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TE HAULE. 

Oud-Haule. 
Het woord Haule is van Kel-

tische7oorsprong en beteekent:' 
heuvelrug, hoogte. i 

Deze 	d9,idt op n hoçger 
oud)r4m d/e(plaj21 1e3n 
i~iiers 	ren )-F& eds ypde 
Ru 	en 	dksj&'ta 

Dat de plaats van zeer ouden 
datum is, behoeft niet alleen 
hieruit te blijken. De bodem heeft 
in dezen omtrek reeds zooveel 
voorwerpen uit de oudheid op-
geleverd, dat daaruit genoeg de 
zeer vroege bewoning blijkt. 
3iivondsten en vondsten van 
bewerkte vuursteensplinters, be-
nevens de onder Donkerbroek, 
raar direct tegen Haule liggende 
Galgeberg, herinneren aan het 

nolithisch (jong- steenen) tijd-
perk. 

Het terrein schijnt hier dus al 
vroeg tot bewoning te hebben 
uitgelokt. Dit is niet te ver-
wonderen. Immers, in het Oosten 
en het Noorden was men gedekt 
door de hoogveen-moerassen. De 
hooge zandrug, waarop de lang-
gestrekte plaats ligt, gaf veilig-
heid voor het water, terwijl in 
het Zuiden de Kuinder de ge-
wenschte weiden voor het vee gaf. 

Naast de vondsten uit den 
steentijd zijn ons meerdere vind-
plaatsen van urnen of ander 
vaatwerk bekend We konden 
daaruit conciudeeren, dat de 
bewoning door de eeuwen er 
onafgebroken is geweest. Oven- 
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lilet verder uitweiden, maar - 
zooals we reeds onder Oud-
Fochteloo opmerkten - op de 
preahistorie van onze gemeente 
in haar geheel denken we later 
terug te komen. 

Een bijzonderheid van deze 
omgeving is, dat er ten noorden 
van dit dorp en van het aan-
grenzende Donkerbroek vroeger,  
veel plassen of meertjes lagen. 
Ze lagen buiten het eigenlijke 
hoogveengebied. Op de oude 
kaart van 1718 vinden we onder 
Flaule het Swart-water, de Steen-
poel, de Haulerpoel, het Matte 
meer, het Marismeer; aansluitende 
aan deze streek vinden we onder 
Donkerbroek het Paalemeer, het 
Lange meer, het Moddemeer, het 
Groot Waske meer, het Klein 
Waske meer, het Schansmeer. 
Vele van deze meertjes zijn in 
den loop der jaren in veenpoelen 
veranderd, andere zooals de 
Hauler poel, bestaan nog. 

• Op dezelfde kaart wordt aan-
geduid de ,,Valkeniershutte". Hier 
had waarschijnlijk in den tijd toen 
de valkenjacht nog werd uitge-
oefend, een valkenvanger zijn 1  
vanghut of woonstede. Het toen 
ten tijde zeer wilde, woeste en 
eenzame terrein zal zich voor 
deze vangst zeer zeker goed heb-
ben geëigend. 

Het dorp, eenmaal liet noorde-
lijkste van de gemeente, was 
vroeger van groote uitgestrektheid. 
Haulerwijk bestond voor 150 jaar 
nog niet; de grenzen liepen tot 
aan de gemeenten Opsterland en 
Norg. Waar nu Haulerwijk ligt, 
stond toen nog geen enkel huis; 
de woningen stonden alleen langs 
den weg die door het dorp, van 
Donkerbroek naar Drente liep. 

Gelijk van de meeste dorpen 
onzer gemeente, vinden we den 
naam van liet dorp het eerst 
vermeld in het stuk van bisschop 
Frederik van Blankenhei m (1408). 
Haule moest toen een boete van 
60 oude schilden betalen. 

Daar er over Haule een verbin-
dingsweg liep van Friesland naar 
Drente (welke echter vermoedelijk 
alleen des zomers begaanbaar en 
veilig was), zijn hier in vroeger 
tijden zeer zeker veel troepen 
langs getrokken. 

De nabije schans Breeberg 
bewijst dat in deze streek nogal 
een en ander op het gebied van 
den krijg is voorgevallen. We 
vinden o.a. vermeld, dat in 1580 

,

de Spanjaarden op de Haule 
vier Vaerdelen van ons voick" 
hebben uiteengejaagd. In 1582 
werd door de Staten bevolen 



„De Grietenije van Schoterlandt 
sal uitmaecken 40 weerachtige 
mannen ende met de dorpen 
Dombroek, Mackum ende Haule 
stadighe wacht holden op de 
Haule.” 

In 1597 werd in schans Bree- 
berg een compagnie soldaten 
gelegd; in de kerk te Haule 
werden 30 soldaten ingekwartierd. 
In Haule waren het soldaten van 
de compagnie van Egberdt Hoving; 
het ander deel dezer compagnie 
lag in de schans Swartendijck of 
Een erschans. 

Hieruit blijkt dus wel, dat langs 
Haule een belangrijke weg liep 
door de veenen naar Drente. 

We moeten hierbij even op-
merken, dat men in de oude 
stukken steeds sprak van op 
de Haule" en dat ook thans nog 
wordt gezegd ,,op de Haule" in 
tegenstelling met b.v. ,,in of te 
Donkerbroek, Fochteloo, Ooster-
wolde enz." Dit moet nog het 
gebruik zijn uit den tijd toen men 
de beteekenis van de plaatsnamen 
nog algemeen kende. Immers 
men sprak van ,,op de heuvel 
of hoogte (Haule), 1 n het broek-
land (Donkerbroek), i n het bosch 
(Fochteloo), i ii het woud (Oos-
terwolde). 

De bevolking van Haule be-
stond oudtijds geheel uit land-
bouwers en veehouders. Het dorp 
telde in het begin der 18e eeuw 
nog slechts ongeveer 20 woningen. 
Als eigenaars vinden we in 1718 
vermeld: van plaats no. 1 Jelle 
Jans e.a. nos. 2, 3, 4, 5, 6 de 
Stelling (Dorprechter) Hartman 
Abels; nos. 7, 8, 10, 12, 13, 14 
A Lycklama â Nijeholt; no. 9 
z Bijzitter Peter Jansen; nos. 11, 

16, 18, 19 en 20 Graaf van 
Kziphausen (Nienoord); no. 17 
szcnd op naam der pastorie, zonder 
f:--eenplicht. Uit de vele bezit-
-cen, die de Graaf van Knip~ 
a-.sen hier had, kan men nagaan, 

dat de bezittingen van Nienoord 
bij De Leek indertijd van daar 
tot in Haule hebben geloopen. 
Het blijkt tevens, dat de boeren 
hier toen, evenals we in Fochteloo 
hebben gezien, bijna alle ,,meiers" 
waren. 

Stonden er in Haule in het 
begin der 18e eeuw een 20-tal 
huizen, ook reeds in 1543 was er 
reeds dit aantal, althans de Bene-
ficiaal-boeken spreken van ,,21 
steden". De aanwas der bevolking 
in den loop dezer eeuwen schijnt 
dus vrijwel nihil geweest te zijn. 
Eenzelfde verschijnsel merkten we 
ook op in de andere dorpen. 
Oorzaak mede hiervan zullen zijn 
geweest de voortdurende oorlogen 
en binnenlandsche twisten waar-
onde'r het land gebukt ging. 

Werd Haule reeds in het charter 
van den Utrechtschen bisschop 
n 1408 genoemd, hieruit blijkt, 

dat het toen reeds een kerspel of 
Kerkdorp_ was en het dorp toen  



dus reedseen kk had. Van deze 
oude kerk geven we bij dit artikel 
een afbeelding naar een teekening 
van J. Stellingwerf in het jaar 1723. 
Deze kerk is afgebroken in 1854; 
ze droeg toen de kenteekenen van 
grooten ouderdom. De muren 
waren hol en de ruimte was aan-
gevuld met Steen en puin. Van 
binnen waren nog de nissen aan-
wezig, waarin in den Katholieken 
tijd de beelden hadden geprijkt. 

De laatste preekbeurt in de oude 
kerk werd vervuld door ds. A. 
K. Brouwer Huizinga, die in: 
1848-1856 predikant was bij de 
Herv. Gem. Donkerbroek-Haule. 
In deze laatste rede verklaarde 
deze den bouwtrant der kerk en 
deelde daarbij een en ander uit 
de geschiedenis van Friesland mee. 

Men vindt aangeteekend, dat 
lang voor de Hervorming de kerk 
te Haule aan den proost van de 
St. Janskerk te Utrecht 12 schilden 
moest betalen. Of hier Haule in 
Stellingwerf is bedoeld, is niet 
zeker, doch wel waarschijnlijk, 
gezien het feit, dat de Utrechtsche 
bisschoppen steeds hun best heb-
ben gedaan om Stellingwerf zoo~ 
wel wereldlijk als kerkelijk tel 
regeeren. 

In 1855 is de nieuwe (thans 
bestaande) kerk voltooid en den 
18 Nov. van dat jaar ingewijd. 
Op een steen staat, dat in 1854 
den 20 Augustus de eerste steen 
is gelegd door Jhr. mr. G. W. 
Lvclama â Nijeholt, burgemeester, 
B.. A. Prakken en G. Attema, 
wethouders van Ooststellingwerf. 
De kerk werd ingewijd door ds. 
Brouwer Huizinga voornoemd. 
Een tweede steen vermeldt de 
namen der toen fungeerende kerk-
voogden Alb. K. Hofstee, E. M. 
ten Hoor, H. K. Bosma en F. J. 
Stelling, en den architect H. J. 
Noorman. 

Steen van—de oude kerk is nog 
gebruikt voor de onderste lagen 
der thans bestaande. Op den toren 
prijkt - evenals te Makkinga - 
weer het Saksische paard. 

Het oude klokkenhuis, waarin 
twee klokken hingen, is wegge-
nomen. De oude klokken zijn toen 
zeker vernieuwd of verkocht; 
althans nu hangt in den toren een 
jongere klok. Ze draagt tot op-
schrift, dat ze is gegoten ten tijde 
dat J. A. Willinge grietman was 
en Th. J. v. d. Leij, K. S. Hofstee 
en E. M. ten Hoor de functie 
van kerkvoogd vervulden. 

Sinds de Hervorming is het 
dorp kerkelijk met Donkerbroek 
gecombineerd. In den Roomschen 
tijd echter had Haule zelf zijn 
pastoor. In de Benef.-boeken 
wordt gesproken van Heer Lub-
bert Onder hen, die in 1580 om 
des geloofs wille vluchtten, wordt 
genoemd Paulus Andreae, pastoor 
te Haule. 

We laten hier volgen de in-
komsten van pastoor en kerk 
in 1543: 

,,Het eigendom, naastgelegen 
ter weerszijden de jonkers van 
Ewsum. 

Zesdehalve mudden Sint Peters~ 
pacht. 

Zes koopmans guldens, ieder in 
te lossen met tien philippus guldens. 



Kerk te Haule in 11231  naar de teekening van J. Stellingwert. 

Zes philippus guldens, in te lossen 
elk met tien philippus guldens.' 

Dan volgt de eigenaardige ver-
klaring: 

,,'Wij ingezetenen op ter Haule,. 
,,myt saempt" de gemeene meente 
aldaar, Claes Egbes, in dezen tijt 
Stelling op ter Haule en de 
Wolden, Voogden, ,,aengaende 
rycke ende gelycke", maken be- 
kend door dezen keurbrief, welke 
Heer Lubbert geresigneerd heeft, 
acht dagen voor Gods Aller-
heiligen. 

Ten eersten, het Pastoors erf 
met huis, hof en annexe met twee 
dagmaad hooiland, gelegen te 
Oosterwolde bij het kerkpad; nog 
een mad hooiland op hilligemaad 
(heilige maad), zonder voorweide 
en naweide; nog in Claes' land 
vier roeden hooiland, en in Johan 
Michiels land vier roeden hooiland, 
en in Roeloffs land drie roeden 
hooiland. 

Idem, dit zijn de geldrenten: 
Jan Wyberts stede twee carolus 
guldens, den dag te betalen te 
midzomer St. Jan; nog Jan Bernt 
stede, anderhalve filippus gulden 
of anderhalve mudde rogge; nog 
• dezelfde stede acht stuivers te 
St. Jan midzomer; nog Marten 
Foppens stede vijf en twintig 
stuivers St. Jan midzomer; nog 
Claes Egberts erf, waar Abel 
Brals op woont, twee keizers- 
guldens op St. Maarten te betalen; 
nog een filippus gulden op het 
erf waar Jan Hendricx en Jan 
Deenys op wonen; nog een 
filippus gulden op Johan Gerres 
en Grete Ruyttenborch woning, 
den dag van betaling St. Jan 
midzomer; nog een filippus gulden, 
welke Jan Wybens heeft op zijn 
land op St. Andries te betalen; 
nog Johan Wybens derdehalve 

,filippus gulden, den dag van be- 
taling in Mei; nog een dag van 
betaling op St. Maarten; nog 
over Egbert Jans erf derdehalve 
filippus gulden jaarlijksche rente, 
dag van betaling St. Lambert; 
nog zes en vijftig Vlaamschen van 
landrenten, daar de Pastoor de 

'hooilanden zelf gebruikt, van de 
.oplanden", dag van betaling te 
St. Peter. 	 •_ _- 



Idem, 21 steden, ieder een 
keyeschepe1" rogge jaarlijks opj 

St. Peter; en Martens stee een 
,,kees" halve mudde of een halve 
fihippus gulden. 

Idem 21 steden ieder vier bollen 
(brooden) des jaars, elke bolle 
twee stuivers en de jaartijden vier 
stuivers; van oude dooden en 
,,achterdaden" van oude dooden 
twee keizers guldens, en tusschen 
veertien en achttien jaren ,,half 
achterdaden", de onjarige kinderen 

..twee Vlaamschen, die aan de 
Pastoor en de ander de Patroon; 
ook de boeking buiten het kerspel; 
nog over Jan Garres en Grete's 
erf een fihippus gulden, de dag 
van betaling ,,translatio Martini". 

Hiervoor zal ons de Pastoor 
Gods woord oprecht leeren en 
het kwaad straffen; en ieder zijn 
geestelijk recht geven, hij zij jong 
of oud, al degenen die op de 
Haule wonen, naar ordinantie der 1  
Heilige kerk zooals het behoort; 
alzoo als daar iemand onwillig is,, 
zoo mag de Pastoor hem met de 
Stelling van stonde aan berechten, 
,,al dinck sonder arch". 

Gehuchten, zooals meerdere 
dorpen onzer gemeente die hebben, 
heeft Haule niet. Koudenburg of 
Koldenburg, dat thans een gehucht 
genoemd kan worden, was in 
vroeger tijd de naam van slechts 
één boerderij. Onmiddellijk in de 
omgeving stonden daar ook geen 
meerdere. Het was een paar 
honderd jaar geleden het noorde-
lijkste huis onzer gemeente. Het 
eigenlijke huis Koldenburg is zeer 
sterk getimmerd, en iets royaler 
dan de doorsnee-boerenhoeven 
dezer streek. Vermoedelijk zal het 
oorspronkelijk een stichting zijn 
geweest van een der uitwonende 
eigenaars, die onder Haule be-
zittingen hadden. Op een plaatje 
van een grafpaal op het Hauler 
kerkhof stond indertijd: ,,24 April 
1769, Aaltje Volkerts vrouw van 
Hinke Eits, Koldenburg, 72 jaar; 
11 maanden en 14 dagen." Kol-; 
denburg komt ook reeds voorop,  
de kaart van Schotanus—Halma 
(1718). 

Zooals we hebben gezien t 

waren het in de 18e eeuw bijna 
uitsluitend huurboeren, die te 
Haule woonden. Maar evenals 
in de andere dorpen onzer ge-
meente is het groot-grondbezit 
langzaam vervallen; en vindt men 
thans meer kleinere, eigen boer-

derijen. Vooral ook heeft de 
vervening te Haulerwijk er moe  

bijgedragen dat de uitgestrekte 
bezittingen werden verkaveld. I 
vorige eeuwen had ook de~- . 

 weinig aan 
bezit: door gebrek aan mests 
was men niet in de gelegen 
om profijt van den grond oe 
trekken. In de laatste helft d 



Oude Boerderij te Haule 

vorige eeuw is dan ook een groot 
complex grond met bosch beplant. 
Deze bosschen zijn lang een 
sieraad der plaats geweest. Tegen-
woordig is er helaas zoo goed 
als niets meer over van dezen 
aanleg. 

In de laatste helft der 18e eeuw 
is men begonnen de veenen onder 
dit dorp aan te snijden en werd 
de Hauler wijk gegraven vanuit 
de richting Bakkeveen. De grond-
slag van het nieuwe dorp Hauler-
wijk was gelegd op het gebied 
jdat aan Haule behoorde. Bleef 
de veenkolonie Appelscha een 
geheel met het oude dorp Appel-
scha, de kolonie aan de Hauler 
wijk zou een dorp op zich zelf 
worden. Hierover echter nader 

,

in een artikel over het dorp 
Haulerwijk. 

Vanaf 1816 vinden we iets 
aangeteekend omtrent de school 
te Haule. In genoemd jaar was 
hier Geert Jans Wester school-
meester, vierde ranger. Hij ver-
vulde deze betrekking tot 1831. 
In het jaar 1830 stonden Wester 
voornoemd en Willem Sanders 
Wemer samen in het schooltje. 
Wemer was van 1830-1838 
onderwijzer. Op hem volgden: 
1839-1841 P. S. Strikwerda. 
1841-1843 E. G. Schaapman. 
1843 	W. L. Elzinga. 

1843-1845 F. Beetsma. 
1845-1849 H. J. v. d. Schoot. 
1849 	J. Kampen. 
1849-1885 P. H. Wijntjes. 
1886-1903 F. H. v. d. Broek. 
1903-1907 A. Kuperus. 

.1907-1911 M. F. J. Wolters. 
1912— 	M. J. Mussert. 

In 1891 kreeg het hoofd de 
hulp van een onderwijzer. Het 
dorp telde toen circa 340 inwoners. 

Den 26 Augustus 1851 werd 
er een aanbesteding gehouden 
voor het bouwen van een nieuwe 
school. Voor enkele jaren is dit 
gebouw buiten gebruik gesteld en 
een grooter, doelmatiger gebouw 



gesticht. 
Het aantal inwoners van Haule 

bedroeg in: 
1840 142; 
1870 303; 
1901 382; 
1927 695. 



Kerk te Dankerbroek in 1723. 

Oud-Donkerbroek. 

De naam. 

Oude spellingen van den naam 
van het dorp zijn: Donckerbroeck, 
Dombroek, Broekster Haule. De 
oudste spelling, die we kunnen 
vinden is: Dunckbrueck. 

De beteekenis van den naam 
is: Laag gelegen plaats in moe-
rassig weiland. 

Donk of dunc = Laag gelegen 
plaats. 

Broek, brueck, broke = moe-
rassig weiland. 

De oudste sporen van bewoning. 

Wanneer wij bij het beschrijven 
er praehistorie der verschillende 

dorpen spreken van de oudste 
h.ewoners, dan plaatsen we deze 
in een tijdperk hoogstens 5000 
aar terug. Heeft de nog oudere 
ensch niet in deze streken ge-

voond? Niemand weet het; men 
heeft totdusverre in ons land nog 
geen sporen gevonden van den 
mensch uit het oud- en midden-
steenen tijdperk; wat echter nog 
niet wil zeggen, dat hij hier niet 
heeft geleefd. De bodem vanj 

Nederland bewaart echter geen 
skeletten over zoo'n groot tijdperk. 
Wel zijn b.v. bij Beekbergen op 
de Veluwe steenen werktuigjes 
gevonden, die door sommigen 
worden gedateerd in het oud~ 
steenen tijdperk. Het is echter 
nog weinig meer dan een hypo-
znese, om uit den vorm der be-
hakte vuursteenfragmenten een 



onze heiden leveren genoeg be-
werkt vuursteenmateriaal op, dat, 
opgenomen in dit systeem, zeer 
zeker verrassende resultaten zou 
afwerpen. 

Meer op vasten grondslag 
komt men wanneer men in het 
jong-steenen tijdperk de bouwers 
van de hunnebedden en de graf-
heuvels, de aanleggers der urnen-
velden ontmoet. En waar men 
deze gedenkteekenen van den 
voorhistorischen mensch ontmoet, 
kan men in ons land alleen met 
zekerheid van een vroegere be-
woning spreken. 

Maar waar wij in onze schetsjes 
spreken van de ,,oudste bewoners" 
en deze rassen daarmede bedoelen, 
daar sluit dit niet uit - en dat 
juist willen wij met deze uitweiding 
zeggen - dat nog vô5r deze 
,, oudste" bewoners menschen-
kinderen hun voetzool op dezen 
gronddiiiktiL Alleen: we rÏh 

in dezen niet. 
* 	* 

Op het ,,Overzichtskaartje van 
de oude bevolking van Neder-
land" van prof. Holwerda komen 
voor de z.g. ,,koepelgrafbouwers" 
jongere tijdgenooten van het 
hunnebeddenvolk (volg. prof. H.) 
Ze waren volgens dit kaartje 
eenmaal gevestigd in Drente, het 
uiterste oosten van Overijsel er 
de Veluwe. Wanneer echter dit 
kaartje wordt bijgewerkt met de 
resultaten van de opgravingen der 
laatste jaren, zal ook de Zuid-
oosthoek van Friesland worden 
aangeduid als woonoord van dit 
volk. 

Immers, de Galgeberg onder 
Donkerbroek is een z.g. koepel-
graf. En behalve dit hebben we 
in onze gemeente reeds meerdere 
van die graven gevonden. Het 
zijn wel de uiterste voorposten 
van dit volk in westelijke richting, 
voorzoover thans bekend. Verder-
op in Friesland zullen deze stam-
men zich wel niet hebben ge-
waagd, omdat ze zoo 't schijnt 
uitgesproken hoogegrond-bewo-
ners waren. 

Eenzaam heeft daar eeuwen 
aan eeuwen op de heide de 
Galgeberg gelegen. Idyllisch lag 

hij daar, met heidekruid en laag 
struikgewas begroeid, tegen een 
achtergrond van akkermaaishout. 
Aan de Noord-Westzijde glooide 
langzaam het terrein naar de! 
uitgestrekte heiden en veenen. 
Maar hij heeft zijn schatten 
moeten prijsgeven in den zomer 
van 1925; de beitel, de hamer, 
het mesje, alle van steen, die men 
eenmaal den hoofdman in zijn 



dood Ïd meegegeven, ze liggen 
thans in het Museum van ,,Hei-
matstudie" te Oldeberkoop. 

Voor enkele jaren heeft Dr. 
v. Giffen o.a. een dergelijken 
heuvel te Harendermolen ont-
graven. We ontleenen aan diens 
verslag van deze ontgraving het 
volgende: 

Op het einde van den jongeren 
steentijd of bij het begin van den 
metaal-, dat is den ouderen brons-
tijd, circa 1800 v. Chr., hebben 
de toenmalige bewoners in een 
boschachtig terrein een ronde 
plek gronds, met een diameter 
vân circa 16 M., schoon gemaakt-
Zij hebben daarna die plek met 
een dun laagje wit zand bedekt 
en in een ondiepe groeve in het 
midden daarvan een man, en v,e1 
zeer waarschijnlijk een aanzienlijk 
stamhoofd, in slapende houding 
neergelegd, te zamen met de 
bovengenoemde kostbaarheden. 

Rondom den doode werd daarop 
of was reeds te voren een cirkel-
ronde kringgrep met 12 M. mid-
dellijn gegraven. Daarin plaatste 
men vervolgens dicht naast elkaar 
meerdere, in totaal 54 palen, 
welke door een voorafgaande 
bewerking met vuur aan den! 
buitenkant en aan de punten 
opzettelijk verkoold waren. Deze 
omgaven den doode dan als een 
cylindrische, min of meer gesloten, 
staande palissadeering: de eerste 
of binnenste afsluitring. 

Vervolgens maakte men een 
tweede, eveneens zuiver cirkel-
ronde, met de eerste vrijwel 
concentrische kringgrep en legde 
daarin, in de richting van de 
raaklijn, een minstens dubbelen 
krans van liggende balken in 
meerdere lagen op elkaar. Deze 
kringgrep, met een middellijn van 
circa 16 M., was in overeen-
stemming van den stand der posten 

minder diep, terwijl daarin voor-
loopig of blijvend misschien ne-z, 
een opening bleef uitgespaarc.-
Die balkenkrans vormde dan de 
buitenste afsluitring. 

Daarna, en misschien ook reeds 
ten deele vôôr de laatst vermelde 
handeling, werd schoon zand 
aangebracht, over den doode 
uitgestort en tusschen de beide 
palissadeeringen koepelvormig op-
gewerkt. Daarbij werd dan tevens 
nog een tusschenkrans van enkele 
grootere, staande posten op een 
onderlinge afstand van circa 2 M. 
geconstrueerd." 

Tot zoover Dr. v. Giffen.-  
Gegeven nu de ,,Galgenber. 

de meerdere steenen bijl- en 
beitelvondsten, de vondsten van 
bewerkte vuursteenfragmentenin 



de omgeving van het ,,Oud 
Leger", dan kunnen wij me: 
zekerheid aannemen, dat een stam 
van het volk der koepelgraf-
bouwers eenmaal het ,,Bovenveld 
te Donkerbroek heeft bewoond. 
Het vinden van een klein voor-
werp als een steenen werktuig in 
het uitgestrekte veld kan als een 
groot toeval worden aangemerkt; 
wie zal ons zeggen, hoeveel der-
gelijke voorwerpen de bodem 
daar nog verbergt. En wie weet 
hoeveel meerdere grafheuvels in-
dertijd in deze streek hebben ge-
legen; want waar de wind vat 
op ze kon krijgen in den loop 
der eeuwen, daar heeft hij op zijn 
adem de zandkorrels door het 
veld verstrooid. En hoeveel heeft 
de mensch geslecht als ze in zijn 
bouwakker kwamen te liggen bij 
de voortschrijdende bebouwing van 
den grond in een tijd toen men 
nog geen aandacht schonk aan 
deze monumenten uit den voor-
tijd. 

Omtrent de levenswijze van 
dit volk weten wij overigens zeer 
weinig. Alleen weten wij, dat zij 
hun dooden niet verbrandden, 
doch de lichamen begroeven. Dat 
zij geloofden aan een voortbestaan 
na den dood, naar de bijgaven, 
den doode meegegeven. Dat hun 
techniek in het vervaardigen van 
steenen werktuigen en wapens 
reeds hoog stond. Dat ze met 
piëteit hun dooden begroeven, 
waarom men ze niet mag be-
schouwen als geminachte ,,wilden" 

Zijn deze stammen weer ver- 
dwenen van deze gronden en 
heeft later een ander volk hun 
plaats ingenomen, een volk, dat 
zijn dooden verbrandde en ge- 
calcineerde beenderen verzamelde 
in urnen? Of zijn de laatste af-
stammelingen van de koepelgraf-
bouwers en heeft de verandering 
in den dooden-ritus bij het zelfde 
volk plaats gegrepen? Wie zal 
dit uitmaken? Zeker is, dat de 

stammen, die hier enkele eeuwen 
v66r en tijdens Christus geboorte 
woonden, de lijken verbrandden. 
De overblijfselen werden in een 
urn gedaan en deze in een graf-
veld bijgezet. 

Een dergelijk urnenveld is door 
ons geconstateerd in 't Bovenveld. 

En als we nu nog vermelden, 
dat in deze streek nederzettingen 
hebben gelegen uit de hierop-
volgende periode, tot den z.g. 
Frankischen tijd, dan kunnen we 
aannemen, dat het dorp Donker-
broek vrijwel steeds bewoond is 
geweest vanaf den laten steentijd 
(omstreeks 2500 jaar vôôr Chris- 
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Lk Kerk te Donkerbroek in 1772, 

tus) tot op heden. 
De oorsprong der eigenlijke buu 

Hoewel, zooals we hebben 
zien, het dorp reeds duizend 
jaren bewoners heeft gehad, 
eigenlijke buurt, zooals ze 
thans ligt, is van jonger dat 
Alles, wat de pr-historie betr 
ligt in of aan het Bovenve 
tegen de Haule. Uitgesloten in 
schien de vindplaats van e 
bronzen beitel, een voorwerp 
den bronstijd dus. Deze beiteL 
voor jaren reeds naar het Fria 
Museum is opgezonden, is in 
tijd gevonden op ,,Het Zand 
waarmee vermoedelijk het 
,Hooge Zand" is bedoeld. M 
nu ligt het ,,Hooge Zand" c 
weer op een hooger niveau c 
het tegenwoordige dorp, en 
vrijwel op hetzelfde niveau 
het ,,Bovenveld," 

Zooals we ook bij de and 
dorpen hebben gezien, waren 
oude stammen steeds gevest 
op de hooge gronden, zij 
dan - zoo mogelijk - in de hu 
van een riviertje. Die ho< 
gronden vond men hier alleer 
het ,,Bovenveld" en op 
,,Hooge Zand". In dien tijd 
bewoning van de streek w 
thans de buurt ligt, zoo goed 
onmogelijk zijn geweest; de gr 
lag te laag en was te moeras 
Eerst in latere tijden, toen 
mensch zich met boschrooii 
met ontginning, met waterafv 
ging bemoeien, toen eerst 1 
men de schrale hooge gron 
vaarwel zeaaen en zich vesti 



op de lagere, doch vruchtbaarder. 
Toen zal de trek zijn begonnen 

van den Oostkant, van de kant 1  
van Haule en verrezen langza-
merhand naar het westen de 
hoeven, langs den ouden heer-
of handelsweg, die daar toen 
reeds zal hebben gelegen en clie 
liep dwars door Schoterland. 
noordoostwaarts, over de Haule 
naar Drente. 

Bebouwing vanuit het Oosten 
is ook te meer aannemelijk, om-
dat de oude bevolking van Don-

evenals van de andere 
dorpen uit Stellingwerf, van Sak-
sischen oorsprong is. Het Friesche 
element is er voornamelijk inge-
komen in den tijd van de vaart-
graving, dus pas voor honderd 
jaar. 

Nemen we bovenstaande uit- 
eenzetting aan, dan is meteen 
verklaard, waarom Donkerbroek 
een streekdorp is, hoewel het van 
Saksischen oorsprong en geen 
veenkolonie is, De eenige oude 
hoeve die er iets uitloopt, is de 
,,Russcheplaats". Zeer aanneme-
lijk is echter dat deze in zijn 
oorsprong een nederzetting op 
het ,,Hooge Zand" is geweest. 
De overige huizen in die buurt 
en ook die te Petersburg en Mos-
kou stonden er voor een paar 
honderd jaar nog niet. Zelfs tot 
voor betrekkelijk korten tijd was: 
in de omgeving van de Schans 
nog geen woning te vinden. 

Op grond van vorenstaande 
motieven geven we daarom de 
eigenlijke buurt geen hoogeren 
ouderdom dan hoogstens een! 
tiental eeuwen. Is het Bovenveld 
betrekkelijk rijk aan vondsten der 
prhistorie, in de buurt is de 
bodem in dit opzicht geheel 
steriel. Zelfs geen vroeg-middel-
eeuwsch scherfje is er - voor 
zoover ons bekend - gevonden. 

De Kerk. 
Aan den ouden Balkweg, on-

geveer halverwege het dorp en 
de Kuinder, ligt een terrein, ,,het 
oud kerkhof" geheeten. Het per-
ceel, thans met bosch begroeid, 
is door een sloot of gracht om-
geven, vrijwel rond en een kleine 
50 meter in doorsnee. Ongeveer 1  
in het midden is een verhooging, 
waarop waarschijnlijk de kapel 
of de kerk heeft gestaan. Direct 
tegen het maaiveld ligt hier althans 
een leemlaag, waarin brokken van 
gebakken roode steen. 

De overlevering, die vertelt dat 
hier ter plaatse eenmaal een kerk 
stond, waarom heen een begraaf-
plaats, schijnt dus waarheid te 
bevatten. 



Herv. Kerk te Donkerbroek. 
------------------------------------ 

Als we dus dit een en 
hebben vastgesteld, dan rijz 
enkele vragen bij ons op. 
eerste; waarom stond de 
van Donkerbroek oorspronJ 
zoo ver van de buurt? Ten tw4 
in welken tijd stond hier de 1 
Ten derde: is er waarheid i 
verhaal, dat deze kerk tE 
voor de inwoners van Mak 
dienst heeft gedaan? 

De eerste vraag schijnt w 
gemakkelijkst op te lossen. 
lage land aan de buurt le 
zich niet voor een begraafpi 
en in den tijd der stichting 
de eerste kerk ging men er 
schijnlijk niet toe over zooa 
latere eeuwen, om een laag 
legen terrein voor dit doel c 
hoogen, vooral wanneer ir 
buurt meer geschikte grof 
lagen. En deze lagen er z 
ten Noorden als ten Zuiden 
de buurt. Men koos dit terre 
de omgeving van het ,,hi 
zand", misschien mede omda 
aan een bestaanden weg 
Voor de ,,Buren" in het 
van het dorp voerde een tw 
weg naar de kerk, van W€ 

[eg nog een overblijfsel i 
vinden in de ,, Buursterlaen& 

De tweede vraag of de 1 
bepaling. De stichting moete 
aannemen in den tijd toen 1 
kerbroek zich als zelfstandig 
de weelde van het stichten 



en eigen kerk kon veroorloven. 
V3ôr de 12e eeuw zal dit niet 
zijn geweest; een meer nauw-
keuriger tijdsbepaling is niet wel 
mogelijk, daar hiervoor de ge-
gevens ten eenenmale ontbreken. 
De overbrenging van de kerk 
van deze plaats naar het terrein 
waar zij thans staat, heeft waar-
schijnlijk plaats gehad in 1714. 
Van het gebouw, zooals het toen 
is opgetrokken, geeft ons de 
teekening van J. Stellingwerf,  
dato 1723, een beeld. Een steen 
in den gevel vermeldt van dezen 
bouw: ,,Den 23 April 1714 is 
de eerste steen in het metselwerck 
van deese kerck gelegt door Dom: 
Isaacus Poutsma, bedienaar van 
Goodes Woort op Donckerbroek 
en Haule. Pijter Jansbijzitter van 
Ooststellingwerf ontvanger en 
dorpregter op Donckerbroek, 
Meede gecommitteerde tot het 
bouwen van deese kerck". 

Op een andere steen staat: 
,,Klaes Wolters en Evert Hen-
dricks tegenwoordige Kerkvoog-
den op Donckerbroek en meede 
gecommitteerden tot het bouwen 
van deese kerck". 

Er wordt beide keeren ge-
sproken van bouwen en niet van 
herbouwen der kerk; had ter 
plaatse reeds een ouder gebouw ,  
gestaan, dan was zeer zeker ge-
sproken van herbouw. Door betere 
afwatering was allengs de buurt 
droger komen te liggen en door 
het tegenwoordige terrein een 
meter op te hoogen, kon nu de 
kerk op de wat afgelegen plaats 
worden afgebroken en aan het 
begin van denzelfden Balkweg 
een nieuwe worden gebouwd. 

Ruim een eeuw later, den 19 
Oct. 1859, werd door floreen-
plichtigen een vergadering ge-
houden, waar o.a. werd behandeld 
een voorstel over het bouwen van 
een toren en kerk-vergrooting; 
tevens om de kleine klok te ver~ 
koopen. Bij den toen plaats gehad 
hebbenden verbouw heeft men 

'voor de onderste lagen de steen 
der oudere kerk verbruikt wat 
nog heel goed is te constateeren. 
Overigens is deze verbouw een 
vrij rationeele geweest, wanneer 
men de afbeeldingen van de 
huidige kerk en die van 1714 
vergelijkt. 

Boven de kerkdeur bevindt zich 
een groot wapen met opschrift 
In ,,Geloof, Hoop en Liefde" van 
April 1918 schreef de weleerw. 
heer F. E. Gerritzen over dit 
wapen; 

,,Menig kerkganger zal zich 
wel eens afgevraagd hebben wat 
er te lezen staat boven den ingang 
van de kerk te Donkerbroek en 



wat het beeldhouwwerk daar- - - 
omheen beteekent. Toen in 1914 -' 
de gevel werd gerestaureerd. 
hebben de architect Meek en de 
predikant een paar uren hun best 
gedaan de in den Franschen tijd 
weggeslagen letters te ontcijferen.' 
Het resultaat was, dat het .00r-

spronkelijke opschrift met zeker- 
heid kon worden vastgesteld. Het 
wapenschild, vastgehouden door 
twee adelaars met afgewende 
koppen, gekroond door een helm, 
stelde voor het wapen der familie 
Lyclama â Nijeholt; het onder-
schrift luidde: 

De Heere 
Augustinus Lyclama 

â Nijeholt Juris Utriusque 
Licentiatus, Grietman en Ont- 

fanger Generael over en van Op- 
sterlandt althans Monstercommis- 
sans deser Provincie van Frieslandt 

en 
de Heere Bartholdus Lyclama 

â Nijeholt 1: U: Dr. Grietman 
over Stellingwerf Oosteinde en 

Meede Gedeputeerde Staat 
van Frieslandt etc. 

Uit verschillende andere ge-
gevens betreffende deze twee 
Heeren kan men opmaken, dat 
die gevelsteen aangebracht tioet 
zijn in het jaar 1714, het jaar van 
den bouw der kerk. 

Ook de preekstoel heeft in het 
beeldhouwwerk adelaars met afge-
wenden kop, het is dus mogelijk, 
dat het werk is van denzeifden 
kunstenaar." 

Verder schreef de heer G. 
voornoemd: 

,,Vermelden wij nu nog, dat de 
onderste lagen van dekerkmuren 
zware baksteenen bevatten, die 
waarschijnlijk afkomstig zijn van 
het in 1714 afgebroken gebouw 
en dat uit het diaconieboek blijkt, 
dat er tusschen 25 Februari en 
.11 November 1714 geen collec-
ten in de kerk gehouden zijn, dan 
staat wel 11 November als de 
datum van in gebruikname vast. 
Dien dag is er gecollecteerd negen 
guldens en zeven stuivers. Maar 
de dag dat in de kerk voor het• 
eerst het avondmaal bediend werd 
(25 November daarop volgend) 
gaf een opbrengst van negen en 
twintig gulden en één stuiver 
voor de armen." 

Steenstra zegt in zijn Algem. 
Gesch. van Friesland, dat op den 
26 April 1766 een vreeselijk 
onweder heeft gewoed in Gro-. 
ningerland en in het zuidoosten. 
van Friesland. De toren te Don-
kerbroek werd toen door den 
bliksem getroffen en zwaar be-
schadigd, zegt deze schrijver. Dit 
lijkt wat vreemd; immers op de 
teekening der oude kerk ont- 



breekt 	rterwijl oc 
volgens de vergadering van 1 85 
de kerk geen toren bezat en 
1860 de aanbesteding plaats bad  
voor het bouwen van een tor—
spits. 'Werd misschien het spit,-- 
dat het gebouw versierde, dcxx 
Steenstra met den weidschen na-a= 
van toren betiteld? 

We zijn in staat bij dit artikei 
een tweede afbeelding der ou& 
kerk te geven en wel zooals e 

was in 1772. Het is een repro-
ductie van een aquarel van een 
onbekenden schilder; het origineel 
berust in het Friesch Museum-  
Ook op deze afbeelding ontbreekt 
een toren. Het wapen boven de 
poort is ook hier zichtbaar: 
overigens is het gebouw niet 
meer precies hetzelfde als in 1714. 
Wellicht is het gerestaureerd na 
de beschadiging door den bliksem 
in 1766. 

De klokken hangen nog als 
vanouds in een klokkenhuis. Een 
der klokken heeft tot randschrift: 
,,Anno domini MCCCCCII ± 
laus deo + Jhesus  + Maria  + 
Johannes + Wou fudere Gerhar-
dus Schoonenborgh c.s. Johannes 
Dit opschrift, in Gothischelett, 

luidt vertaald: ,,In het jaar 1501. 
God zij lof! Jezus, Maria, Johan-
nes. Gerrit Wou met zijn c-
pagnon Johannes Schoonenborgh 
hebben (mij) gegoten". (G. H. 
v. Borssum Waalkes, Friesche 
klokke-opschriften). 

J. Brunsting, indertijd onder-
wijzer te Donkerbroek, deelde in 
1857 in zijn opgave omtrent Don-:  

kerbroek aan het Friesch Genoot-
schap, mede, dat er geschilderde 
glazen in de kerk waren geweest; 
deze glazen waren er toen reeds 
uit genomen. Op een dezer glazen 
stond als voorstelling geschilderd: 
,,Salomo's eerste rechtspleging'. 

Verder deelde deze Brunsting: 
mee, dat in 1836 een nieuwe 
kraak in de kerk was getimmerd 
met het volgende vers op het 
front: 
,,Hier rees vernuft om ruimer 

stand, door plichtgevoel geleid t 
En heeft, tot heil des menschheids- 

band, de jeugd dies toegewijd! 
Is 't oog op Leeraarsstoel gericht, 

en 't oor naar 't woord van God, 
Dan wordt zijn vrees in 't hart ge- 

sticht, bij druk en heuchlijk lot; 
Des Heilands reine liefdeleer, aemt 

dan in 't kerkgebouw. 
Dat elk, door zijnen geest geleerd, 

Gods wet en liefd' ontvouwd, 
En danke dan op Zijne paen, die 

hem Gods vinger wees 
Voor 't heil, dat na den diepen 
val, tot redding hem verrees." 

We zijn een beetje afgedwaald 1 



6eret. Kerk te Donkerbroek. 

van onze derde vraag: ,,Is er 
waarheid in de overlevering, dat 
de kerk aan den Balkweg tevens 
voor Makkinga heeft gediend?-  

Onze meening - we verschillen 
hier in inzicht met den geachten 
heer Bezema - is, dat dit kerk-
hof en de kerk die hier eenmaal 
op heeft gestaan alleen voor 
Donkerbroek hebben gediend. We 
hebben gezien (men vergelijke ons 

• artikel Oud-Makkinga), dat vol-
gens de Beneficiaalboeken Mak-
kinga in 1543 reeds zijn kerk en 
zijn pastoor had; dat de oude 
klok van Makkinga aldaar is 
gegoten in 1463. We zouden dus 
den tijd, dat de kerk voor beide 
dorpen diende, moeten zoeken 
v&r 1463. En nu is ons idee 
- we hebben daarop onder 
Makkinga ook al op gewezen - 
dat het oudste deel van Makkinga, 
dit zijn de Middelburen en wellicht 
Twytel, toen ter kerke ging te 
Nijeberkoop. De kerk van Nije-
berkoop lag slechts 20 minuten 
van de Middelburen verwijderd, 
terwijl de kerk te Donkerbroek 
ongeveer drie kwartier gaans 
daarvandaan lag. Terwijl men 
niet den Bovenweg behoefde te 

gaan. maar een ,,Kerkepad" - 
dat nog grootendeels bestaat - 
rechtstreeks naar de kerk te Nije-
berkoop liep. Wat de woningen 
in de kom, om de tegenwoordige 
kerk te Makkinga betreft, deze 
zullen zijn gebouwd, nadat de 
kerk er was gesticht. 

Bovendien vinden we meenen 



wij nog eenig bewijs voor ons 
inzicht in het charter van Bisschop 
Frederik van Blankenheim van 
1408. Makkinga bestond toen 
nog niet als kerkdorp. De men-
schen die daar in de omgeving, 
toen woonden behoorden dus 
onder een kerspel in de buurt. 
En volgens de grootte der boete, 
die elk kerspel moest betalen, 
zullen ze onder Nijeberkoop 
(Oost-Nijeberkoop genoemd in die 
dagen) hebben behoord. De ver-
houdingscijfers der boete van 
eenige dorpen waren: Oldeber-
koop 9, Nijeberkoop 5, Donker-
broek 8, Oosterwolde 10. Nemen 
we nu de verhoudingscijfers van 
het aantal inwoners dezer dorpen 
van den jare 1815 (dus nog voor 
het tijdperk, dat door bijzondere 
omstandigheden een dorp zich 
bijzonder snel kon ontwikkelen), 
dan vinden we de volgende: 
Oldeberkoop 8, Oosterwolde 10, 
Donkerbroek 10 en Nijeberkoop 
slechts 2. Is dit geen bewijs dat 
de pastoor van Nijeberkoop in 
1408 de inwoners van Makkinga.. 
als behoorende tot zijn kudde 
rekende? We blijven daarom van 
meening, dat de kerk aan den 
Balkweg uitsluitend aan Donker-
broek heeft toebehoord. 

Volgens de Beneficiaalboeken 
had de kerk te Donkerbroek in 
1543 de volgende inkomsten: 

Het eigendom (,,dat posses"), 
met naastliggers aan de oostzijde 
Egbert Sybens, aan de westzijde 
Tjyabel Hynckens erfgenamen, 
getaxeerd op drie Karoli-guldens. 

Een half Friesch mudde rogge 
uit Wuelt Wyers erf. 

Een half mudde rogge uit Arelt 
Roeloffs erf. 

De Vicarie had als eigendom: 
De plaats of woning (,,dat 

posses") met aan de oostzijde 
naastgelegen Wycher Roelofs, 
aan de westzijde Egbert Sijbens. 

Zestien roeden land, naastge-
legen aan de oostzijde Wybe 
Fockens, aan de westzijde Harmen 
Jan Roelofs, getaxeerd op ander. 
halve Karoli gulden. 

Dan de inkomsten als volgt: 
Twee en dertig huizen, uit 

ieder huis een schepel haver en 
een half schepel rogge Steen-
wijker maat. 

Uit ieder huis tevens viermaal 
per jaar acht pond brood en 
één pond boter. Dit zou echter 
geen verplichting zijn voor de in-
woners (,,gheen mortificeert leen") 
maar een vrijwillige bijdrage zijn 
,,uyt gueden wille", ,,soe lange 

zy daerop een - Priester konnen 
krijgen". 

Ten slotte nog een schepel 



Oude Boerderij te Oonkerbroek. 

rogge jaarlijks uit Arelt Roelofs 
eigendom en twee Karoli-guldens 
als rente van een som van 40 
Karoli-guldens. 

Als pastoors van Donkerbroek 
vinden we aangegeven: 

1536 Sytthe. 
1543 Herra. 
1579 Lubbert of Lubbertus 

Alberti. Deze verliet om des ge-
Ioofs wille in 1580 Friesland; 
keerde echter later terug en bleef 
Katholiek. 

Vanaf de Hervorming tot 1701, 
was Donkerbroek met Ooster-
wolde, Fochteloo, Appelscha en 
Haule kerkelijk gecombineerd. De 
namen der predikanten uit dat 
tijdvak hebben we reeds in ons 
artikel Oud-Oosterwolde mede-
gedeeld. 

In 1701 scheidden Donkerbroek 
en Haule zich af van deze combi-
natie en kregen gezamenlijk een 
predikant. De conditie werd ge-
steld dat men voor een goede 
predikantswoning moest zorgen; 

1 daaraan werd voldaan. 

Als predikanten fungeerden; 
1701-1706 Martinus v. d. 

Vecht. 
1706-1707 Tjallingius Adema. 
1708-1742 Isac Poutsma, ge- 

boren te Gorredijk. 
1744-1773 Arnoldus Reiners 
1774-1775 Lambertus Vos 
1776-1781 Dirk ten Cate. 
1781-1785 Jacobus Hemsing. 
1785-1790 Johannes Olivier. 
1790-1797 Nicolaas EkkenL-, 
1797-1805 Nicolaas Willem 

Bolt. 
1806-1808 Petrus Koumans 

Brouwer. 
1808-1809 _Johannes Aggaeus 

-------- 
____  
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Lemke. 
1810-1838 Theunis Braam,. 
1838-1842 Hinno Willem Jan 

Sannes. 
1843-1846 W. G. Reddingius. 
1848-1856 A. K. Brouwer 

Huisinga. 
1857— 1862 W. C. v. Senden. 
1862-1866 A. Klinkenberg, 
1866-1872 J. Kapteyn. 
1872-1875 J. Oudegeest. 
1876-1879 W. Mekking. 
1880-1882 C. Hoekstra. 
1884-1903 R. Hoornsma Can- 

negieter. 
1914-1918 F. E. Gerritzen. 
1919-1925 C. A. Schenk. 
1925-19.. J. Sevenster. 
In 1836 of 1837 werd te 

Haulerwijk en Donkerbroek een 
Gereformeerde gemeente gesticht, 
toen onder den naam van Afge-
scheiden gemeente. De eerste 
voorganger was . . Strik; de 
tweede . . Bijzitter; de derde 
Cornelis Kok. Vervolgens: 

1849-1851 J. Taisma, 
1865 	B. C. Felix. 
1867-1869 B. de Jong. 
In 1873 zijn de gemeenten 

Haulerwijk en Donkerbroek ge-
scheiden en kreeg D. een eigen 
kerk. Donkerbroek had sindsdien 
de volgende predikanten: 

1873-1875 Joh. G. W. Wis-
sink. 

1878-1891 E. Breitsma. 
1892-1909 A. Zomer. 
1909-1911 W. S. de Haas. 
1915-1917 J. de Waard. 
1918 	D. Prins. 
De gemeente breidde zich 

steeds uit en dit was oorzaak dat' 
men in 1912 een nieuw kerkge-
bouw stichtte. 

Op last der Staten van Fries-
land zijn in 1764 pastoriegoederen 
van Donkerbroek en Haule ver-
kocht; volgens de verkoopbil-
jetten: 

1 zathe, groot 34 pondemaat; 
1 	,, 	30 
7 mad hooiland; 
1 akker bouwland, 
De huurder verkochte pastorie~ 

goederen bedroeg toen volgens 
de biljetten 90 Karoli-guldens. 

- 	De Schans. 

Schans Breeberg of Broekmer 
schans is opgeworpen in het laatst 
der 16e eeuw. Wel vinden we 
vermeld bij Peter van Thabor, 
dat in de wilde tijden van het 
begin der genoemde eeuw en wel 
in het jaar 1523 Bourgondische 
troepen lagen te Dumbroeck en 
Dumbroeckster Haule, maar van 
een schans wordt dan nog niet 
gerept. Mochten deze troepen al 
van eenige dekking hebben ge- 



bruik gemaakt, dan heeft zich 
hiervoor bij uitstek geleend Het 
Oude Leçop het kruispunt 
van Leydijk en Schansdijk; de 
plaats waar later schans Breeberg 
zou liggen was in dien tijd te 
moerassig, om in een korten tijd 
een versterking op te gooien. 

De meeste schansen in den 
Zuidoosthoek van Friesland zijn 
gelegd omstreeks 1590 op last 
van de Staten van Friesland, om 
deze provincie te vrijwaren tegen 
de strooptochten der Spanjaarden, 
die de stad Groningen in hun 
macht hadden. Ze werden gelegd 
aan de hoofdwegen of zoodanig, 
dat ze deze bestreken. Wanneer 

Imen tegenwoordig den omtrek 
van de - thans vervallen - 

i
schans Breeberg beschouwt, dan 
zal men allicht tot de meening 
geraken, dat het leggen en be-
zetten van een dergelijke schans 

• toch zeer moeilijk den vijand kon 
doen afschrikken. Immers, men 

kon gemakkelijk de schans mijden 
door ze om te trekken; de om-
liggende heidegrond is daarvoor 
op de meeste plaatsen hoog en 
droog genoeg. Men vergeet dan 
echter uit het oog, dat in vroeger 
eeuwen de waterstand hier geheel 
anders was. De enkele hoofd-
wegen, die over de heiden en 
door de veenen liepen, waren 
opgegooide dijkjes; vandaar ook 
de benaming dijk voor vele wegen 
in deze omgeving. Op de teeke-
ning (plattegrond) van schans 
Breeberg staat vermeld, dat zelfs 
in het heetst van den zomer het 
land er om heen een voet in het 
water lag. De waterafvoer was 
toen ter tijde zoo slecht, dat zelfs 
de wegen of dijkjes gedurende 
herfst en winter zeer moeilijk te 
passeeren waren, laat staan dat 

l een legertje met paarden en leger- 

tros zich dan buiten de bestaande 
dijken kon wagen. Men stelde 
zich dan aan het gevaar bloot 
van weg te zakken en om te komen 
in den hier en daar zeer moe-
rassigen bodem en de dichtge-
groeide kommen en veentjes. 

Ter vergelijking enkele hoogte-
cijfers. Het land om schans Bree-
berg ligt 4.8-6 meter + A.P. 
Dit is ook ongeveer het niveau 
van de buurt van Donkerbroek. 
Het oud-leger is ruim 9 M. hoog; 
de omgeving van den Galgeberg 
7 M.; de Galgeberg zelf is 8.4 M. 
± A. P. 

Omtrent de stichting van de 
schans Breeberg lezen we bij 
\Vinsemius (Aanhangsel)..... 
_hebben de heeren Staten drie 
Schansen doen maken tot be- 



vrijdinge des Landts, om den 
vyandt den pas in desen Lande 
te beletten, d'eene op den Drent-
schen Bodem tusschen Bakkeveen 
ende Eeuw (Een) een dorp in 
Drenthe, op den passagie uyt 
Drenthe, ghenoemt de Swartedijk, 
de tweede op de passagie van 
Stellingwerf_Oosteynde tusschen 
Diverdswolde (Duurswolde) ende 
Dombroeck (Donkerbroek), ghe-
naemt de Breedeberg, de darde 
op de pas uyt Groningerlandt 
tusschen Sygerswolde ende Tri-
munt, ghenaemt de Vriesche palen, 
omdat het aen de uyterste palen 
van Vrieslandt ende Groninger-
landt is ghelegen." 

Een jaar van stichting wordt 
hier door Winsemius niet genoemd. 
Op bladz. 810 van zijn kroniek 
staat echter op het jaar 1593: 
Niettemin is het voick meesten-
deels den 28 April ghescheept; 
ende aen Collumerziji ghearriveert, 
alwaer sy inder haest de Schansen 
te Driemunte, de Swarte-dyck, 
Breedeberg ghemaeckt hebben, tot 
versekeringhe van Vrieslandt" 
Deze schansen zijn dus opgegooid 
in den tachtigjarigen oorlog en 
wel door de troepen van graaf 
Willem Lodewijk van Nassau. 

Bij Francois Halma vinden we 
bij zijn beschrijving van de schans 
Zwartedijk: 

,,Het bouwen en aanleggen 
dezer sterkte is in het jaar 1593 

geschiedt door 't beleydt van 
Graaf Willem Lodewijk van 

Nassau, Stadhudrvan Vries-
landt, ten dien eynde den 28 
April eenige troepen en manschap 
met de nodige materialen te scheep 
naar Kollumerziji hebbende doen 
gaan, die in der haast de schansen 
te Termunte, Zwartendijk en 
Breeberg gemaakt hebben tot 
verzekeringe van Vrieslant tegen 
de Spanjaarden aanslagen onder 
hunnen overste Verdugo." 

In de dagen van den inval der 
Munsterschen (1672-73) was 
schans Breeberg in verval, maar 
werd toen weer in beteren staat 
gebracht. Uit dien tijd dateert 
vrij zeker de plattegrond van de 
schans, waarvan we bij dit artikel 
een afbeelding geven. 

Bij aanschouwing van den 
plattegrond en lezing van het 
bijschrift zal men kunnen begrij-
pen, dat een dergelijk werk den 
weg beheerschte; immers, de 
omgeving was een moeras, alwaer 
in 't heetste van de Somer een 
voedt Water op staet." 

Van de schans is thans niets 
meer over; ze is geheel geslecht. 
Op de plaats zelve staat nu de 
woning van D. Royenga. Alleen 
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Schans Breeberg omstreeks 1672, 

is nog een klein gedeelte van de 
eenmaal breede begrachting aan-
wezig. We kunnen dus de juistheid 
der afbeelding niet meer contro-
leeren. We hebben echter niet 
de minste reden om aan de nauw-
keurigheid der teekening te twij-
felen, temeer daar het ver-' 
dedigingswerk precies overeen-
komt met de schans Zwartendijk 
in het Eenerveld achter Hauler- t 
wijk, de eenige die nog - en 
gelukkig in vrij goeden staat - 
is overgebleven van het drietal 
Breeberg-Friesche Palen-Zwarte-
dijk. Naar de zijde van Donker-
broek-Haule is de ,,Cordeguarde' 
(hoofdwacht) gebouwd; van die 
zijde verwachtte men zeker het 
gevaar. Overigens is de weg van 
weerszijden versperd door z.g. 
Spaansche of Friesche ruiters, 
toestellen die dienden tot het 
versperren van toegangen en het 
ophouden van den vijand. 

Eenige houten gebouwen of 
tenten zijn in de schans opge-
slagen; een paar kanonnen staan 
in het midden opgesteld, terwijl 
in de vier_rondeelen tevens een 
of meer vuurmonden staan. Schild-
wachten zijn geteekend zoowel 
op den wegls in deron4&n-. 



De toegangsbrug doet eenigszins 
denken aan die van een middel-
eeuwsch kasteel. 

De wallen, die naar het schijnt 
met palissaden zijn versterkt, zijn 
opgeworpen van het zand, dat 
uit de begrachting is gekomen. 

Een en ander geeft een aardig 
beeld van het voordien tijd zeker 
zeer goed verdedigbare vestinkje 

De grootte van de schans staat 
op de teekening niet aangegeven, 
maar zal wel ongeveer gelijk zijn 
geweest met die van Friesche 
Palen en Zwartendijk; ze werden 
immers terzelfder tijd door troepen 
onder één bevel opgeworpen. De 
lengte en breedte van de schans 
Zwartendijk nu bleek ons te zijn 
pl.m. 140 â 150 meter, gemeten 
op de breedste punt.'n en wel 
met inbegrip van de begrachting. 
De wallen van die schans zijn 
ongeveer vijf meter hoog. 

De tweede Jbeeiding die we 
van Breeberg kunnen geven, is 
genomen naar een lithografie 
voorkomende in de Friesche 
Volksalmanak van 1839. Ze zal 
vermoedelijk een blik op de schans 
geven zooals ze er in die dagen 
uitzag. Een huisje stond binnen 
de wallen; zooals we hebben, 
vermeld, staat nog op deze plaats 
een woning. Het torentje, dat in 
de verte zichtbaar is (de afstand 
is echter op de teekening tekort 
aangegeven), is dat van Duurs-
woude. 

Wat weten we nu van de 
diensten die de schans heeft gedaan 
aan de provincie of het land? 
Het is slechts weinig. 

We zeiden reeds dat in 1593 
de schans is gesticht door den 
Frieschen stadhouder Willem 
Lodewijk. Wat er echter in dien 
tijd, den 80-jarigen oorlog, hier 
is voorgevallen, hiervan vinden, 
we zoo goed als niets aange-' 
teekend. Wel lezen we, dat de 

Spanjaarden in deze buirt ,,vier 
vaendelen van ons voick hebben 
verstroyt", doch dit was in 1580,, 
dus nog voor de stichting der 
schans. 

In 1597 lag zoowel in Breeberg 
als in Zwartendijk een compagnie 
soldaten, terwijl te Haule (in de 
kerk vermoedelijk) 30 man lag. 
De Compagnie in Breeberg stond 
onder bevel van Harmen Jansz. 
De meest kritieke tijd van den 
80-jarigen oorlog was toen voor 
deze streken reeds vodbij en de 
troepen dienden het meest ,,tegen 
des Vyants loopers ende Vrij-
buiters". 

In de rampzalige jaren 1672 en 
1673 heeft de schans wederom 
dienst gedaan, thans om de troepen 
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SCHANS BREEBER6 I Noordoostkant. 
(Fris: 	Yclksalmanak 1839). 

Ivan den Bisschop van Munster 

uit het land te weren. 
Zeer waarschijnlijk lag toen 

Bernhardus Fullenius hier met een 
compagnie soldaten. Deze Fulle-
nius was burgemeester en burger-
hopman van Franeker. Van hem 

wordt geschreven, dat hij een 
man was van moed en krachten 
recht; tevens een man met een 
goed hart. Den 7 Juni 1672 ver-
kreeg deze Fullenius toestemming 
van de regenten der stad om een 
compagnie burgers aan te nemen 
op kosten der burgerij, omet 
die manschappen de vijanden te 
helpen afweren. Hij werd daarbij 

1 als hopman aangesteld. 
Den 15 Juni daarop ontving 

hij bericht, dat er den volgenden 
dag uit Leeuwarden zeven corn-
pagniën uittrekken zouden. Twee 
dagen tevoren was door de Staten 
het besluit genomen, dat de derde 
man uit stad en dorp moest 

- opkomen om het land te helpen 
verdedigen. 

Om 5 uur in den morgen van 
den 16 Juni stond Fullenius me: 
zijn 120 manschappen bij de poort 
voor de afreis gereed. Hij werd 
geassisteerd door zijn broeders 
Sethus, proponent, en Franciscus, 

student, resp. als luitenant en 
vaandrig. Voor het vertrek ging 
men ter kerke bij Ds. Bekker, 
een zwager van Fullenius. Deze 1 
wees er op, dat deze mannen uit 
Franeker de eerste waren, die 
uittrokken om zich bij de troepen 

van generaal van Aylva in den 
woudhoek te voegen. 

Schans Breeberg was toen in 
verval geraakt, maar werd weder- 



in goedenstaat gebracht. 
Toen men de schans had bezet 

en de vijand naderde, werd er 
aan de bevelhebbers in over-
weging gegeven, de posten uit 
het verdedigingswerk terug te 
trekken. Ht schijnt dat aan 
Fullenius deze boodschap niet 
werd overgebracht op de in het 
leger gebruikelijke wijze. Hij 
weigerde dan ook Breeberg te 
verlaten, voor dat hem op de 
gewone wijze tot terugtrekken 
werd bevolen. Wij vinden dan 
ook geschreven, dat hij zijn post 
daar hield tot in het uiterste 

Er wordt onop gewezen, dat 
bet wocwd arquebuseerd" in 
het artikel Oud-Donkerbroek in 
ons nummer van 22 Juli onjuist 
is iiertaaid in ,afeznat, uitgeput". 
Het woord =m n afgeleid van 

LM1' verfranng van 
ons woord ,.haakbcs en de 
beteekenis hebben gehad an 
-doodgeschoten . 
Van de drie deserteurs zxn er 
alsdan twee zijn doodgeschouWnli  
en éen opgehangen. 

In het werk waarin wij dit 
betreffende schans Breeberg von-
den, was het woord ,,geharquebu-
seerd" vertaald zooals wij het in 
ons artikel aangaven; het is toen 
onze aandacht ontgaan, dat dit 
minder juist was  

gevaar. 
Vermeld wordt, dat de vijand 

over Duurswoude en de hooge 
dammen door Ureterp en Selmien 
naar Zuid-Drachten trok, 

Overigens vinden we verder 
niets van gevechten hier vermeld. 
Het schijnt toch ook, dat de 
bezette schansen niet geheel kon-
den beletten, dat de vijandelijke 
troepen in deze omgeving door-
braken. Want in 1673 vaardigden 
Gedeputeerde Staten onzer pro-
vincie een plakaat uit, waaruit 
we lichten: 

,,Alzoo de vijand, Fransche, 
Keulsche, Munstersche, over 8000 
man te voet en bij de 100 cor-
netten sterk, voorleden nacht te 
Donkerbroek aan alle kanten daar 
't water doorgebroken is, en men 
niet weten kan, waar zij waar te 
nemen zijn,..." enz. 

Misschien ook, dat de betrek-
kelijk zwakke schansbezettingen 
tegen een dergelijke sterke troe-
penmacht weinig konden uitrich-
ten. Uit de lezing dat de vijand 
,,het water doorgebroken is',, 
mag men wellicht afleiden, dat hij 
de schansen omgetrokken heeft. 
We vinden vermeld, dat de vijan-
den bij het weer binnenrukken 
van Friesland in Augustus 1673 
bijzondere maatregelen hadden 

'genomen om aangelegde hinder-
nissen te kunnen overwinnen. 
Zoo voerden ze met zich mede 
wagenvrachten takkebossen, om 
gemakkelijk dammen te kunnen 
leggen. 

Nog vonden we vermeld, dat 
in Augustus 1673 schans Breeberg 
ook was bezet en de bezetting 
toen meermalen werd opgeschrikt 
door kleine vijandelijke benden. 
Een drietal constabels (artilleristen) 
trachtte toen de schans te ont-
vluchtten, te deserteeren. Ze 
werden gevat, en - zooals ge-
bruikelijk in oorlogstijd - streng 
voor hun daad gestraft. Twee 
hunner werden ,,geharquebuseerd" 
(afgemat, uitgeput); de derde werd 
opgehangen. 



Als we dit lezen, dan komt ons! 
de Galgeberg weer in de gedachte. 
Was men vroeger reeds van 
meening, dat de Galgeberg zijn 
naam had gekregen van deze 
executie, groote zekerheid ver-
kregen we voor een paar jaar, 
toen de spade de geheimen van 
dezen heuvel aan het licht bracht. 
Daar in de bovenste lagen van 
dezen steentijdheuvel werden de 
beenderen gevonden van een 
mensch; en waar de volksover-
levering dit ook vertelde, lag het 
nu niet voor de hand om aan te 
nemen dat dit het gebeente was 
van den man, die eenmaal had 
getracht Breeberg te ontvluchten 
en daarvoor hier had gebengeld 
aan een galg of een daartoe 
geïmproviseerden boom? 

Hier was het ook juist de plaats 
waar men de berechting kon doen 
plaats hebben. Immers, direct aan 
de schans stond alles onder water. 
Enkele honderden meters zuid-
oostelijk echter werd het terrein 
hooger en staken de bruine heide-
koppen uit het water omhoog en 
hier ook - direct aan den Schans~ 
dijk - verhief de Galgeberg zijn! 
kop uit den heuvelrug. Daarom 

1 
ook hadden voor duizenden jaren 
onze voorouders deze plaats uit-
gekozen om er de laatste rustplaats 
voor hun opperhoofd te stichten. 

Weliswaar ook noordelijker van 
de schans, enkele honderden 
meters, juist ter plaatse waar de 
Schansdijk zich met den Leydijk 
kruistte, staken woeste, wild be-
groeide heuvels uit boven de 
watervlakte. Daar lag het ,,Oude 
Leger". Maar hier wilde men den 
voormaligen makker niet in het 
gele zand begraven, want hier 
lag vaak een deel der eigen 
troepen. Of hier is een oefen-
terrein geweest, ôf hier lag een 
wacht. Wederom geeft ons leiding 
de overlevering of de naam de 
eeuwen langs door de omgeving 
aan deze plaats gegeven: ,,Het 
Oude Leger". En wederom is het 
de spade, althans het bodem-
onderzoek, dat ons de meerdere 
zekerheid verschaft. Hier toch 
hebben we vele grootere en 
kleinere brokstukken van rood, 
geglazuurd aardewerk gevonden, 
dat van de schansbezetting af-
komstig zal zijn. Het zijn frag-
menten van platte schaaltjes, die 
eenmaal tot de veldkeuken zullen 
hebben behoord en waarin wel-
licht de soldaat zijn ,,ratjetoe" 
ontving. Scherven van een zelfde 
soort aardewerk vonden we ook 
in de schans ,,Zwartendijk". 

Wat we hier hebben mede-
:edeeld, het - dateert uit een tijd 



die reeds meer dan twee eeuwen 
achter ons ligt.' De schans is 

verdwenen, gesloopt, maar de 
,,Galgeberg" en het ,,Oude Leger" 
zijn er - gelukkig - nog. Enkele 
huisjes zijn hier in het veld ver-
rezen; een groote vlakte ligt echter 
nog gelijk ze lag in 1873, hoewel 
door de verbeterde waterafvoer 
de waterstand veel lager is ge-
worden. Het landschap biedt nog 
geheel de schoonheid van de 
maagdelijke veen- en heidegron-
den. En aan ieder beminnaar van 
natuur en van historie willen we 
daarom zeggen: Bekijkt nog deze 
streek, v&Sr dat de voortschrij-
dende cultuur ook deze vlakte 
heeft herschapen in vierkante 
perkjes in prikkeldraad. 

We vermelden nog dat de 
benamingen ,, Bisschopswijk" en 
,,Bisschopsleger" (voor een stuk 
land in deze buurt) mede aan den 
tijd van 1672/73 herinneren en 
stappen hiermee af van Schans 
Breeberg. 

De eeuwen langs. 
Van de oudste bewoners der 

plaats vertelde ons de bodem; 
vanaf de Middeleeuwen komt de 
naam van het dorp in de geschrif-
ten voor, zij het dan, gelijk met 
die onzer meeste dorpen, ook 
spaarzaam. De eerste maal dat 
Wij den naam tegenkomen, is in 
het meermalen door ons aange-
haalde bisschoppelijke stuk van 
1408. Het dorp wordt daarin 
gespeld Dumbraech. De steller 
van dat stuk heeft vele plaats-
namen toch mishandeld. Trouwens 
men sloeg met dezen naam over 
het algemeen raar om; we vinden 
b.v. ook Dombroeck en Dunck-
bruech. In de laatste eeuwen werd 
het dorp echter geregeld Donker-
broek genoemd. 

Lang hebben de Utrechtsche 
bisschoppen getracht deze streken 
onder hun macht te houden en 
hier hun tienden te plukken. We 
vonden zelfs, dat Donkerbroek in 
1504 of 1505 nog aan den bisschop 
een of andere pacht betaalde. De 
rekening van den bisschoppelijken 
rentmeester te Vollenhove over 
1504/5 vermeldt o.a,: 

,.Ontfangen van Geidrenthen, 
in Drente en Vrieslandt gelegen. 

Item die buere van Dumbroich, 
in Vrîeslandt gelegen, zint jairlix 
schuldig op Sunte Lambertsdach 
nae den ouden register 1 ..... 
daar nu voir ontfangen 30 oude 
Ulm, den ouden Ulm voir 15.4 
pi. curr. gerekent, facit 2 .... 9 s." 

(dr. Heeringa, Reken. Bisd. 
Utrecht). 

De ,,Russchen", buurt, bestond 
begin der 18e eeuw uit 2 boeren- 



Zwa'Ce dk 

- 
Marks  - meer 

maar 

-- 

\'èP'  - t) 
1 

'7. 

IR3E 

a IAILE 1$ 111$, v,Iens de kaart van Schotanus—Halma. 

huizingen. Later stond hier slechts 
een boerenwoning: de z.g. Rus-
scheplaats. De naam zal wel zijn 
gekomen van de russchen of bie-
zen, die het land ter plaatse 
wellicht veel heeft opgeleverd 
(vergelijk Bentemaden onder Oos-
terwolde). De familie Russchen 
zal aan deze boerderij haar ge-
slachtsnaam hebben ontleend. 

De ,,Russcheplaats" was van 
groote uitgestrektheid. De Drent~ 
sche schapen, die daar in een 
groote kudde werden gehouden, 
gingen de ,,Schapedrift" uit naar 
het Bovenveld. Vé3r het graven 
der vaart strekten zich haar eigen-
dommen in één kavel tot ver in 
het Bovenveld uit. Nog herinnert 
een ,, Russcheveld" daar aan het 
vroeger bezit. 

De woningen op het ,,Hooge 
zand" zijn van jongen datum. 
Niet onmogelijk is het dat daar 
en in de omgeving van het 
Oude kerkhof" vroeger huisjes 

hebben gestaan. Dit moet dan 
echter meer dan 200 jaar geleden 
zijn; in dien tijd althans was die 
streek onbewoond. 

Ook de 'buurten ,,Petersburg" 
en ,,Moskou" zijn stichtingen uit 
de laatste eeuw. Er wordt ver-
haald dat de naam Petersburg 
komt van een persoonsnaam. Er 
stond daar namelijk eenwoninkje'  
waarin een zekere Pieter woonde. 
Toen eenmaal de illustre naam 
Petersburg er was, was het slechts 
e 	kwestie van tijd, of de 



„spraakmakende gemeente” had 
voor de verrezen groep woningen 
aan de overzijde der vaart een 
waardig pendant gevonden in den 
naam Moskou. 

,,Ontwijk" is een schoone aan-
leg met wandelbosschen. Hoewel 
dit landgoed niet meer is, wat 
het jaren geleden was, toch is 
er nog een uitgestrekt bosch van 

overgebleven. Door een aaneen-
schakeling van hoog hout, kreu-
pelhout en heide kan men nog 
vanaf den verharden kanaaldijk 
den Balkweg bereiken. Het is 
een brokje natuur waar Donker-
broek trotsch op mag zijn. Maar 
laat het dorp er voorzorgen, dat 
dit bosch, deze wandeling voor 
zijn inwoners en voor het nage-
slacht bewaard blijft! Want er 
zal spoedig een tijd komen, dat 
we dankbaar zullen zijn voor elk 
stukje natuurschoon dat er nog 
in ons goede vaderland is over-
gebleven, voor elk plekje grond 
dht nu juist niet in eerste instan-
tie winst voor de portemonnaie 
oplevert. En met eenigen goeden 
wil en eenige moeite zijn derge-
lijke natuurmonumenten wel door 
een dorp in eigendom te verkrij-
gen en in stand te houden. 

In het -begin der 19e eeuw 
werd het oude huis ter plaatse 
van ,,Ontwijk" bewoond door 
den heer Sj. Gerh. Fruitier de 
Talma, geboren te Ferwerd den 
5 Januari 1772. Deze overleed te 
Donkerbroek den 10 Maart 1857. 
Zijn zoon, de heer R. L. Fruitier 
de Talma, rijksontvanger voor 
Ooststellingwerf, heeft ,,Ontwijk" 
tot een netten aanleg gemaakt. 
De vader bewoonde toen een 
buitenplaatsje ,,Oostwijk" ge-
naamd, op het Oost van het dorp. 
Het landgoed is thans eigendom 
van de Familie Hora Adema. 
Toen in 1811 de geslachtsnamen. 
moesten worden aangenomen, 

werd bij den naam Jakob Foppes 
aangeteekend, dat deze J. F. ver-
bleef bij den naam Klooster als 
familienaam; deze naam bestond 
toen dus reeds. De dragers van 
dezen naam zullen bewoners zijn 
geweest van de Kloosterplaats op 
het Oost van het dorp. 

Een oude weg in het Oost 
droeg den naam Kloosterweg. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat 
de Kloosterplaats en Kloosterweg 
verband hebben gehouden met de 
kapel te Bakkeveen, een uithof 
van het klooster ,,Mariëngaard', 
gesticht in de 12e of begin 13e 
eeuw. 

Nog verder oostelijk dan de 
Kloosterplaats stond tot voor 
enkele jaren nog een oude boeren- 



Oude Boerderij onder Donkerbroek. 

woning, dagteekenend van het 
jaar 1691, volgens de ijzeren cijfers 
in den gevel. Het was zichtbaar, 
dat het huis reeds niet meer in 
den oorspronkelijken staat ver-
keerde; de gevel had b.v, eenmaal 
grootere ramen bezeten. Toch was 
het zooals het daar nog stond een 
zeer oud type. Men had vroeger 
in deze woning een gemetselden 
kelder gevonden. En volgens de 
overlevering was er indertijd een 
,,biechtkamer" in deze huizinge 
geweest. Voor enkele jaren is het 
oude huis afgebroken; er is hierbij 
echter niets bijzonders voor den 
dag gekomen. 

Tot voor ongeveer 200 jaar 
waren de woningen uitsluitend 
langs den hoofdweg Haule-Hoorn-
sterzwaag gebouwd; de een wat 
dichter aan, de ander wat verder 

van den weg. Alleen de beide 
boerderijen op de ,, Russchen" 
weken van dezen regel af. Een 
korenmolen stond een eindje 
noordelijk van den Bovenweg. 
Men had daar voor het doel een 
vrij en hoog terrein uitgezocht. 
Aan dezen Bovenweg stonden 
toen verder nog geen huizen. 

In het laatst der 18e eeuw 
woonde op genoemden molen een 
voorvader der familie De Groen. 
Deze - Folkert Harms - woonde 
oorspronkelijk te Fochteloo, maar 
was, omdat enkele personen 
daar een veete tegen hem 
hadden, van daar vertrokken. 
Men beleefde toen in ons lieve 
landje den partijstrijd van Patri-
otten en Pringsgezinden en het 
schijnt dat ook zelfs in ons achter~ 
afgelegen Noorden de gemoede-
ren der burgers toen reeds door 
de politiek beroerd werden. 
Folkert Harms nu was Prinsge-
ind en toonde dit aanzijn mede-

burgeren door zijn molen te laten 
draaien door oranje-kleurige 
zeilen. 

Toen in 1795 de Franschen als 



„redders” ons land binnenkwamen 
en de Patriotten de overhand 
kregen, richtte men voor den 
molen een vrijheidsboom op en 
Folkert Harms werd gedwongen 
om de vrijheidsdronkene troep te 
trakteeren. De tijdsomstandig-
heden noodzaakten hem nu om 
zijn oranje-zeilen onder een turf-
hoop te verstoppen. Maar ,,het 
kan verkeeren", en immers niets 
is wisselvalliger dan de volks-
gunst: in 1813 danste men weer 
voor den Prins. En de wieken 
van den molen van Folkert Harms, 
ze draaiden weer met de oude: 
oranje-zeilen! 

Een tweede molen te Donker-
broek in de 18e eeuw was een 
run- of schorsmolen. Deze be-
hoorde toen aan Luitjen van der 
Meulen. Twee zijner zoons sticht-
ten een molen te Leeuwarden. 
Vooral onder de leiding van een 
hunner, Pieter, groeide deze 
malerij uit tot een zeer groote 
zaak. Door het stichten van 
werkmanswoningen werd in de 
omgeving een geheele buurt ge-
vormd, de thans nog te Leeu-
warden bestaande ,,Pieterburen". 

De Buursterlaan liep van de 
Buren - ongeveer het midden 
van het langgerekte streekdorp - 
in de richting van het ,,Oud-
kerkhof" en Balkweg. Door het 
graven van de vaart is later deze 
verbinding verbroken. Herinnert 
het Kerkeland aan de Buurster-
laan nog aan de kerk op het 
Oud-kerkhof"? De vroegere 

pastorie lag ter plaatse waar de 
Buursterlaan op den hoofdweg 
valt. 

Een verbinding met Ooster-
wolde bestond vroeger niet anders 
dan over Haule of den Balkweg 
langs over Makkinga. Misschien 
dat het pad over het„ Hooge holt" 
en Jardinga toen reeds bestond; 
het is echter nooit anders dan een 
voetpad geweest. 

Wel heeft nog een verbinding 
bestaan over de waterkeering in 
den Tjonger ,,het Luchtenrek" 
genaamd. Deze weg voerde langs 
de Vosschebosschen naar Hoog-
en Laagduurswold. Deze water-
keering ,,Luchtenrek" schijnt in 
vroeger jaren nogal iets te hebben 
beteekend; tot onderhoud hiervan 
waren velen verplicht, ook uit 
andere gemeenten. De laatste 
jaren voor het graven van het 
Tjongerkanaal was deze water-
keering reeds vervallen. Het 
riviertje had daar ter plaatse echter 
nog een bijzondere breedte. 

De eigendommen onder het dorp 
gelegen, behoorden in 1718 vol- 



gens het stemkohier aan: 	- 

No. 1 Femmegien Geerts en 
kinderen, 2 Folkert Jannes kin-
deren, 3 Roelof Eijts, 4 Jantje 
Lammerts e.a., 5 de Scholte (ver-
moedelijk dorprechter), H. van 
Loon, 6, 7, 13, 14, 20, 30, 31, 
32, 33, 34, 38, 39, 41 A. Lyclama 
â Nijeholt, 8 Peter Jansen, bij-
zitter, en ds. Poutsma, 9 wed. 
Terwisscha, 10 Marten Andries, 
11 verschili. eigenaren, 12 erven 
Hendrik Harms, 16 Antien Abels 
Frankena—wed. Lyclama, 17 
versch. eigenaren, 18 ds. Hania, 
19 Vicarie, 21, 22 Claas Wolters, 
23 kleine Vicarie, 24 Grietje 
Roelofs, 25 mr. Egbert Gysberts, 
26 pastory, 27, 28 Harmina! 
Frankena, 29 Patroon, 35 Luitjen 
Coenis, 40 de Scholte van Loon 
n. fl1. en de rentmeester A. Barels 
e.a., 42 Andries Jans, 43 mr. 
Andries Swaga. 

In 1813 moest van 97 perceelen 
bebouwde eigendommen verpon-
ding worden betaald. 

In 1806, den Franschen tijd, 
werd te Donkerbroek een werf~ 
huis opgericht. Men achtte het 
hoogst noodig, volgens een missive 
uit dien tijd, dat er krachtig werd 

gewerkt voor de ,,recruteringe der 
armee'. Aan ieder vrijwilliger 
werd boven het gewone handgeld, 
een premie uitgereikt van f 50.— 

Toen ons land bij het Fransche 
Keizerrijk werd ingelijfd en in 1811 
de loting voor de militie werd 
ingevoerd door Napoleon, moes-
ten vele jongelingen in Fran-
schen dienst. Groote ontsteltenis 
heerschte er bij velen in den lande, 
vooral toen bekend werd, dat de 
jonge soldaten den tocht naar 
Rusland zouden moeten meemaken. 
Een jongeling van de familie 
Russchen - die toen waarschijnlijk 
de Russcheplaats bewoonde - 
trof het lot om soldaat te worden 
en voor den tocht naar Rusland 
te worden aangewezen. De familie 
besloot een plaatsvervanger :e 
stellen, waarvoor de som van 
f 3000.— moest worden opge-
bracht, voor dien tijd een gewel-
dig bedrag. Het geld was indien 
tijd zeer schaarsch en de landerijen 
hadden bijna geen waarde. Om 
aan het bedrag van f 3000.— te 
komen, moesten dan ook uitge-
strekte eigendommen worden ver-
kocht, die in latere tijden een 
enormen prijs zouden vertegen-
woordigen. 

In 1815 was er te Donkerbrk 
een subkantoor voor ontvangst 
van accijns en impost gevestigd. 
De betrekking van ontvanger ge-
raakte vacant en daar er zich  



geen geschikte sollicitant aan-
meldde, werd het kantoor opge-
heven. Ongeveer in dienzeifden 
tijd stond er achter het wijkje een 
woning, waarschijnlijk tapperij, 
waar gelegenheid was voor het 
wegen van schors. De bewoner 
van deze ,waag" kreeg hierdoor 
den geslachtsnaam van der Waag 
(Jan Tijmen). 

In het begin der 19e eeuw 
veranderden de toestanden in het 
dorp snel. Dit kwam grootendeels 
door het graven der Compagnons~ 
vaart; de bevolking vermeerderde 
daardoor snel. Langs het kanaal 
verrezen al spoedig woningen. 

De eerste brug over de vaart 
is gelegd in 1798; in 1856 werd 
een nieuwe draaibrug geplaatst en 
de ijzeren brug van thans dateert 
van 1884. De grondduiker van de 
Kuinder is in 1815 gereed ge-
komen. 

Het plan is in overweging  
geweest om de sluis, die nu te 
Nanninga ligt, te stichten op de 
plaats waar de vaart de Kuinder 
passeert (Duiker). Door den water- 
bouwkundige Oene Taekes Meek 
is toen een model van kruisvallaat 
in miniatuur ontworpen. Dit model 
is thans nog in het bezit van de 
familie Meek. Genoemde 0. T. 
Meek en diens zoon, M. 0. Meek, 
hebben vele der waterbouwkun- 
dige werken voor de Compagnons 
der Opsterl. en Ooststell. veenen 
en vaerten tot stand gebracht. 

Bij een bevolking van ruim 500 
zielen had dit dorp een schooltje 
met één onderwijzer. Tot 1852 
stond in deze school alleen het 
hoofd; toen kreeg deze hulp voor 
de wintermaanden. In 1860 kwam 
weder eenige verbetering. Als 
bijzonderheid kan worden ver-
meld, dat de school te Donker-
broek in 90 jaar (1819-1909) 
slechts driemaal van ,,hoofd ver-
anderde". Hoofden van deze 
school wâren: 
1819-1833 Jan Prakken. 
1833-1880 Jannes Brunsting. 
1880-1909 Anne de Vries. 
1909-1918 W. W. Helmholt. 
1918— 	A. v. d. Sluis. 

De Bijzondere school (Gerefor-
meerde) werd gesticht in 1905 en 
geopend den 28 Dec. van dat jaar. 

Tot op heden fungeerde als 
hoofd R. Reijenga. 

Donkerbroek telde in: 
1815 	493 inwoners, 
1850 	749 
1856 	993 
1875 1121 
1901 	1301 
1927 1953 


