eene ofte andere po' ot mochte 
opgehouden worden,de Pachter eenige praetenzen sall hebben t moveren, 
neffens de wanleveringe van de l'achtpexmingen: 
Ordonnerende alle Urietluyden en Officieren,in landen en sted n,omme deze 
op behoorlycke plaetsen te doen publiceeren,in voege men gewo n is alle 



landts wetten en resolutien te publiceren, 
Actum opt Landtschaps huys binnen Leuwarden,ter vergadering der Heren 
Staten van Vrieslant,den 27-en Aprilis 1638 was geparagrapieert 
A.van Burum uit Onderstond Ter relatie vande Staten vant Landt ende was 
getekent DT.L.Scheltinga. 



Statenresolutie d.d. 16-6-1658 

flsoo verscheyclene dispilten waren voorgevallen neffens het io poinct 
van Nolens,en die Commissarien tot dier fine te ordonneren olgens de 
lysten en t'placaet,ende die leden onderlinge heer Ed.diena ngaende niet 
hadden conen vergelycken.. ist dat de saeeke compromitteert is 

een 
 den 

Haat van State hier present. En syn dienvolgens by uytsprakvan Hooch-
ged.Raat in dato den 15 deses tot Commissarien genomineert,den Ed.Heer 
Douwe van Aylvae d'olde,en D2r Johan van den Sande,Dr Joach van Andréé, 
Br Johan Nijs,en Dr  Gaius Nauta,alle vier Raden in den Ilove rovinciael 
oo ist dat de Staten vent lant deselve uytsprake (als li.E. .) hebben 

laten gevallen,en syn dien volgens welgemelte Heren geautho is eert en 
gecornraitteert,en worden geauthoriseQrt en committeert by desen,omme haar 
Ed. te informeren op de Molens weleke drie hondert ff hebb opgebracht 

ofte niet,ende te horen en verstaen de dachten der gener we cke verstaen 
haar de spuien uijt de molens t'onrechte te syn affgehaelt. 
Informatie te nemen door aenschryvinge aen de Officiers in nden en 
Steden met de respectieve volmachten wat molens sy verstaen 	haar Ed. 
respectieve quartieren onnodich te syn. Omme t'selve advies gesien en 
examineert wesende ordre te stellen tot het affbreken der onnodige 
Molens tot oosten vent lant. 
.nde oock haar te informeren op de nootwendicheyt van de Molns,we1cke 
ten aensien van de gelegentheyt der plaetsen sullen mogen blren  steen, 
schoon de selve geen drie hondert Carl.guldens hadden opgebrcht.00 
nochtans dat in sulcken cas kyckers huysen als by andere Molens sullen 
worden gestelt. 
Aldus geresoveert by de Staten van Vrieslant opt Landschap  den 16 
Juny 1638. 

Voor OOSTERGOE 
	

Voor WESTERGOE 

Tjaliing van Eysinga 
	 1icco van Grove 

Jacob J.Rosema ..... 	 Michiel Jacobs 

Voor de Zevenwolden 	 Voor de Steden 

Sijds van Osinga 
	 Hieronymus ... Wil 

1638 	 J van 0........ 
J.?............. 



Ged.Staten resolutie 
d.d .22-11-1636 

Donderdach 
Den 22 Nouveinb: 1638 

Puts 
Loopsis 
Buttinga 
Heerma 
Andla 
I6rcklema 
Beyma 
Velsen 
Starkmans 

Voor noch 

De Gedep. de :statenvan Vrieslt 
gelet hebbende op dUjesolutie van den 16 Juny 
lestleden genomen by d'Heeren Sta en vant Landt, 
en d'authorisatie aldaer gedaen,ode personaan 
daerinne gemelt,beroerende het diferent op de 
Nolens in Frieslandt ten naest vo rgaende halve 
jare,te weten van Alderheyligen 1 37 tot rlay 
1638,ten dienste vant landt geen rie hondert 
Car.guld. opgebracht hebbende, 
Gelet mede eerst op de langduyrig ende swaere 
cranckheden ende eyndtlyck op den dootlycken 
affganck xxx der Heeren Johan van der Sande,in 
leven Raed ordinaris in onsen liov Provinciael, 
ende van de Ed.No. Heere Douwe va Aylva d'olde, 
midtsgaders die nootlycken absente van den Heer€ 
André in S'Gravenhage,siende dae beneff ene den 
dienst vant landt ende die noot de Ingesetenen 
in verscheyden quartieren,nootwend'ch te verey-
schen dat den voorsz. saeoke finalvck  geslecht 
ende affgedaen,ofte ten minste yet provisionelyc 
daerinne gedisponecrt werde: Resoijeren by desen 
dat by de resterende aecominitteerd Heeren Nijs 
ende Nauta,baeden ordinaire in deoorsz. lieve 
ten voorsz.Resolutie van den 16 J 	lestleden 
by d'Heeren Staten vant Landt ter me voorsz. 
mede ecommitteert d'voorgemelte s he ten spoe-
dichsten voorgenomen ende affgedae sal worden 
met overroepinge van den Hr Albert van Aysma 
Ontfanger der Cloosteropkompsten,d en wy 

de mede committeeren by desen: Author serende deselv' 
Heeren omme d'Collectboecken van h t voorsz. half, 
jare overal daer t'noot is in hun anden te doen 
brengen,ende daer dies d'gelegenth yt sal comen 
te vereyschen oculaire inspectie v de situatie 
der Molens en distantie der plaets 11 te nemen, 
omme in conformiteyt voorgemelter esolutie d'on-
nodige Molens in redelyckheyt tot osten vant 
landt affgeschaft,d'nodige met kyc ere huysen ghe• 
laten,en de saecke by d'voorschrev n Gecommitteer-
den finalyck affgedaen ofte ten mi ste by provisi 
daerinne gedisponeert te werden na r behooren. 

Dtkleerex kid Djerck van Heerma ende 
van Velsen werden keauthoriseert en 
oosten van t'lant d'pretensen van I 

als gewesene contrarolluE 
cleijn ..... volgens sijne commissie 
ende all aff te maken. 

Df Adriaen 
tt minste 

van het 
ijgentlijck 



;iapport van 
2-4-1639 

EDELE MOGENDE heren 

}tmn heren, 

In gevolge vant Placcât gearresteert by UW.W.Ed.Mo: den 27 Apri 
ende allomme gepubliceert,00ck van de resolutie daarop by UW.i, 
wyse genomen den 16 Junij daeraen mitsgaeders vant genr naerdei 
voloht by resolutie der heren .iedeputeerden vanden 22 1'ouvembri 
hebben wy ondergeschreven Gecommitteerden,als daertoe respecti 
conformite vandenselven rlaocate by voorschreven xtesolutie exp 
authoriseert ons respectievelyck niet sonder groote mojjte in h 
saysoan allomme in dese Provincie in Landen ende Steden getram 
soo door inspectie oculaire van de distantie der plaetsen,visil 
Colleetboecken ende andere aequivalente behoe,. 	als door ex 
geloofsweerdige getuigen op d'gelegentheden van molens ende mol  
vollen geinformeertt nnde in sulcx doende bevonden niet allene  
de molens beneden den somma van drie hondert carl.gl. van Allej 
tot den eersten t'lay 1638 ten behoeve vant Lant opgebracht te hE 
daerenboven doorgaens ten platten lande,contrarie hett gepublic 
de ?jollenaers als mede Backers te syn welex 800 UWEMo: by den 
en resolutie daer op gevolcht,verstaen hebben te streoken tott 
aiensten vant Lant,als waerdoor enorme sluijckeryen,allesints we 
dett 	Soo ist datt wy ondergeschreven Gecommitteerden confort 
opgelechtt ende d'authorisatie pp onse persoonen gedaen,versta 
ten dtenste vant Lant noottwendelyck c.ec ... eren aatt de naebesc 
als ten voorgemelten halff jaere ten behoeve vant Lant gene dri 
carl.gl. opgebracht hebbende tott redelycke oosten vandien nae 
tanxatie affgebroken en niet weder opgemaecktt sullen worden 

Als naementlyck in Oostergoe 

ierste].yck in Leuwarderadeel 
ve riolen tott witgaerdt onder wirdum 

(volgt de gehele lijst ... 	tot: 

In west stel].ingwerf 

üe Nolens tot Blesdyck in de blesse ende tott Beull 

In Oost Stellingwerff 

en der twee riollens tott Oosterwolde en de Mollen 

lis 1638 
No: staets-
daerop ge-
s laestleden 
velijck in 
essim ge-
tt winter-
orteert en 
tic der 
matje van 
naers ten 
de naegenoem-
eyligen 1637 
ben,i'aar oock 
erde Placct, 
elven placcâte 
roote oh-
den genoe-
de last ons 
en by desen 

reven Molens, 
honden 

Appelsche. 

in werden door d'situatie en d 
plaetsen ten gerieve der inges 
hoewel geen drie hondert f ten 
halven jaere opgebracht hebben 
isolens,die niettemin Lot den 1 
den sy-n stille te staen,in con 
voorsz .Placfl. 

Als namentlyck d'Nolen tot 14es in Westdongerdeel 

Etc.etc. Volgen nog een anta1 molens. 

antie van 
nen geleden, 
orschreven ka 
naevolgende k 
y 1639 gehol-
mite vant 

Ende werden alle Molens ten voorgenoemden halff jaere boven d'die hondert 
7 opgebracht hebbende p ........ soo in lnden als Steden 	gelaeten 
in haer geheel soonochtans,dat de selve gelyck mede de voorgae$e by to-
lerantie gehouden tot Yroo ±p'.y.nx verhoedinge van fraude metirckers 
huysen sullen worden versien,ende alle molenaers niemant uytges9ndert van 
backen ende moutmaecken hen onthouden: Aldus gedaen ende gedec4deert by 
ons ondergeschrevene Committeerden ende aen de vergaderinge van haere Ed.Mog. 



op den Lantschapshuyse overgelevert den 22 Marty 1639.0 	.e onse 
handen onderstaent getekentt Jo: Andréé J Nijs G Nauta 	Sysma 
met hunne Ed-gewoonte .................... 

Nae voorgaende collatie met den principa] 
onderge .....pubi Notarien gedaen Is des 
met d'selven principale in alles te acco: 
icennisse van de 	 27 Âpri 
op het landtschapshuys gedaan. 

Olaas Stelligw.... 	 13.Stijp ....... 
iNot.publ. 

1639 

? bij ons 
bevonden 

leren. In 
is 1639 
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Historie Oud-Appelscha 
uitvoerig belicht door 

Gerke Mulder 
uit Naarden 

APPELSCHA. Dinsdagavond 16 mei hield de 
oud-Appelschasier Gerke P. Mulder uit Naarden, 
uitgenodigd door de Culturele Raad Ooststelling-
werf, een lezing in ,,lIeI Klaverblad" te Appelscha. 
De beer Mulder, die zijn leven lang zijn 
jeugdideaal, de bestudering van de SteUingwerfse 
geschiedenis en dialekt, nooit heeft vergeten, heeft 
na zijn pensionering veel hierover gepubliceerd. De 
spreker heeft zich vooral verdiept in de geschiede-
nis van het oude boerendorpje Appelsche dat door 
de latere Appelsclia aan de Vaart (na 1827) 
overvleugeld en opgeslokt is.• 

Appelsche is een Stellingwerfse naam met een 
sche-klank. De betekenis kan zijn: streek waar 
appelbomen groeien- Hij stelde zijn visie tegenover 
die van dr. Sipma, die de naam verfrieste tot 
Appelskéa. ,,Skea" zou dan overeenkomen met het 
Engelse ,,shaw" (bos). de betekenis was dan 
appelbos, wellicht een den of sparappelbos. Bij het 
ontstaan van Appelscha in de Middeleeuwen was 
er- echter-nog geen sprake-van kultuurbos -met- 
dennen en sparren. 	-... 	- 

De heer Mulder ging verder in op de 
grensbepaling van het grondgebied ,,der gemeente 
van Grietenije Ooststelling,werf van 16 oktober 
1827". Hij citeerde hier het boek van dr. T. H. 
Oosterwijk, ,,Notities uit de geschiedenis van de 
Ooststellingwerfse dorpen", bladzijde 20 en vroeg 
zich o.a. af waarde genoemde Roggeberg (niet het 
huidige rekreatieterrein), Boekereed en Toren 
Maat hebben gelegen. De Toren Maat situeerde 
Mulder op Dievers grondgebied in tegenstelling tot 
W. de Jong. in Fryske Plaknammen X, die de 

Torenmaat in de Appelschaster Maden projekteer- 
de. 	- 	 - 

Opvallend is de naam van de Maatschappij van 
Weldadigheid, die grote stukken grond rond 
Appelsche in bezit kreeg. Blijkens een akte van 
scheiding van 22 juli 1830 bezat zij er 644 ha, 
waaruit men zou kunnen konkduderen dat de 
Maatschappij hier ook een kolonie heeft willen 
stichten. - 	- 	 - 

De spreker vertelde na de pauze over de naam 
Wiltinge. Deze naam komt nu nog voor in de 
namen Wiltingerweg, Wiltingermaad, \Viltinger-
Veen en Wiltingefenne. De vroegere \Viltingéweg 
was wat nu Oosterse Es heet. Van de Wiltinger-
maad is de oorspronkelijke plaats niet precies 
duidelijk. Deze was waarschijnlijk gelegen in het 
Boereveen, hoewel daar geen weg naar toe leidde. 
Wiltinge is -afgeleid van de persoonsnaam Wilt, 
mogelijk de Wilt Hendricks, wiens weduwe in 1640 
nog op state Tei-wisscha woonde. In ieder geval is 
de uitleg van De Jong, die beweerde dat de 
Wiltingefenne zou zijn aangelegd (9 door een uit 
Appelsche afkomstige abt van het klooster Ruinen, 
fantasie. - 	 - - - 

- Mulder meent nu in tegenstelling tot zijn 
vroegere uitspraken ook een familierelatie te 
kunnen leggen tussen Hendrick Wiltinge (genoemd - 
in de stemèohiereii van 1640)- en de familie 
Terwisscha Uit de Recesboeken blijkt dat 
Hendrick Wiltinge, die stelling was, geen populair 	- 
persoon is geweest. Om dit te kunnen bewijzen 
citeerde de spreker uitvoerig uit een tweetal 
processtukken tot vermaak van de ruim dertig 
aanwezigen.  

Het publiek maakte druk gebruik van de 
gelegenheid de heer Mulder vragen te stellen. Tot 
slot bedankte de heer G. Hoven, waarnemend 
secretaris van dec. R.O.,de heer Mulder voorzijn 
komst en sprak de hoop uit dat we- hem nog 
menigmaal mogen beluisteren. , - 

Ï5 

,rucden- Anne van Dijk 

1 definitief besliste. De 
r. wekelijks onopval-

een vrijwel onmogelijke 
ig fortuin achter Betten 
1uten later was het 4-1, 
o de roodwitte defensie 
fgestraft. 

(latende De Griffioen, 
n der beste mensen was, 
,forse aanslag van Wim 

van Bert Duker in het 
oor de goed leidende 
elscha gehonoreerd met 
ip liet Duiker, dievande 
meter vrijheid kreeg, 

lij De Griffioen waren 
Brinksrna al vervangen 
Itieks Thiescheffer. Bij 
tellihg nog in het veld 

ton Brandsma in het 
bezorgde ook Ooster-

neter raak te schieten. 
t Veenstra, die daarmee 
(5-2). De 6-2 eindstand 
roeI van Dijk, die door 

zijn wenken werd 
et Oosterwolde feest 
e avond grepen ook de 
witten de Ooststelling-

I
k daarin was de finale 
waarvan met 3-0 werd 
ij de senioren mag in 
md worden. Vooral in 
ü wat toeschouwers die 

(Adv. I. MA  

niet horen, dat is 	van zijn moeder hebben. En als ik er dan -nog aan paren, gewoon omdat er geen huis beschikbaar 
ing. Meneer stelt 	toevoeg, dat ma Kiewiet me helemal niet mag en was. Dan ontstaan er spanningen, want onwille- 



S Gerkesklooster. 

In de buurt van Augustinusga,horende onder het bisdom van Munster,lag het Cister-
cienser monnikenklooster,Jerusalem of Gerkisklooster,een kwartier n.o. van Augus-
tinusga,nu in Achtkarspelen. 

Anno 1240: Gericus vir dives et potens in lvislum (d.i. Twysel),et parochia beati Augus-
tini .........claustrum cepit edificare in Wegerathorpe mor= prediorum. 

Vita .hithelgeri, ed .Wybrants) 
1254: in Gronynghe in generali synodo,presentibus de Jeruzalem,de Sylawert abba- 

tibus. 	tDriessen,rqon.Gron.27) 
1320: abbas de Iherusalem ......inter conventum de Iherusalem et coheredes nove 

terre in Langwald. 	çschwartz.I,161) 
1326: Claustra moniaflujn ......De Iherusalem. (Rek.Utr.I,77) 
1383: Abbas et conventus in iherusalem.... Alteko }Ierywesma.... in Waldmana-Keppel- 

sa ......(Co1mjon,iegister i0.363,orig.arch.ifries1and no.119 
Oork.boek van Gron.en .urenthe,N0.715) 

1393: abt ende oldermans ende mene conventsluden van uherkescloester. 
(Driessen,Mon. 111,469) 

1399: ter Lime tfle gesellen,die in Gerekins cloester gevangen waren ende bi 
avonture ontgaen waren,gegeven .....Verwijs,Uor1.A1br.247) 

1408: nos cives in .urum .... dedimus propter nostram inopiam conuenti in iherusa-
lem nostram ecciesiam. iSchwartz.i,367) 

1426: de Uonuents lude to uerrikes cloester ......sollen ghene sprake hebben up 
den îughenwarth,butten die hertsteeden daer se hebben toe Westerdiken. 

(Schwartz.I,469) 
1436: conventus in iherusalem .....abbat Methardua in Gherkes-closter. 

(Schwartz.I,515) 
1441: her Hart abt van u'herkescloester... (Schwartz.1,521) 
1453: heer Xbbet tho Gerkescloester,dictum .Lherusalem. 	çschwartz.I,521) 
1454 ......mytten Abbat van Gherkesclaester. 	(Schwartz.I,548) 
1457: ic Buo Meynsma gamech in Augustinusga .....hebbe aennomen .....boerghe to 

wesen .....den conventes meyers tho Gherkescloester.. .(Schwartz.I,592) 
1459: wy breder lierthetus abt to Gherkescloester,mit onsen gemenen broders in 

onsen clostere. 	(Schwartz.I,597) 
1470: sigillum abbatis in iherusalem. 	(Schwartz.I,645) 

Kadaster 1505: Gerckescloester abdie ordinis Cisterciensis in 'Colmerlandt". 
(lees: Achtkarapelenr) 	(schwartz.13,19) 

1529: Gherkescloester monachis ordinis uisterciensis. 
ÇMattheus ,Anal .111,481) 

(Over dit klooster lees: Mr.Andreae:Het Klooster Jerusalem,of 
Het uerkesklooster;1890) 

Achtkarsp'elen veronderstelt een gemeente,uit 8 kerspels bestaande.en van deze 
is xwysel,dat echter omstreeks 1240 nog tot het kerspel Augustinusga behoorde: 

Gerious .... vir dives et potens in Twislum,parrochia Beati Augustini,... 
.claustrum cepit edificare in wigarathorpe suorum predicatorum. 

LVita Ethelgeri,Wybrants, 212) 

actum est ut familia in duo divisa,altera quidem in claustro Wigera-
thorpe jam constiucto remaneret,reliqua vero in grangia,que habetur in 
parrochia eati Augustini,normam imitantibus in ordine Premonstratensi,... 
..illis regtlam .ts.Benedicti sectantibus,istis normam B.Augustini,ut die- 
tum est,sequentibus 	 (ald. blz.220) 
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der greizsbemii/iz van liet crronjaeb 
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In den pro achttiennonderd en4(rr e /, 4 den  
a'reen .erscitl 	der maand 	 hebbeu wij, Landmeter der eerste  klasse vo 1 

• telver gr'.nccen nnoL voor komen , / 	/__ - cd de Londneter - fli-iisaisate,r daster, benoemd door den  
dwrvsn indic proces-verbaal koe- 	 ) .' 	-. 7 / 	... 	 - 
a9kcn eer ievoegeljkea- chat5e 	, b13 resolutie van den 	;n-t-./noa 	/d/, ten einde overeen roeding m.ken , nar opgave vals 
Jact pont mve -schil d isch van bepalingen , vervat in de Wetten, debeten reglementen ent belt ij 	lckre Gemeen te de nhocrva tien  • - 	- van de Schoeien of andere 1uso& Kadaster, de opneming te verngten van de omtreklijneu der Gemeen den d 	fleatoren poel sleselren en 	,- 	 - 
%iJnt tl5ene aaioeoerkieoen. 	tot de kadastrering voor den dienst van achtuenhonderd . 

wezen, ons begeven naar de Geurte-van 
gevonden hebben  

7 	eiO//rq; 

1 	rnjc aer 	- 	cr 

fl5 mede  
«6 	dooi- hun hcnoende Aanwijzers, ge 

de Heereti 	 Ée/. 	 22 	 j(at, ,  
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en 	en j zijn voorts deJn v omsehrj4 

van hei Noorden naar liet Oosten, en vervolgens naar het Zuidça en 
gcduriglijk aan onze regterhand houdende het grondgebied van 

	

-----t 	 en aan onze linkerhand achtervolgers die ten 
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ART. 1. 
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— 	 7 / 
"I In den jare achttienhonderd en 	'/tn 	 den 	'-'/. 	 dag 

der maand 	, ''r//,- 	hebben wij, Landmeter' der eerste klasse van liet Ka- 
daster, benoemd door den  

dairsarnindit  
tdij'en terçenoreljkrrplcaese 	, hij resolutie van den 	A;,,n',/ :/,-,;,iJY , ten einde overeenkomstig de 

bepalingen, vervat in de 	vetten, 	decreten, reglemcnten enz., betrekkelijk het 
SLLunaLen 	andere iooF- Kadaster, de opneming te verrigten van de orntreklijnen 	der 	Gemeenten, welke. t 

diii (ir litarjec nvandrzeiynnen 	 - 	 - 
iine t 	ne.erio.crkinann. 	tot de kadastrcnng voor den dienst van acl]wcnhonderd ..-,.., .;, /zij 	aange- 

wezen, ons begeven naar de Gemeente van 	 f;/Z/, 	,/ahvaar wij 
gevonden hebben 4leHeer,en  
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zeiver wederz9dsch, bijzijn, 	de: grçnss,cheiding op te nemen van het grondgebied 
van  

Op he 	rrein g4corcen 'hçbben wij onze bewerking begonnen van liet punt in 
den onitr~& der opgewelde G'neeFttc, hetwelk meest ten Noorden liggende ,,teyçrs 

tct scheiding ("ent,.tussetende"beideGemeeetnfr/lr7 

en 	 /r.......t 	en wij zijn voorts de)ijn Mi omschrijving gevoid .1 ,rf/ , 

van het Noorden naar liet Oosten, en vervolgens naar het Zuid9i 	Westen,,,  ,Pn/ 
gtdurighjk aan onze rcgterha-xl hond xxii. het grondgebied San / 	9/ / 

en aan oute linkerhand aehtervolgens die van 
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Pl? OCES-J'ERBzIjIL 
der verdeeling van liet grondgebied der 

Gemeente 	 in sectien, 

In den jare achttienhonderd 	 den 	 dag 
der maand 	 hebben wij Landmeter van de eerste klasse van liet 
Kadaster, belast met de perceelsgewijze opmeting der Gemeente 

waarvan het proces-verbaal der grensbepaling is opgemaakt 
den 	 en gesloten den 
door den Landmeter 	 als door den 

speciaal benoemd tot de opneming 
der grensscheidingen, ons begeven op liet Raadhuis der gezegde Gemeente; - wij 
hebben aldaar gelezen in tegenwoordigheid van den 

het bovengemelde proces-verbaal der grensbepaling, en onderzocht de staten van 
de tegenwoordige verdeeling der Gemeente, welke ons zijn voorgelegd, mitsgaders 
de bovengemelde 	 verzocht, ons te verzellen op 
het terrein ,oni gezamenlijk de beste middelen te beramen, en op eenè géschikte wijze 
de verdeeling van liet grondgebied der Gemeente in sectien tot stand te brengen. 

De 	 aan ons verzoek voldaan hebbende, 
hebben wij dadelijk het grondgebied der Gemeente doorloopen, en met alle 
naauwkeungheid in oogenschijn genomen; en, na op de plaatsen zelven de noodige 
inlichtingen voor onzen arbeid te hebben ingewonnen, hebben Wij ons na onze 
terugkomst, op het Raadhuis bezig gehouden met eene bepaalde verdeeling van he 
grondgebied in sectien, welke wij, met overeg vin den 
hebben geregeld als volgt : 	 - 

De eerste sectie, welke wij genaamd hebben 
zal worden aangewezen door de letter A.  

De tweede, genaamd de 
door de letter 8, 	 - 

De derde d 	 geheten, door de 
letter C. 	 - 

De vierde, ge'egd d 
çlpo.r 4e letter 1). 	 - 

En ten einde deze verdeeling onveranderd te behouden, ter voorkoming van 
verwarring in de werkzaamheden, aan welke dezelve ten grondslagmoe: verstrekken, 
verklaren wij: - 

Dat de sectie A dat gedeelte van het grondgebied der Gemeente bevat, 't welk 
grenst als volgt te Weten; 

Ten noorden aan 
Ten oosten aan 
Ten zuid en aan 
Ten westen aan 
Pt ch sectie B dat gedeelte bevat, 't welk grenst 
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AAJVWIJZEATD_7t4TILEdFJ van de lengte der 4/non, de grootte der hoeken en vazt de rigtingen 
welke den waren omtrek der G?nzeente Vqn 'L/t/ç,e„„ e« üitmake,z; dienende 
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