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BTSTTAECH(Fr . ) , 24 juni 1976  

Geachte Heer iu1dex, 

op verzoek van de directie van de Fryske Akademy heb ik 
Uw handschrift "Appelsche" gelezen.Het zal U bekend zijn,dat het door de heren 
E--tjes en Zbeling aan ons doorgegeven is met het verzoek om het zo mogelijk te 
publiceren. 
Eerlijk gezegd: ik ben er v66r,doch niet he1en.a1 enthousiast en dr ook niet 
helemaal zeker van,clat het zal lukken.Om dit duidelijk  te maken wil ik U enkele 
dingen voorleggen. 
In de eerste plaats hebt U,toen ik U garen geleden voorstelde om iets in It 
Beaken te publiceren,dit zér ver verworpen.In de tweede plaats maakt de om-
vang van het handschrift - met 70 80 pagina's tekst wat groot voor een 
artikel en wat klein voor een boekje - juist een dubceln'Emer van It Beaken 
tot de beste oplossng.Ei wel omdat (ten derde) het moeilijk  zal zijn de zaak 
als boekje te plaatsen,terwijl hij in It Beaken onder duizenden ogen komt.O-ezien 
ook (ten vierde) het tegenwoordig moeite kost om er (gezien de eiden van 
drukkers en uitgevers) bij het bestuur van de Akademy Hoilandstalige uitgaven 
door te drukken - 	als Uw geschrift in 't Stellingwerfs was geschreven zou 
het gemakkelijker  los uitgegeven kunnen worden. 
In de vijfde plaats ben ik,bij alle waardering (ook voor het bijzonder keurig 
tikwerk),niet in alle opzichten weg van Uw werkstuk.Ook hierover een paar op-
merkingen. 
De ondertitel komt me wat pretentieus vocr;die zou beter kunnen luiden: Uit 
de geschiedenis van..... of zonder mee: Een oude Stellinwerfse boerenge-
meenschap. U gebruikt nogal eens kapitalen in de tekst,hetgeen in gedrukte 
vorm uiterst storend werkt-ik zou voor het oovallen een andere manier willen 
adviseren. U hebt sterk de neiging om andere schrvers op hun nuirer te zet-
ten.Het mag soms zo zijn,dat een ander ongelijk heeft,maar dat hoeft geen reden 
te zijn om zo in het openbaar vervelend tegen zo iemand te doen.Ik wil graag 
laten passeren,dat U krampachtig vasthoudt aan een niet-aanwijsbare school ( 
aanzienlijk hardnekkiger dan bv Oosterwijk t.a.v0 aijnu  klooster) en dat U 
vreemde dingen veronderstelt inzake het bekende vrijkopen van slaven om maar 
enkele dingen te noemen - maar ik wil even graag Uw toestemming om de onge-
1oru.ikelijke scherpte tegenover anderen te retoucheren.2-ri tenslotte neemt de 
Tiesinga-genealogie teveel ruimte in verhouding tot haar waarde in het ge 
heel;die zou achterwege moeten blijven,temeer omdar er ttnix  an" is - waarom 
buy0 de rode clownspruik van de Harken.'ster dominee verzwegen? 
M.a.wQ als U accoord gaat met publikatie bij de Fryske Akadeny en mij toestaat 
de genoemde zaken omzichtig bij te werken,ben ik bereid ni best te doen 
om een en ander bij de Fryske Akadenr te laten versciien. 
Van de heer Eeling hoorde ik,dat Uw gezondheid te wensen laat0lk wil 
gra besluiten met een wens en goede in dezen. 

Met de meeste hoogachting, 

w.g. J0J.Spahr van der Hoek 



A. Tiesinga 

SANDI-IORST 49' 

Tel. 020-421095 

Amsterdam - Buitenveldert, 16 mei 1977 

Beste Gerke en Mevrouw, 

Ik heb al zo'n drie maanden de copién die ik je beloofde 

in huis. Om ze naar het postkantoor te brengen moet ik een 

tijdje Vrij nemen van mijn werk en daar is tot nogtoe niet 

,_,-in gekomen. Ik kreeg van jou de indruk dat je ze niet dode-

lijk nodig had. Maar zo long als ik gewacht heb is buiten 

alle proporties. Ik bied je er mijn welgeme?nde veront-

schuldiging voor aan. 

Zodra ik bericht heb uit Amerika bel ik je op. 

Hoe maak je het voor het ogenblik? 

Met mij gaat het goed. 

Doe je je vrouw de hartelijke groeten van mij. 

Ik bel je over een paar dagen of de copien zijn a:ngekomen. 

Ontvang de hartelijke groeten van je toegenegen vriend 
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Mijnheer, 

Uw ingezonden artikel over het boek van dr. Oosterwijk is 
door de redaktie vastgehouden totdat ik van vakantie terug 
zou zijn, omdat men het nauwelijks interessant voor een breed 
publiek vond. Ik ben het met dat laatste eens. Ervan uitgaande 
dat Uw artikel om reakties vraagt, moet ik vaststellen dat 
onze ruimte niet geschikt is voor een mogelijk uitgebreide 
discussie tussen geschiedkundigen. Bovendien wens ik de sfeer 
van wedijver die ik in het artikel proef, niet aan te wakkeren. 

Erop vertrouwende dat het U niet in de eerste plaats om de 
publiciteit gaat maar om de genoegdoening aan de historie, 
heeft één van mijn mensen Uw artikel doorgespeeld aan de heer 
Oosterwijk. Ik heb er begrip voor, dat U die gang van zaken niet 
elegant vindt en bied daarvoor ons excuus aan. Zoals U ziet, 
heb ik het artikel na Uw telefoontje meteent teruggevraagd. 

Bijlagen: 3. 

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLADEN VOOR Z.O.-FRIESLAND EN AANGRENZENDE DELEN VAN DRENTHE 
Kantoren te Oosterwolde (Fr.) en Noordwolde (Fr.) 



23 april 1977 

De Redactie van de 
Nieuwe Ootste11ingzerver 
Rijweg, Ooterwo1de. 

Ceahte redactie, 

Iierbij ingesloten oe ik toekomen enkele kritische kant-
tekeningen bij  het onlangs verschonen werk van dr0T.H.Oosterw'ijk 'iotities 
uit de Geschiedonis van de Ooctstellingwerfce Dorpen,net het verzoek of U 
deze inhet eerstvo1'ende nummer van Uw blad wilt oneen 

Indien dit zou kun:en,dan zou ik g.arne een exmp1ar n 
dat nurnner cntvngen 

. 	 U bij  voorbaat hartelijk dankend voor Uw medewerking,veb1jf 

met vriendelijke  groet 

Hoogachtend,  

Bijlage: Noiie bij iotitie 
(3 velletjes) 



i77 

Ceachte hoor. Van Nieu eahoveri 

Iaar ik me,--,n te nogen aameren,bert IT volledig 	de 
hoogte van de zaak op 23 april vezond ik aan het adres van cie redactie van de iieuc 
CosteiIingwerver te Ootorïoide een brief met darin een ingezonden stuk,Ik ver- 
zocht dit in Uw eTtva1ende 	te willen ornemen. 

Tot voiie wee i3 daar echter geen gevolg geeven 
zodat ik e.rgistren 6 juni helD geprobeerd U telefonisch te bere±ken.Het bleek, 
dat U niet :in 0e a,;,uwrezigg was en de heer Laraberts de ide mij mee,dat mn ingezonden 
stuk ter behandeling war, gegeven a.-.n de heer de Vries,die echter met vacantie wai. 
Hij do heer L.- wist echter wel,dt ui $tukje an Dr.oterwijk was gegeven om corn- 
mentaIT0Lij blocfde mij echter,zodra U in O zou a:nkornen 	verzoek over te brengen 
of U mij wilde opbellen4Dat is niet ebeurd,zorlat ik gisteravond heb geprob ra U 
thuis te bexeiken.Van Uw echtgenot-e- 1ce g ik te horen,dat TJ niet thuis was,rnaar dat 
Z iJ  U zou vragen mij op te bellen zodra thuis was,of andess vindaagOp dit cenblik 
mag ik aairnenendat ook dat niet zal docrgaan,zodat mij n-Li niets anders over blijft 
d:n de conclusie: rni ingezonden o ta1 kan iiiot worden opgen or, en. et is rn&j ook duideiji 
waarorn niet,en ik kan da r niets tegen inbreneneDat doe ik da--,i ook niet 0e deze 
plaats 0iier kan ik alleen IT dringend verzoeken mij het niet geplaate stuk pei om-
gancle te retouxnwen,Voor mijn 1itiek Ip het werk van D.O. vind ik wei een beter 
g cehikte plaats 

ïooachtend 

po* :Tocht 15 - je 1nt ten1otte no it weten - ininideld hebben besloten tbch tot 
publikatie ovdr te ga?n,dan kan Ik da alleen djrl toestemming,  voor geven als 
U da rbij geen cornenta r van r.O plaatstJ'eze kan,zoa1 ieder anderdarvoor 
in het volgende n'inr:er eleenheid worcln egevenJe door de heer De Vries ie-
vole h:izdelwize i voor ri jr de hoogste mate krenkend,en ik verzoek U dan ook 
kern dit an :n vor$tand te brengen 
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P. H. VAN TERWISGA 	 Vlieland, 24-6-"78., 	1 
INTERNIST 

0562-4iO _MX au 

Beste Ger en B-9,-  

. 	. - 	Vnharbe bedankt voor juI1ieuitv-oerie br±efrnet al die 

nieuwe gegeveris —Vooral de relatie- tussen de Terwisga's•en de--Wiltinge 

is interessant! Al weereen neef-ennc'rit-huwé1ijk?- Zouden we-daa-

aan de achteruitgang vanhet geslacht,-te danken hebien?? 

Nu zal jij wel weer opkijken: ikist., dat--je--een lezing over Appel-

scha ging houden! Ik had heb in de krant gelezen maar kon er tob mijn 

spijt niet heen; jammer! 

Je vroeg eens naar f oto s van heb kerkje in Oldeoorn0 Ik heb er 

intussen een aantal gemaakt en zend die, rn1de bijbehorende negatieven 

sschien heb je er wat aan; ik hoop tenminste, dat dit nin of meer 

met je bedoelingen overeen komt. En anders doe ik het eens over 

wanneer je me nadere aanwijzingen kunt geven9 

VJij maken hetg goed, maar waren erg druk met het Tromp's Huys9 Aller 

lei zaken moesten schoongemaakt en/of gerestaureerd en daarmede 

zijn we zowat een half jaar druk en zoet geweest. Nu is nog niet 



alles af, maar vorige maand is het museum wel her-opend, zodat we maar 

eens met vacantiezi4n gegaan: ruim twee CD 
onze ogen uitgekeken naar al de schoonheid., pracht en schatten, die 

daar zijn te zien. • Pas sinds een paar dagen zijn we terigen krijgev 

nu de klinkinderen te logerenQDe kans bestaat, daik.deze--weéknog 

::eVefl aar :yate vyJ :-9ei 	- 	 Jnk9mt rnar dat is lang niet 

ZO erQ : M?sa 	 anders 	bliksem-reizen nblikeern-be- 
- . 	 Oekj$,QalSjUI11e 0Qk ahternerkt... . 	 - 	 . 	 . . . 

Nogmaals-van harte-bedankt—~n bot ziens! 

hartelijke groeten:- . 	 - 	 • • 

9 

-- 

- 



23 januari 1979 

De Directié van 
De Provinciale Waterstaat V:fl 

iri31and te Leeuwarden. 

Betr. Opster3iLndse Compagnonsva..rt 
1:: Appelscha. 

In zijn"Inventaris V2fl het Archief v;n de Opsterlandse Veencompagnon" ver-
telt drs. J,Visser 9 dat men niet het graven van de Opter1nde Coinpagnonsvaart 
in 1817 .Appelscha bereikte en dat in datzelfde jaar hot 7de of Stokersverlaat 
werd gebouwd.De juistheid van dit la tste geheel in het midden latend -immers, 
tussen het bereiken van de dorpsgrens van Appelsche en het gereedkomen van die 
--luis zal toch wel enige tijd zijn verstreken? - heb ik een geh ei andere vraag, 
die hier toch ook wel mee In verband sta:it.De kwestie is deze: 
Toen de Vaart werd doorgeraven naar Appelscha-Boven,werd even v66r het 7cie 
Verlaat de oude verbindingsweg van Appelsche naar de Vogtel (Pochteloo) door-
gesnedenEet ligt voor de hand,dat er toen een brug,misschien een tijdelijke 
noodbru.g,erd ge1ed om de verbinding te hcrste11en.it de bostuderiag van 
de oudste kadasterkaarten (minuutpians) is mij gebleken,dat er inderdaad in 
±. 1830 een brug 1agop de gns van de percelen :-'ad.i:o.60 en 51 (gernjakkinga, 
sectie D),dat is tussen Vaart N.Z. o14 (mijn geboortehuis)  en No.16 (het 
vroagere huis vab Vonde1ing),ogeveer ter p1aatse,war nu de srooms1ot in 
de Vaart uitrnondt.Op de k dasterkaart staat hierbij geschreven:`Appelscha Brug"  
Volgens de koopakte van het huis o.14,die zich onder rnijii vers nagelaten 
papieren 1;evindt inoet die brug da:x echter in 1840 DOk noggeiegen hebben,want 
de te verkopen eigen.Iommen -een keuterj,stande en gelegen bij de Drug van 
Appe1schat -liggen en lagen niet bij de bxiig,die wij nu kexrnen,aan de andere 
kant van de siuis.Hijn vraag aan U is nu deze: :t U mij zeggen in welk jaar 
die brag,wa: rnar de Bngge1aan is genoemd,werd gebouwd?Ik hoop dat dit moge-
lijk is,00k al is het mogeljk,dat een en ander ligt v5rdat de Vaart van de 
Heren Compagnons overging na:r de rovincie 
Ii als onde.c1eel van deze vraag ook dit: hoe zag die eerste sluis in 1317 ge-
bouwd er uit?Bestaan dar misschien tekeninen van,en zou ik daarvan clan mis-
schien en fotokoie en/of beschrijving van kunnen krijgen? Een en ander uiter-
rLard tegen vergoeding van de onkosten,die ik,na opgave Uwerzijds garne nar 
Uw op te geven rekening val overmaken. 

Hopend dat U mij zult laumen hclpen bij dit gedeelte van mijn onderzoek naar 
de geschiedenis van mijn geboortedorp,verblijf ikU bij  vooba.t hartelijk 
dankend, 

ret de meeste hoc;gachting, 

. Ik moge U verwijen na.r It Boaken,No.3/4 van 1977,dat geheel is gevuld 
met mijn  bijdrage tot de Geschiedenis van Appelsche). 

) 14t/7 
 

- 



20 februari 1979 

Zeer eahte heer }iendciks, 

Zou ik U nog een keer Lastig mogen vallen met een verzoek om in-
lichtingen omtrent een Appe1cer veenbazen.farniiie?iiet betreft cie familie toker,warvan ik 
weliswaar een vërkort overzicht heb,rnaar waran ik voor con goed berip van de situatie toch 
een zo volledig mogelijke jeschiedenis nodig heb. 
oa1s bij veijwel alle veenbazenfarnilies beTint ook die van stoker in choterLnd,en wei n 
Kort=waag (K.Z.),on deze vngt aan met Gerrti Jans Stoker,geb0 1788 en oven. te Appelscha 
11-.5-.1832.Hij was getrouwd met Anna Hanses van der Wa1,eb,Y.Z. 1783 90verl. App. 22-12-1071. 
Volgens mijn gegevens had dit echtpaar 3 zoons;van dochters i: mij niets bekend;Die 3 ZOOflS 

waron: 1,Hans,eb.K.Z. 20-5-1917; 0vor16Appe1 cha 1-12-1895.Klopt dat? Vragen: Iet wie,waar 
en wanneer was deze 	 is zij overleden? &i: e1ke kinderen 
werden uit dit huwelijk  geboren? Ik ken alleen een zoon,die ook iIns heettexaaar ver-
is mij niets over deze zoon bekend: ebocrted.atuin,huwe1k,ovor1jden,kinderen 9enze 
Lok deze zoon hans ws getrouwd,mot wie en wanneer?Uit dat huwe1jk ken ik 3 zoons 
HansHen(irik en Gerritzonder enige datum vn geboorte,huwe1k of overlijden 

2,De tweede zoon vn Gerrit Jans en Anna Hanses was Jan órrits Stker,geb.K.Z.4-2-1820 
over1.pp. 5_ll_l897..i*.  was getrouwd met Grietje Eornan,geb.Zevonhuizen 26-10-1815 
en ove'1.to App. 16-8-1879. (Wanneer getrouwd?) 
elko ]çLnde en uit dit huwelijk? 1j zijn alleen bekend twee dochters: Anna Jans 

geb,App 25 2 1848.Gecr.22-5-1868  in. Jacob Yreerk van den Bosch, Fn Geesje Jans 
Stoker,geb.14-11-.1854 App-Cveri. 10-10-1942.Getr.? ? 

3, *De derde zoon was Jeen Gerrits Stoker. Van deze is rij verder niets bekend.Wennoer 
en ww.r geboren'? Getrouwd wanneermeb wie? Van kindeen van hem zijn niij alleen 
de namen bekend vn Gerrit Jeens toker en van PieterJeene_Stoke.'.Van de eerste 
weet ik,dat hij een zon heeft :ehad,die hendrik h ette.Dat was vroeger onze 
bakker,die woonde bij de sluis,in dat huisje dat plaats heeft moeten maken voor 
de nieuwe weg naar Fochteloo.Van de tweede we :t ik lleen,dat hij gerouwd was 
met Grietje Annes Zwart,een zuster van mijn vaders moeder Ii1tje îïimcs Zwart. 
Gaarne de ontbrei:ende gegevens en d.e namen v.n eventuele andere kinderen,kiein-
kinderen,huwe1jken, overlijciens, enz, ,enz. 

Ik hoop,d.at Uonc1az2.,zs de tijdelijke verp1atsiwsioei1kheden mij toch over niet al 
te 1ne td kunt antwoorden, en wens U verder bij Uw arbeid in deze barre winter voel 
sterkte toe., opelijk  wordt het nu spced±g voc-1-jaar 
Bij voorba::t denkend, als steeds 

lioog:cht end , 



H .WIELICK 

Oosterseveidweg 18 

Noordo1de (Fr.) 

o6i.-i5i5 

28 fEbruari 1979 

Geachte Heer, 

Om maar meteen met de deur in huis te 'vallen: 

Ik kreeg uw naam en adres en enige artikelen van uw band 

van drs.H. Bloemhof, verbonden aan het Ned.Saks. Instituut van 

de Universiteit van Groningen (een goede kennis van mij)) oidat hij 

mij had verteld dat u had-gepubliceerd - dit konden wij echter niet 

achterhalen - dat er over de Steilingwerven in Berlijn en/of 

Brusseldocunrentatie-materiaal aanwezig zou zijn.  

Cmdat ik bezig ben zoveel mogelijk materiaal over dit gebied te 

verzamelen - van mijn band kwam vorig jaar het boek "Onder de 

Griffioen" , geschiedenis en strijd v.d.Ste1ingwerven uit - zou 

ik Uwillen vragen: kunt u mij helpen aan naam en adres van de 

instelling, waar U meent dat iets over de Stellingwerven aanwezig 

moet zijn. 

U zou mij en de Schrieversronte hiermede een enorm plezier doen. 

Met dank voor de door U te nemen moeite 

met de meeste hoogachtin: 	Ij 



3 maart  1979 

De heer r{.W1e1ick 
Ooste2soveldweg 13 
Noorchoîde 

Gecite heer, 
liet 	 op 11w vra in w brief van 28 £e1r. jL is zowel bevetgend 
als ontkermend . Ik heb 	nergens gepuh1icord dat er docunientatie-mate- 
ria . 1 over de 71.ollinjv.renren in Berlijn en of Brusei anwezic zou 
het i re1 waar,clat e:L zich in de Koninklijke Bibliotheek van Be1itte Brus-
sel en in de taatsbib1iotiek ddr D.D.R. in Ber1ti een kopie aan'tzezig is vn 
een handschrift van Boek IV van de Kroniek van Fri sland van Worp van Thabor, 
en in dat Boek 1V kort de lijst voor met de namen van alle 3te111nierfse 
kersDelcn,die in 1408 elk een bepaalde som geld moeten betalen als onderdeel 
v::.fl een algehele regeling vn con conflict tussen de toenm1ige bisschop van 
Utrecht en de te1linerven e0s.;boie hndechiiften zi l6de eeuwse kopie-
en van het hndschfft vi orp Al v6ôr 17O  was ik bezig met een studie over 
do 	 dorpsnamen,on k-iari da rblj 2121 kont'k met do toen no Drs. 
R,atcesma (tico1oc),die bezig was met een dissertatie over het Klooster 
Thabor bij neek,en de daarbij ook bezig w,-:.s met de te1 ingïerfse dorpsnamen, 
zij het dan ook in andor verband.Zijn dissertatie is van 1970 en werd uitgege-
ven door De Tille eeuwarden.De titel in? et Klooster 'hbor bij  ne-ok en z 
1e1ten Geschriften) .Mijn artikel ,waarin ik op enkele punten tot een andere 
konklusie k'ram als teensma,is verschenen in Drierzi andelkse Bladen 1972/3 9  
i1z.117-133 en  1972/4  op blz. 187-204.i<eirnisneming  van deze publikaties is 
ten zeerste aan te bevelen voor ieder die zich begeeft op het gebied van de 
geschiedenis der te11ngworise do pen,l was het alleen maar,om er chter ta 
komen,dat die veel aangehaalde oorkonde van 1408 niet (moer) bestaat,evénmin 
als trouwens het oriine1e handschrift van \Jorp 'cn Thabor,zodat alles wat 
wij erovea weten afkomstig is uit 16de eeuwse of latere hdschriften.Het zal 
duidaljk :';ijn,dat wij dus vroegste voorkomen van dorpsbanen niet mogen baseren 
op een oorkonde uit 1408.Dat deed bv dr.0osteiijk wel,waardoor we het orimoge-
lijke Sárochtbole kregen voorgeschoteld als de oudste vorm van ochteloo,Welnu, 
er bestan ook een paar handschriften waarin deze plaats als Zuidio1d voorkomt 
en ppe1sche als Ypkollgao.1 îaarom die dan niet gebruikt? iiaar dat er ook een 
paar betere handschriften bestaan,met minder verbasterde nnien,waarin we d 
naam iyochtloe vinden,evnais Dunckerbrueck en Oesterwolde,dat had 66k be-
kend moeten zijne in het Frisse Charerbck door Schw rtzenbergh gegeven 
naain1jst is een slechte 18de eeuwse kopie van twee 16de eeuwse manuecriDten, 

NeOLt U mij  deze kleine uitwijding niet kralijk,ma.r ik moest het even kwijt, 
want ik ervaar het als een moeilijk  verteerbare za'•  kdat er in de kring ven 
z.cD bestudeoidors vrn de Stellingworfse historie zo weinig andaoht is en 
wordt besteed aan hetgeen ik pe soonlk de laat-.te tien jaar heb gedaen.JIet is 
dan ook niet alleen mijn zeer slechte gezondheidstoestand die m) verder inten-
cief werken verhinderd;dar zit ook en :tuk teleurstelling in.Ik ben nog; wel 
beziL,maaï wil nu graag een paar tips gren n.a.v. het in 'ijvi laatste verga-
dering besprokene als iemand werke1jk nog wat serieus onderzoek wil doen,dan 
ligt er nog een rijke bron te wachten op ontsluiting. In h t Ujkserchief in 
LeeuwacLden bevinden zic de 	Proc1amatieboeken,Ieeesboeken en Weesboeken 
van te1linwerf (periode Onev.155O-i65O),warin  nog zeer veel over onze 
tellingtiarven is te vinden,zoals ik heb eivaren in de laatste tijci,toen ik 

in deze bromen heb gezocht naar de geschiedenis van ilje in A-PpeL7 che 



en zo de bevetiig vond van mijn vermoeden: de Hendrik Wiltinge,die in 1640 als "rij1en' 
wordt ageduid , en eigenaar was van de 'ate Tor,1sche in Appelsche , b1kt inderdaad van af- 
kornc.t een Te1isa cwect te z,r1 zijn moeder was obbije Eyccs vin ewisgaen zuster 
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8 maart 1979 

De Redactie van 
De Nieuwe Oot:te11in:enrer 
Qosterwolde 
tj .a.,v 

de heer I.van leuwenoven 

..eer geachte heer Vn Nieuwe:hoven, 

loals U weet,gaat de geschiedenis van Appel-
scha mij neer aan het hart.Ik heb mij de 1Latste tijd bijzonde beziggehouden met 
de plaats waar ik geboren bene bij het Stokersverlaat en heb da.rover de nodie 
arntekeninen gemaakt,die ik graag zou willen publiceren in de vorm van enige 
korte stukjes,bij voorkeur in Uw blad.Mijn vraag,  aan U is dus,of U bereid zou zijn 
deze op te nernen01.111ocht dit inderdaad het geval zi,dan zou ik dat graag van U 
vernemen.en eerste stukje,warin ik de geschiedenis van het huis uTjîoeniboe 
belttt uit de doeken doe,hob ik gereed in k1adVerder ben ik bijna klaar met 
een stukje over he "Stokersverlaat" en de "Stokers" waarnaar deze sluis is 
genoemd.-Hierbij en bij volende k&men ook de vervenersfamilies Van den Bosch, 
Zwart en Reindo's ter sprake. 

In afwachting van Uw antwoord 

hoogachtend, 



De Heer G.F.iiu1der 
Fr. Frederik Hendriklaan 6 
aarden. 	 Bilthoven,21 april 1979 

Geachte Heer Lulder, 

Uw vriendelijk schrijven van 20 maart j.1. geeft mij de moed 
eens bij U aan te kloppen om informatie over enkele andere ±a-
milie.s,welke op een of ander tijdstip in St11ingwer± woonach-
tig zijn geweest.Viellicht kunt U mij vanuit Uw materiaal iets 
van deze families verte11enHet betreft voorouders van mij welke 
later (en ook wel tijdens hun leven) de familienarnen Endenburg, 
resp. Knol,resp. Sickenga dragen. 

Brandenburg 

Deze familie heb ik kunnen traceren tot 1698 wanneer Sytze Hessels 
I3randenburg,boer te Oldetrijne en Wolvega eigenaar is van de stem-
dragende plaatsen nrs. 23 en 24 te Jolvega en nr. 35 te Oldetrijne. 
1Jeliswaar v.eet ik nog niet exact hoe de tussenschakels liggen doch 
op dit moment neem ik aan: 
Stze Hessels Brandeburg 	ged. 1679 

4, 

	 boer te Oldetrijne en Volvega 

Hessel Sytzes Brandeburg 
Geertien Jans Sickinga 

Sytze Hessels Brandenburg 

huwde 
Wytske Ciazes .Vi1deboer 

Claas Sytzes Brandenburg 

Knol  

huwde 1.11.1739 Violvega 
ged. 4.4.1710 	\Volvega 

ged. 31.71740 Violvega 
gest .16.9.1792 Leeuwarden 
2l5.1769 Leeuwarden 

geb. 18.51778 Leeuwarden 
géstQ 29.3.1854 Ouvisternijega (Don.) 

Voor hetgemak en de duidelijkheid geef ik deze familie in een andere 
volgorde. 

Jan Jans Knol 

schoolmeester en boer 
t 
Jan Reynts 

boer 
huwt 
Jannisje Alles 

kinderen: 
Jeltje (Eltyn) 	geb 
Jan 	 geb. 
Jantje 	 geb 

Reynt Jans 
boer te Jakkinga 

geb. 30.4.1716 Oosterwolde 
gest. 30.4.1796 io1iega 

zn. van 

eeb . plm. 1685 iJakkinga 
gest. 21.2.1767 Elsloo 

geb. 26.3.1690 Elsloo 
gest. 7.9.1744 Elsloo 

1714 -'1sloo 
1716 Oosterviolde 
1718 Ooeterviolde (huwde Dirk Hendriks j-  1776) 

geb0 ? 



.2. 

Deze Alle Janries 	 huw de ? 
Jantje 
Kinderen: 

Jeltje geb. 1675 
ixt ,, 1684 

Jannes ,, 1686 
Rost ,, 1688 
Jannesje , 1690 
Jeltie , 1692 
Jantie 	1694 
Anie ,, 1695 
Ieynte ,, 	1698 

Sickenga 

Ik begin ook hier eer in de volgorde zoon-vader 

G-eer1ien Jans Sickenga 	ged. 4.4.1710 o1vega 

Jan Jacobs Sickenga 	 ged. ? 
gest. I? 

huwde 1795 o1vega 
Dieuwke Eeuwe (Yves) 

afkomstig van Cornjum 
K mderen: 
Eeu,e 	geb. 1706 7o1vega 
Johannes 	1708 
Geertje 	,, 1710 
Anne 	,, 1711 
Jacob 	, , 1717 
Hendrik 	, , 1719 

't 	
Jouwkje 	,, 1723 

HendricIien Jans Sikking 	geb. ? 
huwde ? 

Jan Jacobs 
t 
Jan Ilendriks Sikkinr.. 

Geese Jannes 
kinderen: 

Hendrik 
Hendri cki en 
Anna 
Ja.nnes  

gest. voor 1661 Oosterwolde 
huwde ? 
ges±. voor 1661 Oosterwolde 

huwde Jacob Jans 
huwde errit Jurjens 
huwde E1-1e Hendriksdr. 

no-t; zover deze fragmentarische inforrnatie;hoe1ijk kunt U er van-
uit Uw Stellingwerfse achtgronden iets aan toevoegen. 

Hoogachtend, 

Postbus 6 
	

'J.Postrna 
3ilthoven. 



5 In 1 1979 

C;oachte hoe  

UIereerst mijn excues d--.t ik U zo lang heb laten 
'3htcn op Ltwoord op Tw brief 	21 .pril il. Tot mn spijt kn ik U 
p't iestte]Jiwerfe n mE-n hlma:l ni :t help:i 	enkel Goststlling- 
werfse heb ik nog' wei 	t r-  
iït l7 E3 z.n in Elloo de vo1geiie eigenaren van hoeve No.. 
de erfgenamen van Eltier Ijes voo j- part 
de Erf*en?flefl van Jannijeiijtjes voor 	p.rt 
Hendrik Lujjtje& kinderen (4) ook sen;} Pa--t 
fartyTL Luijtjes ' 	 ; part 
iendrik •uijtjes ' Weduwc,  iq, e1genar van Ho. 36 
:îan een Remt of Roints heb ik geen spoor govorLien 

e hoev CosterwoLle 1o4l  wa: de sate Si1.kinge0(Di? naar beta' t nu nog) 
In6L i de eigenaar Jr1 :endriteiiing 
: 1698 Jan Hen ike Stelling 
)it kan da oroge1i: de J:n 'iendriks Sikking zijn die volens Uw opgave 
v56 1661 in Oo:terwo1de is overleden 
Dezelfde j,-.n Hendiike iickig i10 in '11 	in pelsc. e eigenaar vari. een 

boerderij 
Verdur heb ik nog in 1698 in Oosterolde een Jacob Jans en Alle Jacobs,dio 

rnen j: van No,51 bezitten,tervijl JacobJans ook de gebruiker is van No3 
ille Ja':.es die gebuiiiker is van -no -34 en iiend.rikjefl Jans die eigenaar was 
vn o . 37 en Andries Alles , die eigenaar is ven No 2 
Li 1728 is Dieke Jans weduwe 	Andrie Alles eigenaar van 3o.2 namens 
hun kinderen. Jelle Jans eigenar vszi 10.36 
Jan Jacobs eigena.r van No , Geert Jans van n0.26 en Jan Jans van n003,7 
De nai ikinL komt dn niet raer i e £lor.enrogisters voor. 

.Ce naam Knol kort niet in cie florec'nregiters voor. 
Kan het zijn dat de door U genoemde Jan Jens Knol zijn na ontleende a 
de buurschap De Knolle onder Fochteloo-Oosteriïold.e? 
liet spt me dat ik niet mér n holpen,ma het ontbreken van faiailionainen 
in teliinçwerf voor ll1 is altijd  eon grote handicapEi als ckn ook nog de 
Doop- en Trouwregisters ontbreken,cian wordt het 'iet al die J;xinen,hendri.±en 
Jacobs,onz een hopeloze uitzoekerij- 
'.' 	als U Jenkt dat ïk vder kan hclpen,dn kunt U gest een beroep op 
me doen.Zoveel als ik kn,wil ik gia;g helpen 

:et r.groot 



RIJKSARCHIEF IN FRIESLAND 

Nr. 	B279a 	 . 

Bericht op UW brief van 	 De heer G. Mulder 
13 sept. 1978 	 Pr. Frederik Hendriklaan 6 

Naarden. 
Onderwerp gen. Zwart 

Leeuwarden, 	6 okt. 1978 

Het komt ons voor dat de verzorging van vondelingen in de 19e 
eeuw op het platteland een taak van de gemeente was, hoewel wij 
dat niet zeker weten. Verder lijkt het ons zeer waarschijnlijk 
dat ook de armvoogdij hier niet afzijdig bleef. De archieven 
van genoemde colleges berusten echter ter plaatse zodat wij geen 
onderzoek kunnen instellen. 

Uw andere v-agen waren iets gemakkelijker op te lossen. 

Hendrik Annes Zwart, geb. Hemrik 25 nov. 1776, veenbaas, oven. 
Wijnjeterp 25 jan. 1846, tr. Hemrik 16 mei 1802 Hendrikje Hendriks 
Leff(e)ring, geb. Nieuwehorne 8 feb. 1780 (gedoopt 1 maart), overleden 
Wijnjeterp 16 dec. 1857, dochter van Hendrik Aises Lff(e)ring en 
Antje Tjeerds. 	Kinderen (tot 1812): 

Anne, geb. Hemrik 19 maart 1803 
Hendrik, geb. Langezwaag 8 sept. 1805 (ged. 29 dito) , volgt. 
Klaas, geb. Wijnjeterp 10 sept. 1808, overleden voor 1812 
Antje, geb. " 	25 mei 1811. 

Hendrik Hendriks Zwart, geb. Langezwaag 8 sept. 1805,  boer, overleden 
Siegerswoude 14 april 1837,  tr. Opsterland 8 dec. 1831  Aaltje Bastiaans 
Aardema, geb. Ureterp 19 juli 1807, oven. Siegerswoude 25 okt. 1861, 

- 	 dochter van Bastiaan Fokkes Aardema en Aukjen Marcus; Aaltje her- 
trouwde Opsterland. 3 juli 1843 met Gauke Jolkes Bruinsma. 
Kinderen, uit het eerste huwelijk: 

Hendrik, Bastiaan en Anne, zoals U geheel correct in Uw brief schreef; 
de geboorteplaats is steeds Siegerswoude, de data zijn correct. 
Meer kinderen zijn niet geboren uit dit huwelijk. 

Voor de Rijksarchivaris, 

(p. Nieuwland) 

Boterhoek 3, Postbus 97, Leeuwarden - Telefoon 05100-27103 
Postgiro 80 76 51 ten name van de comptabele van het Rijksarchief in Friesland 
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ersio ç 	rio OV ' 	 11oceast mijn hartelijho dai voer je uitvoerige brlef.Ik i1 daron ook maar airei't ant- 
I' 	

voocen en be ;iti ct 	een par opmerkingen n. e1JO et bewuste cui 0. .\J-H Lot joti o; - S 
 merkingen over E;bert Stevens bon ±1: het voIcre eens .igen1ijk stom van raij om niet e- 

f1i ioo 5r 	te hebben,dat Egbert niet tegen de niaercoop protesteert in 61 Dat de SecTetaris 

i: 	van 4 indc.rd ad SufrlcIUs L. r0 was en cuEt mj c1.t ode1be ook zelf he0ft geschreven 
.;: 	is dideLjk, ook neb i. op een aiide2 s uk zijn handschrift iiei z n handtelkening gevonen, o 

) 	dat is precies e1i ar het. oiorhavc0ILoi je poging en 5 en  7 te oritc fe en kon ik 
fÇ 	 e1 IneLga n,ina 2 de eIot von de zaak bLjforci.uice1jkL - 

Inr-,  Wou ik verder nog wel wat meer duidelijkheid omtrent de beide (veronderstelde) huwelij-. 
ken van Hendrik Ti1tnge. Als . zoals je schrijft - Axrna Folkertsdochter al în 1605 met 

tz.,IÇv_ -LViiem getriwd i 	(waar D1 kt dat9),dan moet dus zjn eerste vrouw,ïie dat d ii ook ma 
zijn gewest,v66 die datum al zijn overleden.Ma r hoe kom je dan uit me de drie 1dnde:en 
uit dat eerste huwelijk: 1 Tilt,Han-tyn en Yobbe?Die moeten dan al geruime tijd v66r dat 
jacr geboren Zijniilt Hendriks had ool: drie kinde en,die in resp. 1634,1636 en 1639 
zijn geboren.!-,!ij dunkt,dat in deze opstelling het geboorteja5r van \Jilt v6âr 1605 niet zo 

past 	goed pd.Gra g je mening. 
Nog een punt,waar ik graag' opheldering over xou hebben: Dprekend over die inventarisatie 
van 18-6-1648 zog  je dat \!ilt dendriks dus vrnoec1ojk is over1eden;moge1i in het jaar 
daarvoor,dus 1647. Maar dat is ormogeLjk,want in het f.ofeenregister vaai. 1640 staan in-
mers als eigenaren: de weduwe van Wilt Hendriks cum liberis en de erfgenamen van H.W. 

Hij moet dus in 1639  of 1640 zjn overleden),want in 1639 wordt nog een dochtertje gebo- 
ren. 
Dan heb ik hier nog een paar dingetjes die ik bijeen heb gezocht uit de floreenkohieren 
van Ooststellingrerf van 1640  en 1698;n 1728 
1640: in Doaikerbroek: eigenaar van 110-7: Hendrik Luitjes 

io.10: Pieter Cornelis met zijn stijpkindoren (dat zijn 
dan natuurlijk de kinderen van Hantien hendriks uit haar eerste 
huwelijk met Pieter Tjaerdts) 
eigenar van 10.32: Thoenis Alles 

I:o.33 Foppe Alles en Thonis Alles ieder - 
Ios.359 37 en 38 oene Luijtjes Stelling en Luijtje 

sj Laxgedyke cigenaar ven No.3:  Lujjsn  Foppes,bijsitter  en dorprechter Gosses 
(echtgenoot v. ':obe Hendricksdr.?) 

os.4  en 5: Hantjen Pyetor Tjaerdts weduwe en kin-
deren 

in 1698: in Donkerbroek:eigenar van No.35 Claes Coenes 
No 33 'eu6jen Coenes 

in Lang. edyke:eiona r van Ho. 3: Jan Luijtjes 
No.4: Folkert Pijeters 
NO.5: K~eüijeters weduwe van Pier Jansen 

(van de andere twee kinderen van Hantyn en Pieter geen 
spoor) 

in 1728: in Donkerbroek:ei;'ena'.rs van Nos-35  en  37t Luijtjn Coenes en Coendert Luije 

Ik dacht dat je dit alles wel interessant zou vmndon,Jamer dat ik de eigenaars van onker-
broek7,lO,32 en 33 niet in1698 terug heb kunnen vinden en ook niet die van Langedyke in 1728 

peuiende na.r de ontstaanegeschiedenis van de choter1andse Con, pagnonsvaiirt in .ppelsche  
en het Stoke everlaat — ,ijn gebcortegrond- kree ik van de Pr vinciale Waterstaat een atuL 
in handen uit 1777waarin de eigenaren van de Zhen,LandenVeenen,Yelden en Dronden van 
Appelsche aan D.B.Lijcklna a 1ijeholt en/of zijn successores etc.., consenteren eene Vaart 
te doen graven uit e Companonsvaart,door Appelscha tot in de mildc.Een document,dat zelfs 

	

in het Inventaris van de 0ster1andse Com-pagnie van drs.J.Visser niet voorkom 	qcO- 
ara gt 51 h ndteke ingcn,die nuj buitengewoon ii teisesse een, oncc da 



Ten: Onder de eigenaren van de hoeve 1103  bevinden zich in 1748  ene Ilijbert iichie1s 
kinderen en Wilt Binnes erfgenamen en in 1768 zijn Nichid Radina en Ante Wilts voor 
- part eigenars van No03.c  vind je van .e onderstreepte namen? 
De naam 	had ik vroeger al eens 'osignaleerd,mar ik ko hem r.ict thuis brengen; 
dat kan ik noj niet ,n.ar het is m. i. wol zeker dat hij geen Appelscher van herkomM is 
Op het door mij straks genoemde document uit 1777 korrb ook deze nazi Raiiia voor, in 
een schitterend uitevoer(Ie handtekening bij een aantal rnmen,met de voij ende anteke-
ning: 1Geteekent vor ons en onse custer Tjetske Popkes en dan ook nog de hadekeria 
van Binre Pokes,Vi1t Popkes,Pooke (o e) Popkes 11x 	zondor c1awoor ook maar 

o :ro, 	1 	ee . schijn van bew5,js te hebhe,dat hiet een rechtstreeks verband moet Iigen met de 
-€1 	familie  van Hendrik \1iltingI 

eL$;; 	Ik heb van die akte een paar fotokopieën laten nake:,mar omdat de mc.n die hot voor rnj 
i vo- o heeft gedacn niet de beschikkiw had over papier van het goede fortat,heeft hij ieder 

rEerov: 1 vel op twee bladen gekt ,zodat ik ze moe.t 	 -ora door ainenplkken weer tot 
:;I± :c 	een ;:eheel te kornen.Da&or kan ik je helaao ma een paar edeelton toesturen.De ont- 

bro oMe noren heb ik an de hterzijcien gescireven.Jï mlt zien,dat daar ook alweer 
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De Heer 

G.P. Mulder, 

Pr. Frederiak Hendriklaan 6, 

1411 GA NAARDEN. 

Beste Mulder, 

Het motief om zich in die tijd en op die plaats Parijs 

te (laten) noemen ken ik uiteraard niet; vast staat echter 

dat (van) Parijs als achternaam bij ons reeds lang in ge- 

bruik is en maar als herkomstnaam moet worden genter- 

preteerd, hier en daar zeker ook wel als bijnaam. 

Radinga komt in de tot dusver verschenen delen van het 

NRF inderdaad niet (meer) voor, wel treft men Rading 

en Radink aan, patroniemen op -ing en -ink bij een persoons- 

naam met het element rad, red = raad, hulp. Radsma is 

met varianten overigens vrij sterk vertegenwoordigd. 

Wat Rodehel betreft, ik heb dit kunnen vinden: 

een poel De Reade Hel onder ReadtsjerkfTrynwalden 

(Fr. Plakn. XIV, 1965, 66) en een sate 

uit de twadde helte fan de foarige jeu De Reade Hel, ook 

wel Roohel onder Workum (Fr. Plakn. XV, 1969, 118). Er 

wordt ook gezegd dat aldaar Greate Hel nog altijd een 

bekend buorrentsje is in het Heidenskip. Het element hel 

is hier wel = poel, drassig land; het element rood zal wel 

op de begroeiing slaan of op de kleur van het water. 

Als alles volgens plan verloopt, zit ik van 14 tot en 

met 18 mei met een schoolklas op Terschelling. Op de be- 

namingen voor de onderdelen van je sluis zal ik dus wat 

later ingaan. 

Vriendelijke So et j,  e, 



L2' mei 1979 

Beste Ebe1irg. 

Als dit pket goed is 	 heb je Ln einaclijk  mijn voor 
lopig laatstd werk.Ik zie no niet,Ioe ii verder nog iets Ida.r zou kiinne;i 
iiaken,maar iiisschien krg ik not' wel eens die genedogische geschiedenis 
v,--r. Wilting& vo:r elk r0 

In ieder gevi; op hoop van (jou) zegn.i1 je dit cs bokij-
ken en zien of er een mogelijkheid  in zit om het i Drrn9B1d te p1atsonIn 

rL kor z1 wel he1enia1 niet gan,hoewe1 dt dan wel een herziening van L 
de numrerig vn de Noton betekent.Wel zou ik graag een bes1issin so oder 
50 over niet al te lare td hebbenaJe wcet,dat ik niet zoveel tijd meer 
over heb.0. 

atuur1Uk zal ik ooko'rdeel van Pror0Entjes op prijs stellen, 
naar dat la t ik helemaal aan jou overQlkzelf heb eigon1k alleen wat ge-
aarzold ove: mijn onvcrbloemde oordeel over de methoden van do iieereii Corn-
pgnons - 1cez;irc1ama I'eiolt,rnar tenslotte heb ik gemecnd,dat het gwei 
geen kwa d kon als hot eidelk eens gezegd werd. 

Ik sluit hier nog bij in een lijstje met woorden en termen uit 
het Bestek voor de bouw van een houten verlaat in de Cornpgnonsvaart in 
pe1scha.Ik hocp,dat je er wat van krnt maken.In elk geval moet ik je 

dan vragen OLI en in de ioten io.l5; een rnanje in te v'allen.Dat rnoot 
ik wel openlaten. 

Tenslotte nog dit: 
Us alles zo git als ik hocp,d vi d je in deze brief ook nog een knip-
cel uit een brochure van onze plaatse1e boekh.ndel,dat mijn lieve gade 
voor mij heeft uitgeknipt om aan jou te sturen met hot - zeer arzelend 
uitgesproken verzoe -of jij hischien uit kan zoo.',-.en o dit werk nog 
ergens in Groningen te koop is .Het is hier namelijk niet meûr to krijgen. 
Ik vrets,dat het uitverkocht is,en een herdral zit er tenminste voorlopig 
niet in.Mocht het zo z,dat je een exemplaar op de kop zou kunnen tikiLen 

dan zal ik ,rag vernexiien,hoe ik dat hier zou kunnen krjgen;zonder jou 
met de betaling te belasten.B doet hierbij nog een verzoek,vara n ik 
gra voldoe: de hartelijke  groeten voor Ursula en jou,bij voorba t kr 
(en ii) heel harteILke dnrik,en tot ziens 

\il je de oirLvigst even melden? 

ook vc.n mij natuurlijk 

hartelijke  groeten aan jullic beiden 

je 



Enige ioordeï: en ter=en uit het Bestek va de houten sluis van Âppclscna in 1818 

ie heipalen Moeten lpxi& zijn 9 vo ten,zwar op cle top 9 duin di eter bosrond. 
!at zijn Slijkbalken? 
Op de borsten der gene1de palen zu11e worden ;e1ever en watoips gelegd do 
hierin boparide s)4kbalken9 
Ppsth._i2i Vfl dennendoelen 
Zandstroken en 	21aten; 
vo1;c-ns teekonin leveren en bewerken aan beide kanten van-de sluis en beneden-
ir1eue1 dfië±itk3zwaar 9 en 11 duinen,vustmaken op ieder s1kba1k 
met 6&i drievierde- duins zwaz en 13duims lange kakke1bout in de sljkbalken 

noch zullen :orden geleverd en Go1ec vier grenen 	ten,zwar 9 duimen 
en breed 22 duiiion1,1ag 22 voeten goed met lassehen te vruinden aan de zand-
:troken 
eken trelmagels zwaar 3/4 duim lang 8 duiren 

;,eed. beka1efted en bepekt 
zwalpen-  - dennen zwalpen 
zwa1houten noeten in mos enteer worden gelegd (dit was i1.kbaar do beste 
methode on hout onde water te conserveren: cet iios en teer 

zng ' noch zullen de in art.1O beschreven 1Ddrempe1s 
et penier. en gaten en dubbelde tanden beîerkt moeten worden, 

de eken punten konçJen,de pwitstukken ecer zww:.r 9 
>

en 
13 duimen,de koninstukken 9 en 18 duicîen,do voorkantei der 
punttukIen moeten nar do bek;te order ir eikmder worden t2wg 

opGeioten,de voorknten der puîtstukIn zoeten zuiver v1ü 
en regt worden gereid en van onderen met g toer en nos aange- 
1 t -r 

een pj:;ngs  :et geheele wori. 
isd n zulJ.en z. (de aarmneiers) dit werk beve;3tigen iet 88 eken intrtWen 

net zw1uwstaiten in de k1ocstebaL: neergekeept en vastbogout 
Sc.hraxkschorren ghter ieder deurkast zwaar 6 71 9 duimen neslkant 
aan beide zijden langs achter de beschoeiingspalen rrinen daar de tren 
met de oinden 01)  körflofl te legen 
nog eens 92 eken intnen ieder 10 duimen zwaar 	bord 
klynkisten (voor beschoeiingen) 
de draivonder iaoet draaien op een roncn rro2 
boven de sluis een leunin van 2 h 7,  duim renen rib met vijf 	jos 
van e1ijke  zwa:rte als de leuning,met bekaion pennen in de lc1rin3' op te 
sluiten en aan de onde:zijde van de draai ieder mantje vast te maken met een 
5duin spijker aa gezegde mantjes een STenen steckiatte te leveren over 
deselve (ian ook steeklaate zijn) heen keepen en aan ieder ntje vast te 
naken met twee taaije dekspijkers 
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Beste Faber, 

!i1 je het hierbij ingesloten stuk nog eens bekijken?Ik meende dat ik 
je er al eerder over had 	hrev, maar kan nergens een afschrift - of jou ant 
roord- vincien.11ier vol-en 'in vragen en opmerkingen: 

1.Hebben volgens jôu de door jou met rood omcirkelde nummers a11ea1 betrek-
king op dezelfde nyaercoop? 
21 de onder (2) genoemde Jan Gaukos? lUi is de echtgenoot van ältin Heriks; 
wie is dat?Kan ze een dochter van L_endriek \Iiltinge zijn? 
3,De 1 (4) genoemde Secretaris - de achtersusterling (wat is dat precies?) van 
wijlen Eiy-se Terwijscha kindeen, ken niet dezelfde zijn als de in (5) genoee 
Esaias Iyck1ama. De eerste is n,1. Suffridus L.h 11. 9 die van 1622-1639 Secreta-
ns van Oostste1iingterf was en daarna tot zijn dood in 1645 Grietrnan,IIij ja la-
ter getrouwd met de oudste dochter van Djse Jans van Terwische en Harmentien 
Stevens (Jeicke). De Esajas van (5) was E.ijso Iycklana 'a Nijeholtdie in tx 
1624 Hyse Jans van Terische opio1'de als Gritman van O.St.;Jerf.,en in 1639 
in die funce overging naar Stefl.Woeteinde0 
4,  DO handschriften in (4) en  (5) zijn ook duidelijk niet dezclfde,Bovenfien valt 
oei1ijk te rijmen dat ibert Steven in (2) aerneng verzoekt en in (6) daar-

tegen protesteert! Is het mogelijk,dat je tusen deze twee velletjes een derde 
hebt vergeten? 
5eTOflSlOttCZOU je me kunnen helpen bij  het ontcijferen van de teksten van (5) en 
M? Ik kan er geen touw aanvast knopen. 
4et je antwoord ook grang dit stuk retour,In ii ast .Hot harte1ie groeten 
van huis tot huis en alvast LYi dankt Tot wederhoren 

je 
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Beste Faber, 
ju Uic je ho el-'1k heerlijk hebt ontspannen in het zonnige zuiden 

heb ik zitten zwoeçen op een rede1k in elkaar zittend betoog over de zaak,die 
het meest interesseert op het ogenblik: je raadt het nooit!. Ja toc1 de zaak 

veel mislukte poien meen i er nu teminste ededtok 
wel in e1a . te zijn de dien eens goed "op een r5jj te zetten",zoals men dt 
tenîoordig pleegt to zeen. 
Ik ga uit van het ovorlijden  van Hendrik !i1tingc (L zal hem verder ook ma:r gemas-
halve H.Y. noemen) ,dat we heb` n vastgete1d op tuasen £ebraari en stember 1637 
( Procl.B. 	G4) en. vra ne cin af: .!ie waren o dat momnt zijn er$'enaen? 
Het itwocrd kan n,i0 alleen ar 1uiden zi kirderen0Dn luidt de tolfende vraag: 
1ie waren dat? Ln die is niet zo eenvoudig te betwoorden.Voora1 n±et,als we er 
jou vond$t van dat utberntineu bij halen,I.3r ik tril dat voor1oig maar buiten de 
becohour±n houdenDus antwoord ik op die vra.a: de 3 inderen,die ïe ret zekerheid 
konnen Ji1t,11antien en Jobbe Hondriks. Duc erfden deze drie ieder van H.I. 'be-zitti 
gen 1/3 part In 1639 overleed echter \Jilt liendriks ,d.ie iirnidde1s getrouwd was met 
1i.t.inentien ThOlenis,en bij z 	over1cier 	kinderen naliet: 	je ? eb . i(.34 

ob.1636,en Vi1t,eb01639In 1640,a1s de stemkohieren weer werden 	emaaIktpis zij 
du,met deze 3 kinderenin de plaats van Wilt HencUiks gekomen,en saien net haar 
beide choonzusters,Haatien en obbe,eigenaar van H.W.'s nalatenschap, elk van de 
drie partijen voor 1,13 part (dat is een verdelin,die niet in het Yohier staat,odat 
de boedel nog niet gescheiden .1-as,naar die we met redelijke  k?ii.s op juistheid mogen 
auinezien) . Uit Prooi in G5 van 1644  blijkt ,dat Harmentien Thoenis van Wobbe en Han-
tien hun part in de mande1ic uarve  1:ndts met huizingebomen ende p1a.taie cum an-
noxis gelegen tot Ter'sghe n den ore Ape1sche*  bij Aebele Wybe ebjikt,heer 
gekocht (deze Aebele 1.ïybcs wordt ook in het 'teohior vermeld als de braiker van 
de Sate Terwischa),zodat het zeker is dat het hier inderdaad ging om 1To.24 in ip-
re1zche0 i•a.w, in 1644  is Harmentien Thoenis namens ha r 3 kinderen de ejenaar 
van de sate Terischei!o.24. Hoe het met de 2 boerderijen ia Hooch Âpe1s01-1e )Nrs. 
3 om  7) i gegaan,heb ik bij jou tuk:t'n nog niet geiron.en,maar uit het vervolg zal 
wel blijken  wat daarnee is ebeurd.1n 1640  zijn de eigenaren van deze beide hoeven 
"de Efgcnamen van 
Inmiddeic is :rantien 11endrilks getrouwd met Pieter Tjaards (ook wel gepeld Pyter 
en Tzjaerdts),en heeft uit dat huwelijk  zeker  4 -hinderen (Fo1ker(),Antien,Tjaart 
en '!obboken,en als in 1640  de sternkohieren worden opgemaakt ie ?ieter Tjaerd a1 
overleden (dat blIJkt in Laedijke,waar in l6O Eigena.rs zijn iran iTo.4 en 5 
Hantien, Pyter Tzjaerdts wdu Eet haar kinderen) 	t ook Wobbe Hendiks is getrourd.. 
met Luytien Fopes,Bijsitter en Dorprechter Lr Lrc:dijke 
,e vinden deze a11en1 bijeen bij de Invcntarisatie ten sterfhuizc van Poer Tjaards, 
die 	hebt edateeid Op 31-.-164iiar we hebben hier een socrte1ke geschiedenis 
als bij de inventarisatie wa wilt endriks nalatenschap,die 8 jaar w, dato plaats 
vond.Deze oet dus al in of voor 1640 zijn overleden De vier kinderen va. Hentien 
en Yeter Tjards waren Ântien,Tjaard,Wobbeken en Foiker(t) , en a: ii..üt trek jij  de 
conclusie,dat Hantien een dochter was van Anna Folketrsdr Daarover spreek 11. no 
later. 
Ik kom nu aan het eerstvo1ende stemkohier: dat van 1698: 
Lr7 1698  zijn de eiena rs, van 1ppe1scha I0.24 

Auvstinus Ircki.ana 	ieholt,griotrnan van Opsterlad 1/3 part 
Wilt ir-nes (zoon va ."ntje !its en intze Binnes) 1/6 part 
twjbert NichLls ,flom.ux. ( schocnzoon van dezelfc.en) 1/6 sa--:-,en ook 1/3 
Jan Bare1snom.ux.(scho'nzo. n v*ïobbigje  e ienc'rik Jolles) 1/6 part 
.jonn.e :endriks,zoon vn dezelfden, ook 1/6 part, samen de andEre 1/3 

f!  tezamen eygenareri van de State en tea'e Terwische genaemt 
Zoals je ziet,is het 1/3 gedeelte vn Wilt Wilte verdwenen en overgegaon op 
Augustinus L. N. ,toe nog grietmn van Opsterlanci. In en begeleidend schrijven 
bij die roclnatie van 1644 merkte je o.a. op; "Dat Ter isehe op een gegeven morient 
alleen in h nden was van lk,.lilts nakomelingen 	 een ge- 
volg van aankoop door Harnentien van haar scho nzusters" Maar dat do r j onder- 
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streopte kloi:t niet1L. N. he:ft wol dege1k i/ 'art 'ekocht,ma.r dat moet dan 
zijn gebeurd na Harentions ovorLJcicnen dan van Wilt -ilts 
Je besluit dc a1svoit 'Nict wst erop9 ciat H4.J. nog moer kindecon hach 1 zulks 
wol het oval wa,cian had ii: toch iets moeten vinden over do verkoop van hun deel 
van de nalatenschap van i.W. aan br';•ers of zustcrs of ar7n n 
behalve met dat weer onderstreepte,ben ik het volioren met je eens.Er 'raren in 1637 
geen andere erfgenamen van H.ï. dm de 3  be':endo: \îilt,Hantien en WobbeZ 
(!,b--jens moe-t; je die verkoop van X!ilts part aui L.. 	gemist hebben) 
In 1700 is de gehele hoeve 	24 eigendom  van Aug'utinus L.h N. En daarmee verlaat- 
ik de sate Tc-ri-isohe om eerst de twee andere hoeven in Hooch ApDeIsche,Nrs3 en 7 
te bekijken: 
In 1640 waren de eigenaars van cke beide: de Erffgenainen van endrik J1111Jiie. 

Dat betekent dus: van zn 3  ldridcren.Zie boven0 Da,-„r echter Wilt inmiddels was 
overleden,rnoeten we daarvoor in de plaats lezen; zijn drie  

e 
	kinderen, verte„ 

rje en Wilt)  door hn moeder arnntien Th. 	obi 	
en- 

i-elas zi-i er geen koierer weer v&r 198,en  heb jij tot nu toe ook niets a:n het 
l. oht gebracht (dat is geen vertijt hoor!) over een mogelijke verkoop van Harmen-
tien oenis van hun a ideoi in deze beid: hoeven an haar schoonzusters .Mogelijk 
:is er ook eoi rail gewecst met de arLdeicn in Terwische?Hoe dan ook,in het ver-
volg is er geer, spooz teii te vinden vaai de kinderen van iiantien.Zie rnaar: 

In 1698  zijn de eigena'-.rs van lTc.3: 
"ilt Binnes,00n van Antje 

2gbert IIichie1,zic 1x'vcn, 
Jan Barels,zie beven - 
Jelle Hendriks,zoon ven Wobbigjd 

(dus kindren van Pntje lilt en Bin e 1ntzer, en van Wobbije en Hendrik J. 
deze-11e 4 als bij c.24) 
de eigenaars van No.7 z-,-n:  Jarries Piers en zijn moeder An tjeers 
(wie dat waren,bijkt in LezedykeZ) 

Eu Laxgedyke: 
In 1640 is de eigcna r vn iTo.3: Luytion Foppes,bijsitter en dorrechter 

(zoals we weten: echtonoct van Wobbe endriis) 
ic-er.,  van 11rs.4 en 5: Hantion,rter Tzjaeits uwe niet haar kinderen 

(dus antion _endriks iltinge) 
In 1698 

is eionar van No.3:  Jan Luytjos (dus: zoon van WOblYf) 

110.4: Polkert Pyters (du zoon. van Haton en Pytor Tj. 
1-To -5 . Antjen yters 5 oduwe van Pier Jarrnos ( dus dochter 

van :a:tien en Pyter Tj Dezelfde apis bij Appelsch. 
io7 in 1698.Jrnes  i'iers is dus ee: zoon) 

Ik merk alleen nog op dat dezelfde Antjo J,rters en haar zoon Janne 
Piers iii lC9 6k ei'enaars zijn van r part van iTo,4 in Âppelscho. 
:)a.rvui br-hort ook part an de Patroon en de andere j a- n A. L. 

de andere k1dE 0fl V3.L IQOt1erI en "obbe £enc1r1k il1ige ze ik in 'pelsc e 
gee sprterugWel no' dit rnerktardige In 1728 zijn de eigenaren van Io.3 in 
LangecUjke: Evert en Luytje Jans en achter hun nasa staat de inistere aantekeninî'; 
pa34st (Zie mijn: PaListen in telingwerf Oosteinde in de 17de  eeuw 
Van 1'04 zijn het dan: Peter Yo1kerts vo;r 3/6 

Pet(,--tien Folk :t 1/6 
erkjon Everts 1/6 noin.fil 

en de nagelaten kinderen van Roelof Folkerts 1/6 

iien1otte wil ik n o. iets kjJt over clehoeve Appelsche iTo.2.Ik zi dar wel geen 
erband in :et iiltinge,maa.r die moet er n.. toch wel ajnïs2chien zie jij  meer 

( 1J1 ik: 
In 1640 z1n de eienas Jan :rendriks en Jttrien Jacobs erf'errien (\ér die 
na m Jurruonz) 
En dan : 169e: voor jou meen ik wel van be-lang: 
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de Stelling- Lense rbron,Jaoob Jans nomux.nder iCheunis noni.ux 
ende Sybr::rit Lenses tezamen 3/8 parten 
Jurrien Sybrins mede 3/8 rren (.:',1ieer Jurrien) 
en cl n: 
\/iit Binnes en Eaigbet Iichiels nom.ix. sncn 1/8 part 
Jan Bareis nom.ux. en Jelle Henciriks tezamen 1/8 part 

(Sybrem,00k gechreverL ybraii of ybrard,(1t iJt niets uit, 
Hoe hier deze tïee of lieve'-  4 -nakomelingen van Tilt Hendriks an te pas ko-
:en,!s mij niet duide1ijk.V  een bezit van kI.Y. is toch geen poor.Of.. zou dat 
toch te vinden zijn in een wn die twee namen in 1640 bj 1o.2: Jan Hendriks 
(bioerha £br)er 

 
v:-,n Wilt cndriks?) en JUrI±'X1 Jacobs?) 

Dan nu de 'ham"quetion? Was H.W. e1 getrouwd?Zo jawas da het huwelijk et 
Fo1keitT3r. h?t eeete of Let tueede? En met wie wa hij clan eerder of later ge-

trouwd?'!s dat Wobbe resdr,of -za dat een dochter van die llobbe J2yscsdr,? 
Dus niet ê'n,inaar een re1e eïi; 	agcn,dae eiçerdk :1JEma. op hocziie ne:210- 
rien.We hebben weinig houvast : een tekort aan vaststaande dat-am van geboorton,cverl---
den en huwelijken is hier,  wel de roctste handicap.Van ilendrik W. Lobben e ii feite 
elicen mar zijn overLiLengdat stat vast tusei febraai en seitombcr 1637 0Verder 
de r.arn van zijn (00T-te :;f  tWd) IiTOUW Anna 17011,-et::di. Efl Vfl Cie d!LIflC weten we 
dat hacz vadér Foiker(t) heette en ha r moeder Ins , en verder d zij al in 1604 met 
H.W.getrouwd was en dat ze ;.l v66r 1611 WE.B oveieien. 
Wat Yobhe Eysesclr.betroft ;die i L 1613 overleden ei. 'iaz 1h 1603 gotru'rd xiet Jan 
Baertes (kan de 	 naam Bate niet de:elfcic z?) .1k geef dus inn ver- 
L1oeden4a Uoblie zijn este vrouw iaz,op,on ze kan ook niet de tweede gem,-eest zijn 
(dat volgt uit de bekende  
1z ik nu de b9kende 3 3indefen vn 	bkJk,dan zie ik d Naam Wil,nar zijn va- 

der,Hantion en Jobbenaar de moeders van de beide oudersi4a r wie was de oudto 
van de t'iee?Dat rete: ie niet,geloof ik,nr zo heel veel doet het er m.i. niet toe, 
want: de oudste dociter van 7I en .itaa zou 	zeker ?eru geheten hebben?"-at 4it 
niet hot geval i,makt het vo1gent mij wel haast zeker,dat deze kinderen niet Arina 
als moeder hadde,\Jobbe k5i dOZi toch nog wel te:i.ggaan nar Terrische vi L . I S 

rnoeder.De 3 zouden dan vo1'en mij kinderenLd,1 zijn uit een tweede huwelijk,ge 10-
ten na het overlijden  vn A,nna, . . . . Lr, niet in 1622 fl.W, de beroemde woorden had 
e"proken 	TaL roletoe nut zVn dochter doen?" enz.enz. Tat kan toch niet slran or 

een kind vi nog geen 10 jaar? 
Dan v65r 1604o1riaar  hoe kom je dan aan kinderen v.9ii ±it :t geboren i 1634-6  en 
139?rie eerste vrouw mo't dan zijn overleden v6r 1604'-eg  1602,en do kinderen da.r-
voor,•bv 1598,1600,1602.Een  in een van die jaren geboren dochter zou dus wel in de 
genoemde vrao1  van L0J.pasen.En ook 1Jilt H nog wel.„-,.]- zou hij den in 1634  al over 
de 30 geweest moeten zijn. 
Als ik het dus nog eens satnenvat! Ais H.W.'s ereto vrouw een cLocter van Wobbe 
Eee i geweest ,dn w: duc Wilt naai H.W. ' e vader genoemd., .. obbe naa..zijn vrouws 
moeder en i-ientien na-,.x 	moeder. di hebben Un er nog eens twee onbekende 
vroun 

 
blill Fi toch... ik blijf erbij  dat H.. alleen maar in zijn bezit kv,n zijn go-

komen door een huwelijk, en via dat huwelijk  uit een erfenis. 
Mischien dat we er mcttert5jd toch nog in 1agcn de donkere plekken wat lichter te 
kleuron.Voorlopig 1a.t ik het hierbij tot ik ecr iot van jou hoor. 
Ik h&op dat •jö vakrtid je voldoende kracht heeft bergever, om dit epistel te kuuion 
verwerken 

Vdel hartelijke groeten ven hio tot huis 

je 



NEDERSAKSISCH INSTITUUT 
DER RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN 	 GRONINGEN, 2 1 mei 1979.  

WESTERSINGEL 28-30 

TELEFOON 050-115303 

Redactie Driemaandelijkse Bladen 

De Heer 

G. Mulder, 

Pr. Frederik Hendriklaan 6, 

1411 GA NAARDEN. 

Beste Mulder, 

Van onze secreesse heb Je intussen vernomen dat wij 

het pakje in goede staat hebben ontvangen (overigens: 

bij gebruik van het antwoordnummer zijn geen postzegels 

nodig!). Ik zal de tekst hier laten circuleren en zo spoedig 

mogelijk bericht geven, so oder so. Wat "Smeulend vuur t ' 

betreft, ik zal proberen of het boek nog verkrijgbaar is; 

of ik voor alle onderstreepte woorden uit "Bestek 1818" 

een oplossing kan vinden, moet ik nog zien. Intussen, ook 

namens Ursula, mijn dank voor de goede wensen, en tot ziens, 

met vriende ijegroet, 

(R.A. EbeIing
)7 



NEDERSAKSISCH INSTITUUT 
DER RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN 

	
GRONINGEN, 23 mei 1979. 

WESTERSINGEL 28-30 

TELEFOON 050-1,1 5303 

De Heer 

G.P. Mulder, 

Pr. Frederik Hendriklaan 6, 

1411 GA NAARDEN. 

Beste Mulder, 

Hier is wat ik over de sluis -termen heb kunnen vinden: 

borst = vooruitstekend gedeelte bij houtverbindingen; 

slijkbalk = balk waarmee de schragen van bruggen op de 

bodem van het vaarwater rusten; 

intang = naar binnen gaand anker; 

zandstrook = stutpaal; 

zwalp = dikke vierkant gesneden balk; 

koningsstuk = stuk hout dat loodrecht op het midden van 

de slagbalk van een sluis wordt gezet en naar buiten 

uitsteekt; 

kloosterhout = een in richting van de sluishodem lopende 

flinke paal waarin de staanders voor de zijwanden 

ingelaten zijn; 

rib = dunne balk; 

mantje = kort verbindingsstuk; 

prop = het onderste voorspringe stuk van een draaipost; 

gorring = gording = dwarshout voor koppeling van twee gebinten; 

meskantig = vierhoekig; 

schrankschorren = schoor = stutpaal, hier: overdwars; 

puntstuk = elk der schuine balken aan de voorkant van een 

slagdrempel waartegen de puntdeuren van een sluis aan staan. 

Over de rest heb ik niets kunnen vinden. 

Vriendrije groe . t, 

(R.A. Ebeling) 

Cik bL Lct-CLLQo -'- 
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NEDERSAKSISCH INSTITUUT 
DER RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN 

	
GRONINGEN, 	11 juni 1979. 

WESTERSINGEL 28-30 

TELEFOON 050-115303 

De Heer 

G.P. Mulder, 

Pr. Frederik Hendriklaan 6, 

1411 GA NAARDEN. 

Beste Mulder, 

Kort even de mededeling dat ik na tamelijk lang zoeken 

nog niets zinnigs over cleertuyn kan zeggen. Wil je, om 

mij gerust te stellen toch nog even controleren of dat er 

werkelijk staat? 

En geef me ook even de volledige kontext van de naam. Over 

het stuk voor de Driemaandelijkse Bladen straks in een andere 

brief. 

Vriendelijk  gbeten, 

(R. A. Eb ~ijgu4 



12 juii 1979 

Beste ETbe1in, 

Om je helemaal gerust te stellon: hîerbij zul j o vii1en &'n fotokopie 
van een fo1iob1adzt3.e uit het Proclarnatieboek 1646.1658 vn do CrIetenij Ste11iîerf 

osteynde (O.S.W. G 6) 9 aarin je het bewuste 'e1eortv' zult zien bij het door mij 
aangestreepte ged.eelte1lk kan er met de beste wil niet wat ande:fs var. zrken,riar 
misschien zie jij Imns er nog 11v1eertn11  van te makenl  
A propo,het zou onze vriend phr v.d.Hoek plezier doen om in dit-.tuk ie lezen 
"een arve"landts met bomen en plantaie1 Ik heb zo langzamerhand el genoeg van dit 
puzzelwerk dat het ontcijferen van zulk ~schrift i .Fi dan is dit nog redelijk goed 
leesbaar,rrAar er Zji sommige stu1&en,war ik het niet verder breng dan enkele losse 
woorden. 

Ik heb nog wel zo hier en da een paar toponiemen verzameld,waran 
we sommige al weten,nar die komen dan meestal uit de koker van onze vriend De Jong-
en zjjn vermoedelijk uit begin l9de eeuw,Deze van mij zijn allemaal uit de 17de  eeuwA1s je 
er belang in stelt,zal ik ze stren.Ik wacht nu eerst marxx eens af,wat jullie be-
slist over mijn  laatste manuscript. 

Wil je mij het bijgevoegde stuk na kopiering terugatuen?Tot de volgeMe 
keer ciin, met de hartelijke goeten,00k v- n Bg an Usa1s en jezelf 



Redactie Driem. Bladen 

NEDERSAKSISCFI INSTITUUT 
DER RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN 

WESTERSINGEL 28-30 

TELEFOON 050-115303 

De Heer 

G.P. Mulder, 

Pr. Frederik Hendriklaan 6, 

1411 GA NAARDEN. 

GRONINGEN, 	13 juni 1979. 

Beste Mulder, 

Ingesloten vindt je het niet benodigde gedeelte 

van je manuscript alsmede een afdruk van het overige. 

Ikzelf heb ook een afdruk zodat wij beide kopien 

kunnen gebruiken als we straks over het persklaar 

maken moeten corresponderen. We hebben daarvoor alle 

tijd omdat nr. 1 van 1979 van de Driemaandelijkse 

Bladen ter perse is en wij met 2 en 3 iets bijzonders 

willen doen, dat voorlopig nog geheim is. Laten we 

met de illustraties beginnen: de kaart van Verlaat e.u. 

wordt hier getekend, een afdruk dient later als controle. 

Maar wat te doen met de overige illustraties? Kun je 

me opgeven waar ik daarvan foto's kan krijgen resp. 

kan laten maken? Dat de ene kaart uit het R.A. te 

Assen is, staat er bij; maar welke titel heeft de kaart, 

, welk nummer in het systeem 

van het archief? Dat bedoel ik. 

Vriendeijke groeten, je 

(R.A. belktt4tt 



Ijuni 1979 

De Heer Rijksarchivaris in d-e. Provincie 
Drenthe; Brink 4 Assen 

Betr. 111117 brief d.d. 31-1-1978 
io.B 13/84.JEi 

ZOer geachte heer. 

Sedert Uw bovenvermelde brief is een 1aie tijd vexstreken,waarfr Ik door ziekte niet 
veel heb krninen doen,raar nu ik eindelijk  weer in sta t ben mijn werk weor op te vatten 
ben ik begonen ar= een onderzoek ria.z de werkzaamheden vabcIe Opsterlandsche Veen-
comiriie in Appe1scha,warbij ook hun activiteiten ir. Drebthc aan de orde komen. Ik 
heb een voorlopig artikel gereed voor de Drieide1jkse Bladen,het officie orga.n 
van het liedersaksisch Instituut van de Rijks Universiteit in Goningen9In dit artikel 
ri1c1e ik het kaartje opnemen van 17689 dat U mij in Uw bovenvermeicio brief toezond 

De redactie vrat mij nu nadere gegevens omtrent dat 1tje zoals bi„ de titel vm 
de kart,nitmnier in het systeem van 11w archief.Zoudt Uij daarover kunnen inlichten? 

Verder nog dit: tot mijn grote spijt  heb ik indertijd  tota 1 vergeten te reageren op 
Uw medede1inLÖ,tt U na aanleiding van een vraag zeer veel tijd hebt moeten besteden 
aan een onderzoek,dat ik egeni1c zelf had noeton doen.et  spreekt vanzelf,dat het 
nooit mijn bedoeling- is geweest om dergelijke  onderzoeken onbetaald te laten,en U 
zoudt mij dan ook ten zeerste vorplich.ten als U mij alsnog een opgave wilde doen van 
de toen door mij veroorzaakte onkosten voor Uw eboidlk zal dan voor omniddelie 
girering zorgen. 
Ik heb indertijd een kopie ge.,-,t van het 1rtje,dat ik hierbij insluit,zodat U 

niet zo lang behoeft te zoeken.(Het ging over een opgand&' die de heren Ijcklama  
L :ijeholt zouden mogen graven om vanuit hun vonon in Friesland in de Drentse Hoofd 

vaart te konen) 
U hij voorbaat hartelijk dankend,verblijf ik, 

met de nieete hoogachtirg, 


