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Grunntnen, 29 juni 1979 

&chte Heer Mulder, 

Mit plezier las ik jow 1rtike1. Et fiekt me zeker geschikt om in 

De Ovend te zetten. Behi1ven alle goeds d'r over nog graeg even 

jow ommedaenken veur et volgende. 

ii) Jow bruken an 't begin et ciefer V. Slat dat op een evt. 
riegel(tien) van zokke artikels ? Of is et een verzin en toet 
veur De femilie Barels enz. 	een 2 staon ? 

2?) Ik hebbe et oons kantoor opni'j uuttikken laoten. Dat warkt 
even rnakkeliker veur et tikken van De Ovend dommiet, en evt. kleine 
anvullings of misschien nog kleine wiezigings in de tekst kun deur 
jow daor in anbrocht wodden, as et mar dudelik is. De in jow artikel 
deur mi' j anbrochte wiezigings bin i 't algemien gien "flaeters" 
mar anpassings an et gebruuk in De Ovend, an de Berveld-spelling 

'-- 	of een anpassing (b.v. staot i.p.v."stiet) die uut taelhistorisch 
oogpunt wel zunde is, mar toch meerst wel neudig is om et westelike 
pebliek wat te moete te kommen. Bi'j boeken die typisch plaetselik 
binnen, doen we dat niet altied, is oons beleid now. Veur de 
schriefwieze van de d6rpsnaemen holen we die an die 	officieel 
zien wodden deur et bestuur. Ooldeberkoop hoeft in dit geval 
donkt me gien Berkoop te wodden, omreden et in tegenstelling staot 
mit Ni'jberkoop, in jow artikel. Let wel: et gaot me hier louter 
om de synchr::ne naemgeving.  
- 3)kOpi eenpeer plakken in de ni'j uuttikte versie, angeven deur 
schuine strepen die et stok begreenzen, zol ik graeg een wat 
veurzichtiger, vrundeliker of zaeke-iiker formulering hebben willen. 
Veurstelde verbeterings bin veur de Stellingwarver historie van 
belang, mar "sneren" bin dat niet. Die hebben soms alderdeegst 
et effekt op de lezer, dat ze just de schriever d'r weer slim op 
anzien gaon. Zoks vertroebeltaor et om gaot. 

L!r 

 
Wi' j)  mi'j wat dt angaot watte moete kommen ? Et is vanzels an 
jow, op wat veur wieze et veraanderd wodden moeten zol. 
Ik zol een peer suggesties geven willen, die vanzels ok niet meer 

- 	binnen as datte. 

a) dit stok votlaoten (?); et liekt me nogal "spekulatief"0 
b) dit stok votlaoten (?); !ni'j donkt dat et "Voorshand:" 

anslt bi'j veul hoger in de tekst (mar dit is inhooldelik, 
en daor wil ik me as redakteur buten holen) 

c) veraandren in:: in dit verbaand nog es wiezen op 
d) Hierveur in 't plak:-. Een tied leden, ni. op .. 	........119.. 

schreef ik een stokkien in de Ni'je Oost-Stellingwarver 

(Opm. H,B1.: et boek van Oosterwiek het wel 11 bi'j de drokker 
legen ) 	 u 

e) Dit geft dr. Oosterwijk niet op; hTL'j was daor daenk' nog 
niet van op 'e hoogte. 

Dan nog disse twie vraogen: wat wodt bedoeld mit: veur de meerste_ 
op blz. 1, r. 11 ? Hebben jow gien bezwaor tegen disse ondertitel: 
(N.a.v. 003TRWIJK, T.H., Notities uit de Geschiedenis van de 
Ootstellingwerfse dorpen, Oosterwoolde, 1977) ? 



En dan nog een hiel aandere vraoge0 Boeken daor hiel wat meer 
kritiek op te leveren is, bin zokken as die van H. Wielick 
( Onder de griffioen), die om de haeverklap mar wat overschrift, 
veldn.aeme-artikels bliekber zelden of nooit lest, om kot te gaon 
een vertrossing binnen de Steilingwarver historie brocht het. 
Dat boek Onder de Griffioen zol ik graeg een keer kritisch 
besnreuken zien, as et kan deur jow, weer in et Stellirigwarfs. 
't Liefst veur De Ovend no. 5. Zol dat kunnen ? As .jow et boek 
nog niet hebben, kun wi'j .jow d'r iene van oons archief uut sturen. 

Ik wete niet, hoe as et mit jow tied zit, mar we zollen graeg zo 
gauw as 't kan dit artikel weeromme hebben, dus veur De Ovend 
no. 4,  (aug.) Veraanderings) 	jow uuteindetike formuleringdw 
graeg op een appat vel en graeg neffens de hierboven angeven 
nommering. Alvast daank. En da ok nog ditte jow vergeten niet 

zegd hebbe over veurstellen van jow kaant over een evt. 
bundeling van wat artikels van jow en/of een boekien over de 
geschiedenis van Aopelsche ? 

Mit hattelike roet, 

ff) 
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N AARDEN 

Geachte Heer., 

In antwoord op Uw schrijven delen wij U 
gaarne het volgende mede. De door U ingesloten xeroxcopie 
van een fragment van de "Copiele kaart der Witter- en Haler 
Veenen" heeft betrekking op een kaart waarvan het orgineel 
zich bevindt op het rijksarchief in de provincie Friesland 
in het archief van de Opsterlandse Veencompagnie onder in. 
ventarisnummer 571, kaart nummer 1+5. De bedoelde kaart, 
waarvan het rijksarchief in Drenthe slechts een fotoafdruk 
in bezit heeft, werd in opdracht van Drenthe's dagelijks 
bestuur ,Drost en Gedeputeerden vervaardigd in de maanden 
september, oktober en november 1767 door de landmeter en 
vaandrig in het baillon Orange-Drenthe J.J.Stakman. 

Een kopie van bovengenoemde kaart 
berust in orgineel in de kaartenverzameling van het rijks-
archief in Drenthe(topografische atlas 184/I9)en  werd 
vervaardigd in 1809 door de landmeter H.Koops. Blijkens 
een daarop afgeschreven verklaring werd de kaart vervaardigd 
"om te dienen tot een plan, waarna de graverij in de 
veenen van Haalen en Witten zal geschieden".Van laatst-
genoemde kaart zal ten behoeve van Drost en Gedeputeerden 
omstreeks 1769 al een copie zijn gemaakt; zeer waarschijn~ 
lijk naar het orgineel van 1767 van JbJ.Stakman. 

Wij nemen aan dat uit bovenstaande vol-
doende gegevens zijn te halen voor het artikel in de Drie-
maandelijkse Bladen, welk artikel wij met belangstelling 
tegemoet zien. 

Hoogachtend, 

rijksarchivaris, 
voor deze, 

—J 



4 juli 1979 

Achte heer Bloenihoif, 

	

.\ 	r 	 Aixiver iG;w: brLefdie ik irotendaoiik n 	eernpiies 
'Al. 	t t& beginnen CIaXit in 

 
et 1gemîeri. ove or onrrking 

er cie soms wat al to o1iarpe toon van iien tsoraoken0Ik hooi te 5,en,r1at zoks 
als 1 1fl? milent isgmar ik Mn d'r we]. is veker op wezenow moen x niu' denken 
dat et voegoltin iiog altied ztxgt zo as e1 gebekt is fl heb er toch gien be-
zwaar tegen ai we hier en daow wat van de ciiB,1pte oi iemen Dus 
a) .,e 	rvndes 	n 	onnn: 
Ik 

 
 vien ot jaer,dat Dr.Oostorïijk now zien eigen eerdere uutpraoken vergeten 

liekt io wezen. 
b) op blz .4 kan in iige1 9 votlaoten ioîden: ,orn te bewieen,dat ik origeliek 
hobbe a ik zegge dat \iestbrooio en Ostbroekop (u ut t 1309) niet dezelde parochies 
welren as Wertnijeberkoop en Oostnijeborkoop (at- 1406), 
c) rdgcl 18 en verder voxaandorn in: 

	

In di  	 ei 	1 	 s  wieon op et al xu.uxde wark van D.3teonsni 
en van nii'j,en ok op mien artikel over die 12 parochies van 1328: DeDuodeoim 
PaIOh±eTn12,ifl 	 21 (19695o.31blz l32..139. 

è) en e) . iiit jow bezwaoren tegen Ut gedeelte kn Ik me rar hiel un.iilik vcr-
enienEt hiele verhae]. van D.Oosterw53k over die familie ar1s iz fouter ik 
kan et niet vergeven dat hi' mien wark over do iailie Terwischewat och eo:i 
wetencha'ope1ïko studie wset liet van jaoren,bi'j elke c1egnheid neget. 
Dat fli'j now et vorhael over dbe out-rentemeester,die 1iij 'rentenie nuuiat, 
toch nog weer opraekelt,en dat hiJ eigonliks nog niet inzien wi1,öat die nek.-
dom van deard1ie Barels niks te macken had nut die 11arcus Barels van 
Oosterrolde,u.r nit zien neef AerrLt Parels e ide.is onvergeeflikDe ziele 
riekdon van die Hare.-ns beston uut een etok of vif zes boecerijeria 
Aemt II in Oldeberkoop.as  arve van een Ter±she c-loohter,bezat neer as 30 
As aller1ete concessie wil Ik x. nor-, wei votlaoten ondcran op bjz. 4 de 
rigels die begin:ien mj 	"Et !lekt wel as 1es D-@0,*, .O.... tot aai ."(„--a de kopers 
van mien boekien " en dit gecleelte dan te veanon clei.r 
Een hiole tied leden ot moet in 1976 vest wezen,heb een tokkien in de Ni'je 
Oostste11inerv-er schreven veux de koers van rien boekien. over Terwisga orri 
er op te wiezen,dat de heer E.Pe1irck i.ut Norg uutzocht het.. onz.ena. 

Dan no wat: ik hebbe in de 1e'to tied hiel vt rond.sneuot in oolcie risters 
en heb nog een peer dingen vurmen over de - en fernilie Hogeveen in Appelsehe. 
Zo). dat dr nog bi'j kunnen? Ik 701 clan de leste 3 ri'els vorvangeh i1lente 
egunnen bi'j de 5de rigel v n onderent De eerste H000ven.Daoweu in 't plak 

komt dan: 

De eerste Ilcogeveen in Appelsce,die ik vunnen hebbe,was The.rnis Henô.riks,die 
in 1790 bruiker (cl.is iejjer of pahter was van de plaetse 't Hoogeveene (no.l) 
TTjj vrLLio o ia 1811 ;i-n OL3.cborkoop,ot .ai. ,j bleef bi ` j ac naoe Iloo, eveer as 
ferriilienaeme.1i'j wo& c ~7 oa dus al bi'j die naeine nuwiLIn de registers van 
de Burgorlike Stand in Ooststel1iigenf wodt hij vernola as geboren in + 1753 
onbekend waor hijover1eed op 13 aiigu.stuz 1613 in Appelsolie raor iii j trouwd was 
mit !.ntjo Motors Eisinga,eboron -1- 179 in 2ppelsche,cioehor van Pieter Eises 
en Dertien Jans,/7--ie was con zuster van Wilt Pieters Eisinga,eienaor van -L- ie of 
arie boerderijen in Ce Boorestreek.iii'j had.de gien kiendr en leut al zien bezit-
tinen  nao art de kînndr van zien beide zusters .ex. daorbij wacren drie zeunen van 
Theuxiis :endriks iooevecn: Herdik,gboren in de Pochtel in 179 , Pieter,geboron 
in Appelcohe in 1.801die bieuf origehuden Lise geboren in 16O2 ok in Appelcho 
en. ok ongehavcl;LL de Successie-iiieniorie van Wilt Piete's Eisin-a van 1325 wodden 
- - 	, 	. 	, 	 . 	. -. . 	 .' 	- .--- -- 	-... --- 	---- 	 4+ , 



STELLINGWARVER SCHRIEVERSRONTE 

baank: 
Coöp. Voorschotbank W.A. 
Oldeberkoop 
rekeningnr. 29 98 07 711 
, . mr. v. d. baank 83 15 23 

Oosterwoolde, 6 juli 1979. 

G.P.Mulder, 
Prins Frederik Hendriklaan 6 
1411 GA Naarden 

Achte Heer Mulder, 

Naor anleiding van een ofspraoke tussen Jow en Henk Bloemhoff 
sture ik Jow een exemplaor van Onder de Griffioen. Et is een archief-
exernplaor; wi'j willen et laeter dus graeg wel weer hebben. 

Mit vrude j,k groet, 

1 
P• erJnke4. 

'34-24 



16 juli 1979 

De Gemeontesecretarie van 
Gasel  

Betr. faniJ±o-cndezoek 
Zwart 

I'WI-cens mededeling van de GenientGsecretarie van Oost9te11inwerf i 
Zwart,Hendiik Anne,gebcren 15-.8-1885  te Appe1soha(Oostt11inerf) vertrokken 
iiar de mento 2,1een (DrS ) Vn&tr ie h5j,vo1.gen opgave van de eoretarie van 
die geneontevertro1r.ken nar.r ce gemente Gastel (: .Br. ) p 28-9-1908 
Ik hel goede reden om a',n to neiien,dat deze Zwart een neef van mi -i vader is ge- 

zon dat verroeden gaarne 1evetigd td11n zienA1s hij iridcrdaad deze 
neef is geweest ,dan zou ik ga7rne van U venemenwarneer en nar welke plaats 
('erae.nte) hij is vertrokken.Ik weet nare1ijkdat hij in 1920 in Franeker is ge-
huwd,en het zou beet eens kunren zijn,dat hij  ecrst nog elders-weikzaa. is geweest 
vordat hij naaz ].aneker ging. Ik meei te weten,dat hij  werkzaam was als "commies" 
(iete met douane of belastingen?) 

Ta opgave van de vcrzchuldirde kosten en Uv,  gironunirier zal ik die onmiddellijk 
oveinaken.0 bij voorbaat da-akond voor Uw hulp, 

hoogachtend 



16 juli 1979 

Beste Ikevrouw eei't'j, 

U zult zich afvragen wie die meneer ia1cer is,cUe 1f niet kent, 
en WLTOrn die zich tot ii riohtJ)aorn zal ik nr eort ntee1f even in t kort voor-
stellen: ik ben Gerke Mu1der,jongte zoon van Pieter iu1der in Âppelseha 2die Por-
zoon wn,:g van Jan Pieter8 Ji1der,die getrouwd was met liultje Annes Zrart,en deze 
i1tj e was een zuster van Aaltje Zwart ,u wol bekend dacht ik als echtgenote van 

Cornelis Boa,Ziezo,nu eet U teniïinete zo ongeveer wie ik benog alleon dit: ik 
ben 73  jaar.al  weer lo jaar geleden met pensioen gogaen na een 1oopban als leraar 
irue1s aan een H.1S. en jnmium in Bussum.n vrouw en ik hebben in December 
onze i!0-jarige bruiloft gevierd - in Appelscha 	nu: wa:.rom ik Ti deze brief schrijf. 
Ik ben al een tijdje bezig met fami1iegeohiedenis,en toen ik mijn vader en moeder's 
geschiedenis voor riekar had,ben ik begonnen iet de familie Zwart,uitaande van mijn 
gTootrioeder:Hiltje Annes Zwart,lk heb die hele geschiedenis nu ook wel ongeveer 
klar,behalve enkele zijtakken2 die ik uit het gezicht verloren heb.Dartoe behocrde 
ook de lotgevallen van mijn groötmoeder zuster: Aaltje Zrart,wac.rvan ik alleen wist 
wanneer en waar ze geboren werd en wie haar audersbroers en zusters wai'en0tJr en 
wanneer ze getrouwd is met Cornelis Bosma ( is dat zijn volledige nae? ) is me onbe-
kend.Dxs zii dat mijn  eerste vragenAan U,omdat ik,via Willem van Veen in Klaziena-
veen tfw nan en adres heb geegen,iet do verzekerig,dat U ook veel belang stelt 
ii,  de familiegeschiedenis ,en dt U mij ongetwfeld zult kunnen, holen.filt U? 
Wij als kinderen hoorden we). va.k van de familie Bosrna,maar het enige dat ik nooit 
heb verten,en dat mij nog altijd levendig voor de geest sta t,is het prachtige 
feet ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van Cornelis en Âa1tjein Katlijk, 
was het niet? naar er waren toen z6ve1 inensen,en het is allemaal z6 lang geleden, 
dat ik me de mensen niet allemaal heririner.()ngetwjjfeld was ÏJ daar ook bij,maar TJ 
moet het me niet kwalijk nemen,dat ik dat vergeten bon - ik wac ook nog maar een 

Wel herinner ik mij Hielke.Wa:rom die precies,dat zou ik niet kunnen zeg-
ik herinnerde inij,dat hij naar Utrecht was gegP!,in een kruidenierszaak. 

Van Willem hoorde ik nu,dat hij al is overleden en ook zijn vrouwJa,zo gaat het in 
't leven; ook inn ouders en rnijn drie broers zijn al overleen-alleen mijn beide zus 
ters Uiltje en Aaltje leven nog en wonen nog in Appelscha. 
Laat me nu tot de zaak komen: ik zou dus graag van ii zoveel mogelijk gegevens willen 
hebben over de familie Bosma tte begizrfen ret Cornelis en Aaltje. 
l.Wie waren zijn ouderswaar en wanneer is hij geboren ,Waar en warnieer zial ze ge-
trouwd • 3 Welke idneren hebben ze gehad, en waar en wanneézijn die geborcn?4. 
liuweLSicen van deze kinderen,voor zover U die gegevens hebt.5.Overlijdens data en 
plaatsen van Cornelis en Aaltje,en kinderen.6.Ailes wat U verder nog weet over de 
familie en waarin ik misschien wel genteressoerd ben.Zoals bijvoorbeeld het verhaal 
over Hielke,die in Klazienaveen heeft gewoond bij Dju en Sientje - daar wist ik hele- 
maal nietc van, in. ()uderîinstel is getrouwd?Itoe 	hij daar?1inz • Eiz • U weet hoe 
dat gaat: nieursgierigheid is vaak moeilij1 te rexamenllk hoop,dat U mij veel kant 
en wilt helpen.ik ben ane bereid om U dezelfde dienst te bewijzen voor zover ik 
kan.0 vraagt maar. Voorlopig neem ik raar afsoheid,met alvast heel hartelijke  dank 

n de hartelijke groeten 

liv 



16 juli 1979 

Beste Ziart, 

Ongeveer een jaar e1ecIen - om precies te zijn op 31 juli 1973 - chre ik een 
brief aan je noc•f K1aa3 ±i Veoa&am :iet het vorzoek om een taa' gegevens voor het 
faLiiiieond.er;oek -zoa1 n.,gboortodatui echtenote,iatun en p].aat van huwelijk 
Eeboo-I-tsepla ts van echtgonoijnaon VaXI kin;i'cn oa- geotoplatsun 0fl datum 
Ook naturlk ev'mtuele htwelijien van kixidecn,ctc.,ote. 
Ik sloot een geadressGrîe en efrnkeerde enveloppe inLen paar nnden later,toen 
het ntvoord u±tblcef,heb ik hem opgebelcij vootrchu1digde zich toen voor zijn-
laksheid en b1oofde "aan het eind van cie week- te zullen antwoorden" . J;lijkbaar duren 
de wekcit in Veendam wat 1agö' dan normaal i'isiohion tot Sint Jutteniis? 
Ik heb nu de hoop opgegeven nop; itwourd te kdîen,want ik zal niet nogijnr-ls aan 
hern 	 hoop,dat jij heu,als je hexi iiog eens spreenktwilt ;ijzen op het on- 
behoorlijke van zijn handelwijzo .IUj had toch minstens Gebruik kumen maken van mijn 
bije.'loteL enveloppe om me te antwoord.en,clat hij me tot zijn spijt de gevraa1e infor-
matie niet kon even.Dat is zijn goed recht,na: he1cr&1 niet zitoorden is zeer 
onbehocr1jk - om het niet aser uit te dru.kken. 
?Iet vriendelijke grozten , ook ai je vrouw. 

je 



]7 juli 1979 

.ohte he er Bio erhofC, 

A t  j dit lezen dan hebben j w zeker 1 heu v:ail Jonker an 
da'k hirn et wark. van \iieieck coromno stuurd hbbo,ondt ±: :aTj i,00cht hebbe. 
Ik hope d'j dr begrip voiiz hebben zuilen dak dit daon heber r t liekt m±j 
1ioter toc? dat j eèn z.g."vak-historicu" veur dit karic± aoConi,a ooi1ea 

iatour Qnoet mi j ciaor niet in beven ENen zol rd j es verke rd. beriepen knme: 
Taoi ico:ai; nog bij dat et rîekiik laete i vemr zcn riiek,en ok rii et ni-.j veur-. 
koon dat j ia indeitied toch ok eien1ik mitwarkt ielon an et tot staand koxniien 
V';.fl dit •rar1cJ)at docht ik tonniecste of 1e leiden uut de naerne van de secretaoris 
nn 	ch±cver'rohte b. j de veiiwo'id-achrievcre 

is niet z6 as dat ik gien kritiek hebbe op dit rk.Integondeei efl hele oe1 
zeifsai' eb zol een hiel boek op ichzo1f .woadennoeenLDaor hob ik gien zin in 

j 
 

lig gehieiknap jornalistiûkgen  en ifd rc.irit L3 een 	roL 	wark,veur ot 
1:2aanteieZefld pabliek,niar veur de Steiiingwarfse gechied$cievLng en de toiiing 
warvr za,-~k wedeioos ..EH zit vol n1t oolde theori&n en oïatt±ng,dlie al lang 
achterhac1L 1en -. de o3hriever nuuint en lange lie3te van "bromieniar d.aorin 
ontbroken toch rel een tokrennig naemen.- ao as biege1iek di van ondergetekende 
zelf ÎLE; ik et in t kort zegen mos di zo'k it zegen: allienig al ot hoofd-
£.tuk over et ontstaon van Steilinwarf,de herkomst vn de Stl1irwarïecs,cie 
duutie 	 theoric,enze, en et hoofdstok over de betekeiUs van de dtrp-- 
r1aeiien, C..at wasgeiogEt is ronduut schandelik dt zok<la.-1 nog in een boek publi-
ceerdwcdderL kan in 1978 
:t boekien i er now lenmacï en te moeten d r init 1ovenia et is vo-ar iiso 'a-
teur een trieste zaek te moeten contateien,dat et som- ie meenok-en toch hicl wat 
mair1iker ofgiot om ponhort' veur een uutave te vierLon c'an hinazilf 
Et liekt ;iow xischien vrent,ar as de twiede cITOk van Oosterwiek zien Vrije 
verch±ent,dan zol ik op een uutneudiging om wat kritische kaitekeiüngen te ie• 
veren-niet 'neE' zeggen- 

.l in:i -f; alnog es: et spiet m1j da'k riij teroggetrokken nios,ar ik hope dat we 
oven eie vrimden blieven-en dat inien -J-ede tokion vou ti Ovencl dat 	l 
klaor hebe ( Over )t Topon:em W..Ltutge in peLc1ie) toch no wei hoben w.11en0 
Ik hope hiine!kort van jow te heuren en blief 

!nit Vi1XflIELL e grooten 



17 jr1i 197) 

Achte Heer Jon.ke, 

Ik stuur jow hiermit et boek van Wielick tcroge odat et beslist 
niet langer hollen wil as nudig isEen apapat briefien gaot naor her Bioerahoif 
om uut te legen,waorora ik besleuten hebbe oeh mar niet in te aon op het verzuuk 
een kritische bespreking van dit boek •t;o leveren.Et hokt mi ' j veur alle partijen 
beter 0fl et raar  achterwege te laotenen ecrs d'r mar een "vak-.historicus' veur te 
nemen ischien at veur heer Ferton? 
Iii elk eva1,mien îaank your etturc-n van dit boek en 

rait 	 groeten, 



ij8 juli 1979 

De Gemeonte.-seortarie van 
Opster1ar 
Beetsterzwaag 

Pfd. Bevolking 

Betr. Farni1ie-onderoek Zwar'L 

Zeer geachte heer, 

£--ij hot opruimen van nagelaten papieren van mijn oudste broer k'mien o .a. twee overlij-
densadvertenties tevoorschijn,beide afkomstig van mijn  gootmoeder,betreffend.e twee 
van haar naaste familte1eden0 
1,De eerste luidt alsvo1g 

	

	odna'ron3. cvor1ee?1t een ziekte van vier wekenxnijn ge- 
liefde broeder KLAAS I.Z'1MT,in de ou.e:dom van ruim 65 
jaren0iijnjeterp,23 Noveiaber 1881e We Wiepkje H,Zwart. 

2.;ee luidt aIvogt: :deinacht is ka].„,i en zacht oirer&eden WIEPKJE HN]3RIKS 2MJkïT 9  
Wijnjeterp,11-4-1893, in en ouderdon van bijna 73 jaren. v.g, Hdi.ZJ.RT. 

Zoudt U mij enige nadere inlichtingen kunrten verschaffen omtrent deze 3 leen van de 
fa:a.ic Zwart? Ik heb bij jn naporingen in hot Rijksarchief in Dooprogitor wel een 
groot aantal leden van deze familie vondenwaaronder ook wei twee met de namen 
hendrik I;er4rik een met de namen K1a liendriks , en ook een Wiepkje hlendriks , maar 
de daarbij behorende 'eboorte en doopdatums passen niet bij de genoerixïen Klaas en. 
Wiopije zouden kinderen kunnen zijn van em Hendrik ÂimeB Zwart,geb.in 1776  ,overi 
25..1-1C46 ii iijnjotorp en gehuwd ot Lenrfle ïondriks Lef(f)ering,geb.in 1780 to 
:io- whornc en oer].In to Wijnjetei 1612-187 Van dit echtpaax heb ik 4 kinderen 
in lier. dooreiter gevond.en,waaronder ook een Klaas Itendriksmaar die word in. 1806 
geboren 011 13 vemoede1ijk ook al v53r 1812 overleden,omdat hij niet voorkomt bij de op-
gave van kinderen en kleinkinderen in het fi1ieregister van 1812.Een Wiepje Hen-
drik heb ik cok,maar die word geboren in Appelscha in 1376,en dat kan dus evenmin 
Zouden du Klaas en Wiepkj e 1cieen kunnen zijn van de door mij genoemde Hendrik 
.Anne en :iend.rkjo Lefferindan blijft  nog de vra'g: wie kan dan die H.1.Zwat zijn 
geweoct? 
Ik hoop dat U omtrent deze peronon wat neer licht kunt verschaffen en zal gaarne 
Uw bericht not opgave van de kosten tegemoetzien. 
Bij vocrbat dankend ,vorb1f ik, 

hogae1ten, 



WE 
nuQw 

OOSTSTELLINGWERVER 	aanpakklen 
NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR OOSTSTELLINGWERF EN OMGEVING 	 . 	 ... .- 	 .. 

De Heer G. Mulder, 
Frederik Hendriklaan 6, 
N a a r d e n 

Oosterwolde, 19 juli 1979. 

Zeer geachte Heer Mulder, 

Graag maken wij gebruik van Uw aanbod een aantal artikeltjes te 
leveren over de geschiedenis van Appelscha. De verdere 
afhandeling kunt U bespreken met onze redakteur Anne de Vries. 
Zo mogelijk zullen wij passende foto's toevoegen. 

Als kleine krant kunnen wij U slechts een bescheiden honorarium 
bieden. Ik denk aan een bedrag van ongeveer f 30,- per gedrukte 
kolom. 

Hoogchtend, 

-.=- 	
Mar'1in van NieuiehE7i7iiitg. 

8430 AA OOSIERWOLDE (FR.) 	 8390 AA NOORDWOLDE (FR.) 
Postbus 39 - 't Oost 13 	 Postbus 6 - Weemsiraat 16 
Telefoon 05 1 60-25 12 	 Telefoon 05613-1600 
Na 1 juni 1978: 051604444* 



Amsterdam, 27 juli 1967, 

Ç4;7  

Zeer geachte Heer Mulder, 

V66r alles nog hartelijk dank voor Uw telefoongesprek 

van gister. 

- 	
Het adres van Andries TigelaarX is: Foch Adriaan Andiaelaon 43 

Baarn. 

Tel.: 02154-2011 

De 9991 beloofde copien en het döor U gevraagde tijd-

schriftnummer gaan hierbij. 

Doet U Uw vrouw de groeten en ontvangt Uzelf de hartelijke 

groeten van Uw vriend 

7) / / P-  • 

V/' 



31 juli L979 

Zer geaite he3r enci2iks9 

Zou U zo ninû.eIijk wi1en zijn mij nog enkcie iiohi. 	i te verrek en oi.ïLent 
P.peisoher iariiIies Ik proher vast te 	 aij ua 4.peisoha gekomen 
ziJt, en dat gal wel niet andere ga'21 cIan via fainiliegeohiedeni het beixeft in de 
0 rste plat AUauoncLe1in 	 jnjcterp c.0 gehini 	itjc 7,. tcd'rz vr 
:U.ieLk Waaineer en wa&.r ghuwd?ieike kinderen haU1.en zij, en wazt e11 îaiinee zijn 
'iie gebcen? 
T- u de weeke plats de £ai1ie Van der Sluis 	cle Gerte inden- ia:1 de Aront Wytze 
v:n cLe.L .;j.uif: clie Vi 181 tot 182 0- ca(- 	van dc Coxpagzion was, ti 4cïcha? 
:Tneer en wai 	eboïen,gehuwd (fliet \Iie) en Ja1i1EiCT ove1cei ïe1ke kinderen had- 

J, C41 Wr en wuie3r geboren,.,  
ik 1ovf dat dat vom1opig ai. 	i wat Lk, nodig heb te wÂan ec•n I'ari11 1iege- 
eiedeni 	do Van Der 1uizi begin ik iiet,aaat sinds i op he kcrkhof in 

ozie iLb,Loe oteIIe ve t vrL io ildabeTaven 1ign,1      

3.iS:t re dat een onmcgeiijk karwei. 
Mag ik we€r rekenen op dezeie afwikeiing a].z ik gewenu ben geiatDan alvast 
iiiijn Z(E: harteiijkc cLuk en 

vienG: 	oot 



C'7C) 

	

)J 	L)j, 

BeSti'wart;  

Hoewel ik er iaij van bewust ben,dat je het ontzettend druk hbtw.ag  ik 
liGt OI toen op je even iasig 1e vallen tiet ecn paar vrgnJe rt nu,at ik met 
CM  1-0,4  e 1eu vn je  	 eb 	 zij 	 hebbi 

	

	 cm.  
moe te werken ain riin onderzoek of zelis in ;e t ekiel niet hebheen eaior o-r 

,n cL?oIfl heb ik lcag gearicI. of ik jon wei zou mnicria:e1on.Nu ik echter 
bij een onderzoek te:, plaat-we • in ij.1ettp,op het kckao • or niet in 	ben 
r!O ggEV,EflEj te Vfli?fl±Oht ik ne tot jou met deze vragen 

o 

1! -t wa de gebo:;,tedatu(evt ook 41001)) van cie op 23 novern1, 	i3U1 i.n njetop over- 
leden  KIáAS iï.ZWi\i{T.liij was. toen ruimp 65 Jaax ouL..De over1denadvr1entie uit rijn 
;root!loederF papieren ia opgeren dø„) IiJE h.ZijRezijn zuster. 
:iIotzeifd voor deze Ih?KJII, h./.ti,dj op 21 april 1893  te Wiijotep overleed 1' de 
oude.o van bna 73 ja kt.;r over1&e:LBadverteniie wa opgeever ioor 	ZWAFT 
1fa; dat cu grootwde: u:t A*ueiaoh? 
v1 deze b:o3: en ztiste heb ik in het cioopregitor ia. het 3karchief in Leeurarden 
*eon verrnc1ditg gevondert,ma ik neer aa,da.t ik (Jie over net ho 	gezieui :ob.Maar 

op 	i:orkhof van VitnJeterp hel) ik gen iftenen van hen gronc1en 
Wol van 	 B2]:Ai'ï en Z-11 viclT en ook van Antje ZJTrtdie ;eirm-wct wz met 
ecn 	 daaz'van had. ik reoa'9, a]L e egver 	1.er nog een Willem Zartehoren 
23-2-1855 en overIden 1S-719Ø4,gehu'rd riei r&jntje v.v. iijkgeb.16-1U4 en overle-
acm 31-1193O,rnaar:Ik ween dat deze niet tot deze1ie faniiie behoct 
Ik o1oof niet,i1at je hot nociig en nut' zult vinrer, om het 	 rr. mijn on- 
de'zoekiron eens -iie verciujken et die van jo. ci e 	nii±eiid,rir ai je da:r 
prijs Cu 	3telien,clan ben ik &ra1€ tot zon vere1jkin bereid.Alleeai,e weet,dat 
ik inc nog nv.ar Iiu1 moei1 ove:e 1neie afstandei kan vcp1aten. . . 
Ik c1oc.f n1ottt,dat hot 1Do:;Lit;t nodig is,aat pu ecnc en vooral goed wordt vart- 
etcid 121 wcie birig do cowste kdam oideIfr verd grootgebcht,raï ik ben er 

v&,s; van ovzrtuig3. ,.at d ii; niet : £'ebexrd zo1s b k n iin.-.irt meent : hij 
de twee,broe en zustea Ka en i;±epkje 2wat 
Ik i1 i.et 1i.e vo:r104g bij 	 ik hoop pooig le te van je te 	horen. 

••o-; 	 c2ocr::o21 

van i:Lii$ ;ot huis 

je 



1 au,ustus 179 

Zeer geachte heer Visser, 

Hierbij doe ik U toekomen de 3 deeltjes diakonie(kas)boeken 
waarover wij bij ons laatste onderhoud. op 26 juni j.l. hebben gesproken.Zoals afgespro-
ken,blijft deze zending anoniem,en zal mijn naam in deze zaak niet worden genoemd.Ik 
hoop,en verwacht ook,dat deze deeltjes een goede aanwinst zullen blijken  te zijn voor 
het over het algemeen zo schaarse materiaal over Appelsche. 
Tegelijkertijd spreek ik de hoop uit,dat onze goede relaties nog tot in lengte van 
jaren mag blijven voortduren,en dat ik nog vaak een bezoek mag brengen aan Uw Archief. 

Tenslotte - ik zou mezelf niet meer zijn als ik ook nog niet een enkele opmerking 
mocht maken over Uw Inventaris van het Archief van de Opsterlandse Veencompgnie: 
Wat is het jarnrner,dat ik niet in Leeuwarden woon,want er zit zo'n enorme massa stof 
in,die wel eens nageplozen mocht wordeni Ik heh tot nog toe nog maar 69n klein 
zetfoutje kinnen ontdekken: Onder ki Inventarisnummer 418 wordt gesproken over een 
mevrouw A0N0van der Walweduwe van G.J.Stoker.Dat moet echter zijn A.H.vaia der Wal; 
ze heette namelijk: Antje Hanzes van der Wal g en van haar vaders naam komen alle latere 
Stokers met de voornamen Hans. 
U zult nu wel zeggen: wat een muggenzifterij! Naar zo is het niet bedoeld.Ik wilde 

alleen maar laten zien,dat ik Uw werk met de meeste nelarigstelling lees,en dat ik 
er alleen maar spijt van heb,dat ik er niet een jaar of twintig eerder kennis van 
had kunnen nemenU.ar - zoals mijn Engelse leermeesters altijd al zeiden: "It's no 
use crying over spilt inilk",en dus moet ik het maar nemen zoals het is.Ik wens U 
en Uw medewerkers alle goeds en verblijf, 

met de meeste hoogachting, 

Uw N. N. 



Weverwij1—'Bosrna 

Arnhem 1 augustus 1979 
6825 ET, Verwoldelaan 3 
tel. 085 - 611716 

Beste Gerke en echtgenote, 

Hier ben ik dan even op papier met de gegevens, voorzover bekend, van de 
Lam0 Bosma, zodat je je onderzoek weer wat verder kunt afmakenA11ereerst 
echter, hebben jullie een gezellige vacantie gehad en konden de zussen nog 
iets vertellen over " de kleine ka van Bosma"? Die kleine ka, is echter 
de grootste van allemaal geworden. Dat komt natuurlijk omdat je negen va-
ders en moeders hebt gehad en iedereen vond het nodig af en toe eens een 
trap • e geven tegen een zeker onderdeel en daarvandaan ben ik natuurlijk 
de langste gevorden, II' moest n 	flOgi eens tot de orde geroepen worden, 
is me verteld. 

.-- Ook ik ben net terug van een weekje vacantie, Ik heb deze ciagen doorgebracht 
hij een vroegere schoolvriendin van ne, die al jaren in Coevor:Ien woont, We 
hebben natuurlijk oude herinneringen opgehaald. Ook haar man ken ik goed, om- 
dat beiden uit Langezwaag komen waar ik de van de 4de t/m de zevende klas 
de school bezocht. Nu nog een paar dagen thuis en dan weer naar kanoor. 
Er zal wel weer he1 wat werk liggen te wachten, maar dat zien we maandag 
wel weer. 

Nu dan de tot op heden verzamelde gegevens: 

De juiste naam van vader is Kornelis Lome Bosma, hij werd op 5 nov. 1878 
geboren, w,s. te Katlijk ( wordt nog verder nagevraagd maar ook die bron 
is kennelijk met vacantie). 
Huwelijlsaturn 15 mei 1902. Plaats huwelijk vv.s. Heerenveen. 
Xinderen: Lonme 	 gebe—ren 24 of 25 nov, 1902 te Iloornsterzwaag 

(
mkJe 	 1t 	15 december 190&') te 
Iielke Willem 	" 	27 naart 104 	te 

99 Dju 	 't 	13 aug. 1908 	te 
Geertje 	 ,, 	30 april 1910 	te 
Hendrik 	 " 	28 febr. 1912 	te 
Geesje 	 t 	27 of 28 mrt. 14 	te 
Doetje 	 II 	13 jan. 1919 	te Katlijk 

Huwelij1.sdata: Lomme gehuwd met Anna ileida geb. 298,w 9 s,02 op 20,5,25 ws,L'warden 
overlijensdatum Lome: 7962 in flijswijk Z O TI O  

(.7  Imkje gehuwd met Koop Kerkstra op 26929 te ileerenveen 
llie1ke Willem gehuwd met Johanna v.d. Bijl op 3 jan. 1929 te Ouderkerk a.d.Anistel 
overlijdensdata: Hielke 10.271 en Job. 13.5,74 te utrecht 
Dju gehuwd met Jantje Krikke op 10 jan.35 te Beetsterzwaag 
Geertje gehuwd met Age Bakker op 	37 	te Beetsterzwaag, gescheiden in 
over1,Iatum G. 4,nov0 76 te Utrecht 

Ç
eesje gehuwd met Yntze Hoekstra op 4 juni 1936 te Beetsterzwaag gescheiden in 77 

-Hendrik gehuwd riet Geertruida Scheper op 19 mei 1938 te i3eetsterzwaag 
Doetjegehuwd met Aart Aalzen w Weverwijk op 4 mei 1914 te Utrecht, overl,datu.m 
Ab 18 febr. 1968 te Arnhem 
Ge'000r4edata Koop 298 	, Johanna 19,5,09, te Ouderkerk a,d,Amstel, Jantje 10,7, 

te Tlilesprong, Age 	, Geertruida. geb. op 21,3, 	, ïtx te Langezwaag, 

Yntze 17,12,1911 te Nijehorne, Ab 20,4,1918 te Nijmegen. 



naam kind 
	

geb, datum en plaats 

xx±ixkgIEi 
Sietske 1.7.25 	te T'warden 
Aaltje 10 Q 3027 	" 
Kornelis Lomme 16.4.29 	" Ttturn 
TÇlazien GQJJ?Q 2112 Pijswijk 
Anneke L.B. 217.42 
Nicolaas B. 10244 

trouwdatum en plats 

11157 in Rijswijk 

653o in !ijswijk 
9 G 2 0 73 in Rijssen 
1811 Q 64 in ijswijk 
ongehuwd 

Kinderen 
van: 

L o min e 

Luikje 
	

Kees en Ype Kerkstra 25130 	Pottuin 
	

Kees: 
Ype ongehuwd 

Pietet 	 '9 BOttU]fl 

Lornme 	 ,. overleden 3.11.45 
Sjoukje 	" 256 Tjilesproiig 853 in Beetsterzwaag 
Hielke 	" ' ongehuwd 

Ilielke: Aaltje 	L 18080w.s,32 Utrecht 8 4 10060 in Utrecht 
Arie 	. . . 12634 " ongehuwd 

Cornelis L. 3 Q115 ' 20.1168 in Utrecht 
Willem Hielke 195.37 " 24963 	in ' 

Ilielke Willem 10537 " 2.7.62 	in 	' - Johanna 26 06 040 

Dju: Aaltje 91135 " 2459 	in 
Klaas 10 0 1QWOSQ 37 	" 121168 	in 	" 

Geertje Yntze Jan Bakker 7539 V1euten 	ws.) 29463 	in Jieerenveen 
Jan Willem 	" 14642 " 291265 	in l3athmen 
Albert Catharienus 20,845 " onçehuwd 

Hendrik Cornelis 12.11.47 Utrecht ongehuwd 
Jan Willem 7 a 8 Q 49 " 7.873 in Groot Ammers 
Sietske Aaltje 11.2.52 " 1.3.78 in ieerenveen 

Geesje Aaltje Yke Tioekstra 10GI Q 41 " in Utrecht 
Yke 1312,42 6.8.7n 	in 
Irene Gezina 13 0944 " 7,568 	in 
Warner Yntze 11746 " 24.7.69 in Maarssen 
Aline 101.50 " 11973 	in de Bilt 	(utr) 

0 ja de oudste gegevens lieb ik nog niet verxiield, ni dat Vader zijn Vader 
mme TJ0 Bosma heette, hij is overleden op I0.325 te Tat1ijk en was toen 83j jaar0 
ijn moeder weet ik alleen de voornaam van tot op heden en dat was Irnkje, de rest 
hoop ik nog te krijgen. Vaders. vader is nl. weduwnaar geworden en later hertrouwd. 
met Johanna Eenkoorn, zij ov3rIeed op 28 april 1928 en was toen 54 jaar. Uit dit 
huwelijk zijn naar ik meen drie of vier kinderen geboren, uit het iste huwelijk 
7 of 8 Mocht dit belangrijk zijn, dan hoor ik dat nog wel. 
Vader overleed in Beetsterzwaag op 18 april 1963, Moeder in Langezwaag op 28.11.31. 

Nu ik de vragen nog eens overlees, geloof ik, dat de informatie over de kinderen 
van mijn broers en zusters niet nodig was. Ik wacht dan nog maar even met het opvragen 
van die nog niet ingevulde data. 

Voorlopig w 0 s 0  weer werk genoeg voor jou Gerke, ik ben werkelijk benieuwd te weten 
hoe je dit allemaal hebt opgezet etc. 

Indien je wilt dat ik nog eens amax langs kom, laat het me clan zo spoedig mogelijk 
even weten, zodat ik een datum kan vastleggen, Door Liijn werk ben ik .ltijd nogal 
erg bezet en veel weekenden zijn gevuld niet verjaardagen e.d., omdat men ze vaak voor 
mij, in de weekenden viert. 

Ik hoop, dat jullie deze brief in goede gezonfjllej4 ontvangen en sluit nu maar taet 



8 augustus 1979 

chte he r Jonker, 

iLierbi j de tekst init de tekeniiis van. Lairbinga terOge ik heb 
een peer kleine tikfouties angeven en hope dat die nog veraanderd wodden kunnen. 
Veerde.- zaten d'r  ok nog ecn peer kieiniheden in de tekst ,rnar dat zu j vanze1 wel 
zien.Het liekt mïlj zâ uutstekend toe 

Ik biri al een hiele tied bezig mit een artiekel over W11tinge,nr 
daor zit meer wrk in dan ik eerst docht haddc en dus zal et wei wat langer duren 
Zo gauw as et kan za'k e1 wel es opsturon,dan kujr et es bekieken. 

Veuz ncw,  

mit vninöoliko groet 

(Gerke 101de ) 



9 augwtu  1979 

Zer geachte ho- .r oir1k 

I7ai*1.ijk c2r:k vo"r Jw brief v 	 xeuo vooi de dubieie fout,tiie ik 
aeb enia kt met J.ILa VIang om iu1ichbfren cv--r rn1 Wyto van dei Sluis: ik 
ijeoeli€ nam 1t Ule 	en vcat d.a:rbij ii1,tiat J mij die ii].ichtingen 
:ï tac1 vertr1: 	Tw b!ef vin 4 juli .1. :u ik iJ an toch oIirijf,ii.ag ik Ii 
wel vra;en oii n ve::1iiei:ing: b.j de last zoonArQnt Var dor Sluis,geboren 
6 	il 1349 te 	 ii het vol ende . . . ; 	g&htwd met 
arjG Jondrik einders en- later not Aaraje Birkf (z6 staat het er heus ! ) en 

de zin 103pt daii o v3aer; I1azina rre,gcbo 	18 j:inuazi 1352 'te Ap)etht; 
rio 711 koa i nt 	 J ruj uit c.e droom 11e1e11? 
Ten1ot±e iiQ; dit: •':o]E;3fls Uw iaceie1i: OL.t1t do ertg Vondeling heette hij 

Vofl(.o1i1k;.IL-  wo:t iiot of CUt miehi een vcis±n i$,otiat ei' 
meten op vo' ::a22jc- 1e3 (i flLr 1100 d.iti ook,die twede nai Clazes 
koLit h3L1 

 
ni-1 	toe .Toi bewijze tur ik t hiobij iigeioten e.,:-:n Lutokooic vn de 

aargite en 1nscIrLn ir e 	e1e 7t.nd van Ops';r1rL vt' e :evonden 
baby,dlle Lle nr!1 kieog van. dai Vdoi.ng,.onder met.War zou ti-ou.e die Klas 
vara :ûOctex .'1 ekoiaen? 

T'an heb .knog een pa \rragn voor t: 
In rl:iji. jÛi1 uo;nden er in een ijttis teeov€r ons an de vaart Z . . en ongolmvd.e 
br-oer en zuster Lense en Joharina Stel~ (h&i s van beroep lal-.er) 4Ze hadden 
nog e.-r. broer Bessel teiagen,de ii 	;at; Ik aen in ieiga-n (Grand 

s) ,van  deze couik 	de herkort woten en gebo3:?te n st 	t.  

De tweede be-tint de Ende---e ovrbuu.mn Jcn irmn Gorter,getrouvd naar ik 
reen met 	Jaoobje Vont3.eLLri;.Ik zot 	ke >Ta. e weten wie dee Gortor was en 
waar hJ vandar kwiii. 
Daarmee heb ik dan alle bevoer van rondom het toke:sver1a4 in n juu gehad 
en zal ik U vor1o1ig r  Ot 	1acn,Over niet c1 te lange tijd zal ik in de 
ITiou;e Ootto11iiwervö:, :o1 in oen 	 cal 2nder vertellen 
ovei dat 	 en n 
Nogmac-r11S riri haite1'ikc dak;. en,  tot 

hoogacLte.d, 



9 augustu.s 1979 

Acht•e ho1 1cicff, 

L; 1 wecr 	ok a. .1ieten: v,1-1 r 	oe'. onog zuken,dn vieri 

:i.e wel ecorae wa'j ir.ïiet 	 ee1tiEfl over  artik  

ilope d:$ 4 m et 0 uînGr- :ren e JVT e kcrtie 

orekend. xodIen 1cun.:cri.. 
Zo giu 	±1:ijl.r. :!'k cxc-n an e bo1ocfa ctok cvcr onbiiz î1tinCE.fl131' ik 

'ce1cnr niz .T.t 	v•oc;T;ê e:iO3 	hieIna1 niet 1t 	LtC-S(flt i3 et 

e1pii; b'1o1 ik jo'tr. 
Ik :a1 C.t flOV daO1iZ naO 1c 'cJt lDrengefl,La:T iiegen jos7 t 1iJi :&e nog 

u1. 
12±t vrunie1iie groetni 

j OW 



35 augustus 1979 

De redactie van 
De Iîieuwe Ooststel uinijcrver 
t. a,v. cle heer A,de Vries 
0o2terÏo1deb 

Geachte het--2 De Vries, 

Naar a-soleiding van de brief van de heer Van Nieuwenhoven 
van 19 juli j.1.do1 ik U rneedat ik een begin heb gemaakt niet een aantal stukjes 
over het Stokersverlaat te Appelscha,waarvan ik hierbij het eerste stukje insluit 
Ik ho:p,dat U dit in en der eerctvo1'endo nimuaers kctnt opnemen. 

Vooraf zou ik echter nog gra : enkele zaken willen regelen: 
1,1j1  onoarium. Voor deze stukjes wons ik çn enkele hoioreri Ik schrijf echt niet 
om er geld mee te verdienen,en be1cting betaal .k al genoeg.det enige wat ik even-
tueel zou aoce'pteren,is vergoeding van n4n poto-kosten,raarvoir ik U t.z.* dan wei 
een op:ave  zal doen toekoren 
2CopyrightVan eventueel gep1atste stukje- îil ik gra g het auteursrecht an mij-
zelf  houden.Zuilkm, in verband riet de moe1ijkheid van ei latere publikatie van een 
bundeling van dor mij geschreven werk.Ik zal dan vri$ieici  moeten hebben hiervan Ge-
bruik te maken. 
Ik verracht niet-,dat U te'en deze twee Duntdn bezwa zult hebben,iar als dat zo 
mocht zn,dan hor ik dat wel van U. 
De volgendo afleveringen za ik TJ reke1jks doen toekomon.VoLlopig heb ik drie of 
vier stukjes in kad ereed.ls die verochenen zijia,ktmnen we wel verder zien. 
Voor dE? zetter heb ik alleen deze anuijzirg: door mij ondeTs'bre:pte woorden of zins-
delen zo mogelijk  oursief.Vo r de rest lact ik het rag an U over. 

:ft hooi) 5POL V U te horen en verblijî, 

Eooaohtend, 
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16 auiistus 1979 

De Redactie van de YTieuwe 
Oostte1ling70-rver 

t.a.v. de hoor De Vries 

GeaCh-I;() Ikeer De V:ie, 

Hierbij daai, het beloofde ete stkie Ik heb het iïr een 
titel eogegevcn,die het bente past voor de eerste af1evveniocht U in een 
korte in1e1d±nr willen rneedelen,d.at het in de bedoeling ligt een aantal bijdragen 
van mij op te nemen met grepen uit de oude geschiedenis van Âppelscha,dan is mij 
dat natut1ijk oed.We kunnen au iater,aI cl-at nodig Mocht blijken5wei  een andere 
titol bedenki 

Voor de goede orde herhw1 ik nog even,wat ik 13 in ons te-. 
1ofoongorek van vanmiddag ai wer.mn kenb'vr heb geriaid 
1 Ik WCfl3 hoogenaM geen honorariw voor deze Mrn.kjes te ontvangon In de eerste 
pla.-its niet,oridat ik geen betoepsschrijver ben en dat ook niet wil worden,Eet i 
mij voldoende als xn werk door een zo groot riogelijk arntai lezers rordt gelezen. 
In de t- rnde plaats heb ik er wel begrip voor,dt het voor een weekblad als het 
Uwe ni.et wel doenlijk is om hoge honoraria te beta1enzodat wij elkaar in dr:t oi-
zicht goed paen 
2 .Van ieder ntmer,wa?rin een stukje van mij wordt geplaatst,zal ik gratg twee exen 
p1aen ontvgen. 
3.iie± auteursrecht Wil  ik gra'g aan mezelf houden. 
Als Ij mij na het plaatsen van de laatste aflevering cie door mij nakte porto-on—kosten 

wilt vdrgoeden, u mij dat welkom zi:!L 
Ik hoop,dat onze relatie zich prettig mag ontwikkelen en dat het mij zal gelukken 
iedere week een aflevering te sturenLk doe mijn bet,ma r kan dat niet vast be-
loren in verband niet mijn nogal labiele gezondhoidtoestand Ei dan ziW.L er ook nog 
wel eens moeiijkheden doordat lang niet alle gemeentesecnetarien even vlot zijn 
met het verstrekken van gevragde n11-chtiien.connige  nemen zelfs niet eens de 
moeite to antroorden 

Voor d±tmaai ;enoe 

11e-t; vr.gr. 

hOOChtnd 

( Gerke I .N.üder) 



18 augustus 1979 

en Geachte heer Vrui den Bosch 

Ingesloten zend ik U het eerste stukje over Tjdoeniboe-
1oeit,zoa1s ik dat aan de Nieuwe Ootste11ingorvor dacht te stren.Wi1t U het 
eens doorlezen en eventueel veranderingen voorstellen? Ik hoop eehter,dat U er 
mee accoord kunt gaanwant ik kom andcrs een beetje in tijdnoodZoais afgesproken 
moet ook Uw nan hieronder komen te staan,en dan moet U het wel met de inhoud 
oons 
Als U er Uw flat aan kunt geven,zou het dan misschien mogelijk  zijn voor U om er een 
pa r foto-kopïen van te maken en mij Mn daarvan met dit stukje,per omgaande re-
tourneren? 
Nog een tweede punt: de zaak Domenveen in Smi1de,Datr ben ik nog gecn stap vor-
der mee gekomen,ia ik gef de hoop nog niet op 
En dan die familie Walda. Zoas U weot,was in 1678  die veiling van en afbrak 
in Sinilde namens de e.-ven van de heer H.Walda. te Sinilde.Mijn vragen om inlichtingen 
an cie secretarie van Smilde hebben,na moer dan twee inaaniennog geen enkel ant-
woord opgeleverd Verder heb ik U verteld over mijn vondst van de na m Walda in 
Duurswoude: iLoolof Lucas WaldagebEDuurswoud.e 1816 

Z.v. LucasHe-driks \falda en Bieu1cjen fLot ' lof Veldkamp 
geh.rn. Armigje Reindersd.v. Jan Jans Roinders en Bontje I:dries te 
Hauler4,jjk0 

I verder nog TL,Wa1d.a onder de overlijdensadvertentie van zijn echtgenote 
Kornelia H.Bakker (een zuster van mijn grootmoeders moeder) 

Bij al deze gegevens kr' ik  het idee,dat deze Walda's evenals de Reinders en Van  den 
Bosch en nog veel meer,uit psterland afkomstige verveners waren, en dat die wijlen 
H.Walda in Smilde op het Doiieinveen dat ook was. 
Da cr komt nog dit bij: bij het zien van die namonRoelof en Bieujpn (zie boven) 
moest ik wol denken aan de beirnopte stamboom die U mij bij het begin van onze brief-
wisseling hebt gestuurd,en waarin als eerste genor tie stat Jan Roels,als tweede 
.221 Jans en als derde jannes Roels.Daeria komt de naam Roel(of) niet meer in Uw 

familie voor,uaar,;.. wl in cie feilie Walda! Zie boven. 
Na wat ia.i. nog belanTijker is, ook de ineisjesnaiu Biouwke komt in die faiïio 
voor,want de derde generatie Var den Bosch Jannes Roels,geb.Langezwaag 2 mei 1723 
trKortezw"ag 9 nov-1.749 met BIEtfl 	PIiIDDES van Kcrezwa. Vindt U het nu to gewaagd 
van mij om tot de gevolgtrekking te komen,dat er in hot verlelen een familiee1atie 
heeft bestaan tussen V.d.Bosch en Walda? 1211 nog ve=eteler: Zou misschien Uw 
grootvader juist drdoor geweten hebben van die steen in de afbraak van het huis 
van Walda? 
Vertelt U mij maexeene wat U ervan denkt.Na j1 vind wel,clat een goed onderzoek 
nar die familie Walda noodzakelijk isPi omdat ik net Opsterland een paar nare er-
varingen heb gehad,zou ik U wi11oi vragen,of U dat zoudt kuimen doen: Liforraeren 
hij de secretarie van Opsteland in Beotsterzwag naar die familie Walda.Ze hebben 
dan daar tenminste geen flauw idee dat U dit vraagt voor ij1Iisschien,dat zij w1 
bereid zijn om ii behoorlijk en vollecU.g to antwoordena 

dat i:; dan voor vandaag eerst wel genoeg9Behalve dan nog,dat mijn vrouw ie heeft 
opgedragen om U en Uw echtgenote onze harte'ijke  groeten te doenwat ik bij deze met 
het meeste genoegen doel Tot de volgende keer, 

tot. 



23 auu.ztus 1979 

Deodactie van 
De 1' ieuwe Oostto11ing;erver 
Oosterro1ae 

t.a.v, de heer De Vries 

Geachte heer De Vries, 

Inge1oten doe ik U toekomen het tweede stukje over het Stoker-.-
ver1at in Appelscha0lk heb niets gehoord naar aanieding van iiijn eerste stuk.Dat is 
toch wel bij U aangekomen? Zou ik U mogen vraen,mij in het vervolg even de ontvangst te 
bevestigen - dat kan ook telefonisch. Daarbij zou ik ook - zo mogelijk - graag vernerion 
in wol nummer U denkt e.e.a. te plaatsen.Ik weet dan ongeveer wanrieor ik de volgende 
afleveringen k1a:r moet hebben9Op het moment heb ik 5 af1evorirgen klaar in k1adu-
nier 4  en  5 z•ijn bij de heer Van den Bosch,met wie ik het gedeelte over Tjioenboeloeit 
samen heb geiiakt.Zodra ik die van hein terug heb kan ik ze overtypen. 

Uw beroicht ga.rne tegernoetziende, 

net vr.gT 

hoogachtend, 
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30 augwtus 1979 

Geachte heer D(3.Vrie;, 

het derde stukje in Le rêk onlo het tokerver1art 
Ik heb u nog twee afleveringe voor in het  net trpen 1dar;d1e volgen dan wel intijds 
voor publikatie.Ik hoop,dat deze- vrj potontie1oze herirnieringen voo-t U en ook voor 
een a&ntal lezers iitereit gnoe zijn o ze tenminste te lezen3 Al bij voorba:-t 
mijn dnk,&t t ze op wilt riemen. 

Ik ben bezig aai een artikel over de verdwonen hoeve "Yiet Hoogeien" In Appelscha, 
mar heb nog geen idee,waar inc dat nar toe z1 voernMocht er een ook voor Uw 
lezers inter&;ar veriaL1 in zitten,dan hoort U e1 van ine6ik vrees echter,da het 
wat te vooi asj_ h1S1Or1OAO f±tGfl 	bevatto,.±e het minder #ocehikt maken voor 
Uw bia.ix ik daot.t in ieder ov1 nog wel iets nterent8 te kunen maken uit 

L 	de wkeLjke ge. ehicenis van cie door W,c.e Jorg in 	1che tot een legendarische 
figuu:' geirkte liendriek \Jyitinge 
U hoort noe van mc 

met hartlik; groet 

oca  el,  t'n3. 



12 september 1979 

Geachte hoer De Vries, 

Hierbij dan No.4 van deze serie.Ik hocp,d.at U de bijgevoegde 
foto kunt, overnemen . Lmelk geval zal ik deze ari.siohtkat ganre dadeLjk na gebruik 
(of bij  onverhoopt niet p1aaton) terug heben.Af1evering 5,vocr10pg de laatste in 
deze serie,voit over enige dgen 

Tet viendeiijke groeten, 



14 september 1979 

Beste Van den Bosch, 

Hartelijk danJ<voor je brief met bijlagen.Pantast±sch! Ik was extra 
blij '- et de ondert;ouw adertentie van mijn grootouders :4' Jan Pieters Mulder en 
Hiltje Mines Zwart,want die datum had ik tot nog toe niet gvonden. 

Voor het overio: je bent er wel flink achteraan geweest met je 
onderzoek bij het ijksarohief.Dat levert, ons een hei 1 nie,iw geziohtpimt op.VIe hebben 
eigenlijk zonder al te veel bewijs maar aangenomen,d.at &e steen afkomstig was uit de af-
braik van Walda ,en dat kan tenslotte ook nog wel waax zijr.mar we zullen nu toch betT 
doen niet eerst eens te zoeken bi] de familie Servatius.Dr mee hebben we tenminste een 
mogelijke schakel van Smilde niet Indi,en dar.. nog wel met Tjioemboeleuit.Die broer in 
Zuidlaren, zou het kunnen zijn, Ook moeten we het jarta1 op de steen goed in het oog 
houden: 1857,wanb  alles wat daarna is gebeikrd,lçan met de steen geen verband hebben. 
In mjji L.B.S. tijd. (19191924)  was een Servatius burgemeester van Sn-flde,en dat zal 
wel iemand van diezelfde £c.milie zijn.  
Het zou mooi zijn,als we er toch nog in zouden 1agen de herkomst van de steen helemaal 
te ac4terha1en: dan zit er nog een vervolg in voor de Oostte11ingerver! Tussen 
1-43kjes: ik weet niet of je geabonneerd bent op die Ncheuwe Ooststellingwerver,maar 
Ik heb beion2,en,dat jij in elk ge val de blazen krijgt met do artikelen ober Tjioemboe-
loeit.Ze zijn daLr bij de aciministeatie nogal diordig met het nakomen van afspraken, 
cius,als je niets mocht ontvgen,laat me dan even weten, 

nc ben ondertussen begonnen met de geschiedenis van de oude 
zathe "Het Hoogeveen" , en dat is een zwafë klus , die me al he 1 wat hoofdbrekens heeft 
gekost . Ik zoek eigon1!k nog --,in2x een 1art van het hoogveen van Appelsoba,waarop 
die oude boerderij duidelijk staat aangegeven Ik heb in Leuwarden met heel veel 
moeite - een fotokopie kunnen krijgen van een kaart uit ± 1840.Is er in jullie faini-
ilearohief ook niet een of mocr van die karten?Ik geloof,dat Llle veonbazen ven die 
tijd wel zo.-„.lal- kaart hebbei gebad . & zit an dit onderzoek een heleboel vaste onder 
andere de vraag: hoe hebben de Horen Compagnons indertijdt die venen in hun bezit ge-

kan nauwelijks geloven,dat ze die a1lema1 gekocht hebben.Van wie zouden zij 
ze hebben moeten kopen?De eigenaars waren immers voor een groot deel onbekenden als 
die hun rechten niet opeisten,daai werd de boel door ee Compionz vexkoohU Het gaat 
er nu voornamelijk oin,wat er gebeurd is niet het land,at na het graven van de Opster-
landse Coinpgionsvaart aan de noordzijde daarvan kwam te liggen , en dat daardoor hele- 
madi van het oude A- k, 	nu Boerestreek) werd afgesneden. Eh dan natixurl de 
vra: hoe is men tot de verdelin vi het Eoogveei in de tukken Het Grote Stuk , 
de 42 Akkers,de Groote Leijen,de Kleine Leijen,Nekhofveen,Kloksveen en Kcrkeveeri gekolft  

Genoeg puzzels om er een paar jaar zoet mee te zijn.Ik hoop,dat je nog de moed kunt 
vinden om de nasporingen voert te zetten met Sersratius.Ook het notariê].e archief van 
demi1der notaris Mr. van Lier zbu geen kad kunren,maar dat zal vermoedelijk ook 
in het iijksarehief in Assen zitlen,en daE.r zijn de niet zo vlotIk stop er nu mee, 
dan kan ik nog net de post van 6 uur balen.s.nogmaa19 9harteïj1c denk en Ook van 
mijn vrouw )  

hartelijkw groeten 71fl hie tot hus 



15 september 1979 

Beste Ebeling, 

Voor je laatste brief moet ik allereerst mijn hae1jke dank betuigen-
voor de inforratie die jd bij elkacrgebracht hebt omtrent de mij onbekende iiunt.on en 
inaten,nLT bovenal rnii grote spijt omdat ik jou een hoop extra werk heb bezogd,ter-
wijl je voor je eigen 'eik al tijd tekort komt.Wai de munten bei;reft,ik heb zelf ook 
niet stil gezeten en kan nu bevestigen wat jij  bij Van Geide2i hebt gevonden: de floreen 
was volgens de 7ncyclopedie van Prienlnnd en gouden gulden of ook wel zilveren )do 
florijn) en was gelijk  a,--,n 28 stuiverEen '.rreomcle verdeling zou 	zo zegen,maar het 
wordt nog vreeiricïer,als ik je verklap,dat 1 etuiver gelijk was an 16 penningen'. 
Ve1der wordt in de floreonkohieren ook nog e  oord. 'ebrikt en darvah heb ik uit-
gerekend dat die gelijk  wa aa-n.. 7 stuiver! Deze oord was cltig heel wat anders dan 
het 100r00IIXIC of beruchte - 1aste oorcje,dat je vernoepen kcn 	Ik zal je laten 
zien,hoe ik een en .---nder heb uite1end -. een des te groter prestatie - vind Ik vn 
mezelf - omdat ik altijd  zo'n 1cht rekenar bon eweest0 In de floreenkohieren vond. 
ik (en dat blijft voor alle kohieren steQds gelijk,van 1700  tot 1860) dat de volgende 
ortelling werd gemaakt 
Hoovo No.l was heza.- rct net derceh,lf floren . 	 du 2 - 14 - 
die vas alsvolgt verdeeld over 3 eigonaron 
a) voor 1e helft van de zathe bezrard met een floreen,  
b VOOT de enc1ee ' voor een floreen zeven tuiyer . , . . 	1 	7 - 
c) vbor 4-21  inad hooiland uit deze zathe een oord 

er,. dat leverde opgeteld 	 2 - 14 - 
1 oord = 7 stuiver Volens Bartjes 

Ook in olie kohieren staat een optelling van de bed.r'tgen per foli&;ladzijde.Ik 
geef je die hiei voor !ppelche ('op 18 bladen) 

1. 	4 - 20 - 2 
2 	4-24-8 

:::::  
4-21- 

6 	9 12 - 14 
3 - 14 - 
4-. 10-8 

244.04 5 	24-8
Ie-2 6 10 1P.... 	3 •.  

sarnen 3 e a . 0 • 50 -49 •- 14 

11 	10 - 14 - 
l2.4. 5- 0- 
i3 	4-. 3  
14.94. 1- 7- 
15 	0-21- 
16,.. 023-6 

0-13- 
0- 

Sainen..,.... 73„,,.,  73 - 24 - 12 	Als de oom niet k1ct,d.an moeten de rekenaars van 1-yck1arna 
Tfljeholt c.s.  een onvoldoende hhben! 

iTet in inc and.er7 wel een vreemde rekenarij 16 :enninen in een r>-Luive- r,7 suivers in 
een oord en 28 tuivere in en f1oTeen 
:ï3lijven WG du nog tobben met de (vierkante)elals o'pervlakterna t Jo bent er overicen 
nooit he1oral ze-'-„.or van of ze met die roeden en ellen nu lengte- of operv1aktema-
ten bedoolen.Ik loos nainelijkbij  Bouwer,dat nion va k de ETootte van een hoeve uit- 



17 september 1979 

Berte Johaes 

Ik heb in zo lang niets meer van je gehoord,en er staat ook al z6 
lang een bezzoek aan ons op het prograia,dat ik re begin af te vragei,of er soms 
iets an de hand is.Of heb ik weer eens wat vorgeten?Dt komt tegenwoordig nogal 
eens voor een kwestie van de oude dag.,.. 
Ik wil je nu toch even schrijven om je te vertellen,dat ik het onderzoek nar 
Tjioemboeloeit voorlopig heb afges].oton,en dat de publikatie van het resultaat 
in de iieuwe Ootste1iingwerer wordt gepubliceerd.Ik heb ecn 5-tal artikeltjes 
geschreven onder het hoofd: ROiDON HL'P 	 Nrs 4 en  5 over 
Tjioemboeloeit-  (of nu liever: Tjioemboeleuit) gan.Ben je op dat blad gebonnnerd? 
Ik heh aan de redactie opdr eht gegeven om in ieder grai van de beide nummers 
waarin deze twee artikelen worden opgenomen,een exemplaar aen jou te sturen. 

Toch is het onderzoek nog niet afgerond,omat Vi den Bosch en ik in de ge-
schiedenis van do familie Walda zi blijven steken: we hebben namelj. gen cobnec-
tie tussen hen en N.O,I, kunnen ontdekken.ar.... er heeft zich een geheel ninr 
gezichtspunt vooredaxt Uit het Rijksarchief in Den Haag bljkt,dat omstreeks 
1834 een meneerS]IVA.TItfS directeur was van de ond.ernemin:' Tjioemboeloeit op 
Java Ei deze had ik 1606 een famnii:ielid (broer?) in Zuidlaren. Omdat in xnii 
11.B.S.-tijd(1919-1924) een RVATItJ) burgemeester van Srnilde was,begint het er op 
te l&jken,dat wij misschien onze gevelsteen via deze familie moeten zoeken.En 
dat zal wel op een onderzoek in het Drentse ijksarehief moeten worden.Daarom kom 
ik nu bij jou - h1 erg schuchter - met de vra,of jij voor mij eens naar deze 
familie Sevatius wilt speuren - waarbij natuurljic de hoofda g is: kan er ver-
band betaau tusïon die steen met Tjoembocloeit en de famiLie Servatius,die wel 
verbonden is geweest met de plcntage van die naam?Dat lijkt mij niet alleen zeer 
waarsohijnlijk,imr zelfs voor de hand 11ggond.i1leen. . . dat verband moet ook aan
getoond worden, en darbij roep ik Jou medewerking in.Aln wij op die manier tot een 
definitieve Op1OS:ing komen,tlan wil ik er nog eon zesde artikel over toevoegen 
a die in de Nieuwe Ooststeliingwerver.Darb1j zal dan ook zeker jou naam met 
die van Van den Bosch en mij onder dat artikel komen te sta?.n 
Zou je mij hiCrm€e willen holpen?Laat eens gauw wat van je oren 

Net hartelijke  groeten van h.-.h. 

je 



1 oktober 1979 

Beste Ebeling, 

Hierbij stuur ik je een paar verhoterirgen van de tekst die je al 
hebt,me daarbij een geheel nieuwe versie van Hoofdstuk lII,die ik gra5Z in de 
plar~tg van de in jou bezit znde tekst zou zien geplaabst.Kan dat? Ik heb het 
gevcel van wel erg lastig te ijnzcdat ik je bijna niet durf vertellen dat ik 
bezig ben met een karwei ,wa•xuit wel eens een orivaxigrijk artikel zou kunnen 
komen: de geschiedenis van de jéheiminrige hoeve No.1 van Ape1sche : Het 
Hogevene genaezad,e. die door Dr.Bouwr indertijd in zijn disrer-Latid gemakshalve 

r ie gnegerd,m nl-.!. desastreiae gevolgefl. voor de waacde van zijn werk 
waa: het Appelohe betreft. Ik kom da:bij ook onvermijdelijk or de grote vraag: 
hoe zijn de Compagnons indertijd aan de hoog-venen gekomen,en warop besuette de 
verdeling in een aantal grote kavels van dat veen? Dat ie dan nog niet alles, 
want ik ben al lane bczi.g net het verziaelon van materiaal voor de geschie- 
denis van Wiltinge in Appe3.eehe,die naar 	stellinge overtuiging behoort tot 
de familie van TerLrisga - in de vxouwelijke li gma,-7r over wie tot nog toe niets 
met zekerheid bekend i,beha1ve dan hier en danx een. paar kleine tips van mijn 
kant ,die toch stra 1 genegeerd worden. 
Deze twee onderwerpen ZUi1fl als ik er al in 	ze tot een goed einde te 
brengen wel zo ongeveer het laatste zijn dat ik onder handen neem.5jn zwanen-
zang dus,om het eens wijds te zeg'ovht je vor jezelf denken dat dit niet 
VOO1 Driem.Bldt geschikt zal zijn,dan zeg hot mij liever ronduit.Ik heb er alle 
begrip voor,en ik zal dan misschien in een andere vorm, er wel eens wat van kun-
nen sturen aan de Ste1iingierver Schrieversronte,irt irrîi eigen Stel7 ingwarfs 
dialeet.Nar voor dit werk liever niets 
Wel , ik hoor nog van je over dit - en naturlic over het onderhavige artikel 
ovr de Sompagnonsva rt. 
Nog een vreag: Wie is Pui1omne de Bruin,die in het la»tste nuer van 1978 
over de topo!lomie van Nijeholtpa.de heeft geschrren?flc had darr wel wat coen-
taar op,maar heb me beherst.Het lijkt me beter toe,als ik me met haar direct in 
verbinding stel.Kun je mij haar adres bezorgen - en nischien een introductie? 
Het viel me op,dat zij in ha.:r artikol geen 'blijk gaf.-2- ook max iets Vfl mijn XCC 
werk te hebben gelezen 
Nu vor venda genoeg.Tot Idjk41  

1lartc;r. 

je 



Wat ttcipelveen?l betreft, er zijn inderdaad ook in 

Drente enkele voorbeelden te vinden: tiSiepelveen TY onder 

Zeegse, Nieuw Weerdinge en tussen Z. Barge en Nw. Amsterdam; 

in het laatste geval is er een weg door dat veen met 

de naam "Siepeldijk't; en tenslotte was er a. 1651 

een hooiland TtSiepelmaat" onder Ekslo. Wat de betekenis 

van het bepalende lid betreft, men kan in sommige 

gevallen misschien een verbinding met de waternaam 

t? z i.j p (e)l!, mnl. tT Sijp"  (m. en o.) naast "sipe" (vr.), 

ndl. "zijp", fri. "syp, sipe t' niet uitsluiten (het 

woord behoort bij miii. 'Tsipen", ndl. "sijpelen", maar 

gezien de "realbefund" in andere gevallen, waar het 

om stilstaand water gaat, lijkt me daar wel meer voor 

de hand te liggen de plantennaam (mt een 11111) 

"Siepeigras" (Gro.), "Siepelgrs t ' (Fri.), d.w.z. 

Beenbreek, ouder: Geele Wateraffodillen oftewel Narthe-

cium ossifragum Hus. De planten uit de familie Narthecium 

komen op moerassige plaatsen in heide- en veenstreken 

voor, zijn door ontginningen zeldzamer geworden en zien 

er als volgt uit: onderste bladen zwaardvormig, bovenste 

schedeachtig, bloemen in ijle tros, bloemdek binnen geel, 

buiten groenachtig, rijpende vrucht helder oranje. 


