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t is geweest. Men kende of ge- 

k.4/ 	
' 	bruikte in Nederland vroeger 

het woord .hunebed niet. De 

L 	
DrentSche geschiedschrijver;  

tPicardt (17e eeuw) spreekt\ 
ook niet van hunebedden, 

1 doch wijdt een hoofdstuk aan 
de ,,groote SteenhoOPen". Ook 
hier is het echter weer het-
zelfde liedje. De ,,groote stee- 
nen buit" is verdwenen; we 
hebben er geën spoor meer 

1 van kunnen terugvinden. Alleen 
de stukjes typisch hunebed- 

' 
t aardewerk die we hebben 
gevonden eenige kilometers 

westelijker, onder Bakkeveen,' 
herinneren ons aan de bou-
wers van dit monument uit 
den steentijd, 

Zeer wei mogelijk is het,' 
dat er op de hooge gronden 

1 van oostelijk Friesland een-
maal meerdere hunebedden 
hebben gelegen. Reeds Picardt 
schrijft, van het verwoesten 
dezer gedenkteekenen: » Doch 
die naest aen de Dorpen 
legghen zijn meest geraseert, 
overmits een groot gedeelte 
der Steenen van de Steen-
hopen zijn afgehaelt, en daer 

• mede de Kerck-hoven beheynt 
en beset, en vele zijn door-
gezaeght, en in Mueren van 
Kercken en Torens gemetselt". 
In lateren tijd heeft men de 
steenen weggehaald voor de 
zeeweringen. Cijfers en juiste 
opgaven ontbreken echter 
hieromtrent. In een streekvan 
Duitschiand, waar voor 150 
jaar een predikant nog 40 
hunebedden opsomde, zijn van 
dit groote aantal nog slechts 
een drietal over en dan nog 
als bouwvallen! 

Intusschen, naast Drente met 
zijn ruim 50 hunebedden - 
zij het dan vele nog slechts 
fragmentarisch - telde Fries-
land er niet één meer. Het is •  
dan ook niet zonder vreugde, 
dat we thans kunnen mede-Ii 

 en, dat we dezer dagen 
hebben kunnen constateeren, 
dat daar in den heidegrond 
onder Appelscha nog een 
hunebed ligt; het eenige 
Friesche hunebed tot dusverre, 
dat waarschijnlijk ook wel het 
eenige Friesche hunebed zal 
blijven. Doordat het bouw-
werk is ingestort - de (ver-
moedelijk 3) deksteenen zijn 

Een hunebed onder 
Appelscha. 

Een belangrijke ontdekking. 
Zooals bekend, bezit de 

provincie Friesland geen enkel 
hunebed meer. 

Indertijd - in 1849 - werd 
een dergelijk massagraf ont-
dekt te Rijs in Gaasterland. 
Direct daarop werd het echter,  
reeds vernield. Dr. v. Giffen 
heeft in 1922 ter plaatse een 
onderzoek ingesteld; hij heeft 
de standsporen der draag-
steenen terug kunnen vinden. 
Tevens kwamen voor den dag 
een aantal scherven van hune-
bed-aaL dewerk, welke thans in 
het Friesch Museum berusten. 
Van het hunebed zelve is 
echter niets meer over. 

Dan wordt er in een oud 
geschrift van prof. Camper 
melding gemaakt van een 
hunebed onder Finkega. Dr. 
v. Giffen is echter van' mee-
ning, dat dit op een vergis-
sing berust in de plaatsaan-
duiding en dat dit Finkegaster 
hunebed indentiek is met het 
vernielde hunebed op de. 
Eeze in Overijsel. Wel vinden 
we het echter merkwaardig, 
dat daar aan de grens onder 
Finkega aan den verharden 
weg Friesche Brug-Blesse tot 
voor kort een drietal zware 
zwerfsteenen bijeen lag. Kon 
dit niet het restant zijn van 
het Finkegaster hunebed? 
Toen we dezen zomer de,  
steenen en het terrein nog 
eens goed wilden opnemen, 
bleek ons, dat de eigenaar 
van het land de drie steenen 
in den grond had laten zakken. 
Mocht dus al eenmaal Finkega 
een hunebed rijk zijn geweest, 
dan is hiervan de rest thans 
ook verdwenen. 

Tertio: Er komt op de kaart 
van Opsterland van Scho- 
taniis-Halma 	(1718), 	een 
,,Groote Steenen Buit" voor. 
Deze lag op de toenmalige 
grens van Friesland en Drente, 
iets noordelijk van den weg 
door het Mandeveld. We mee-
nen, dat de waarschijnlijkheid 
groot is, dat deze »groote 
steenen buit" een hunebed 

tusschen de standsteenen ge- 
schoven - is het zoo lang 

• verborgen kunnen blijven lig-
gen. Wat tenslotte maar ge-
lukkig is; een vroeger ge-
slacht had er wellicht de 
schendende hand naar uitge-
strekt. 

Het Jiunebed ligt in een 
terrein eigen aan de Reserve-
kas. Met de welwillende mede-
werking van het bestuur der 
Reservekas zijn bereids maat-
regelen genomen dat dit 
Friesche hunebed voor het na-
geslacht bewaard blijft. Het 
terrein, waarin het ligt, zal in 
zijn oorspronkelijken staat be-
houden worden, terwijl het 
monument zooveel mogelijk 
gerestaureerd en systematisch 
ontgraven en onderzocht zal 
worden. 

Meer kunnen we voorloopig 
van deze belangrijke ontdek-
king op praehistorisch gebied 
niet zeggen. 

H.J.P. 



-. EEN flCNE.BED ONDER APPELSCHA 
ONTDEKT. 

Het eenige in Friesland. 
Uit Oosterwolde meldt onze correspon-

dent: Dezer dagen Is op een perceel heide-
grond onder Appelscha een hunebed ontdekt 
het eenige Friesche hunebed tot dusverre. 
Doordat het bouwwerk is ingestort Is het 
tot heden verborgen kunnen blijven liggen. 

De (vermoedelijk 3) deksteenen zijn tusschen 
de zandsteenen geschoven en gedeeltelijk met 
zand bedekt. 

Het hunebed ligt in een terrein, eigen aan 
de Reservekas. Met welwillende medewerking 
van het Bestuur dezer instelling zijn bereids 
maatregelen genomen, dat dit Friesche hune-
bed voor het nageslacht bewaard blijft. Het 
terrein, waarin het ligt, zal in zijn oorspron-
kelijken staat bewaard gehouden worden, 
terwijl het monument zooveel mogelijk ge-
restaureerd en systematisch ontgraven en 
onderzocht zal worden. 

EEN HUNEBED GEVONDEN. 

Onder Appelscha. 

De heer H. J. Popping te Oosterwolde heeft 
op-een heideveld onder Appelscha in Fries-
lhnd een hunebed ontdekt. Hij schrijft daar- 
over in zijn blad, dat het bouwwerk is inge-w. 

 de deksteenen zijn tusschen de stand-, 
steètèn geschoven, daardoor is het zoo lang 
verborgen kunnen blijven liggen. 

Het hunebed ligt in een terrein van de ver-,. 
eeniging ,,De Reservekas" te Appelscha. Met 
medewerking van het bestuur dier vereeniging 
zijn maatregelen genomen om dit hunebed be-
waard te doen blijven. Het terrein zal in zijn 
oorspronkelijken staat gelaten worden, terwijl 
het monument zoo mogelijk gerestaureerd zal. 
worden. 

Hunebed onder Appelscha 
- ontdekt. 

Tot nogtoe was bekend dat er in Fries-
land slechts twee hunnebedden zijn geweest, 
n.1. te Rijs in Gaasterland en te Vinkega in 

1 WeststeLtingwerf, die beide echter niet meer 
beslaan. 

De bekende archeoloog, de heer J. Pop-
ping te Oosterwolde, maakt in zijlii blad mel- 
ding van de ontdekking van een hunnebed 
in den heidegrond ouder Appelscha. Het is 
tot dusver het eenige Friesce hunne?oed en 
het zal waarschijnlijU.ç ook wel het eenige blij-
ven. 

Doordat het bouwwerk is ingestort - de 
(vermoedelijk 3) deksteenea zijn tusschen 
de 4andsteenen geschoven - is het zoolang 

'verbergen kunnen blijven liggen. Wat ten 
slotte maar gelukkig is; een vroeger ge-
slacht had er wellicht de schendende hand 
naar uitgestrekt. 

Het hunebed ligt in een terrein, eigen aan 
de Reservekas. Met welwillende medewer-
king van het bestuur dezen inselling zijn 
boreids maatregelen genomen, dat dit Frie
sche hunebed voor het nageslacht bewaard 
blijft. Het terrein waarin het ligt, zal in zijn 
oorspronkelijken staat behouden worden, ter-
wijl het monument zooveel mogelijk gere-
saureerd en systematisch ontgraven en on-
derzocht zal werden. 

Een flunebed In Friesland ontdekt. 

De bekende navorscher - vooral op praehlstorlsch ge-
bied - de heer H. J. Popping te Oosterwolde, heeft in 
het heideveld onder ressort van het dorp Appelscha In 
Friesland, een hunebed ontdekt. 

Doordat het bouwwerk is Ingestort - de (vermoedelijk 
3) deksteenen zijn tusschen de standsteenen geschoven - 
Is het zoo lang verborgen kunnen blijven. Wat ten slotte 
maar gelukkig is; een vroeger geslacht had er wellicht 
de schendende hand naar uitgestoken. Het hunebed ligt 
In een terrein, eigendom van de vereeniging De Reservekas 
te Appelscha. Met welwillende medewerking van het 
bestuur dier vereeniging zijn bereids maatregelen geno-
men, dat dit hunebed voor het nageslacht bewaard zal 
blijven. Het terrein, waarin het hunebed ligt, zal in zijn 
oorspronkelijken staat gelaten worden, terwijl het menu-
ment ontgraven, onderzocht en zoo mogelijk gerestau-
reerd zal worden. 

M44E 	 v ^ a - C,~ - 7 rDc.4-- . '-A /z~ 

HUNNEBED IN FRIESLAND 

GEVONDEN. 

(Van onzen correspondent.) 
HEERENVEN, 7 Dec. - Naar wij verue-

lilen, heeft men in de nabijheid van Appel-
scha, op een stuk heideveld, eigen aan de ver-
een iging ,,De Reservckasj', een hunnebeci ge-
vonden. 

Dat dit niet eerder ontdekt is geworden, 
schrijft men toe aan het feit, dat dit bouwwerk 
uit vroegere eeuwen Is Ingestort, zoodat de 
deksteenen tusschen de zandsteenen zijn ge-
choven. 
Het bestuur van bovengenoemde vereeniging 

heeft maatregelen genomen dat dit hunnebeci, 
naar men ons verzekerde, het eenige in -Fries-
land, voor het nageslacht bewaard blijft. 

Het terrein zal in zijn oorspronkelijken toe- 
stand gehandhaafd blijven, terwijl door syste- 
rnatiach afgraven beschadiging zooveel moge-
lijk zal worden voorkomen, waarna het bouw-
werk, voor zoover mogelijk, zal worden geres-
taureerd. 

T Een hunebed ,onder Appelscha ontdekt. 
Het eenige in Friesland? 

Dezer dagen is op een perceel heiderond 
onder AppeIsha een hunebed ontdekt; het 
eenige Friesche hunebed tot dusverre. Doordat 
het bouwwerk is ingestort is het tot heden ver-
bergen.. kunnen blijven liggen. De (vermoedelijk 
3) deksteenen zijn tusschen de zandsteenen ge-
schoven en gedeeltelijk met zand bedekt. 

Het hunebed ligt in een terr.ei. eigen aan de 
Reservekas. Met welwillende med werking van 
het bestuur. dezer instelling zijn bereids maat-
regelen genome, dat dit Friesche hunebed voor 'het nages1acht bewaard blijft Het terrein waarin 
het ligt, zal in zijn oorspronkelijken staat be-
waard worden. terwijl -het• monument zooveel 
nioe1jk gerestaureerd.en systematisch . ontgra-
ven. en dnderzocht zal worden. 



DéoudheIdkun4ige vondsten bij Emieu. 

Men schrijft ons: 	 . 	 .. 
D. F. C. Burseh, die nabij Emmen veer het. Rijks-

museum van Oudheden te Leiden gedurende een paar 
weken opgravingen verrichtte, en daarbij, zcoaLa wij 
reeds vermeld hebben, een merkwaardig klein hunneoed 
vond, dat naar den tuiii voor het gemeentehuis t Emmen 
werd overgebracht, was zooi vriendelijk ons gisteren ter 
plaatse een en ander omtrent de vcdst made te deelen. 
Het terrein van zijn  werkzaamheden ligt tussehen Emmen 
en Angeislo en maakt deel uit van een grootendeels ont-
gonnen complex, waarin verschiIence grafheuvels Eggen, 
van welke er helaas eenige bij het bcuwrijpmaken van 
den bodem verloren zijn gegaan. Van de nog overgebirvene 
heeft dr. Burseli er thans vier onderzocht. Een daarvan 
is een tumulus zonder brandsta-pel, waarin de speren van 
eenige lijken werden gevonden. In den tweeden werd een 
brandstapel aangetroffen omringd door eenige graven, 
in den vierden, een zeer groeten 	tevonden zich 
twee brandstapels en ettelijke graven. Beide vondsten 
bewijzen, dat de begraafplaatsen dateeren uit een vrij 
laat stadium van het bronzen tijdperk. Dr. Buch noem-
de als tijdsbeping het jaartal 1500 voor Ohristus. Do 
merkwaardigste van de, vier tumuii is de tumulus in. 
sieutelgatvorm, welke in het Noorden des lands door dr. 
A. E. van Giffen meer aangetroffen werden, doch die 
zich hier onderscheidt door een palissade van boom- 
takken, om 	 bij de verbrdnde beenderen-bijzetting. - Een. Ee ver- 
kleinde vormvan de grootere, elders gevond

n  
en, paal-

graven dus. In de overblijfselen der brandstapels werden 
de resten van mensche1jke beenderen gevonden, die zich 
uitstekend lieten definieeren. Zco werden het dak van 
een menschelijken schedel en een dijbeen aangetroffen, 
terwijl dr. Burach ons een volkomen gave kroon van een 
menschelijke kies toonde. Een cmhu ei van een of ander 
Plantaardig of dierlijk weefsel moet gebruikt zijn voor 
de omwikkeling der lijken vôr de ter aardebestelling, 
terwijl eenzelfde weefsel is gevonden bij de beenderresten 
in de brandstapels. Ook de bijgraven waren ten deele 
omgeven door een palissadeering, waarbij zich in seri 
der heuvels de eigenaardigheid voordeed dat de palen 
Ingegraven bleken door een ouder graf heen, waaruit is 
te conciudeeren, dat men hier te doen heeft met een door meer dan een, geslacht gebruikte begraafplaats. 

Uniek is de vondst van het kleine hunnebed, dat aan-
getroffen is, om de bijzetting van een kind, in een der 
heuvels, waarin tevens een brandstapel gevonden werd. 
Een eigenlijk huunebed is het niet en de veronderstelling 
ligt voor de hand, dat men hier te doen heeft met een 
bijzonder eerbewijs aan het begraven kind in den vorm Van een nabootsing van het eigenlijke  hunnebed uit een 
veel vroegeren tijd. Opmerkelijk ook is, dat in een der 
heuvels een graf lag met keisteenen omgeven, die hier 
echter niet in hunnebedvorin gestaDeld waren. Bij het 
graven vond dr. Eurzeh verschillende versierselen als 
bronzen armbanden en ringen, benevens een kosaar 
snoer brandsteenen kralen. Onder de armbanden is een 
breeder exemplaar, aan beide zijden eindigend in een 
dublele spiraal. In een der brandstapels werd voorts 
aangetroffen een zeer fraai bewerkt mes van bruine Fran-
sche vuursteen, waarschijnlijk gbruikt bij den dooden-
ritus. De aard der vondst duidt er op, dat zij dateeren; 
uit het overgangstijdperk tussehen den ouden begravings-
cultus en den lateren verbrandingscultus. De heuvel van 
den brandstapel was dan de oudste en de twee andere 
dateeren uit den tijd, waarin reeds de voornaamste dooi-
den, staan- of gezinshoofden, werden verbrand en de 
minder aanzienlijken nog werden begraven. Uit het ur-
neiweld, rondom de heuvels liggend, uieeft dr. Bursch 
een tiental fraaie ongeschonden groote en kleine urnen 
opgedolven, alle Van het proto-Saksische type, enkele 
versierd en een paar met oortjes. Dr. Bursoh, wien wij 
erkentelijk zijn voor zijn hoffelijk geleide en deskundige 
toelichting, achtte zijn vondsten uit wetenschappelijk 
oogpunt van veel belang. Hij hoopte later in de gelegen- 

1iiI —het jeele terrein waar 	even- 
sten heeft gedaan te doorzoeken. Intusschn heeft. het 
verblijf van dr. Rurach te Emmen er toe geleid, dat daar 
belangstellenden in de historie der ztieek samen zijr 
gekomen onder leiclirg van den burgemeester mr. J. L. 
Bouma en, na con inleiding van den voorzitt&. en van 
dr. Bursch, besloten hebben tot stichting van een ver- 

voor oudheidkundig onderzoek en verzameling 
van historische overblijfselen en littoratuur. In afvachting 
van de definitieve stichting der veiseniging zal reeds nu 
worden gepoogd om het terrein van eenige heciaren waar 
bovenomschrcven opgravingen gedaan werden, tegen cnt-
ginning te vrijwacen. Mci steun van daartoe in aan:ner-
king komende nationale organisaties en de overheid zal 
moeite worden gedaan hier een prae-historisch openlucht-
museum te vestigen, wat vooral van belang wordt geacht, 
omdat de vindplaatsen van de prac-historische voorwa: 
pen binnen afzienoaren tijd alle verdwenen zullen zijn, 
hetzij leegehaald door eI of niet wetenschappelijke on-
derzoekers, hetzij tcngcvelge van ontginning, inderdaad 
gaat het dien kant uit, en daarom zcuhet toe te juichen 
zijn indien liet plan door veler medewerking zou kunnen 
slagen. De gelegenheid is er thans nog. De caigaving 
van Emmen met haar vee hunnesddcn leent zich bijzon-
der voor het gestelde doel. Ter vergadering werd voorts 
in beginsel besloten tot inrichting van een oudheidskamer 
waartoe dr. Burach in principe de medzivarking van het 
museum te Leiden toezegde. 

y 

De levende natuur. 

De vierde aflevering heeft wel een zeer gevariëerden 
inhoud. Jo Bezaan en H. J. Popping vervolgen hun stuk-
jes over de Nederlandsche praehistorie met een mede-
deeling over een depôt en een nederzetting uit het 
neolithicum van de Veluwe. Tusschen Staverden en 
Elspeet vonden zij In bovengrond, afkomstig van een 
terreintje van hoogstens 8 vierk. M. het groote aantal van 
549 plspitsen, benevens enkele andere artefacten: Meer-
malen is"ïE'€ literatuur sprake van., dergelijke vondsen, 
die sommigen in verband brengen met religieuste gebrui' 
ken. Later vonden de schrijvers niet ver daar vandaan 
sporen van een nederzetting, waar ruim 400 steenen 
werktuigen verzameld werden,, waarbij ook afval'. Abso-
luut zeker, dat depôt en nederzetting zet--elkaar-.in ver-
band hebben gestaan, is het niet, al is de waarschijnlijk-
heid zeer groot. Een 80-tal teekeningen op ware grootte 
ge; en en goed denkbeeld van den vormrijk.oiTi der arte- 
facten. 	 . 

Vogelliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan de 
waarnemingen aan roofvogels en uilefi, waarvan de Tin-
bergens thans het tweede deel geven, waarin lavik en 
slechtvalk een beurt krijgen. Vijf van de zes zeer fraaie 
foto's loopen vooruit op de nog niet behandelde uilen. 

Thijsee doet mededeeliflz van twee nieuw„- broedvo- 
gels voor ons land: Lachtsterfl enSteltkluit.-', 	- 

Botanici moeten . even de grens over, naai den Drei-
berg bij Aschendorf, in. Eemsland'die door Fr. Jonaa 
uitvoerig beschreven wordt. Dergelijke vegetatie-studies 
worden echter door het overmatig, .gçruik van vreemde 
worden al gauw te' zwaar voor dt gemiddelden lezer. 



ONS FRIESCHE LAND EN VOLK 

LXXXVI. 

EERBIED VOOR HET OUDE. 

Frieslands genige hunnebed. - Zul-
len er nog meer worden gevonden? - 
De cultureele belangen van een volk. - 
Het Vliet in LeeuwarcfLi. - Een volk, 
dat eerbied heeft voor zijn taal, is een 
krachtlig volk, mits het denzeifdea eer-
bied koestert voor zijn levende historie 
en voor zijn volksilederen, 

enigen tijd geleden bracht de courant het be- 
dat in het Zuidoosten onzer provincie een 

oud hunnebed is ontdekt. Het eenige in Fries-
land. Er zal natuurlijk worden getracht, het ge-
heel te restaureeren en in den oorspronkelijken 
toestand terug te. brengen, ten einde het voor 
het nageslacht te bewaren. 

Meer dan eens reeds heb ik me afgevraagd, 
waaraan het toch valt toe te schrijven, dat in het 
hooge zuid-oosten van ons gewest geen enkel 
hunnebed wordt aangetroffen, terwijl het aan-
grenzende Drenthe er zooveel bezit. De oude be-
woners. die deze grafmonumenten voor hun dier-
bare dootln hebben opgericht, zullen hun woon-
plaatsen toch niet alleen iii het Drentsche land 
hebben gehad 

Aan deren twijfel is thans een eind gekomen. 
Ook in Friesland hebben drie á vierduizend jaren 
geleden de oude stammen geleefd. En vol bewon-
dering staren wij naar de reusachtige steenklom-
pen, die zij hebben weten te rangschikken en op 
te-stapelen met hulpmiddelen, die ons onwille-
keurig doen afvragen, welke krachtmenschen dit 
toch wel moeten zijn geweest. Ook in Friesland 
zal men eerlang de toeristen kunnen wijzen 
op de overblijfselen van de oudste 
bewoners van ons land. En ik geloof zeker, dat 
het bil deze eene ontdekking niet zal blijven. Het 
behoort niet tot de onmogeliikheden, dat Fries-
land's za.ndheuvels nog meerdere van deze over-
stoven steenreuzen verbergen. \u het eerste 
hunnebed is gevpnden. zal ongetwijfeld naar 
meerdere worden gespeurd. 
• Menigeen zal zich zeker afvragen, wat er nu 

toch eigenlijk aan die steenen is te zien; welk 
belang men er bij heeft, om ze te bewaren, ja, er 
zelfs nog kosten aan te besteden, om ze te 
restaureeren. Materieel belang ongetwijfeld 
niets! Of het zou moeten zijn, dat, zooals boven 
reeds werd opgemerkt, deze hunnebedden in de 
toekomst meer toeristen naar onze Friesche ' 
heide- en boschwereld zullen trekken. Anders 
echter ook niets. Wel echter .is er een groot 
cultureel belang aan verbonden. 

Jammer genoeg worden in den tegenwoordigen, 
ateria1istisehen tijd de cultureele belangen van 

een volk ddor zeer velen, zelfs door verantwoor-
delijke regeeringspersouen, niet voldoende inge- j 
zje, soms zelfs geheel verwaarloosd. Memand 

zoo dwaas zln te willen ontkennen, dat de 
drukkende tijdsomstandigheden de voornaamste 
oorzaken van dit betreurenswaardige verschijnsel 
zijn. Verklaarbaar is het dus wel; verschoonbaar 
echter niet. Een volk, dat zijn cultureele belan-
gen niet voldoende behartigt, zal daarvan zeker 
te eeniger tijd de nadeelige gevolgen onder-
vinden. 

Er is een tijd geweest dat het met den eerbied 
Voor het oude, voor wat door onze voorvaderen 
werd gesticht en gewrocht, heel wat beter twas 
gesteld dan tegenwoordig. Zelfs in Friesland, 
welks bewoners in het geheele land, ja, tot over 
de grenzen bekend staan als menschen, die hech-
ten aan traditie, die ten koste van alles, oude zeden 
en gewoonten, oude volksgewoonten. oude kle-, 
derdrachten, oude sta.ds- en dorpsgedeelten wil-
len behouden, valt den laatsten tijd een zekere 
onverschilligheid op dit gebied te constateere.n. 
En te verwonderen valt het dan ook niet, dat 
verschillende personen en vereenigingen, wie.fl 
het cultureele belang van ons Friesche volk 
altijd zeer ter harte gaat, een verdubbelde activi-
teit aan den dag leggen, om de talrijke, natuur-
monumenten, die dreigen verloren to gaan, in 
bescherming te nemen. Zij trachten te redden, 
wat nog te redden, te behouden, wat nog te be-
houden valt. Niet alleen natuurmonumenten. doch 
alles, wat ons dag aan dag herinnert aan het 
leven en werken. de leefwijze en svoongelegen- 

-__h4,1gn_.g.er vooronciers. 



genoodzaakt naar meer cultuur-
land om te zien. Men zocht 
deze niet op de dorre, on-
vruchtbare vlakten, doch in de 
meer vruchtbare, lagere streken, 
waar wel--boomgroei  voor- 

kwam, hoewl aaneengesloten 
grootere bosschen ook daar 
sporadisch zijn voorgekomen. 
Toen is dan ook het gebied 
bewoond geworden, dat ligt 
in Friesland tusschen het ter-
pengebied en de heidestreken 
in het Zuiden en Oosten. 
In Groningen heeft men het-
zelfde verschijnsel; daar liggen 
ook in die strook de dorpen 
met het suffix ,,wold" ot ,,kerk", 
welke laatste op vestigingen 
nâ plm. 1000 na Chr. duidt. 
De archaeologie bevestigt ons 
dit. 

Summa summarum: 
De harde bruine oerbanken 

onzer heidevelden zijn niet na 
de Middeleeuwen gevormd, 
doch beteekenen een oud 
oppervlak, uit den toendratijd 
van ons land. 

Het grootste deel onzer 
heidevelden is na den arctischen 
tijd nimmer met gesloten woud 
begroeid geweest. 

De boschrooiïng der Mid- 
deleeuwen was een uitvloeisel 
van de expansie der bevolking 
en had ten doel meer en beter 
akker- en w Tand te verkrijgen. 
Het gevo', hiervan was het 
ontstaan van vele dorpen in 
de lagere streken. 

H.J.P. 

*) 
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-T_ir: ---------- 
sche 	schapen 	aangehaald 	als _\ 

---- 
denen 	heute 	nur 	mit groszer nm1ich 	oft 	gerade 	auf 	dern.' ) 

- 	verwoesters 	van 	het 	woud. Mühe 	und oft 	ohne 	Erfoig obersten Gipfei 	einer Anhöhe 

Zeker, 	deze 	schapen 	waren genügsame Kiefern zu Stangen- oder auf einem kleinen erhöhten 
schadelijk 	voor 	jong 	gewas. holz 	und 	Grubenholz 	ange- Vorsprung, 	- 	Stellen, die in 
Maar 

een bestaand oerwoud schont 	werden, 	einst 	wirk- einem Wald nicht aufgefalien 

4 	 met metersdikke stammen was lichen Wald 	getragen 	habe." wâren". 	Het is toch ook be- 
. heusch een te zware pluk voor ,,Ferner zeigen doch die Boden- kend, dat vele tumuli uit heide- 
de schapebekjes. Merkwaardig untersuchungen, 	die Graebner plaggen zijn opgeworpen. 

ook, 	dat 	de 	schapen hebben anführt, 	ganz 	deutlich, 	dasz Tot slot nog die meermalen 
vergeten de bosschen te rooien hier 	für 	einen zusammenhân- gehoorde 	mededeelingen, 	da 
op 	de 	door 	ons 	geschetste, genden, wirklichen Wald nie- al die oerwouden in de Middel-I 
lagere, betere gronden ! 	Men mals 	Nahrung 	gewesen 	ist". eeuwen zijn opgeruimd. Waar~ 
keert 	de 	zaak 	om. 	Het 	is, Dr, 	Polak 	zegt: 	,,uit 	de om en waarvoor? Lagen deze 
alsof 	de schapen de bosschen ontleding 	der 	dorpsnamen 	is op de gronden thans door de 

:
hebben vernield en de 	:ieiden gebleken, dat waar thans heide heide begroeid, dan zeer zeker 
hebben doen ontstaen. 	Maar is, vroeger bosch heeft gestaan". niet om aan bouw- of weide- 
het  Drentsche 	schapenras 	is Hiertegenover 	zou ik Linde's grond te komen want de heide 
niet 	ontstaan 	in 	een 	wereld uitspraak kunnen stellen: ,,Seit ligt nog woest en is ook nim- 
van bosschen ; het is een pro- frühester 	Zeit 	scheinen 	die mer bebouwd geweest, behalve 
duct der vlakten, 	De vlakten, weitausgedehnten 	Heiden 	für een 	enkel 	klein 	lapje in veel 

de 	heidevlakten, 	hebben 	dit diese Gegenden Nord-Sachsens vroegeren 	tijd. 	Wat 	moest 
ras 	doen ontstaan, 	dat 	werd namengebend gewesen zu sein. toch die dungezaaide bevolking 
aangetroffen 	op 	de ,,trockene Schon für das eifte Jahrhundert met 	al 	dat 	hout? 	Export?! 
Heidelândern 	Spaniens 	und liszt 	sich der Name ,, Heide" Men 	bedenke 	eens 	hoeveel 
Frankreichs 	1ngs 	der 	Küste bestimnit nachweisen' '. En juist millioenen 	woudreuzen 	alleen 
durch 	Holland und Deutsch- uit 	die oude dorpsnamen heb al in de Drentsche en Friesche 
land 	über 	die 	jütische 	Hal- ik 	geconstrueerd, 	dat 	Drente heiden zouden zijn geveld! Hoe 
binsel, 	die 	Fröer, Shetlands- vroeger 	ook 	boscharm is ge- werden die kolossen vervoerd 
inseln, Island bis in 	den Nor- weest ***) 	Aan 	de grenzen, over de groote afstanden ? Met 
den Skandinaviens 	und Rusz- tegen 	de 	veenen, 	vindt men boerenkarren 	over 	zand- 	en 
lands". **) 	Waren 	er 	niet de 	namen 	met 	,,woid" 	of modder- en moeraswegen?! 
reeds 	duizenden 	van 	jaren ,,wolde". En zoekt nu eens inde pro~ 
groote 	heidevlakten 	geweest, Dat 	de 	mensch 	in 	prae- fielen 	der 	ongerepte 	heide- 
dan 	was nooit dit schapenras historische 	tijden 	de 	droge gronden de plaatsen, waar deze 
aldus gevormd. diluviale 	streken 	het 	meest woudreuzen hun zware wortels 

Wandelt eens door de heide- bewoonde, 	getuigt 	ook 	v66r door 	de 	oerbanken of in het 
velden, 	waar 	reeds 	op 	vele heidevelden en tegen wouden. geelroode 	zand 	hebben 	ge- 
plaatsen 	sinds 	tientallen 	van De 	voorhistorische 	mensch boord. Ge vindt ze niet. 
jaren geen schapen meer hebben vermeed 	met 	zijn nederzettin- Laat 	men 	dat 	boschrooi- 
gegraasd. 	Waar is nu in die gen 	de 	groote 	wouden, - verhaal 	toch 	eens 	wat nader 
jaren op natuurlijke wijze bosch Hofdijks opvattingen ten spijt. aan 	praktijk 	en 	werkelijkheid 
ontstaan ? 	Daar, 	waar 	een De stations, 	die 	we 	hij onze toetsen. 	Men 	bezie 	eens de 

ontwaterd veen ligt, 	langs de nasporingen op de heidevelden kaart van Drente van Trame- 
beekdalen, of op een schijnbaar aantreffen, zijn niet in bosschen zini, 1503. 	Hoe 	dun 	was de 
oud heidevlak. Maar dit laatste aangelegd, 	maar 	op een van bevolking 	gezaaid 	over 	dit 
bestaat dan 	uit ,,fossiele" dui- boomen 	onbegroeid 	terrein, gebied. De stad Assen bestond 
nen of ,,fossiele" duinpannen; Al onze ,,fossiele" duinen b.v. niet; Veenhuizen bestond twee 
de grond is er los en de bruine moeten ook zijn ontstaan toen eeuwen 	later 	uit 	drie huizen. 
bank is er weggestoven, ver- de heide al heide was; althans Sniilde en al de andere veen- 
brokkeld. Waar de dikke boom- in 	en 	bosch 	ontstaan 	geen koloniën waren in de Middel- 
stammen, 	het 	z.g. ,,kienhout" duinen, eeuwen 	nog 	niet 	ontstaan, 
onder het veen vandaan komen, De hunebedbouwers hebben Hier 	en 	daar 	lag 	in 	deze 
daar 	heb 	ik me meermalen hun zware steenen geen mijlen groote wildernis een klein dorp 
kunnen 	overtuigen, 	dat 	de ver 	door 	bosschen 	gesleept, of gehucht. 	En 	nu 	wil men 
bodem er ,,bankloos"  was en maar over kale vlakten. 	Gaat deze 	bevolking 	de 	grenzen- 
er 	vaak 	slechts 	een 	dunne eens heidevelden bezien als bij boze wouden, 	die 	millioenen 
zandlaag 	boven 	den 	berm- Hooghalen 	en 	Zeijen, waar boomen, 	laten 	kappen. 	Of 
bodem lag, men 	over 	een uitgestrektheid laten verbranden? 	Maar kan 

Even 	
nog 	wil 	ik 	Richard van vele H.A. graf heuvels ziet men 	een 	loofbosch 	grondig 

Linde 	citeeren. 	Deze 	neemt liggen. 	Welnu, ook deze zijn door brand vernietigen? Zoo 
ook alleen een woudbedekking in 	een 	vrij terrein aangelegd. het 	al 	gedeeltelijk 	mocht ge-  
aan 	voor 	de moerassen 	en SDphus 	Müller ****) zegt het lukken, dan nog zou jong ge- 
veenen. 	,,Aber 	ganz 	anders zoo duidelijk:„Be! vielen Grab- was 	spoedig weer opschieten. 
liegt 	doch 	der 	Fali 	bei 	den hügeln 	Iâsst 	sich konstatieren, Die 	boschrooiïng der Mid- 
sandigen 	Heidehöhen. 	Es ist das 	zur Zeit, als sic angelegt deleeuwen 	had ander doel en 
ja von vornherein kaum giau- wurden, 	kein Wald an dieser andere heteekenis. 	Door de 
biich,dasz 	diese 	Hügel, 	auf Steile vorhanden war; sic liegen bevolkingsaanwas 	was 	men 



Na een in den opzet van onze reis buiten-
sporig copieuze lunch en een heerlijke rit in 
de ,,Citroën" van onzen gastheer, begonnen 
wij onzen speurtocht in de opgewonden 
stemming, die, naar men zegt, alle natuur-
onderuoekers in het vooruitzicht van een 
succes kenmerkt. Ons gezelschap was inmid-
dels uitgebreid met Dr. Beyerinck, een vriend 
van den heer Popping, en diens eeh'tgenoote.  

heide was, ergens tussehenÏfii Hoo- 
a,eveen. De zon brandde tel en meedoogen-
loos aan de azuren lucht, er was weinig 
wind en de zweetdroppels waren derhalve 
goedkoop. Van den weg, waar onze auto 
stond, was het ongeveer een uur loopen naar 
de plek, waar Dr. Beyerinck kort te voren 
eenige belangwekkende vondsten had ge-
daan en waar nu een nauwkeuriger onder-
zoek zou worden ingesteld. Een pad, in de 
beteekenis die men in den regel aan dit 
woord hecht, bestond feitéljk niet; onze weg 
leidde door uitgestoven en later weer be-
groeide wagensporen. Het ,,atelier" van Dr. 
Beyerinck was 'n hoog stuk ontgonnen heide, 
gelegen vlak bij een plas. Om er te komen, 
moesten wij  nog dwars door een roggeveld, 
waar de aren echter zoo ver van elkaar 
stonden, dat het slechts met moeite zou zijn 
gelukt, er een te vertrappen. 

De plek bleek inderdaad vruchtbaar aan 
steentjes te zijn. Het aantal pijlpunten, 
,,sehrabbertjes", kernsteenen en urnscherven, 
dat werd gevonden, was verrassend groot. 
Het was de moeite waard de deskundigen 
bij het zoeken gade te slaan. Onze gastheer 
kroop op de knieën over den grond, onder-
wijl woelend in het zand en Dr. Beyerinck 
liep druk sprekend en gebarend van de 
eene plaats naar de andere, elke nieuwe 
vondst aankondiigend met een enthousiasme, 
dat niet-ingewijden den indruk gaf te gren-
zen aan goedaardige razernij.  

die heeft aangetoond dat baaldestreken 
in ons land ook reeds bewoond zijn ge-
weest in h':t z.g. mesolithicum, het midden-
steenen tijdperk, dat tot 20.000 jaar vöôr 
Christus teruggaat. Zijn vondsten, o.m. in 
1928 in het Mandeveld • te Bakkeveen, lieten 
geen twijfel over, of hier moesten reeds 
menschen hebben gewoond, duizenden jaren. 
vôÔr den tijd der hunebedbouwers. De offi-
cieele wetenschap heeft dit allengs moeten 
toegeven. 

Flg.2. 

De beer Popping zat inmiddels niet stil. 
Alom werden door hem de afgravingen en 
zandverstuivingen grondig afgezocht, maar 
nergens vond hij resten, die wezen op een 
nog oudere cultuur. Totdat in den zomervan 
vorig jaar zijn vriend, de kunstschilder Jo 
Bezaan, die op de Veluwe woont, hem op-
belde en hein mededeelde, dat hij steentjes 
had gevonden van een eigenaardigen vorm 
en met een typische retoueh, zooals hij ze 
niet eerder had gezien. 

Een nauwkeurig onderzoek van deze arte-
facten overtuigde den heer Popp[ng ervan, 
dat deze vondsten stamden uit het oud-
steenen tijdperk, het z.g. palaeolithicum, dat 

Te Vo-8t door 
Zuid-Oost Friesland, 

III. 

Op zoek naar oudheden - Prae-
historisch intermezzo. - Hoe 
warm het was en hoe ver. - 
De eerste blaren. - Late nacht- 
rust in Oosterwolde. 	-:- 	- 

,i• 1 
• 	 Tot voor betrekkelijk korten tijd waren de 

geleerden het er over eens, dat ons land 
Waar het precies was, verklap ik niet. Ik voor het eerst is bewoond geweest door de 

heb geen enkele reden, mij de verontwaar- hunebed- en grafheuvelbouwers. De hune-
diging op den hals te halen van de heeren beddencultuur valt in het laatste deel van 
Popping en Dr. Beyerinck, die in hun prae- het steenen tijdperk, het z.g. neolithicum, 
historische ,,ateliers" uiteraard liefst van dat wordt gerekend aan te vangen om-
concurrentie verschoond blijven. Ik volsta streeks 2500 jaar v66r Christus. 
dan ook met te vermelden, dat het op de Het is vooral de beer Popping geweest, 

ich nog verder in het grijs verleden ve buit aan steenen in de ,,Citroën" zaten, diel 
Liest. Een biologisch onderzoek van Dr. ons in betrekkelijk korten tijd naar  de 
Beyerinck van stuifmeelkorrels uit de aard- mooigelegen villa der Beyerifncks te Wijster 
[aag waarin de steentjes waren gevonden.1 braoht. 
bevestigde deze conclusie. In verschillende I 	 * * * 
tijdschriften heeft de heer Popping nadien 
de vondsten nader beschreven. De officieel 
wetenschap zwijgt tot dusver althans in ons 
land. Uit Duitsehland en Frankrijk heelt 
de heer Popping echter reeds blijken van 
belangstelling ontvangen. 

De terugreis was het ergste. Recht voor 
ons stond de zon en de wind hadden wij 
in den rug. Wij begonnen ons zoo'n beetje 
te voelen als woestijnreizigers. Indien wij 
nog een kameel bij ons hadden gehad, was 
het beeld van een vermoeide en dorstige 
karavaan volmaakt geweest. 

Hier en daar langs ons pad was op lage 
plekken wat regenwater blijven staan; het 
was lauw, doch Dr. Beyerinck, de bioloog, 
verklaarde het voor uitstekend drinkwater, 
dus dronken wij er van. 

In de verte lag het bosch, onze baken, te 
trillen in den blauwen hitte-nevel. De heide 
bloeide reeds op sommige plaatsen; op kale 
plekken loerde de zonnedauw begeerig op 
voedsel. Doch wij hadden op dat tijdstip 
weinig oog voor de schoonheid der ons om-
ringende natuur. Onze gastheer, anders le 
vendig en spraakzaam, sjokte nu zwijgend 
voor ons uit; de teekenaar klaagde over 
blaren onder de voeten. De beide dames, die 
mede van de partij waren, waren ons ver 
vooruit. 

Tegen, dat wij den weg naderden, raakten 
de tongen echter weer los. De heer Pop-
ping begon een theorie te ontwikkelen over 
de opeenvolging der aardiagen in Drente 
en Dr. Beyerinck zette de oorzaken van de 
wereldcrisis uiteen. Doch allen waren wij 
blij, toen wij weer goed en wel met onzen 

F1.3. 	Ftg.4. 

TF 41 -5. 	FtR.b. 
Bij het toonen van zijn schatten had onze 

gastheer alle gelegenheid, uit te varen tegen 
de studeerkamergeleerden, die ver van de 
bronnen de geheimen der prae-historie pro- 
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beeren te ontsluderen en daardoor tot de 
zotste gevolgtrekkingen komen. Later kreeg 
hij het aan den stok met den teekenaar 
over het wezen der schilderkunst. Iets wat 
geschilderd wordt, moet op het doek ver- 

Het was al over achten, toen wij in Oos- schijnen zooals het is, beweerde hij. Hij gaf 
terwolde terugkeerden. Mevrouw Popping het te doen, om iets te snappen Van de zotte 
wachtte ons op met een warmen maaltijd, verfklodderij van Vincent van Gogh. Tegen 
dien wij alle eer aandeden. 	 deze opvatting - het dient erkend - ver- 

Gedurende de rest van den avond beboet- dediigde mijn  reisgenoot zich manhaftig. 
den wij ons niet te vervelen. De heer Pop- Onder de hand had het al middernacht ge-
ping bezit een geweldige verzameling steen- slagen en het liep tegen eenen, toen wij 
tjes en andere overblijfselen uit het steenen eindelijk een einde maakten aan dezen veel-
tijdperk. Zijn collectie vuursteenen werk- bewogen dag. 
tuigjes, die pl.m. 15000 exemplaren bevat, 
is de grootste van dien aard ter wereld. 

Eenige voorwerpen uit zijn verzameling 
beelden wij hierbij af. Fig. 1 en 2 zijn urnen, 
beide gevonden in een grafheuvel bij den 
Galgeberg onder Donkerbroek. Zij behoo-
ten tot de z.g. ,,Hallstattcultuur" en zijn ver-
vaardigd in het jong-steenen tijdperk. De 
afmetingen zijn resp. 15 X 25 en 19 X 16 
c.M. Fig. 3 en 4 zijn afbeeldingen van meso-
liitische pijlpunten, gevonden in het Mande-
veld. Fig. 5 toont de wijze van bevestiging: 
aan. Fig. 6 is de afbeelding van een pijl-
punt, gevonden in een hunebed. Deze is 
dus neolithisch. 



Tijdschr. v. Ii. Kon, Ned. Aardrijksk. Genootschap, Mei 1931. 

H. J. Popping, Nederlansche Praehistorie, Een Magdalenien-
station op de Veluwe. De Levende iatuur, jaargang 35, 1931, 

De praehistorie van ons land wordt steeds ouder en ouder! 
Langen tijd toch hoeft men gemeend, dat in Nederland de 
neolithische cultuur het oudste beschavingsbezit onzer bevol-
king is geweest. De vondsten van de laatste jaren maken het 
echter wel zeer waarschijnlijk, dat in ons vaderland ook reeds 
eene mesolithische cultuur heeft bestaan. En thans gaat het 
er inderdaad op lijken, dat nog veel vroeger ons land is •bewoond 
geweest en dat aldaar reeds een jong-palaeolithisohe cultuur 
heeft bestaan. In deze studie bespreekt Popping en beeldt 
hij af een groot aantal vuursteenen gebruiksvoorwerpen, die 
wijzen op een Liagda1enien-cultuur in ons land (laatste periode 
van het jong-palaeolitIicum). Deze artefacten werden gevonden 
door don heer Bezaan op de Veluwe in een zangraverij bij het 
dorpje/ Elspect. Het feit, dat terplaatoe, behalve en naast 
de vele gebruiksvoorwerpen, ook een aantal nuclei en afval-
splinters werden gevonden, pleit ervoor, dat men hier te 
doen heeft net een voorhistorisch atelier, een vuursteen-
werkplaats, waar die voorwerpen op grooten schaal vervaardigd 
zijn geworden. 

Onder deze wapens en werktuigen bevnden zich geen neoli-
thische en evenmin mesolithische artefacten. De gevonden 
voorwerpen hebben zeer zeker een Magdalenien-type, maar tevens 
min of meer een Wagdelenien Aurignacien-karakter. Gevonden 
werden typische boren, graveerspitsen, messen, gravetek1ingen, 
voorwerpen van het chatelperreon-type, schrabbers en schaven, 
lanspunten en hakwerktuigen. 

Onder drmeloo werd een zeer fraai vuursteenen mes met 
hoekigen rug (Kerbsptze) gevonden, wat ervoor pleit, dat ook 
nog andere plaatsen van de Veluwe in het jong-palaeolithicum 
bewoond zijn geweest. 

De ter plaatse ingestelde pollen-analyse, door dr. W. 
Beyerinck, bevestigde cie resultaten van het typen-onderzoek. 

Ik behoef wel niet te zeggen, dat deze ontdekking van de 
allergrootste beteekenis is, omdat zij er op wijst, dat 
waarschijnlijk reeds v66r tienduizenden van jaren ons land 
bewoond is geweest en wel door een volk, dat roede een Vrij 
hooge cultuur bezat. 

J. P. Klweiweg de Zwaan. 



Waren onze heidevelden Dit natuurlijk-waar het 	in De juistheid van ons inzicht 
betrof 	met 	de 	door 	Dr. P. werd bevestigd door het pollen- 

in 	het 	algemeen 	in geschetste structuur : van boven analytisch 	onderzoek 	in 	den 

vroegere 	tijden naar beneden humuslaag, lood- zandbodem 	door 	Dr. 	W. 
zand, oerbank. 	Mijn conclusie *) Beijerinck 	Dr. B. kwam tot 

beboscht ? kon 	dan 	ook moeilijk anders de 	conclusie, 	dat 	de 	bruine 
zijn: 	de 	dikke oerbanken be- oerbanken 	zijn 	gevormd 	als 

Er werd vroeger algemeen teekenen een oude oppervlakte- een 	oppervlaktelaag 	toen ons 
en ook thans 	nog door velen laag, gevormd vôor het meso- land 	een arctisch klimaat had 
aangenomen, 	dat 	onze heide- lithicum. 	Deze 	zouden 	dus en 	doopte ze dan 	ook met 
velden, de groote kale vlakten, minstens 12.000 jaar oud moe- den 	welgekozen 	naam 	van 
gelijk we die nog vele kennen, ten zijn. De bovenlagen (lood- ,,toendra-banken". 
doch 	die er voor betrekkelijk zand) bestaan 	uit 	opgestoven Wat 	het zich vormen der 
weinig 	jaren 	nog 	in grooter zand, 	soms 	ontstaan 	in 	een banken 	nâ de Middeleeuwen 
aantal en in grooter oppervlakte vlug 	tempo, 	soms 	als 	door nog 	betreft ; 	ze 	zitten 	soms 
aanwezig waren, vôor de Mid- atmosferisch 	stof in een tijds- nog 	een 	meter 	diep 	onder 
deleeuwen met groote wouden verloop van tientallen eeuwen, duizendjarige esschen. 	En hoe 
waren bedekt. 	Deze meening De vegetatie boven deze lood- dan twee banken boven elkaar 
kwam dezer 	dagen 	nog tot zandlagen 	stuitte 	met 	haar te verklaren? 
uiting 	in 	een 	artikel 	in ,, De wortelgestel 	op 	het 	ondoor- 'k Zou nog kunnen wijzen 
Telegraaf" van 16 April, van dringbare 	bruine 	niveau 	en op 	zeer 	oude 	bodemvlakken, 
dr. B. Polak. In datzelfde arti- loogde of mergelde deze lagen die opgestoven en opgespoeld 
kel 	werd 	door 	dr. Polak de uit. zijn, 	zeer, 	zeer 	lang 	geleden, 
stelling verkondigd, 	dat in de l 	Hierbij 	voegden 	zich 	nog en waar ook de bank man- 
Middeleeuwen 	deze 	bosschen een paar omstandigheden, 	die keert. 	In een dergelijk 	geval 
werden gerooid en dat zich nâ in 	dezelfde 	richting 	wezen. is ze eenmaal verstoven, maar 
dien tijd in den heidebodem de Wanneer de oude stelling juist na verloop van vele duizenden 
bruine 	banken, 	z.g. 	,,koffie- zou 	zijn, 	dan 	behoorde 	men van jaren nimmer teruggekeerd! 
banken" hebben gevormd. De 1 eigenlijk overal in heidegronden Laat staan dan, 	dat ze na de 
Drentsche schapen hebben dan de 	oerbank 	te 	vinden. 	En Middeleeuwen 	zou 	zijn 	ont- 
verder 	gezorgd, 	dat 	nimmer dat is niet het geval. 	Wat is staan. 
meer bosch op de hooge heide- nu 	de 	oorzaak 	van dit man- Neen, 	de bank was er in 
velden vasten voet kon krijgen. keeren van de bank? Een der de Middeleeuwen reeds duizen- 

Men 	weet 	uit de bosch- oorzaken is, 	dat ze is wegge- den van jaren en zelfs op meer 
bouwpraktijk, 	dat daar, 	waar stoven in vroeger of later tijd. plaatsen in de heide dan thans, 
zich die harde bruine bank in Daar vindt men dan op soms omdat 	later 	op vele plaatsen 
den heidebodem bevindt, bosch uitgestrekte gebieden duizende zandverstuiving 	ze 	heeft ver~ 
niet wil tieren. De wortels der en 	duizende 	grootere en klei- broken en vervaagd. En daar-! 
boomen vermogen de 	harde nere zwerfsteenen; echter daar, om 	was 	er 	op groote uitge- 
massa niet te doorboren. Wil waar 	in 	dikkere 	of dunnere strektheden 	heideveld nimmer 
men zich dus oerwouden op lagen 	het loodzand boven de boomgroei 	van 	eenige betee- 
de 	heide 	denken, 	dan 	moet bank ligt, daar mankeeren aan kenis. Na den toendratijd van 
men de oerbanken weg zien te de 	oppervlakte 	deze 	zwerf- ons land is de heide heide ge-. 
krijgen. 	En in het genoemde steenen. 	En al mocht de af- bleven. 
artikel meent dr. P. de oplos~ stuiving 	ook 	voor 	2000 jaar Welke beteekenis moet men 1 
sing te hebben gevonden, door zijn geschied, een nieuwe oer- nu toekennen 	aan dat bosch- 
deze 	te 	laten ontstaan nâ het bank 	heeft 	zich er niet weer rooien 	in 	de Middeleeuwen? 
boschrooibedrijf 	der 	Middel- gevormd. Zeker, 	men 	heeft 	toen 	en! 
eeuwen. Nog een argument. ook later nog, 	bosch gerooid, 

O.i. is zoowel 	deze stelling Waarom toch loopt de oer- doch 	dat 	geschiedde 	in 	de 
omtrent het ontstaan der ban- bank 	zoo 	vaak onafhankelijk eerste plaats om aan meer en 
ken, 	als 	die 	van 	de 	,,heide- van de horizontale lijn van het beteren cultuurgrond te komen. 
wouden" onjuist. bodemoppervlak door, waarom Men 	zocht 	daarvoor 	echter 

Laten we de eerste hypothese toch 	is 	die loodzandlaag ver- geen 	dorren, 	onvruchtbaren 
eens iets nader bezien. schillend van dikte? Wederom hoogen (heide) 	grond uit. 	De 

Bij mijn archaeologische geeft 	de 	oude 	stelling 	geen eerste 	akkerbouwers 	waren 
sporingen 	op 	onze 	diluviale uitkomst, 	doch 	het 	geconsta- aangewezen 	op 	de 	o p e 
gronden 	stuitte 	ik telkens op teerde feit wordt verklaarbaar, onvruchtbare, 	vlakten. 	Toen 
feiten, 	die in tegenspraak Z1fl als 	men 	de 	oerbank als oud de 	techniek 	vorderde 	en be- 
met deze hypothese. Het bleek oppervlak gaat aannemen. De volkingsaanwas 	mede 	drong, 
me namelijk, 	dat 	werktuigen humaten, 	die 	in 	fijne pijpjes begon 	men 	met 	het 	bosch- 
uit het neolithicum vaak lagen naar 	beneden 	gingen 	in 	het rooien. Maar dit bosch groeide 
in 	de 	z.g. 	loodzandlagen, 	de loodzand, vonden een ondoor- op 	lagere 	terreinen, 	tegen 
oudere 	cultuurresten 	uit 	het dringbare laag; 	daarvandaan moerassen, langs de rivierdalen, 
mesolithicum, 	in 	de 	onderste ook, dat men zoo zelden ver- in 	het 	algemeen 	op 	betere 
grijze 	lagen, 	op 	of 	zelfs ge- ticale bruine 	pijpen 	of pijpjes 1 gronden. 
deeltelijk in de bruine oerbank. 1 vindt onder de oerbank. 	1 Steeds worden ook de Drent- 



werkzaamhdjj éns h 
ophouden van de Vecht. 

De dijk, die aangelegd zou 
worden, moest sterk en lang 
genoeg zijn, om al het daar 
heen stroomende water maan-
den lang op te houden en 
naar Koevorden terug te drijven. 
Tot zulk een werk werd een 
verbazend getal arbeiders ver-
eischt, en deze moesten door 
troepen tegen de uitvallen der 
belegerden beschermd worden. 
Geene zwarigheid was vermo-
gend, om Christoph Bernard 
van zijn voornemen af te 
brengen. Hij liet eenige duizend 
boeren uit Munsterland, uit 
het graafschap Bentheim en 
uit de door hem bezette Hol-
landsche provinciën zamen~ 
drijven. Hoe zij betaald wer-
den, staat nergens gemeld; 
waarschijnlijk slecht of volstrekt 
niet. Zij brachten, na verloop 
van eenige maanden, eenen 
dijk van de lengte eener 
Duitsche mijl tot stand, nadat 
het werk in Mei begonnen 
was. Volgens eenen Holland~ 
schenschrijver was deze dijk 
beneden 30 schreden en boven 
8 schreden breed. Er stonden 
60 stukken geschut op den 
zelven. Van de beide hoofd-
schansen daarop heette de eene 
Spijt-Koevorden en de andere 
Trots-Koevorden". 

Fransche officieren aan-
schouwden met verbazing dit 

werk. Zij rapported 	over 
naar Parijs. Ze gaven toe, 
dat .Munster hier een geniaal 
plan in elkaar timmerde, doch 
zijn krijgsmacht was bij lange 
na niet sterk genoeg om den 
langen dijk behoorlijk tegen 
aanslagen te verdedigen. 

Intusschen de dijk werd 
gelegd, het water werd opge-
keerd en hooger en hoogersteeg 
dit in de straten der stad. Al 
ontbrak het de vesting niet 
aan levensmiddelen, toch werd 
men er tenslotte ongerust, 
temeer daar Munster plannen 
smeedde om met gebruikmaking 
van een groot aantal schepen 
een stormaanval te wagen. 

Johan Maurits en Raben-
haupt besloten eindelijk een 
poging te doen om den dijk 
door te steken. Den 30 Sept. 
kwam Rabenhaupt persoonlijk 
binnen de vesting. Hij had bij 
zich ter versterking van de 
bezetting een 30- tal matrozen, 
die de artillerie moesten be-
dienen, benevens 8 compag-
nieën uit Groningen om 5 ver-
moeide Friesche Compagnieën 
af te lossen. Johan Maurits zond 
materiaal voor de artillerie. 

Ter verdrijving van de Mun-
sterschen kwam nu echter de 
natuur te hulp. We vclgen 
nogmaals Depping: ,, Raben-
haupt was zoo even van Gro-
ningen naar Koevorden geko-
men, om te zien, op welke 
wijze het water afgeleid of del  

vesting ontzet kcde worden, 
toen de stormen in de laatste 
dagen van September het 
water zoo hevig tegen den 
langzamerhand los gewordenen 
dijk dreven, dat deze den 10 
October doorbrak, en onder-
scheidene soldaten, die er op 
stonden, mede voortgesleept 
werden. Nu storte het water 
door de ontstane opening in 
de benedenstreek van de Vecht 
en overstroomde het land 
naar Zwolle toe, waarde door 
het water voortgesleurde schui-
ten en de zwemmende fouraadje 
den inwoners der vesting het 
gebeurde onheil te kennen 
gaven. Maar te Koevorden 
bemerkten de Hollanders met 
groote vreugde, aan den avond 
van dien dag, een zakken van 
het water van 5 of 6 voeten, 
en leidden daaruit af, dat de 
dijk doorgebroken was, en zij 
van alle gevaar bevrijd waren. 
Dit bevestigde hun de volgende, 
dag, op welke wijze zij het 
nog staande gedeelte van den 
dijk met de schans Trots-
Koevorden (de andere was door 
den stroom meegesleept) ver-
laten vonden. Bij het door-
breken van denzelven hadden, 
namelijk, de Munstersche troe_! 
pen terstond ingezien, dat, 
wanneer zij niet ijlings de vlucht 
namen, zij, 6f door de over-
stroming voortgesleept 6f door' 
de bezetting van Koevorden 
overvallen zouden worden; zij 
waren dus naar Gramsbergen 
teruggetrokken en hadden dit i 
slot nog meer verschanst. Maar 
daar nu ook de Hollanders het 
slot Laer in den omtrek ver-
schansten, zoo begreren de 
Munsterschen, dat zij zich niet 
lang zouden kunnen houden, 
en spoedden zich ras weder 
naar het Bentheimscle gebied. 

Op deze weinig roemrijke 
wijze eindigde enee onder-
neming, op welke de oogen van 
Frankrijk, Holland en Duitsch-
land gericht waren, en waar-
door de ondergang van eene 
der groote vestingen der Ver~ 
eenigde Provinciën had moeten 
bewerkt worden" 

,,Sedert heeft Christoph Ber-
nard geene belegering eener 
Hollandsche vesting meer ge-
waagd". Aldus Depping. 

De bevrijding van Coevor-
den vormt in het Noorden 
het einde van den veldtocht 
van 1673", zegt V. Dam v. 
Isselt. 

Men begon dan ook in 
Friesland een deel van het leger 
te demobiliseeren. De inundatie- 
middelen werden echter in 
goeden staat gehouden. Ook 
bleven de posten in de Friesche 
linie voorloopig alle nog bezet. 
Een aanval van den vijand is 
in het Noorden echter meer 
gevolgd. 	 H. J. P. 



Munsterschen op de inundatie - - - 
Na 	het 	vertrek der vijan- 

1 geen invloed uitoefenen. Toch 
delijke 	troepen 	vond men - 

1 moest de bisschop zorgen, dat volgens den Frieschen Alma- 

de terugtochtsge1egenheid niet nak van 	1856 	in Bekhof- 

t verloren ging. Toen nu na een schans een fraaie hemelsblauw 

1 verblijf 	van 	eenige 	dagen 	te en 	karmozijn 	gekleurde flesch 
beker van met ribben en een 

1 Wolvega een hevige N.W. wind dezelfde 	soort 	en 	kleur. De 
het Lindewater in zijnrugnogi beker was omgekeerd op den 
meer had opgestuwd, meende hals 	van 	de 	flesch geplaatst.: 
hij verstandig te doen weer op Men 	meende, dat deze voor- 
Steenwijk terug te trekken. werpen 	eigendom waren ge-t 

v. d. Bosch vermeldt: ,, Naar f weest 	van den 	bisschop van 
eenige 	dagen 	verblijf 	aldaar, t Munster. Dit laatste is moge- 
vermerkende 	dat de rivier de lijk, doch niet erg waarschijn- 

Linde, de welke bij Slijkenburg  1 lijk: 	er 	is 	niets 	van bekend, i 
met een dam gestopt was, in dat de bisschop hier persoonlijk 

een nacht soo gewassen was, 
het bevel voerde. Tevens werd 

in de 	 metalen toen 	schans een 
dat 	den weg naar Steenwijk pot gevonden. 
•t eenemaal onder lag, so dat 1 De groote aanval op Fries~ 
men geen onderschevt tusschen land 	was 	hiermede doodge- 
de 	wegen 	en slooten meer loopen. En hiermede was voor 
maken konde, resolveerden te t Friesland 	zelf 	deze 	oorlog 
retireeren 	naar 	Steenwijk, 1 eigenlijk geëindigd. Enkele regi- 

t brandende eenige huisen, ruï- menten 	werden 	nu weer ter 

neerende 	alle 	de 	voeragie, 1 versterking 	naar 	Holland ge~ 

dewelke 	de onze noch over- 1 zonden. 
De terugtocht van de Mun- gelaten 	hadden, 	en marchee-1 

stersche troepen had plaats op 
rende alsoo met groote disordre 30 	Aug. 	en 	een 	dag later 
over 	de 	Blesbrug 	het fort meldde 	van 	Hania 	uit 	de 
aldaar, 	by 	d'onse 	gemaakt, 1 Zwartendijkster 	schans, 	dat 
behielden sv soo lang, om haar in Drente niets meer van den 
retraite te faboriseeren, tot dat vijand werd vernomen. 
alles 	daar over was; daar nai V. 	Dam 	v. 	Isselt 	schrijft: 
wierde 	het 	selve t' eenemaal ,,Het geheele, grootscheeps op- 
geslecht. In dese retraite reden gezette 	offensief van Munster 

veel 	van 	hare wagens in de tegen het hart van Frieschland, 

slooten, 	verschevdene 	vielen waarvoor zelfs Fransche troe- 

met wagen en paarden van pen 	uit 	Arnhem, 	Nijmegen 
enz. 	waren aangetrokken, liep: 

de 	brug 	in 	t 	water en ver- op niets uit. 	De vijand stootte 
dronken, 	waar 	mede 	desen het 	hoofd v66r de reeds van 
tocht en desseyn der vyanden nature 	sterke 	Friesche linie, 
geeyndigt 	wiert. 	En de Fran- nog sterker gemaakt door het 
schen, Keulschen en Munster- water en de weerstandskracht 
schen handelde malkanderen der Friezen". 
als vyanden, ruineerende alles Als 	laatste 	krijgsbedrijf 	in 

sonder aansien of consideratie; het Noorden van den oorlogs- 

ook die arme luyden, die onder zuchtigen 	bisschop 	mag wel 

de 	contributie 	van den Bis- de belegering van Coevorden 

schop van Munster saten; en beschouwd 	worden. Munster 
voelde 

trokken alsoo elk w ederom na 
zeer 	het verlies dezer 

 vesting; 	zijn verbindingslijnen 
hun 	garnisoen 	daar 	se uyt- werden er steeds door bedreigd. 
gekomen 	waren; 	en de heer Om de stad weer in zijn bezit 
Bisschop 	van 	Munster 	ins- te krijgen, had hij een gewel- 
gelijks." dig 	plân' ontworpen, 	dat 	hij 

Te Wolvega bevindt zich in met 	niets 	ontziende 	kracht 
de 	leuning 	van 	de trap van doorvoerde. 
den 	preekstoel 	in 	de 	Herv. Depping 	vertelt: 	,,om 	de 

Kerk 	een insnijding, die men vesting 	Koevorden weder te 

toeschrijft aan een sabelhouw krijgen, had Christoph Bernard, 

van 	een 	der 	Munstersche 
of 	zijn 	Ingenieur, 	het 	voor- 
nemen opgevat, om beneden 

krijgers de 	stad, bij Gramsbergen, de 
uit de vesting vloeiende Vecht 
af te dammen, waardoor ook 
de 	beken, 	die 	in deze rivier 
vallen, 	in 	haren 	loop opge- 
houden en de gansche omtrek 
onder water moest gezet wor- 
den. 	Te 	Gramsbergen lagen 
36 Hollanders met eenen vaan- 
drig; het huis werd door Rams- 
dorfs 	dragonders 	met storm 
genomen 	en 	vervolgens be- 
vestigd. 	Daarop begonnen de 



_ 	- worden 	Er kwam daar een 
We hebben nergens vermeld bericht binnen, dat de Munster- 

gevonden, of Breeberg en de schen met een uitgelezen troep andere schansen in dien hoek 
in handen van den' vijand zijn 

. 	 . 
van 60 man onder drie officie- 

gevallen. Waarschijnlijk is dit . ren de plaats wilden verrassen. 
ook 	niet 	het 	geval geweest. : De 	afdeeling 	trok 	over 	de 
Vooral ook als men er mee in 
verband brengt het feit, dat na! veenen (bij Jubbega?). De be- 

de doorbraak de bezettingen velhebber van Gorredijk, kolo- 
dezer 	schansen nog werden nel Torck, trok met 40 á 50 
versterkt; bovendien is er een man 	te 	paard 	den 	vijand 
bericht van overste Hania uit tegemoet. Een boer ging mee 
den 	Zwartendijkster 	schans, als gids. een dag na den terugtocht der 
Munsterschen. 	Mornas heeft Bij het eerste treffen werden 
vanaf Donkerbroek vrij zeker 12 vijanden gewond. De Mun- 
den weg over Hoornsterzwaag, - 

-- sterschen 	trokken 	zich 	nu 
richting 	Heerenveen 	gevolgd. achter 	een 	,,landweer" terug, 
Johan Maurits was echter bang, . wat 	hen 	niet mocht baten, 
dat, nu de vijand de linie was want Torck nam den geheelen 

(binnengedrongen, 	meerdere troep gevangen. 
verdedigingswerken ineen moei Terwijl nu de Munsterschen 
lijke 	positie 	zouden komen. hun macht hadden gelegerd 
Hij gaf daarom last, 	dat de te 	Oldeberkoop, 	Blessebrug 
onse haere 	quartieren 	ver- en 	Donkerbroek, 	was 	het 
laeten, d' onhoutbaere schan- Friesche leger in hoofdmacht 
sen ruïneeren en sich gevoeg- bijeen te Heerenveen. Kolonel 
lyck tot een gros herrewaerts Brandt had zijn kwartier ge- 
retireeren souden". vestigd te Langezwaag. 

Als verzamelplaats van de Mornas had te Donkerbroek 
terugtrekkende troepen 	werd een 	Hhuttenkamp 	met 	vier 
Heerenveen aangewezen. Aylva fronten" aangelegd. Een groote 
trok 	met zijn 	leger over de, hoeveelheid 	levensmiddelen 
Schooterbrug; Brandt trok van' werd er opgeslagen. Een en 
de Tolbrug over 	Oude- 	en ander wees er op, dat Munster 
Nijehorne 	etc. 	Bij 	Mildam ieen 	langdurig verblijf hier op- 
kwam het tot een ruitergevecht, het oog had. Waar indertijd' 
waarbij de vijand werd terug- dit 	kampement 	te 	Donker- ;  
geslagen. broek 	heeft 	gelegen, 	is ons 

Het 	schijnt 	Munsters doel onbekend. Moeten we denken 
te 	zijn 	geweest, 	direct na de aan het ,,Oud Leger" aan den 
doorbreking bij Donkerbroek Leijdijk? 	Of 	aan 	het 	,,Bis- 
de troepen in de eerste linie schopsleger" in de buurtschap 
om te trekken. Dit is hem niet De Bisschop" onder Duurs- 
mogen gelukken. De Friesche woude? Wanneer Breeberg en 
troepen trokken langzaam OP i Zwartendijk en Bakkeveen nog 
de hoofdlinie terug, doch sloe- intact 	waren, 	lijkt 	ons 	dit 
gen voldoende van zich af. onwaarschijnlijk. Het kamp zal 

,,Des 	vyants 	intentie was, dan zuidelijker gezocht moeten 
den Generael Luytenant Baron worden. Meer namen herin- 
Aylva met 	al sijn voick van neren ons nog aan dezen tijd: 
het 	Heerenveen, 	alwaar 	het ,Bisschopsgraven', ,Bisschops- 
Hooftquartier was, af te snij- wijk'. 
den, om als dan hen met ge- Munster deed nu kleine aan- 
weld aan te tasten: maar ver- vallen op de Friesche troepen; 
mits sijne Vorstelijke Genade ze hadden echter geen succes 
den pas van het dorp Schoo- en brachten geen verandering 
ten op een kerk-hof, met een in de situatie. Na enkele dagen 
muur voorsien, met voetvolk werden 	de 	troepen, 	die 	te 
en 	ruytery 	mainteneerde, Donkerbroek waren gelegerd, 
wierde den Adjutant Generaal naar 	Wolvega 	overgebracht. 
den Heere Vegilus van Claar- De positie van het Bisschoppe- 
bergen 	van 	syn 	Vorstelijke lijke leger was ook daar echter 
Genade gezonden, omme den niet bijzonder voordeelig. Het 
voornoemden generaal Luyte- was 	niet 	mogelijk 	gebleken 
nant met sijn volke in goede het Friesche leger uit de stel- 
orde te doen retireeren, 't welk ling 	Heerenveen te verdrijven 
al schermutseerende over de of te verslaan en in den rug 
Schooterbrug, 	dewelke 	door, van Munsters troepen lag de 
een 	fort 	gedesendeert 	was, Linde, 	die 	door 	de 	onder- 
geschiede". waterzettingen 	lastig 	kon !  

Na de concentratie van het worden. Daar Kuinre en Slij- 
grootste deel der troepen te kenburg nog steeds in onze 
Heerenveen, 	was 	Gorredijk 

1 mede een voorname post ge- 
handen 	waren, 	konden 	de 



[het vater uit de grachten en 
uit de beide pompen ,,stinkt 
en onbruikbaar" was. 

Voor •het dreigende gevaar 
liet Johan Maurits het regi-
ment van kolonel Torck, eerder 
Aquila, van de kuststreek naar 
het hart van Friesland komen. 
Een afdeeling van 100 man 
hiervan werd in de schans 
Breeberg gelegd; de rest arri-
veerde den 26 Augustus te 
Gorredijk. Aan Rabenhaupt 
werd om steun verzocht. Veel 
hulp kwam er evenwel van 
Groningen niet opdagen. Twee 
compagnieën te paard onder 

1 de gebroeders Lyclama arri-
veerden aan het front bij Bak-
keveen en Breeberg, terwijl 
Leek met 4 compagnieën werd 
versterkt. Het regiment Bamp-
field, dat onder Rabenhaupt 
diende, ging naar de Friesch-
Groningsche grens. 

Dat Johan Maurits den te 
verwachten aanval van den 
bisschop niet licht telde, mag 
nog blijken uit het feit, dat hij 
de laatste reserves uit Leeu-
warden naar de linie zond. 

De wegen in het zuiden en 
westen der provincie, voor 
zoover ze nog in eenigen be~ 
hoorlijkenstaat waren, werden 
onbruikbaar gemaakt; zooveel 
mogelijk werden de landerijen 
aan Linde en Kuinre onder 
water gezet. Bevel werd tevens 
gegeven om de brug te Mak-
kinga (thans de z.g. Balkbrug) 
te vernielen. Brak de vijand 
onder Oldeberkoop door, dan 
moest ook de brug over de 
Kuinre daar (de z.g. Tolbrug) 
weggebroken worden. Aylva 
vroeg aan Johan Maurits of 
de ,,moerige weg" van Don-
kerbroek naar Gorredijk (de 
weg over Hoornsterzwaag en 
Jubbega dus) ook niet vernield 
diende te worden. Bij door-
braak van den vijand bij Don-
kerbroek zouden anders de 

1 posten Oldeberkoop en Wol-
vega gevaar loopen van de 
hoofdmacht afgesneden te wor-
den. 

Den 19 Augustus deed Aylva 
nog een schijnaanval in de 
richtiig van Steenwijk. De 
vijand vertoonde zich echter 
niet buiten de stadspoorten. 

Den 25 Augustus berichtte 
Johan Maurits aan de Staten, 
dat de Munsterschen in den 
nacht bij Donkerbroek op 
meerdere plaatsen door de 
overstroomende landen waren 
getrokken; ze zouden ver-
moedelijk trachten Breeberg in 
te nemen en vervolgens naar 
Heerenveen optrekken. Hij 
vroeg om onmiddellijk de zee-

1 
sluizen te openen; hij meende: 
,,beter verdorven als geen 
landt". De laatste reserve werd 
gelast direct naar Breeberg en 
Zwartendijk te vertrekken. 

De groote en lang verwachte 
aanval der Munsterschen had 
dus in den nacht van 24 op 
25 Augustus plaats gehad, De 
bisschop had zijn macht in drie 

groepen verdeeld. - Oe 
Haultin rukte. op tegen de 
schans Blessebrug. Na een ge-
vecht wist hij hier de Linde 
over te komen over een dam 
en over de door hem herstelde 
brug. Kolonel Bellerose trok t 
over de Linde in de buurt van 
schans Bekhof. Men trok door 
het Lindewater, ,,op plaetsen, 
daar het de peerden maer aen 
de sadel ging, en elk ruyter 
een voetknecht achter hem". 
Kolonel Brandt werd tot wijken 
gedwongen. Hij vernielde voor 
hij terugtrok eerst zijn kamp 
en de schans en bracht zijn 
troepen over de Tjonger via 
de Bruggelaan: ,,vers le pont 
de Brughian". 

De Munsterschen, dTbvei 
een flink aantal goed geoefende 
pioniers beschikten, lieten zich 
niet keeren door onder water 
gezette landerijen en kleine 
riviertjes. Het leger van Belle-
rose volgde niet dadelijk de 
Friesche troepen van Brandt. 
doch verbleef ter plaatse waar, 
deze zijn kampement opge-
slagen had. Men zal wel eens 
hebben nagesnuffeld of er niet 
een en ander van eenige waarde 
was blijven liggen. Bellerose 
kampeerde in vier fronten om 
het dorp. Een groote hoeveel-
heid levensmiddelen werd in 
de kerk opgeslagen. Een groot 
deel dezer troepen verbleef 
eenige dagen te Oldeberkoop. 

De hoofdmacht der Munster-
schen, onder generaal Mornas 
den opperbevelhebber, trok 
door Makkinga in de richting 
van Donkerbroek. Vermoede-
lijk is Mornas den Balkweg 
niet gevolgd, die bij de brug 
door een schans werd ver-
dedigd. Althans, er wordt ver-
meld, dat hij ,,groote passa-
gien" door de overstroomde 
landen liet maken door zijn 
pioniers en timmerlieden. 
Bovendien waren hem over-
gangen in de Kuinre ,,apparent 
door onze eigen boeren en 
verraders van het land aange-
wezen". Een ander bericht 
zegt, dat hij den bovenloop 
van de Kuinder op 3 plaatsen 
was doorgetrokken. Het weg-
breken der brug, dat onder 
Johan Maurits' toezicht was 
gebeurd, had dus weinig vruch-
ten afgeworpen. En de bewo-
ners der streek hadden den 
opperbevelhebber nog wel ver-
zekerd, dat de vijand hier niet: 
zou kunnen doorbreken. 



ivoor de bevolking 
geen pretje was, om steeds de 
massa's soldaten onderdak te 
verschaffen of bij zich in de 
buurt te hebben, bewijzen de 
vele klachten, die hieromtrent 
bij de autoriteiten binnen-
kwamen. Vooral in Weststel~ 
lingwerf klaagde men erg over 
het gedrag de Hollandsche ca-
vallerie. In Kuinre en Slijken- 
burg kwam het voor, dat de 
infanterie de partij der boeren 
opnam tegen de cavallerie! In 
October klaagde echter de 
schout van Slijkenburg over de 
infanterie; deze haalde o.a. de 
turf der ingezetenen weg. 

Intusschen was door het ver-
trek der Hollandsche cavallerie 
het Friesche leger zeer ver-
zwakt; Johan Maurits drong 
er daarom bij de Staten op 
aan, om zoo gauw mogelijk 
,,3000 man goede borgerij en 
manschap" onder de wapenen 
te roepen. Ze zouden in de 
veiliger tweede linie worden 
gelegd. 

Half Juli viel de ,,Nieuwe 
Schans" en kreeg Rabenhaupt 
in Groningen de handen meer 
vrij. Daartegenover stond dat 
het Munstersche leger werd 
versterkt door hulptroepen van 
den keurvorst van Beieren en 
den hertog van Hannover. 

Johan Maurits bleef ook na 
het vertrek der Hollandsche 
cavallerie de Linde-stelling be-
zet houden. Het regiment dra-
gonders bleef te Oldeberkoop; 
de stellingen in \Veststelling~! 
werf werden nu ingenomen 
door 3 Friesche regimenten 
cavallerie. Vier infanterie-regi-
inenten werden uit Heerenveen 
naar voren geschoven, een deel 
naar Wolvega, dat daardoor, 
meer versterkt werd. De nieuw 
opgeroepen manschappen zou-
den weer in de reservestelling 
te Heerenveen ondergebracht 
worden. Het commando van 
de voorste linie werd opge-
dragen aan generaal Aylva. 

In den nazomer deed de 
Munstersche bisschop nog een 
uiterste en heftige poging om 
Friesland te veroveren. Het 
vertrek der Hollandsche regi-
menten heeft hem wellicht in 
dit voornemen gesterkt. Hij 
trok troepen bijeen uit Kampen, 
Zwolle, Hasselt en Steenwijk; 
zijn leger werd bovendien ver-
sterkt door 2000 Fransche 
ruiters plus cavallerie onder 
generaal Mornas. Door Johan 
Maurits werd Munsters sterkte 
op 8 â 9000 man begroot; de 
Staten schatten het aantal 
krijgers nog grooter. Daar 
tegenover kon Johan Maurits 
ongeveer 6000 man stellen,  

In Friesland liep het gerucht, 
dat de vijand voornemens was 
om Heerenveen in te nemen. 
Men vreesde bijzonder voor 
doorbraak bij Makkinga en, 

DonkeEbroek, vooral toi be-
kend werd, dat den 21 Au-
gustus vijandelijke troepen 
waren geconstateerd op den 
weg Elsloo-Diever-Ruinen. 

V. Dam v. Isselt geeft als 
volgt de bezetting der Linde-
Tjonger-linie in die dagen aan: 

,,Aylva commandeerde thans 
te Wolvega aan weerszijden 
van den grooten weg Steen-
wijk-Heerenveen; hij hield 
Wolvega (le linie) bezet met 
zijn infanterie-regiment, terwijl 
de Linde vanaf de Blessebrug 
tot en met schans Bekhof werd 
vastgehouden door de 3 Friesche 
cavallerie-regimenten met 1 in- 
fanterie-regiment ; 	kolonel 
Brandt hield nog steeds den 
drogen landrug tusschen Linde 
en Tjonger ter hoogte van 
Oldeberkoop bezet met zijn 
dragonders en 2 infanterie-re-
gimenten; meer Oostelijk 
sprong de linie terug achter 
de Tjonger. Vooral ook aan 
dit laatste gedeelte had Maurits, 
uit vrees voor omtrekking van 
zijn linkervleugel en gevaar voor 
doorbreking van de Friesch- 1 
Groningsche linie, verhoogde 
aandacht geschonken. Achter 
de Breeberger en Zwarten-
dijkster schansen was in tweede 
linie de ,,notabele poste" Bak-
keveen-Duurswolde voor in-
fanterie en cavallerie ingericht. 
Voorts waren Mildam, Mak~ 

k1:Yonkerbroek en andere 
oorden achter genoemden 
vleugel eenigermate in staat 
van tegenweer gebracht, ,,wel 
bequaem om de huysluyden 
voor partijen te bevrijden, doch 
niet om een groote macht te 
wederstaen". 

In Juli reeds had de com-
mandant van de Zwarten-
dijkster schans, van Hania, om 
versterking gevraagd. Van de 
4 compagnieën, die daar lagen, 
leden 80 manschappen aan een 
besmettelijke ziekte. De res-
teerende mannen waren te zwak 
om den vijand te keeren. Hij 
vroeg verder twee compag-
nieën voor reserve te Bakke-
veen. In Augustus meldde van 
Hania, dat het nu in de Schans 
in orde was. De moerassen 
naar het Oosten, den Drent-
sche kant, waten door de 
regens onbegaanbaar. 

Thans nog ligt aan den oost-
kant der schans tot aan het 
dorp Een, een groote heide-
vlakte. Het is thans echter een 
droog liggend gebied, waarin 
enkele veentjes. Men kan hier-
uit zien, hoe groot het verschil 
in den waterstand is geworden 
in de twee laatste eeuwen. 

V. Dam v. Isselt merkt op, 
dat het geen wonder was, dat 
de troepen door besmettelijke 
ziekten werden aangetast. Im-
mers, 26 Sept., vroeg de com-
mandant der Breeberger schans 
nog om een regenbak, daar 



flandlieden 	 had. 
Nu bevond hij zich te Drach- 

- - 
loopig 	uitstel tot het wegzen- 

ten tot groote last der bevol- den der gevraagde regimenten. 
king. Wat een menschelijk be- Lang duurde dit uitstel echter 
staan moeten de mannen van niet. 	Den 	12 	Juli 	schreef de 
dergelijke 	groepen wel gehad Prins, 	dat 	de 	vijand zich bij 
hebben. Utrecht verzamelde en dat hij 

Den 	20 	Juli 	deed 	Johan - de Prins - de regimenten 
Maurits wederom een aanval . thans 	met den meesten spoed 
op 	Zwartsluis. 	Een 	deel der verwachtte. Het regiment dra- 
troepen, 	die aan de onderne- gonders 	van 	Brandt 	mocht 
ming deel zouden nemen, werd echter in Friesland blijven. 
te 	Lemmer ingescheept en te De opperbevelhebber gaf nu 
Blokzijl aan wal gezet. Terwijl direct order tot inscheping der 
de 	aanval plaats had, zouden troepen, doch deed meteen nog 
de cavallerie en de dragonders een paar pogingen om althans 
onder de Montpouillan zorgen een 	gedeelte dezer troepen te 
dat 	van 	de 	zijde van Steen- i houden. 	Het slot was, dat de 
wijk geen hulp aan Zwartsluis drie 	cavallerie-regimenten 
zou worden geboden, De on- vertrokken, 	doch 	:dat 	de 
d 	had 	echter 	geen regimenten infanterie (van Gra- 
succes. 	Wel sloeg De Mont- ham en Holstein) in Friesland 

• pouillan 	de ontzettingstroepen konden 	blijven. 	Het regiment 
uit Steenwijk terug, doch daar van Holstein werd weer van 
de 	vijand tijdig van den aan- Lemmer, 	waar 	het 	reeds lag, 
val 	kennis 	schijnt 	te hebben om 	ingescheept 	te 	worden, 
bekomen, had hij de bezetting terug 	vervoerd 	naar Heeren- 
versterkt. 	Bovendien kwamen veen. 	Het regiment van Gra- 
van Hasselt, Kampen en Zwolle ham had last gekregen zich te 
troepen 	tot hulp. De colonne Blokzijl 	te 	verzamelen. Johan 
van kolonel Graham had het Maurits 	schreef aan den be- 
zeer zwaar te verantwoorden. velhebber van Blokzijl, Appel- 
Van 	deze werden 	150 man thorn, dat het daar kon blijven 
gedood, gekwetst of gevangen liggen. Appelthorn meldde ech- 
genomen. Graham zelf viel ge- ter, dat er reeds veel soldaten 
wond in handen der Munster- in 	Blokzijl 	lagen 	en 	hij 	er 
schen. daarom niet veel voor gevoelde 

Den 	14 	Juni kreeg de op- om 	het 	regiment-Graham, 
perbevelhebber 	een 	verzoek dat 	veel 	had 	geleden 	op 
van Prins Willem, 	om hem den 	mislukten 	tocht 	naar 
met 	het oog op den gevaar- Zwartsluis 	ook nog onderdak 

lijken toestand in Holland zoo te 	verschaffen. 	Het 	regiment 

spoedig 	mogelijk de regimen- 
zou bovendien nog ,,300 wijven" 
bij 	zich hebben. - Ja, waar~ 

ten 	van Aquila 	en Graham om 	zou 	een soldaat ook niet 
terug te zenden. Mocht Fries- mogen liefhebben? - In Au~ 
land gevaar loopen, dan zouden gustus 	lag 	het 	regiment nog 

ze weer terugkeren. Bovendien in 	Blokzijl ; het was toen on- 

was 	er 	kans 	op, dat ook de 
dergebracht in 27 schepen. 

drie cavallerie-regimenten weer 
uit Friesland moesten vertrek-: 
ken. Johan Maurits antwoordde 
met 	klaagliederen. 	Het 	regi- 
ment 	Aquila 	deed 	dienst 	in 
Groningen 	bij 	het beleg van 
de Nieuwe Schansen kon daar 
niet gemist worden. Het regi- 
ment van Graham lag op de 
gewichtige 	plaats 	(,,notabele 
poste") Bakkeveen. Het steun- 
de daar de Zwartendijkster en 
Breeberger 	schansen. 	Wilde 
men verder de uitgestrekte linie 
blijven 	bezetten, 	dan 	konden 
onmogelijk 	de drie cavallerie- 
regimenten gemist worden. 

Johan Maurits verkreeg voor- 

nog om ccii reÇjefloaK, oaar 



den 	voornoemden 	Oversten 	
1 Montpouillan 	ontried hem dit 

Post 	van 	achteren in 't hooft echter 	ten sterkste : de caval- 
die van syn paard storte. Van 	

1 lerie 	was 	uitgeput 	door 	den 
die 	drie 	esquadrons 	wierden 	 j moeilijken tocht naar Rouveen, 
veele 	geschooten. 	Daar na is de 	helft der mannen kon niet 
desen voornoemden Luytenant 	

1 
te 	paard komen en er waren vermits 	dese goede actie met meer 	dan 	100 	paarden per eene 	Compagnie 	Dragonders 	 j regiment, 	die 	zelfs 	niet voor van 	sijn 	Hoogheit begiftigt". 	 1 

r er  op viel den Oversten j de 	wacht 	gebruikt 	konden 
Brand met sijn Regiment Dra- worden. 
gonders 	soo 	furieus 	aan, dat Hoezeer 	men er op gesteld 

1 die drie esquadrons overhoop, 1 was, 	het leger uit te breiden, 
en 	in 	de vlucht geslagen 	en er waren er onder het soldaten- 
den 	Oversten 	Post gevangen volk 	ook elementen, die door 
wierd. Het Fortjen aan de brug niemand begeerd werden. Zoo 
vierde van den vyand verlaten, was daar de geschiedenis van 
vermits 	gewaar 	wierden, dat de 	compagnie 	van ritmeester 
ons 	voetvolk 	tot 	onder 	de van Dongen (of Donga). Mid- 
armen door de Revier op haar den 	Juni 	schreef van uit Ter 

i aan-quam, en wierde alsoo de Idsardt 	kolonel 	Kingma 	aan 
t voornoemde brug van de onse Johan 	Maurits, 	dat aan hem 
t neergelaten, soo dat sijn Vorsti. de compagnie van Van Don~ 
Genade met sijn by-hebbende gen was toegewezen. Hij kon 
troep 	gemakkelijk 	daar over- deze 	echter 	niet 	gebruiken, 
quam". daar 	ze 	z.i. 	te zwak was en 

Hoewel de aanval goed was niet van 	paarden 	was voor~ 
gelukt, 	de 	vruchten 	van 	de zien; 	bovendien 	had 	ze nog 
overwinning 	hadden 	grooter een 	jaar soldij te goed. 	Was 
kunnen 	zijn, 	wanneer 	Ap- 1 het 	wonderlijk, dat dergelijke, 
peithorn 	met 	de 	troepen 	uit aan 	hun 	lot 	overgelaten 	af~ 
Blokzijl 	op 	tijd was geweest. ideelingen 	de 	bevolking lastig 
Het 	schijnt 	echter, 	dat 	deze ]vielen? Johan Maurits trachtte 
door 	een gids op een dwaal- nu 	het 	restant 	bij 	zijn eigen 
spoor 	was 	gebracht 	Het compagnie 	in 	te 	lijven, 	die 
legertje 	had 	dien 	nacht doori naar 	hij 	oordeelde, 	te 	zwak 

1 wel 	,,300 	slooten" 	moeten was. 	Hij vroeg hiervoor ver~ 
waden. 	Toen het te Rouveen 1 gunning 	van den Prins. Eind 
aankwam, 	begon het boven- 1 October had hij echter op deze 
dien eerst op eigen troepen te ,1 vraag nog geen antwoord. In- 
schieten 	en 	wel 	op de corn- tusschen 	verdeelde 	hij 	voor- 
pagnie 	van 	Johan 	Maurits. loopig 	de 	manschappen over 
Deze 	had 	namelijk dien 	dag de dorpen Tjalleberd en Ger~ 
eennieuwe ,,uniform" aange- 1 sloot, 	zoodanig, 	dat 	in 	ieder 
trokken: 	,,roode 	rocken, met huis 	slechts 	één 	ruiter 	werd 
witte kruysen bezet". Ze droeg ingekwartierd. 	Deze 	soldaten 
de teekenen der Mal theser orde, hadden van ellende reeds hun 
vandaar dat Appelthorns man- rijrokken, hun buffelleeren hals~ 
nen 	ze 	voor de lijfgarde van kragen, zelfs hun wapens ver- 
den bisschop van Munster aan-', kocht. 	Een 	kapitein 	en 	een 
zagen. kornet 	waren 	niet meer aan~ 

Uit berichten, die na enkele wezig; 	alleen 	nog 	een luite- 

t dagen 	inkwamen, 	bleek, 	dat nant 	en 	een kwartiermeester. 

t de 	Munsterschen 	meer 	ver- De 	Staten 	trachtten 	deze 
1 liezen hadden geleden, dan men elite-heldenschaar 	aan 	Gro- 
1 aanvankelijk had vermoed. De ningen 	over 	te 	doen; 	deze 
boeren 	uit 	die streek hadden provincie 	bedankte 	voor de 
wel 200 gesneuvelden begraven, eer. 	In Augustus lag de corn- 
waaronder vele officieren. pagnie 	te Bakkeveen. In Oc- 

Na 	den 	slag 	hadden 	de tober klaagden Gedeputeerden 
Munsterschen 	zich 	weer ver- aan Johan Maurits overdezen 
zameld te Mastenbroek. troep van ritmeester Van Don- 

Onze troepen keerden weer gen, die verblijf had gehouden 
naar hun kantonnementen te- in 	Opsterland 	en 	daar 	de 
rug; evenwel had Johan Mau- 
rits plannen, om spoedig weer 
een nieuwe raid te wagen. De 
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hij den tijd gekomen om een 
aanval te doen op de leger-
plaats van den vijand te Stap-
horst—Rouveen. Deze aanval 
zou weer ondersteund worden 
door Blokzijls bezetting onder 
Appelthorn, die daartoe was 
versterkt met 600 man uit 
Grahams regiment, onder bevel 
van overste Lamy. 

Weer schijnt de vijand 
lucht te hebben gekregen 
van het voornemen der onzen. 
Den 30 Juli althans schreef 
De Montpouillan aan Johan 
Maurits, dat de Munsterschen 
onder kolonel Post met 1200 
ruiters op de heide hadden 
gemaneuvreerd. 

De geheele ruiterij, bestaande 
uit 8 regimenten, werd op 
dezen tocht meegenomen; 
verder 400 musketiers op 
wagens, onder bevel van 
Mouderick. Voorts 4 stukken 
geschut. Het geheel werd 
aangevoerd door den ouden 
veldmaarschalk, Johan Maurits 
zelf. Als gids fungeerde de 
grietman Scheltinga, die in de 
te doortrekken streek goed 
bekend was. 

De hoofdmacht trok in een 
boog oostelijk om de door 
den vijand bezette steden 
Steenwijk en Meppel. Ten 
Noordoosten van De Wijk 

zou de hoofdaanval plaats 
hebben. 

Den 1 Juli in den vroegen 
morgen vertrokken de sol-
daten uit hun kampementen. 
Om 8 uur in den morgen ! 

was de geheel ruiterij te Olde-
berkoop vereenigd en werd 
van hieruit afgereden. Den 

• volgenden dag bereikte men 
in den vroegen ochtend het 
riviertje De Reest. Hofpredi-
ker ds. Nappius ging hier 
voor in gebed, terwijl men 
wachtte op het voetvolk en 
het geschut, dat door de 
,,quade wegen" nog niet was 
aangekomen. 

De aanval had plaats in 2 
colonnes. Tusschen 5 en 6 
uur in den ochtend waren de 
dragonders van Brandt de 
Reest overgestoken. Hierop 
volgde de cavalIerie-brigade 
van Van Haren met De 
Montpouillan. Het kampement 
van den vijand aan den weg 
van De Wijk naar Staphorst 
aan de Beugelerbrug werd in 
de flank aangegrepen. Van 
de andere zijde werd dit]  

kamp aangevallen door Johan 
Maurits met de musketiers 
en het geschut en een deel 
der cavallerie onder Langerack. 
De Munsterschen, plotseling 
van twee kanten aangegrepen, 
lieten het verdedigingswerk 
in den steek en vluchtten. 
Hierbij ontstond een ernstig 
ruitergevecht, waarbij de aan-
voerder der Munsterschen 
kolonel Post, gewond gevan-
gen werd genomen. Kolonel 
Mornas, die te hulp snelde, 
kon de situatie niet meer 

]redden. 

,,Den vijand kreeg van des 
Prins Maurits marsch geen 
eerde tijdinge, als des nachts 
ten tien uuren, door een boer 
en een van sijne partijen te: 
paard, de welke bij nacht 
plomp en onvoorsiens op onse 
avontguarde aanquamen, en 
sich datelijk met de vlucht 
wederom retireerden wes-
halven de vijand sich op alle 
advenuës in battalje stelde, 
maar vermits het soo laat op 
den dag wierde, vermeende 
deselve van allen overval be-
vrijd te wesen, en was besig 
elk na sijn kwartier te mat-
cheeren; doch den aanval aan 
beide plaatsen, gelijk voor ge-
segt is, geschiedende, sette sich 
de Oversten en Bregadier 
Monsieur Post met drie esqua-
drons voor den pas, evenwel 
op de Heyde blijvende, in bat-
tal je ; alwaar den Generaal 
Luytenant Aylua door de ri-
vier quam marcheerden, bij 
hem hebbende verscheyde Vo-
lontaires, onder de welke den 
Hartog van Holsteyn Pleun, 
en Prins Willem Maurits van 
Nassau was, de welke den 
Oversten Brand met sijn Dra-
gonders te chargeeren belaste. 
De selve Overste dede voor 
sich marcheeren een Luytenant 
met dertig dragonders, de welke 
in 't gesichte van den vijand 
van hare paarden stegen, mar~ 
cheerende recht op de selve 
aan, gevolgt van 't geheele 
Regiment; den Overste Post 
vermeende, vermits dit volk 
soo resoluyt op hem en sijn 
volk aan-quamen, dat sv haar 
overgeven wilden; vraagde 
aan den voornoemden Luyte-
nant: ,,Gy honden, wilt gy 
quartier hebben?"  Waar op 
den Luytenant antwoorde: 
,,Dat zult gy gewaarworden-. 
Gaven daarop vuur, en schooten 
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beteekendè als hinderpaal voor 
den vijand, was het zeer 
noodig, dat hij versterking 
ontving van voetvolk, of dat 
de eerste linie achter de Tjon- 
ger werd gelegd. Bovenal het 
hooge deel bij Oldeberkoop, 
dat door de dragonders van 
kolonel Brandt was bezet, 
achtte hij zeer gevaarlijk bij 
een aanval. De Montpouillan 
verzocht aan Johan Maurits 
hieromtrent de meening van 
alle hoofdofficieren der ruiterij 
te vragen. Deze voldeed aan 
dit verzoek en men beraad-
slaagde of men ,,die post, 
daar de cavallerie ligt, sal 
houden of abandonneeren". 
Johan Maurits was van mee-
ning, dat de troepen de streek 
tusschen Linde en Tjonger 
bezet dienden te houden. 
Aylva en Brandt waren met 
hem van dezelfde meening. 
Om De Montpouillan tege-
moet te komen, werd hem 
eenige infanterie ter verster-
king toegezonden. De bevel-
hebber der ruiterij klaagde 
echter, dat men hem nu wel 
1200 man had toegezonden 
ter versterking, doch dit 
waren over het algemeen 
geen eerste klas soldaten, ja 
deels onnutte piekeniers; 
daarentegen had men hem • 
700 goede musketiers ont-
nomen. 

Den 19 Juni kreeg Johan 
Maurits bericht, dat 20 kor- 
vetten Munsterschen naar 
Assen waren getrokken en 
daar schatting hadden geëischt. 
Daar de Montpouillan, die 
aan een oogziekte leed, op 
advies van zijn geneesheer 
niet te paard mocht rijden, 
nam Johan Maurits zelf de 
leiding van een aanval op 
den stroopenden vijand op 
zich. De geheele cavalerie 
plus het regiment dragonders 
van Brandt werd marsch-
vaardig gemaakt. Men wilde 
trachten te Diever den terug-
tocht der Munsterschen op 
Meppel af te snijden. 

Het lijkt misschien een 
beetje vreemd, doch in dien 
tijd waren de troepen vrijwel 
gebonden van de wegen, zij 
het zandwegen, gebruik te 
maken. Voor wie niet abso-
luut goed in het landschap 
thuis was, was een tocht 
over de heide buiten deze 

wegen veel te gevaarlijk di 
de vele moerassige plaatsen 
die men daarin aantrof. De 
veenen waren toen nog niet 
ontwaterd gelijk thans en 
waren daardoor verraderlijk, 
zoowel voor mensch als dier. 1 

Vermoedelijk marcheerde het 
Friesche leger vanaf Oldeber-
koop over Boyl, Wateren in 
de richting Diever. Na een 
tocht van 7 uren - dit zal 
dan zeker gelden vanuit de 
verst gelegen garnizoenen - 
kwam men om 6 uur in den 
morgen te Diever aan. Men 
omsingelde direct het dorp. 
Het was echter tevergeefsch. 
Waarschijnlijk was de vijand 
reeds gewaarschuwd; althans 
hij was des nachts om 12 
uur reeds door het dorp ge-
trokken. 

Graham, de aanvoerder van 
het regiment dat voor een 
deel te Duurswoude en voor 
een deel te Bakkeveen lag, 
had ook bericht ontvangen, 
dat de vijand in Drente 
stroopte. De schout van Norg 
had namelijk aan den bevel-
hebber van de Zwartendijk-
ster schans gerapporteerd, dat 

;de Munsterschen met 1000 
man te Beilen waren. Graham 
trok daarop zelf met een 
versterking van 120 man naar 
,,Zwartendijk", terwijl hij een 
andere afdeeling ter onder-
steuning naar ,,Breeberg" 
zond. Graham vond de schans 
,,Zwartendijk' in niet te beste 
conditie; hij gaf daarom aan 
de soldaten last, den geheelen 
nacht aan de vallen te werken. 

Kolonel Brandt rapporteerde, 
dat hij drie patrouilles naar 
Haule had gezonden om op 
te letten of misschien de vijand 
door het Smilder (Fochteler) 
veen zou trekken. Hiermee was 
zeker bedoeld de weg, die 
over Veenhuizen, dat toen der-
tijd een gehucht van enkele 
huizen was, liep. 

Door den terugtocht van 
den vijand had deze onder-
neming dus niets opgeleverd. 

Terwijl Rabenhaupt de Gro-
ningsche Nieuwe Schans be-
legerde, zon Johan Maurits 
op een nieuwe poging om 
den vijand afbreuk te doen. 
Toen hij bericht ontving, dat 
een deel der Munstersche 
troepen naar Utrecht en het 
Gooi was verplaatst, achtte 

= 



njiicht. 	HeerenTerd 
te 	uitgestrekt 	en daarom 	te Tusschen de bestaande schan- 

zwakjrdeefd 	fer- 1 
sen 	werden nog kleine steun~ 

zwak 
 king werd kleiner gemaakt en 
punten opgericht.  

Begin 	juni 	wilde 	Johan 
de 	kerk en het kerkhof er in 
opgenomen. Maurits 	een 	aanval 	op de 

Bakkeveen 	was 	reeds 	in Munsterschen ondernemen; de 
midden 	Mei door troepen be- bezetting 	van 	Blokzijl 	zou 
zet, gelijk blijkt uit 	een klacht hierbij 	den 	vijand in de flank 
van ,, heeren Compagnons van aanvallen. 	Doordat 	de 	bis- 
Baccaveen' ' over de gedragin- schoppelijke troepen tijdig ver- 
gen der troepen. 31 Mei echter sterking 	ontvingen, 	had 	dc 
rapporteerde 	Johan 	Maurits onderneming echter niet plaats. 
nog, 	dat het noodig was, dat De Munsterschen gevoelden 
te 	Bakkeveen 	ook 	cavalerie zich 	thans 	sterk 	en meenden 
werd 	gelegd, 	waarmee Bree- eens een aanval op onze linie 
berg 	en 	Zwartendijk onder- te moeten doen. 	Den 6 Juni 
steund konden worden; tevens verschenen 18 kornetten ruiters 

kon 	dn vijand 	daardoor 	de en 	een' 	goede 	1000 	man 	te 
doortocht 	worden 	belet 	als voet 	voor 	den 	post 	Oude 

ver hij tusschen deze schansen over ,' Veer bij Sonnega. Ze eischten 
]de  veenen zou willen trekken. de 	versterking op, maar wer- 
Aan Gedeputeerde Staten werd den afgewezen. 	Tegelijkertijd 

verzocht 	om 	5 of 6 schepen verschenen 	2000 	ruiters 	en 
. met stroo hierheen 	te dirigee- eenige 	afdeelingen 	voetvolk 

ren 	om 	hutten 	voor 	de sol- voor de Blessebrug. Ook hier 
daten te bouwen; verder werd 1 was 	het 	opdringen 	van den 
gevraagd 	om 	zoetelaars met 1 vijand vergeefs. 	Het doel der 

' brood, kaas en bier. Het kwar- 1 1 Munsterschen 	schijnt geweest 
tier 	zou dan spoedig door de te 	zijn 	de 	Friesche 	troepen 

troepen 	kunnen 	worden 	be- 1 naar de heide te lokken, waar 
trokken 	en 	Bakkeveen 	werd t nog 	sterke afdeelingen ruiteri 
dan een ,,notahele poste". Het 1 en 	voetvolk 	stonden 	opge- 
dorp 	lag 	bovendien 	aan een 1 steld. 

1 vaart, 	waardoor 	de 	oorlogs- De 	weer 	naar 	Steenwijk 

behoeften er rechtstreeks van- aftrekkende vijanden plunderden 
uit Leeuwarden naar toe kon- Blesse en Steenwijkerwold en 

1 den worden vervoerd. 	Spoe- mishandelden 	de 	vrouwen. 
dig verscheen nu ook te Bak- Overste 	Haultin 	bleef met 7 
keveen een compagnie van het compagnieën 	te Steenwijk, de 

regiment van Graham; de rest overige 	troepen trokken weer 

1 van dit leger bleef voorloopig naar Meppel, Kampen, Zwolle 
te Duurswoude. enz. 

Den 25 en 26 Mei hield de gsvierder 	werkt 
bevelhebber 	een 	verkenning om 	de 	linie 	te 	versterken, 
van de linie van Oldeberkoop vooral door 	inundatie. 	Hoe 
tot 	Wolvega, 	gevolgd 	door 
een 	bespreking 	van den toe- de 	wegen, die toen natuurlijk 

stand met de aanvoerders der uit 	niet anders dan ietwat op- 
ruiterij. Johan 	Maurits besliste, gehoogde 	zandsporen beston- 1 
dat de cavalerie van achter de den, er uit zagen, mag blijken 1 
Tjonger werd vooruitgebracht uit 	een 	rapport, 	dat Johan 
,,in 	een 	tamelijk 	voordeelige, 
vooruitgeschoven 	stelling ach- Maurits 	inzond 	nadat 	hij 

ter 	een 	klein 	riviertje" 	(de weder 	een 	verkenning 	had 
Linde). 	De 	drie Ho1landsche gedaan. Zijn reiskoets - zoo 
regimenten werden te Woivega berichtte hij 	was versleten, t 
en 	omstreken 	gestationneerd. 
De 	Montpouillan kreeg over 

waarom hij öm een goed oud 

deze 	eerste 	linie 	het 	opper- rijpaard 	vroeg. 	Hij had door 

bevel. In alle grootere dorpen den 	slechten 	toestand 	der 
lagen 	cavalerie of dragonders wegen binnen één maand op 
,,geaccompagneert 	met eenigh één 	na 	al zijn paarden ver- 
voetvolck en canon, omme de 

loren. passen 	en 	avenues 	tegen 	de 
vyant te versien'. De bevelhebber der ruiterij, 

De 	dragonders van kolonel De 	Montpouillan, klaagde er, 
Brandt lagen te Oldeberkoop vooral 	na 	den 	aanval 	der, 
en moesten den hoogen land- Munsterschen 	op 	6 	Juni, 	bij 
rug tusschen de beide riviertjes 

Johan 	Maurits 	over, dat de 
verdedigen. De dragonders ver- 

uitgestrekte linie tusschen Linde schilden hierin 	van de ruiterij, 
dat ze zich wel te paard ver- en 	Tjonger 	vrijwel 	alleen 
plaatsten, 	doch 	zoodra 	men bezet 	was 	door 	cavallerie. 
contact 	met den 	vijand 	had, Vooral 	in 	den drogen zomer 
afstegen 	en 	het 	gevecht 	te 
voet voerden, van 	dat 	jaar, 	nu een groot 

deel 	der 	Linde-oevers 	droog 

lag 	en 	de 	Linde 	dus weinig 



maakt, verooriaakte algemeêiie l  
vreugde in Holland". 

 
Het 	regiment 	Bampfield 

later te Sneek gestation- 
Holland". neerd 	en kwam toen weldra 

,,Rabenhaupt werd tot Drost ter 	beschikking 	van Rabe n van 	Drente en tot Gouver- - 

haup neur der door hem heroverde 
vesting, Overste Eybergen tot t 	Johan Maurits maakte nu de 

plaatselijk 	Kommandant 	en Staten 	kenbaar 	wat er direct 

Meindert 	van 	Thijnen 	tot 1 voor 	de verdediging der pro- 

Inspecteur 	van 	het 	magazijn vincie moest worden gedaan; 
,,huysluyden" 	moesten gewa 

E 
E 

] 
benoemd". 

de be~ In Maart 1673 werd 

- 

pend worden; 	waar het gros 
van het leger zou komen te 

1 zetting van Breeberg en Zwar- liggen, moest voldoende rant- 
tenberg versterkt, terwijl weder- soen 	aanwezig 	zijn; schansen 
om last werd 	gegeven deze moesten worden gerestaureerd, 
schansen te verbeteren. Verder boomen gekapt en palissaden 
moest het leger weer op de j gemaakt. 	Last werd gegeven 

rE voorgeschreven sterkte worden J een 	dam 	in 	de Kuinder te r gebracht. 1 . 
gooien 	en 	de 	Linde en 	af- 

In 	April 	had wijziging in wateringsslooten te verstoppen. 
de bevelvoering van het leger Het 	logies 	verschaffen van 

t plaats. 	Terwijl 	tot 	nu 	toe al die soldaten bleek voor de t 
Friesland 	en Groningen zoo ingezetenen niet louter genoe- 

L goed 	als 	onafhankelijk 	van gen te zijn. 	Al spoedig kwa- 

-, 
elkaar handelden, werd thans men 	er 	klachten 	los; vooral 

. met 	het generaal commando maakten 	de Hollandsche rui~ 
ti over alle troepen in deze pro- ters het bont. Eten en drinken 

. vincie belast Vorst Johan Mau- en 	geld 	werd 	de landlieden 
- rits van Nassau, ,,Eerste Veld- afgeperst. Johan Maurits schreef 

maarschalk der Nederlanden". 
zouden 

daarop 	aan de bevelhebbers 
1 Overigens 	Aylva in dat 	de 	schuldigen aan deze 

E Friesland 	en 	Rabenhaupt in afpersingen met den dood ge- 1 
L 	. Groningen 	de troepen blijven straft 	moesten 	worden. 	De 

commandeeren. In de praktijk officieren, 	die 	de 	rooverijen 
is echter van de samenwerking niet 	beletten, 	zouden in hun 
der 	beide 	provincies weinig traktement 	bekort 	worden, 

r gekomen. Groningen met Ra- Daarnevens 	klaagde 	Johan 
benhaupt bleef meer een eigen Maurits 	bij de Staten, dat hij 
politiek volgen; 	Johan •Mau- reeds den 4 Mei om een 
rits 	vestigde 	dan 	ook 	zijn weldiger voor de ruyters" en 
hoofdkwartier 	te Heerenveen. beul 	had 	gevraagd, doch dat 

3t1 Jôhan 	Maurits had zijn be- hem er geen nog was gezon- 
noeming wel aangenomen, doch den 	en 	,,sonder 	beul off geit 

; 	
1  

hij had 	aan prins Willem III gheen 	ordre 	te 	houden is'. 
. eenige 	eischen 	voorgelegd. Men 	ziet, 	zacht 	waren 	de 

Eén hiervan was, dat met hem zeden 	in dien tijd nu niet be- 
Hollandsche 	'versterking 	naar paald. 
Friesland zou worden gezon- Den 	21 	Mei inspecteerde 
den. 	Hem volgden de infan- de 	bevelhebber 	de 	Friesche 
terie-regimenten 	der kolonels linie. 	Een 	uitvoerig 	rapport t Aquila (Alkmaar); Henry Gra- werd 	hierover 	bij de Staten 
ham (Haarlem); 	Hertog 	van ingediend. 
Holstein (Leiden) 	en 	8 C0tfl Omtrent de schans te Friesche 
pagnieën van Bampfield(Gouda); Palen 	oordeelde Johan Mau- 
2 compagnieën 	paarden van rits: 	,,De 	Friesche 	Palen is 
het regiment Graaf Wittgen- maer een moilhoop ende van 
stem 	(Brandenburgsche hulp- al 	te 	kleine 	begryp, 	oock 
troepen) 	en 	4 	Compagnieën qualyck 	gelegen, 	vermits de 
dragonders van kolonel Brandt. vaart een 	stuck 	weegs daer- 

Van deze troepen 	werden van daen gelegt is". 	Zoolang 
voorloopig als volgt gelegerd: de 	vijand 	te 	Leek tegenge- I 2 regimenten te Joure; 2 idem! 'keerd werd, vond hij dit echter 
te 	Gorredijk 	en 	,,die streek' van geen groot bezwaar. 
voortaan naar Lippenhuizen"; De 	schans 	,,Zwartendijk" 
de 2 compagnieën van Witt- werd 	behoorlijk 	opgemaakt; 
genstein 	(ruiterij) 	als 	kustbe- 
waking 	te Harlingen en Fra- 

t een 	nieuwe barak voor een 
grootere 	bezetting 	werd 	ge- 

neker; 	het 	regiment 	dragon- bouwd. Er mankeerden echter 
ders van Brandt te Wijnjeterp. een 	drietal 	ijzeren kanonnen. 

Bovendien stonden in Hol- Het vuile water uit de gracht 
land nog 4 regimenten te paard werd 	door de bezetting ge~ 
gereed benevens Johan Mau- 1 bruikt 	om 	te 	drinken 	en 	te 
rits' 	eigen 	compagnie. 	Aan- J kooken; er diende daarom een 
voerder 	dezer 	cavalerie 	was t put gegraven te worden. 
markies de Montpouillan. 	1 Breeberg 	werd 	ook weer 

Twaalf stukken geschut, die onder handen genomen. 
mede uit Holland waren ge- Gorredijk in de tweede linie, 
komen, werden naar het hoofd- 1 was naar genoegen van Johan 
kwartier 	te 	Heerenveen ge- Maurits. 	Volgens 	de 	platte~ 
bracht. 	

t - grond in v. d. Bosch was de 
geheele plaats besloten in wal 

- 	 -- j- 	-- -r 	 - 	- 



pistoolschot uit den zadelzijn 1 
had de Kornmandant der ves 

gelicht. 	 t ting 	dagelijks het ijs laten los 
De winter verliep voor Fries- 

f 
houwen, zoo dat het midden 

land vrij kalm ; uit de schansen open was. De Hollanders had- 
1 

werden 	enkele 	strooptochten 1 
den dit voorzien en daarom bie- 

1 

gedaan 	en 	eenige 	buit werd J zen 	bruggen 	mede gebracht. 
op den vijand 	veroverd. 	In- Maar het opene water was bree- 

1 

tusschen brandschatten de Mun- der dan men vermoed had en men 
1 sterschen 	uit 	hun steunpunten konde er niet toe komen, om 

! Coevorden 	en 	Steenwijk 	het de biezen aan den overkant 
. platteland. Vooral het weerloos een steun te verschaffen. Eenige' 
liggende Drentsche land moest 1 

Hollanders 	zwommen nu, in 
het ontgelden. 	, De Drentsche weerwil van de strenge koude, : 

door de opene gracht en maak~ 

. 

'boeren 	wierden hier door tot 
aan 	het 	gebeente afgeknaagt, ten aan den overkant de mede- 
zijnde 	de brandschattingen en gebrachte biezen bruggen vast. 

r 	contributiën onverdraaglijk; sy Daardoor werd de manschap 

1 	waren 	wel 	soo 	stout, dat se : in 	staat 	gesteld, 	om 	over te 
tot voor de poorten van Groe- komen. 
ningen selver by nacht quamen, ' 	't 

Maar nu waren de wachten 
en daar grooten buyt vandaan OP de binnenwallen opmerk- 
haalden 

; gelykse ook verschey- i zaam 	geworden. 	Er 	kwam 
de luyden van de dorpen Haren allarm 	en de wallen werden 
en Helpen 	hebben wech-ge- t

in ijl bezet; wegens den dikken 
voert". nevel konde de bezetting even- 

In December gelukte het aan wel den toestand van den aan- 
Rabenhaupt 	om 	Coevorden val 	niet 	recht onderscheiden. 

' 	weer op 	de Munsterschen te Een jonge Hollandsche tamboer 
1: 	 veroveren. 	Depping 	in 	zijn werd door de aanvallers op de 

' 	,,Geschiedenis van den oorlog j wallen 	opgeheven, met aan- 
der Munsterschen en Keulschen beveling 	om 	in 	de stad 	te 
etc. " 	beschrijft .  deze episode gaan en den prinsenmarsch te 
als volgt: 	 1 

slaan; 	een schoone belooning 
,,Nadat Rabenhaupt te Gro- 1 zoude hem daarvoor ten deel 

ningen 	alles 	in 	stilte tot den vallen. 	De stoute knaap deed 
aanval bereid had, trok hij den dat. De schrik werd daardoor 

,27 	December met 968 man,1 algemeen, want men meende 
die 	niet 	alleen 	uit 	soldaten,1 nu, dat de Hollanders reeds in 
maar 	ook 	uit adellijken, bur~i de 	stad 	waren 	gedrongen. 
gers 	en 	studenten bestonden, Terwijl 	deze de wallen nog 
uit de stad. 	Zij 	voerden 	elf beklommen, vloden reeds 200 
beladene wagens met zich, en Munsterschen 	uit 	de vesting. 
zochten hunnen marsch zoo~ De 	wacht 	aan 	de Friesche 
veel 	mogelijk 	te 	verbergen. poort 	werd 	ontwapend, 	en 
Onderweg werden zij evenwel toen 	de 	Hollanders eindelijk 
door eenen man, 	Wolf ge- Jin 	de stad drongen, kreeg de 
naamd, 	bemerkt. 	Deze 	liep lverwarring de overhand. Moy 
ijlings 	naar 	de Nieuweschans kwam in het gevecht om, voor 
en maakte daar gerucht, 	daar zoo veel men den korten tegen~ 
hij 	meende, 	dat het op deze stand der troepen een gevecht! 
schans gemunt was. 	De man ikon noemen. De nog overige 
moet, 	in het vervolg, tot be- j troepen 	der 	bezetting 	leiden 
looning, 	van 	den 	Vorst-Bis- i het 	geweer neder; zij beston- 
schop 	eene 	ritmeesters plaats 

1 

den 	uit 430 	man 	en eenige 
bekomen hebben. Hoofdofficieren, met 13 vaan- 

te Koevorden vernam ,,Maar dels en eenen standaard. 

niemand iets van het naderen 
1 

,,De 	Hollanders plunderden 

der 	Hollanders. 	Tot parool nu , volgens toenmalig gebruik,  

werd 	door 	Rabenhaupt 	het vreesselijk; magazijnen en tuig~ 

woord 	Hollandia, 	tot 	veld- 1 
huis leverden een menigte ge~ 

geschrei God met ons! en tot 1 
schut, krijgs- en mondvoorraad. 

1 herkenningsteeken een bos stroot (Volgens Valkenier 61 kanon~ 

t aan den hoed gegeven. Overste nen, 24 mortieren, 506 tonnen 

Eybergen moedigde de man- buskruit, 	1277 	bommen 	en  

schap aan, zich braaf en dap- 12.853 	kanonskogels). 	Chris- Chris- 

per te gedragen. 	Den 29sten, toph Bernard had een groot 

t toen 	men 	's morgens 	vroeg' gedeelte 	zijner 	artillerie naar 

bij 	volkomen 	duisternis 	voor Koevorden laten brengen, het-  
de 	vesting stil hield, werd de ,zij 	dat 	hij 	ze daar beter be- 

t manschap in drie hoopen ver- 1 i waard 	hield dan elders, hetzij 1 

deeld. De contrescarp was toe- dat 	hij 	de 	wallen 	daarmede  
gevroren 	en 	b 	een dik ij wilde laten bezetten." 

1 nevel kwamen de Hollanders ,,De gemakkelijke en onver- 
'gemakkelijk over. 	Iets moeij- wachte herovering van Koe- 
'elijker was het beklimmen der vorden, de eenige vesting van 
met 	ijs 	bezette 	wallen. 	Zij belang, van welke de Duitsche 
kwamen 	evenwel 	gelukkig 1 
boven. Nu moest men over de t 

Bondgenooten 	van Lodewijk 
XIV, zich hadden meester ge- 

binnengracht geraken. Op deze 



ters 	en 	500 dragonders wal 
bijeen te brengen om hiermede 

'In 	v. 	d. 	Bosch, ,,Tooneel invallen in Friesland te wagen 

des Oorlogs", 	lezen 	we van of aanvallen 	der 	Friezen 	op 
den gelukten aanslag op Blok- Zijfl kampementen 	af te slaan. 1 
zijl 	O.M. : De 	Staten 	van 	Friesland 

,,De commandant (van Blok- 1 geven 	thans 	vergunning 	tot 
zij]) is als een soldaat met zijn' gedeeltelijke demobilisatie; 	de 
ruiterij, dragonders en voetvolk 1 ! burgers moesten er echter op 
uitgetrokken, 	sterk 	ongeveer t rekenen, zoo noodig, onmiddel- 
300 man en marcheerde naar 1 lijk weer opgeroepen te kunnen 
Baarloo. Tevens medegevoerd worden. 
werden twee veldstukken. 	In De 	bewoners 	der 	streken, 1 
een schuur, die hiervoor werd waar 	de 	troepen 	in kwartier 
ingericht, wilde hij 't Vriesche lagen, begonnen nu te klagen 
volk afwachten. over den last dien ze van deze i 

,,Deze, 	aangekomen 	zijnde, ondervonden. In Weststelling- 1 
lieten 	zich 	door 	't 	schieten 1 werf 	verzocht 	men 	daarom 
niet afschrikken, doch zijn met 1 om 	ze over de Linde te ver- 
groote courage op de Mun- . t plaatsen, ook opdat ze dan ge- 1 
sterschen 	ingedrongen ; 	deze J makkelijker den vijand afbreuk 

werden 	uit 	het gebouw ge- 1 
konden 	doen. 	De 	schansen 

creven, 	op den voet gevolgd t aan den Zwartendijk, Breeberg 

door de Friezen. 	Ternauwer- 1 en 	Bekhof werden 	versterkt. 
nood kon de commandant met 1 Een legerafdeeling, te Tietjerk 

zijn 	volk 	en 	de 	beide 	veld- 1 gelegen, werd naar de Zeven- 
stukjesbinnendevestingkomen. 1 

wouden overgebracht. 
,,Het bisschoppelijk volk, dat De bisschop deed den 29 

nog 	binnen 	de 	wallen 	was, 1 September nog een aanval op 
en versterkt met de van buiten de linie. Een leger, sterk 2000 
ingekomenen, 	schoten 	heftig man, 	trachtte den 	overgang 
met musketten en kanonnen op t 1 bij 	Blessebrug 	te 	forceeren. 
de 	Vriezen, 	zoodat 	het 	zich t De onzen 	weken 	eerst terug, 
eerst 	liet 	aanzien, 	dat 	deze ( doch 	ontvingen 	spoedig ver- 1 
daardoor zouden worden ge- t sterking. Hierop werd de vijand 1 
dwongen te wijken. 	t teruggeslagen en vervolgd tot 

,,De burgers, mede gewapend t op 	de 	heide 	bij 	Steenwijk. 

zijnde, 	en 	het 	schieten 	hoo-' Kolonel Ripperda, die zich te 
rende, zijn direct naar de Kuin_t ver vooruit waagde, werd ech- 
derpoort gemarcheerd. De com- ter door de Munsterschen ge- 
mandant, 	hen 	ontmoetende, 1 vangen genomen. 
riep: 	,,Burgers, 	komt 	mede ,,Also 	Keur-Keulen 	en 	de 
naar den wal". Hierop bleven 1 Bisschop 	van 	Munster seer 
deze stilstaan, waarop hij naar gaerne een voet in Vriesland 
de Kuinderpoort ging". 	1 gehad hadden, 	waartoe hem 

De burgers staken hierop de Wolvega 	een 	brave Vries- 
hoofden bijeen; ze verzochten schen 	pas in 	den 	weg 	lag, 
den commandant de stad over sond deze op den 29 van de 
te geven. Toen deze weigerde, voorgaande maant 2000 man- 
begonnen ze de poort stuk te nen onder Luytenant van den 
slaan. Lip, naar Blessebrugge. 	Door 

,,De Vriezen, dit hoorende, aankomst van dese troep, moest 
zijn vol courage aangevallen; de 	Vriessche 	Ruyter-macht 
sommige zijn 	over de hamei wijken. 	Maar als daar op de 
geklommen, 	omdat de poort Colonel 	Ripperda en 	Imerse 
zoo 	vlug 	niet 	kon worden met hun troepen aan quamen, 1 
opengebroken. 'Zoodra de bur- wierd 	niet alleen 	den 	vyant 
gers de poortgeopendhadden,ji gestuyt, 	maar 	kregen 	dese 
kwamen de Ftiezen binnen", troepen 	melkander 	op 	de 

De commandant werd met Steenwijksche Heyde braaf bij 
eenige soldaten doodgeschoten de ooren. 	Den 	Markies de-  
Een zestig of zeventig Mun- Fronteillac, 	van 	des 	vyants 
sterschen 	werden 	gevangen zijde. te diep onder de Vriesen 
genomen; de rest vluchtte. gerakende, 	wierd 	gequetst en 

Toen 	hierna Kuinre werd gevangen; 	Ripperda van ge~ 
heroverd, 	werd 	Vollenhove lijken, onder de Munsterschen 
door de bisschoppelijken ont- te verre in-geset, bleef ook in 
ruimd. handen; maar Fronteillac stierf. 

Munster achtte voor dit jaar De uytslag was, dat de Vriesen 
de 	veldtocht 	afgeloopen 	en bet velt bleven behouden, ten 
bracht 	zijn 	troepen 	naar 	de kosten van 30 mannen voor 
winterkwartieren. Hierbij werd 50 van de Munstersche". (V. d, 
er voor gezorgd, dat in korten Bosch). 
tijd 	een vliegend legertje van Slaat op dit treffen misschien 
3000 man voetvolk, 3000 rui- de volgende episode, vermeld 

in den ,,Tegenwoordige Staat"? 
Een Fransch markies, die over 1 
de Blessebrug reed, 	zou daar 
persoonlijk door Aylva met een 

1 



Friesche eger aan sterkte won 
Aylva beschikte einde Augus-
tus over ongeveer 8000 man 
aan troepen en 5000 gewapende 
burgers. 

Weststelling werf klaagde dat 
men daai veel last ondervond 
van stroopende benden van 
den vijand. Dit betrof zeer 
zeker de dorpen die zuidelijk 
van de Lindelagen. De Staten 
gaven daarom last om ver-
sterking naar den ,,woldkant" 
te zenden. 

We schreven reeds, dat in 
den aanvang van het jaar 
Kuinie reeds in handen van 
den vijand was geraakt. De 
gecommitteerden te velde dron-
gen er bij Aylva op aan, te 
trachten deze plaats te her-
nemen. Aylva gevoelde aan-
vankelijk weinig voor deze 
onderneming; hij achtte zijn 
krijgsmacht nog te zwak voor 
het offensief. De gecommit-
teerden hielden echter aan, 
waarop Aylva tenslotte gehoor-
zaamde aan dien aandrang. 
Een 600 man elitetroepen werd 
hiervoor uit verschillende regi-
menten te Heerenveen bijeen-
gebracht. Den 10 Juli mar-
cheerden deze manschappen 
naar Lemmer. Met deze troe-
pen en met de 120 man die 
te Lemmer lag, scheepte Aylva 
zich den 12 Juli in. Men ont-
scheepte zich op den zeedijk 
tusschen Kuinre en Blokzijl. 
Hier werd een schansje bezet 
en de dijk doorgegraven om 
in den rug gedekt te zijn. De 
Munsterschen deden vanuit 
Blokzijl een tegenaanval; deze 
werd afgeslagen evenals een 
aanval van de bezetting van 
Kuinre. Vanuit Heerenveen 
was geschut ontboden; dit 
bleek echter tegen de sterke 
Kuinderschans weinig te kun-
nen uitrichten. Tot den 14 
Juni bleef de toestand gelijk 
en ongewijzigd. Toen kwam 
bericht dat 1000 vijandelijke 
dragonders tot ontzet oprukten. 
Aylva achtte hierop den toe-
stand van het kleine leger te 
gevaarlijk en gaf last tot den 
terugtocht. De bisschop liet 
daarop Kuinre uitplunderen. 

Den 16 Augustus brak Mun-
ster het beleg voor Groningen 
op; de Groningers onder 
Rabenhaupt hadden getoond 
niet voor hem te willen buigen. 

Hierdoor was er 	ii 
ommekeer tot stand gekomen; 
Munsters troepen hadden zeer 
geleden, terwijl het Friesche 
leger gedurig sterker was ge-
worden. Thans meende Aylva 
dat de tijd was gekomen om 
te trachten de schans te Kuinre 
te bemachtigen. Hij wilde eerst 
echter een poging wagen om 
Blokzijl te nemen; gelukte deze, 
dan was Kuinre geheel inge-
sloten en afgesneden van de 
bisschoppelijke troepen. 

Den 2 September werden 
450 man van de beste troepen 
onder geleide van Van Baerdt, 
grietman van Weststellingwerf 
en onder bevel van kapitein 
Van Hania, over de Zuiderzee 
gevoerd en te Blankenham aan 
wal gezet. Eenige schepen van 
de ,,Zuiderzeevloot" onder be-
vel van kapitein Decker onder-
steunden den aanval. De com-
mandant van Blokzijl rukte 
met 300 man en twee kanonnen 
uit, de onzen tegemoet. Hij 
werd echter met een verlies 
van een 60 â 70 man aan ge-
vangenen teruggeworpen. De 
inwoners van Blokzijl dwongen 

,hem daarop de vesting over 
te geven. 



de Balkbruçj, aan de kant van 
Donkerbroek. 	De keten van 

Den 16 Juli rukten 13 vanen 
van 	de Munstersche cavalerie 

verdedigingswerken sprong dan . over Duurswoude en Drachten 
van 	daar 	naar 	Breeberg, t Friesland binnen. 	Een brand- 
ZwartenIijk en Friesche Palen. 
De dorpen Makkinga, Ooster- J 

wacht werd teruggedreven. Bij 

: Nijega 	kwam 	het 	tot 	een 
wolde, 	Elsloo, 	Langedijke, 1 : treffen, waarbij 	1 50 ruiters van 
Fochteloo, Appelscha en Haule de 	Munsterschen 	sneuvelden. 
lagen 	dus 	buiten de Friesche De 	Friezen verloren 25 man. 
linie, 	benevens 	het 	deel 	van 1 Het 	terrein waar het gevecht 
Weststeilingwerf, 	dat zuidelijk 1 werd geleverd werd later ,,Het 
van de Linde ligt. 	 1 ,Het •  Leeg" 	ge- Leger' 	of 	„Het - 

Getracht 	werd 	door 	het noemd. Bij het vergraven van 
dichthouden 	der 	sfuis bij Slij- het 	terrein 	in 	later tijd vond 
kenburg en door stuwdammen t 'men vele musketkogels. 	In de 
de lage landen langs Linde en 1 de dorpen waar de Munstersche 
Tjonger onder water te zetten troepen 	varen 	gepasseerd, 
en zoo een natuurlijke hinder- 1 hadden deze erg huis gehouden 
nis te verschaffen, met plunderen en rooyen. 

Achter deze Linde-Tjonger- 1 	De 	bevolking 	uit 	de 	om- 
linie 	was 	een 	tweede stelling liggende dorpen week uit naar 
ingericht. Braken de bisschoppe- 1 de 	,,marschen" 	in 	de 	heide. 
lijken door, dan vonden zij op J In Opeinde zocht men zijn toe- 
hun 	weg 	nog 	de 	versterkte vlucht in de Leyen, een moe- 
plaatsen Gorredijk en Heeren- rassige wildernis; de bewoners 
veen. 	Hierbij lag ook de Ter-! van 	Nijega vluchtten naar de 
bandsterschans. 	In 	de 	derdel maadlanden. 
linie lag achter het water nog Hoe de plattelandsbevolking 
de 	versterking 	bij de Schouw zich 	trachtte 	te 	weren 	blijkt 
als hoofdsteunpunt. wel 	uit 	de 	verdediging 	van 

Ter 	verdediging 	van 	het Oudega. 	De eenige weg van 
noordelijk 	deel, 	tusschen 	de Nijega naar Oudega werd bij 

Lauwers en de schansen Friesche de nadering der Munsterschen 
Palen en Zwartendijk, had men 

1 
over 	een 	afstand 	van 	,,80 

aan den Zwarten Weg van ellen" uitgegraven. 	Het afge- 
Leeuwarden 	naar Groningen graven 	gedeelte 	werd belegd 

bij de Groote en Kleine Wie- met 	ploegen 	en 	eggen 	etc. 

]en 	twee 	schansen aangelegd. 1 Hiertusschen had men korven 

Voorposten lagen van daaruit met bijen geplaatst. 	De lande- 

op de Suameerder heide. rijen noordelijk van dezen weg 

De 	schansen 	Zwartendijk, waren 	zeer 	moerassig, terwijl 

Breeberg 	en 	Friesche 	Palen ten 	zuiden 	vele diepe slooten 

dateerden reeds uit den tijd van het land doorsneden. 

den tachtigjarigen oorlog. 	Ze In 	den 	nacht van 	8 op 9 

werden 	aangelegd door graaf j Augustus deed de Munstersche 

Willem 	Lodewijk. 	De oudel cavalerie drie aanvallen op de 

schansen waren echter in zeer schans 	bij 	Heerenveen; 	deze 

vervallen 	staat 	en 	moesten werden afgeslagen. 

worden hersteld. Men vorderde f i 	Was door de bezetting van 

hiermee 	naar het oordeel der Leek 	door de Munsterschen 

Staten 	te langzaam, 	vandaar een 	oogenblik 	de 	linie door- 

den 7 Augustus een aanschrij- broken, den 20 Augustus werd 

ving 	tot 	meerderen 	spoed. deze 	plaats 	echter 	weer 	in 

Wanneer 	men 	evenwel een bezit 	genomen 	door Friesche 

dergelijk 	verdedigingswerk 	in troepen, 	n.l. 	door 	één corn- 

oogenschouw 	neemt 	- 	de pagnie te paard en 3 compag- 

schans Zwartendijk b.v. is thans nieën te voet. 

nog 	in 	behoorlijken 	staat 	en Het 	blijkt, 	dat 	allengs 	het 

gemakkelijk 	te bereiken vanaf 
den 	verharden 	weg 	Hauler- 
wijk—Zevenhuizen 	- 	komt 
men wel tot de conclusie, dat 
de 	opwerking, 	respectievelijk 
het 	herstellen, 	hiervan 	heel 
wat 	tijd 	en 	moeite heeft ge- 
kost. 



te hebben. Men ging zich toen 
nestelen achter het water der 
opgestuwde Kuinder of Tion-ii 

 Hierop doelt tenminste een 
bericht van de gecommitteerden 
te velde van 20 Juni, waarin 
zij te kennen gaven met het 

1 
gros van het leger naar de 1 
Schouw (tusschen Akkrum en 
Irnsum) te zijn teruggetrokken. 

Den 27 Juni schreven de 
Staten aan Aylva, dat de 
grietenij Ooststellingwerf brand-
brieven van den bisschop had 
ontvangen en datvermoedelijkij  
ook andere gemeenten gebrand-
schat zouden worden. De Sta-
ten gaven daarom last, dat de 
troepen weer naar de oude 
linie (tusschen Linde en Tjon-
ger) gebracht moesten worden. 
Van Dam van Isselt vermoedt 
echter, dat het ongeveer een 
maand heeft geduurd, voor het 
voetvolk zich weer in de 
eerste linie had gelegerd. 

De bisschop van Munster 
was er niet over gesticht, 
dat de Friezen en Groningers 
hun uiterste best deden zich 
zoo goed mogelijk tegen hem 
te verdedigen. Nadat hij Over-
ijsel had veroverd en Steen-
wijk in zijn handen was, had 
hij gedacht dat het Noorden 
zich als weerloos zou hebben 
beschouwd. Hij wendde zich 
thans eerst naar de vesting 
Coevorden. Bij de belegering 
van dit stadje gebruikte hij 
voor het eerst nieuw uitge-
vonden bombardementswerk-
tuigen. Tijdens dit beleg zou-
den 3 â 4000 man, meest be-
reden. Friesland in onrust 
houden. Coevorden moest zich 
spoedig aan hem overgeven. 
Hierop besloot de bisschop, 
die liever geen open veld-
slagen leverde, om de stad 
Groningen te belegeren. 

De verdedigingslinie van 
Friesland werd thans gevormd 
door de volgende schansen en 
versterkte plaatsen: Kuinre, 
Slijkenburg, Blessebrug (Linde-
overgang), Schoterbrug (Kuin-
derovergang), Bekhof (Linde-
overgang bij Oldeberkoop), 
Schans aan de Tolbrug (Kuin-
der-overgang bij Oldeberkoop), 
Makkinga (verdedigingswerk 
bij de Kuinderovergang aan de 
Balkbrug), Breeberg (Donker~ 
broek), Zwartendijkster Schans 
(aan den weg van Bakkeveen 
naar Een), Schans Friesche 
Palen, Leek (twee schansen, 
één bij Leek, de andere bij het 
huis Ter Helle, thans gehucht 
Ter Heil). 

Gelijk gemeld viel echter de 
Kuinre-schans reeds spoedig 
in handen van de Munsterschen. 

De linie liep dus vanaf de 
Zuiderzee tot voorbij Oldeber-
koop langs de Linde; de onder-
waterzetting van de maad-
landen aan dat riviertje moest 
in de eerste plaats als hinder-
paal voor den vijand worden 
beschouwd. Bij Makkinga was 
de Linde niet meer aanwezig 
en de overgang over de hooge 
heidegronden tusschen Elsloo 
en Appelscha was bezwaarlijk 
te verdedigen. Daarom werd, 
hier de linie teruggelegd naar 
de Kuinder, er werd een schansje 
of borstwering aangelegd bij 



waren van den Ijsel en verder 
uit vluchtelingen uit leger-
afdeeliiigen die zuidelijker had-
den geopereerd. 

Heerenveen werd het hoofd-
kwartier van Aylva. Gedeelten 
van zijn macht legerde hij in 
de dorpen Sonnega, Wolvega, 
Oldeberkoop, Makkinga en 
Donkerbroek. Het schijnt al 
dadelijk zijn bedoeling te zijn 
geweest om door bezetting 
van een deel der Wouden te 
trachten de Linde- en Tjon-
gerlinie te verdedigen. Door 
handig met zijn legertje te 
manoeuvreeren trachtte Aylva 
bij den vijand den indruk te 
doen post vatten, dat hij over 
een Vrij sterke macht be-
schikte. 

Reeds den 30 Maart was 
door de Staten in beginsel 
besloten om 3000 ingezetenen 
voor den gewapenden dienst 
op te roepen; bij resolutie van 
25 Mei werd dit in een vast 
besluit omgezet. De Zeven-
wolden moesten van dit con-
tingent 580 man leveren, Wes-
tergoo 740 man, Oostergoo 
800 man, de steden 880 man. 
Deze soldaten zouden 30 corn-
pagnieën vormen. 

• Binnen 14 dagen moest het 
besluit der Staten zijn uitge-
voerd. De uitgeloofde soldij, 
voor de soldaten f 3. - per 
week, bleek echter te laag te 
zijn om een z.g. ,,uitschot" 
van 3000 man bijeen te krij-
gen, waarom de Staten den 
8 Juni het traktement ver-
hoogden. 

Behalve met het leger was 
het ook met de verdedigings-
werken niet erg schitterend 
gesteld. Begin Juni moesten 
de regeerders nog constateeren, 
dat de schansen Breeberg (bij 
Donkerbroek) en Friesche Palen 
genoeghzaam geslecht waren'. 

Ze werden echter in behoor-
lijker staat gebracht. 

Nu de nood begon te dringen, 
scheen er bij de ingezetenen 
der provincie eenige geestdrift 
voor de zaak te komen. Zoo 
boden de bevelhebbers der  

stad Leeuwarden aan om met 
de geheele burgerij uit te 
trekken. Leeuwardens aandeel 
in de 3000 man ,,uitschot", 
een afdeeling sterk 250 man, 
trok, vereenigd met die van 
Franeker den 16 Juni ,,met 
ongemeene couragie en vreugde 
uyt" naar het hoofdkwartier 
Heerenveen. De groep van 
Franeker stond onder bevel 
van den burgemeester Bern-! 
hardus Fullenius; aan deze 
groep werd de verdediging van 
een schans opgedragen. 

Het voorbeeld van Leeuwar-
den en Franeker werkte aan-
stekelijk op overig Friesland. 
Met den dag groeide nu de 
macht van Alva aan. De 
nieuwe troepen werden in de 
tweede linie, dus achter de 
Tjonger, gelegd_ 

Behalve de opgeroepen eigen 

soldaten kwamen steeds meer-
uit het zuiden gevluchte leger-
afdeelingen de provincie bin-
nen. De grietmannen kregen 
last om deze naar het leger te 
voeren. Het aantal van deze 
oude soldaten groeide zoo 
sterk aan, dat daardoor zelfs 
mannen van de opgeroepen 
3000 man afgelost konden 
worden. 

Ter fourageering van de 
troepen in de Wouden werden 
de bakkers en brouwers ge-
last ,,omme voor eerst ende 
vervolgens gedurende d' cam-
pagne een goed partij bier 
ende broot in voorraad te 
backen ende brouwen". 

Was men eerst van doel 
om ook het terrein tusschen 
Linde en Kuinder te verdedi-
gen, dit plan 'schijnt men later 
weer een oogenblik opgegeven 
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1672 en 1673 waren voor 
ons land wel zeer kritieke 
jaren. Reeds tweemaal had 
Engeland gepoogd het kleine 
landje, dat door zijn energie, 
door zijn landbouw, zijn indus-
trie, maar vooral door zijn 
overzeesche handel, hem naar 
de kroon stak, te vernietigen, 
althans onder de knie te krij-
gen. Beide keeren was deze 
toeleg mislukt; onze zeemacht 
was in die dagen, onder bevel-
hebbers als Tromp en De 
Ruyter, opgewassen tegen die 
van het eilandenrijk. Nu zou 
Engeland, vereenigd met Frank-
rijk, nogmaals probeeren ons 
land klein te krijgen. Bij deze 
machtige landen sloten zich 
aan een paar minder bedui-
dende vorsten: de bisschop 
van Munster en de keurvorst 
van Keulen. 

Terwijl Engeland ons land 
van de zeezijde bestookte, 
koos Lodewijk XIV het zui-
den en het hart van ons land als 
operatieterrein. Munsters bis-
schop bepaalde zich meer tot 
de noordelijke provincies. 

Den 27 Maart verklaarde 
Frankrijk aan onze republiek 
den oorlog; 6 April volgde 
Engeland, terwijl den 28 Mei 
Munster en Keulen zich bond-
genoot van hen verklaarden. 

*) Een groot deel van dit artikel 
is geput uit het voor de geschiedenis 
onzer provincie zoo belangrijke werk 
van W. E. van Dam van Isselt, De 
verdediging van Friesland in 1672-
1673. ('s-Gravenhage. Martinus Nij-
hoif, 1931). 

Gelijk bekend verliep de 
oorlog te land in den eersten 
tijd rampspoedig voor ons land. 
Al spoedig was een groot 
deel van onze zuidelijke pro-
vincies en Gelderland door de 
Fransche troepen bezet. Ook 
de troepen van den Munster-
schen bisschop, ,,Zwarten bis-
schop" of ,,Attila germain" 
genoemd - deze namen had 
hij ontvangen door vroegere 
plundertochten - rukten ons 
land binnen. Begin Juni had-
den zij reeds een groot deel 
van Overijsel veroverd; na een 
aantal kleinere steden viel 
Deventer hen 21 Juni in han-
den, 23 Juni Zwolle.;, 

Hierop begon de wreede 
kerkvorst met pl.m. 12.000 
man zijn veldtocht tegen de 
drie noordelijke provincies. 
Drente lag zoo goed als weer-
loos; alleen de vesting Coe-
vorden was een hinderpaal op 
den weg van den bisschop. 
Groningen en Friesland be-
sloten echter om zich te ver-
dedigen. 

De Staten van Friesland 
deden hun best om de pro-
vincie in staat van tegenweer 
te brengen. Om aan het be-
noodigde geld hiervoor te 
komen, werden o.a. accijnsen 
verhoogd en moesten de inge-
zetenen hun ongemunt zilver 
inleveren tegen 4 O/() Met een 
verdedigingsleger stond het er 
in den eersten tijd slecht voor. 
Vele Friesche troepenafdeelin-
gen hadden in de zuidelijker 
provincies gestreden en waren 
daar uiteengeslagen of ge-
vangen genomen door de 
Franschen. 

Het bevel van het Friesche 
leger werd opgedragen aan 
Hans Willem van Aylva, die 
een goeden naam had als veld-
heer. Reeds bij de verdedigin,g 
van den Rijn bij Lobith corn-
mandeerde Aylva een Friesche 
legerafdeeling. Deze werd daar 
echter na een langdurig ge-
vecht door de overmachtige 
Fransche troepen deels ver-
nietigd, deels gevangen ge~ 
nomen. 

Het was dan ook een klein 
legertje, aan hetwelk aanvan- 
kelijk de verdediging van 
Friesland was toevertrouwd: 
1300 â 1400 man. Het bestond 
uit troepen, die teruggetrokken 


