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EEN WOORD VOORAF 

die belang stel/)i 	(le 

0(0/ (le iteiiilu/u'(?)/(?', cIu)i(?lwe)r('). enC., 

oom, 

 

ik liet Ie'e CCl'ZOJHCIiHfJ (1(1)/1.0CI(i/iFf]C)1 	i het 1 el,i 

te (/1/Ch. 

I)i/ )Jeu'll/C(il iiie! Z0fl(1C).  ee)1JC eeees, ()OCÏIII/!J(i ((in II, 

(lul ee i'eI alfn m(ib000l;l;, 001' op i'üI lC(/a/1(e0t te I,en-

1/CH 

Xii II ,  0 iI 1H,4e/I(4 II hOC dil 10(11)1' ((IS 	lu t 0(1 1? CCI?  

11(1/41/. 

11„/ 	1/111/ 	IS 0 lh'eii, (l'0 0/C /)iJ'0l1(iClll((frH, /'00,Il(01'1el/l 

CCI? 1,1),1 bC,StCl1' (1(0) (1C ';e;ijeIel/?eHt 

te oi,l,pilli'i. 

1 (1(11 SO),I(I/i(/e bi(((1Z1](1C?1 1OCt11 H/ weer ZI)?? (((l)i 

(01' fiten. 

/)ee Pe).Uii?lIi)0/ is 1/eO/S /e/ '1ie!JeV, door owie SC/?Oi)000S 

Ie )(((I(//)llI/el?, uH(/eO(/eeIs 11.11 pa)ttcvii000 (,/eSC/01' f tea eit 

/4? 1 

.1 (0/ beu, (IIC 11/?) irei,rttie,/.(i 1/4111 hu.lpi'er ieei/(lefl, Wij/t 

m /1(1 ei(/C/Ul(1ï(/i/0 (/01 [wil C)1'S/)CIltfl7, ZO() ()01 1(1/t 

(1(41 	//? 5(1 l)/II)(/5 juist te luniieii te/(I/ij000/?, heb t! '/4/1 Cl? 

l(1)(H(/el/)lt 0(l)? /,,o/i/ef(h)'I)eO)s 0)1 iii! 0)1(10 /100/0/1- 

licre 	 0l'e?(/e)/Ol)/C)l. 



H 'eV((' lul imu'ili)I was een behoorlijk v,'lE,ml  f ,(? bi'en- 

(/V)i /!1K('l1(fl (le verschillende qe(JVe1S, roep ik de toege-

in ('(111 den goedqons/ujen lezer, zoo ook waar 

lwi moe/it bij/cen, dat de bron, fi'(UO'Uit is geput, niet vol- 

komen ZUU'er WaS. 
I)ut deze eenvöiu/hle Schetsen aan het doel mogen be-

(HilIi'OOi'(/('fl, is de wenseli van den 

VERZAMELAAR. 

Ooi(tu\Vl(lV, t 
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S 

illooii 044% 4)11% le loOil Zj011 1100 verschillend 0V OVOÎ' 

0 II t 	4(i44lI(l04(I(1. 

t 	(4 4 W 0( 414 t ie •1'ij031UUi i H fl 1:01%' 0011 (1001 V0 fl (hEt- 

(ilO, wil inon otlit!jds oiuler Firiouiiainl verstond. Zoo 

h4 III' 0:(i% tij 1 gewoost, (LEt 0011 (1001 VOAI Nooi'iI-I t.olhiiul, 

gi iii io t Grollillgeil, 1 )i'eii te)  (iv e1'j MOl, ( ( dOi11111 (1 04% 1 tI'O(ll t 

41111j-toe  hehoordeti. 	Zelfs 1:i11O11 ov 0%' of i)0()OMt011 (10 

I 4 ei11M WOr(I01i 01' toe gerekend. 

De regeel'in g der Friezen in dO vroegste t ij den he-

rustte hoofdzakelijk bij do voornaimusten vult het volk; 

een beiaiigrk 

 

persoon was \reeltij(ls oppei'hoot'd liot'hij 

OU([ei' (1011 11011111 V1111 koning, prins of liei'tog'. 

De 0Pp01'IIOOfdell Waren de 1104)1(111)0011011 in deit st.i'j (1 

n oofeuIon te ve 115 0011 110 paalilo 111 aOl it uit 4115 10014- 

teI'S 011 bescliei'niers van liet Vol](. 	Het sluiten v :t 0 VOl'- 

bilItelliSSolI ge1iell iO(1(10 (1001 liet volk. 	(. ewielitige 1011(15- 

ZakeTi worden i)eh4EII(lel(I, als()Ok besluiten tot 001'h)g of 

Vrede 4Oi1 011101) iii Vol vorg:uleri itgeil, ondei' den hbo-

ton  heillel, gO\vOOld ij k bij nieuwe of volle 111000, zegi eet' 

g soli iedseli tij ver. 	
()insti'eoks 50 jaar v6iSi Christus \\' ei- 

(Eet) deze 11.114011 bozooht (1001' de Eb) 1110i11011. 	041 VOl- 

(1001(10 te (11011 tijde de Fri ezeil in. 111 114(1000 of k 1 ol 41010 

(lii in meerdere Of g i'oote F i'iOZ0iI 01% ieder 11111141 er ho-

Will) iiiie 0011 bijzonder Z( 141(101 ge(Ieel te (Ier 1111(1 (114.. 

1 )e 	(1' ii e'/0Ï1 W1L1'Ol 1 ZOOl' k rij gsz 11(111 tig 011 dapper t' V: 411 

1:14(1 (11) voei'deii oorlog ZOoWOl f4' pil.41.1'(i 1)15 le voet. 

Ilitiiiie wonuigeil best.otideii Iiit teli te.t1 of Ii uiten va li.  

takken )  bladeren t ûf zeegras 544.11 iengost(' lii, 0)15- 

holivolls 
tetiile 01) p1h1, 011 g1'00»ig0W ij'ie g0h0\ (t 	}) 

iî' hoogten. 	De \rooi't1001I1ste spij Zeil W1l.l'OII iiielk, boter, 

k:uis, Visoli (III wat iie j:udit opleverde, 	De landbouw 

word w:'i Ii ig houob'toi. 	Ondeli. V111 dagen, (lie liet. Ii his- 

Werk \' i'i'i (11) t.ten, iii 01(1041 zich te V 0115 met lIef WOi ii ge 

blad werk onledig. 	J o go ki:ie Ii t.oii kozen liet Ii :ln teel'e11 

dol.  wapellOil, of ii id (1011 zich bezig iiief. jacht it en vis- 

&ihei'ij 	verder word di 401 11011 Iii ((f8  

Gel j k do ( 0I011 iaaiisclio V( 41 ken in liet; al ge 0100.11 110(1 - 

(1011 (lok (le Friezen (1011 gi'oote neiging tot liet gebruik 

VItil 1)01 wou nen iii) (1 i'011 keli ; deze ondeugd 1 W11S (1 k wij ls 

(10171111k V01i. twist ((11 doodslag. 	Men iei'ei ([(Ie OOIt dmii k 

uit gal'st of tarwe, (tic bij 011141 :ti g goiii'ui k zeer bodw ei-

1(1011(1 werkte. 

1eii gunstiger Jde V :1.41 11111% klL.i'ak t.ei' \V1O$, (lat zij 

,00rlijk eti 	fl4414 v 	\v:l.I'ell ; 	hij 	1 4(111 g()1(1 100(15 de leus 

>1
0(111 11111.4) 04(4% 1101.41, 004% WO(41'(I (4041 \Vo(41'tl." 	.11t111 wooi'd 

11:48 ii 1111 wel.. 	\' ei'lii ilt('II 158011 (11' 1)eloft.eII lii (1011 ili':nik 

ge(Iaa1l, \VOi'(101i ((clitel' niet ge(t'l(l 014 nieiil:i 41(1 Was voi'- 

J)liOlIt ZO il:, te komen. 	Overigen,'  W1%I'Oii '!J gostvi'jj eii 

er lieerseli le (1041 geest. 1:11% 1101(10 in (14' (1(14 10414 hge ge-

7111 11(111. 

In de liejilensebie 	4ll be' 

	

, 	Iz 	st00!e%  ei' vele 

hij goboo vi go gel nu i ken eii IV are ii 04' w a:ti'zegstei's, die liet 

geluk (11' ongeluk konden V(4(ii'SI)(4Il(41%. 	liet vecselj kste 

von alle' \v1iS, in 1041)1144(1 met iho \V :l:Li'Z0ggCi'j (411, (le 

afgoderij 014 	het pi ((gOil Van iiieiisel 011 oll'ei's, (tIlt tot iii 

(III achtste ((011W moet, hebben JihuEts gegi'ojteli 

Gedtii'endo 1111f hoinlgeiiooiseliap der Friezen niet, de 

Ibuiteinemt ((ii 104)1' ilemi oorlog vuil (Iezeit met  

schijnen deze l:(.n(Ion dik IV Is (14)1)1' de N oords0lie volketi 

te Zijl) OVeI'VOlbell. 	t )o l'm'iezen, (4()il(i,g'/(iclitig 1:111 1iam'd, 

1t:1i1de1de11 	('V0l1Zoo 	(144 	V ieboti in :tl1(leI'e 1:1.11(1011, '/044(11)1. 

1411f 1141. lallger (II' kOl'fOi' tijtl5V0i'loo), hij liei'lialiiig twisten 

oorlogen 	was ; 410 ((04)8 W:i.i'Oii Zij oI1(1erwo1')elt, d:iii 

1POhl0i' Vl'Ij 



Iii 	11011 	tutu) 	ii tot' tijdeit 	V01'd0It ([t' g1'e1l'/eiL VOtI hOt- - 

Ittitil ulet' Ii'I'ieV('ti herhaaldel ij k. gO'iV ij zul. 

Vilt) de ((((I't(te lI)(gifl'(eIei1 \'Lilt den t ('Ii t'itel ij kou 	godu4- 

tI ietI41; Ii ier t;e itt 11(10 vjttdeti WO Iti('111t1fl4' u)ttlt41'eekS MO. 

De l;oon titalige Fnutkisehio Kotti ogen en 11t1 111e ( noot-

htol'ttu'otors 11(.'bi)ei1 'OOt' V('0I Ilijge(It';tgett tuit ItitbI'Oi(liflg 

van, itot cli t'iit;eit.douii in. deze Itit t 1 en. 

Een tlei' (e1'sl;e ('ii 	JV 0 t'i,sti' get t ik iie tikt' is was \V iii- 

ft'ajtiiits. 	Ook hij uleIt huuitittg' dvr I"t'ii"it'ti, R;t(Il)(XlLIS, j) 

\\'ell(l(EO b ij 011V01-111001.910 atg'ittgett t:itt, (lez('tt \tIti (it' 

t1\Vt1Iiiig011 en. :tl'g'clet'ij \':lIP Itet; lteiult'tnlottt tuf' to' breit- 

geul 	eil 	te 	Iui'keu'reii. 	\\/ ii lI't'ttii ttI1(4 	wis( 	((1 ittiel ij 1_ duit 

1(.otu iti 	to ovet'tit igelt . 	A Iii werd gereeul geititt:tkt 1)01 

httiti 	1:e itouipu'it. 	Ieethuu 	IIIMI I:tuIi0NI IS ('('II voet iii (10 

uloui1uvuuu11 geit'!;. 	Op 1)0115 Vloog Ii ij ult'ti Ri(*u0111111 , W141t' 

ho!; gt'(iOt 	get;:iI (Ier I'.t'iOS0It() .ltlolen 011 ïjj tO' duot'l 11(11- 

tig'e VOOi'OI Ii lol'S Witleti :Ltttugelan(I,Of ijl het iatt'a d ijs, M 

LII (le lie! le. 	1)e Bisschop antwoordde,  dat; zekerlijk 

alle uttgedoo[)tert itt de hello waroi'' 	Dit lIU0I'eTi(le trok 

de kotiittg' tleit vo("!; t;et'itg, zeggeittie ,,dat; hij liever 

tito!; de tttettigt;e zijner V(X)tOit(let'et) ijl het zalig gewest; 

VOti \V(i(ittiI, ttttii met tleit a rmen htooii der cli ristemtert ijl 

het; paradijs  wezen. wilde." 	R:u(l bot 1 os stierf k( in; daat'ti:;t 

(in 70). Zijn iitgewand bleef, te Medeublik, terwijl zijn 

1 int Wit t te Stavoi'ett met kotii ii k ljj ho eer VeI(l begraveu t. 

N ;tu hit Karel de (k n toto de ,t1Y_0t'S ()V 01W (>11 tiOti Cli de 

Vriezen 	vetlei' tot geltotui'z;etitilteiul leid gehraehit, luegoti 

lii'! ('ii i'ii$teIl(lOIil iii deze g'e\V estelt zich 11(001' uit te brei-

11v11. 

1) 	Ir tij 	1g'liui'k) 4lut t gt'utul:Ilto'lt niet altijd gelijk \vi'tltIt gc 
Ntd(IVt'I t 

\' Igutis iie oude kt'oiiiekt'it is (mistreeks liet •jaai -tH) 

hol eerste h 1 »item 	in Fm'iesla.itd gesticht te [)okktitti, 

t 	tij di' plaats \\rOtLi' 1 t>ii i ltl(i 115 011 de zij nen eelt ig'e 

ii luit 	t) 11)1111 W('i' leut \et'itiou)t'ul. 	t )iI; It loostet' wenttel. 

gutlticlt tett is iii op t tia in va n. Bon i faei its i ilgew j(i 011 WUS 

0111 titoit iii keitkloust.t' van .t'eguilJe/e ktt.iiiiotiikeii, die la-

liii iii uitte 1 t'OIll()ltStt'Cit i1111110ltiOtt. 

R t tol de ( k noot 	schonk uteit Fi'i 0/011 VO nscl iii lende 

tuit uit 	v i'jj lieden. 	leit tiet' gewichtigste wits liet 

t out een Overste uit lititi eigen volk te mogen ide-

ieu uitulci' uloti ietttitl van Jojezi(/(t/, die liet Itoogste 

gul/t ig ijl do 	 kou Lii toef'onen. 	V uilgens (le ge- 

1(u) it (5150 It tiJ VO ni was M(t'Ji! 	i?'O, /0(11(01 de eet's te Pui test;t: tt 

V tilt 	I"t'i esl:uu d, dooi' liet volk gekoioit we-'ei's ZI 0 (hij)- 

juurheid 

Ka rel  tit.  

,, Z jit leven 	W IS tilt tti g, IV cli iei(teeIi en 1'OWl t \Vtl:ir(Iig. 

((II 	Ii ij 	'et'dit'it t den lof, de hewonileti tig en de mta 'uul 

iii g va n de V olge iitie ecU \\tiit ' ' zeg t; eeti gesc lui edsctt rij vet'. 

Eeti oud d iu'lt let zegt van hout 

h'(ui)/, ja dit, is de Groole in intuit) uit 

( \\!4,j l( i(Ci'StCl(lt( in 	'.it' 	o1 uua:ukteuu staat, 

,\'ie Luit zijn lo,ldeiiatvt' nu dupniuu lsdu'ijvnuu 

\' ((tInul(u4, 	ti 	\\u 	((Ii, 111(11)' \\(4t(1'( Ii, d ie 1 tt,stl (tij \(t1 ? 

Jlov \ti' titult hij Gods woord no kerken uitgulouitl 

W i 	overtrof iititt 4)1)11 in Zij)) uI)it)l(ludigltei<L ? 

Wit W(Is lat Jut'tl('lig als hij~ xvie zo gtutiVILtgtig ? 

in 't. \elgeVuut \()It tltfl)(iSlI'it(l(lI '/4) tltttiiti(glig ? 

\\nt  ga f tij 	aan 'iijti \V(l tu.luliJOl(11 zoon '  

Is I I IJ tuin t' \knui gaf di' Kv'un'uIijku Lunu 

'II in W:lS Vuur lit'.iit tic.dl, 4)1 \Vi(' /1)1 nu' lii) 11(1)1 komen ',  

1 )j(' /1) tit ttj'l Il)1t.ig 	it&()'('ltt(, (41 	iI((t5(II1(J 	/111 	11 	iilfl)(II ?' 
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)\Is'I'Il:,:Ks ii 10e EN lie EEUW- 

13 

UIT DE 13e EEUW. b 

i Iii'lnnd, ten oosten van het File, hebben de be-
WoltPN teiL tij le  van de verzwakking van het Frankische 

mIeren regeei'iugsvorm gehad dan de naburige 
i it(Uit. \erinoedelij L zijn- er al vroeg Oversten en 

IeeIii(N onder (1eii naam vart Potestaten aangesteld ge-
zegt Foeko Sjoerds in zijn ,j:nmr))eken, II deel, 

doeli (Ie ovo1ging van zoodanige Oversten schijnt som-
tijih afgebroken te zijn en die wijze van regeeren weder 

roei; liet; ha$imun van Gi'(LVPIi verwisseld. 
t bMSrIIO( Uahlei'ik vorm t im'rrht werd in 94 begiftigd 

mei  lmi'i reelit YOu 	vie aelmt iii do landstreken VOIL 

1 )ommte 

 
en de Zm, enwolden uloom' Keizer Otho. 

i); i)v gii'thiiet was PwIns Forestensis genaamd. 

)t.iu'('ek4 liet nhi(E(1ofl der 11 eeuw geraakte schier 
geheel Eurm'o1a in beweging. 	Er weiden zoogeiu;u;timnl&' 

1 1ev;nL.rt4mr inuar Palestina gehouden door er keleni ; nu 

werden de peigrimstochten meer algemeen en ook Fries-

himud ([eOl([e in die beweging. In de oude kronieken 
voideri nu;rnrmenu van Friesehe Edellieden genoemd, die de 

VLLLI'VOIle ieizon medemaakten en van anderen, welke 
a:mnr de lai;er volgende kruistochten deelnamen. 

Inrlr:umlulelij k lomten onlusten en oorlogen voor'. 	t te 

gehneele oude gesuli iedonis der Friezen is een aaiwen-

get.rouw Ie blijven aan liet; dool dezer schetsen, 

Vuil rit we n.11„Moit a,nnstlippon. de oiilttstn waarbij van (le 

1 immgwer'ver's, Selroterwervers en aangrenzende gemeen-

tair WoI'(lt imnelulLnmg geimma:mkt, van welke we voor liet 

eetst; aririteekenm irigeni 

 
vinden niet de 1 	eeuw.  

Itrlrop Otto was godurig in oorlog gewikkeld. Nan-
t hij La lm:ntl hij vrede met de Graven van Gelder en 

II ohlinmul, of hij had hunne hulp noodig. De Groninger 
ulmmaiuumt hadden eenigen tijd stilgestaan, doch braken 

Wurhim' los. (1227). 
Ru duIf, Burggraaf van Coevorden, had altijd zekeren 

woL gekoesterd tegen den Bisschop, zoodat de oorlog 
uit ( uitingen en Drente tegen hem onvoririijdeljjk bleek. 

In ulezen strijd leed de Bisschop de nederlaag en viel 
III bi lianden dor vijanden, die hem vreeseljjk mialm;umm-' 

duhieri en doodden 

Do nieuwe Bisschop Wilbrand maakte groote totihe-

rinkelen tot een nieuwen oorlog (1228). De vergaden'imng 
van Silicht8che hoeren en leeumruinni men veriduamile, (hit mle 

runt' viii Gelder, do Heer van Amstel, em urudenen 
niet verplicht waren zich weder in Imammdemm van den 
ibm rggi'aaf van Coevorden te stellen, hoewel ze (tIl  11 1111 

wuuom'd van e9r ontslagen waren en plechtig luidden in-

Iooi'd, ziu'h weder krijgsgevangen te zullen geven na de 
1 muumunuun i mig van don nieuwen Bisschop Wilbrtumul. 

'ii uti oordeelde dat de Burggraaf Rudolf geen recht 
huuil, 	lui remt oorlog tegen zjml eigen opperhoer te voo- 
slim, () (I(i'llLlVO als een wederspanneling en verwekker 

opuuien', waerdig ware, gestraft te worden." 

1)( ,  Riaseliop deed daarop een algemeene oproeping iii 
Ie landen onder zijn beheer. Uit Friesland kwamen 
'itt velen van den kant van Bakkeveen en andere 
wonulatmekemi, zoo ook van Stavoren, Lemsterland en 
eldena, en deze Friezen brachten zooveel schrik onder de 
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1 )I'OJLt 1 t ii, ilt 	1 	laatsten openlijk verklaarden, den 

Uisseli1 	lloiiin te willen geven en gijzelaars in 

zij ii 	li:ii (t ii stellen. 

1) 	ittit Iltren verbonden zich, om aan den Bisschop 

1(1(H) iti:tt'k 1\(II kt'h yOOr schade en kosten te betalen 

ii OVer een jaar 40() iiwrk aan des Bisschops raden. 

\ idit Iteloofteit zij 100 gewapende mannen tegen de 

totl tov igen in 1 ij (laad te zullen zenden en een jaar 

ie otitlerltouden. Nog moesten zij zoo vele vaste goe(le-

cii of fondsen i:i.1i\vjïeIl, waaruit een klooster met 50 

jrebendon kon gesticht worden op de plaats waal Bis-

schop ( )t.to gesiteit veld was. 

1 [ei kasteel te ( oevorden met het rechtsgebied over 

t )ri'iil(, werd d:w.ihjj aan dcii Bisschop overgedragen. 

A hIos wel-( I iiiet (Een ce(1 1)(krii'htigd. 

Ii werdeit 1(1 gij zcl:i it's uitgeleverd aan den Bisschop 

voor de goede nakonling van dit verdrag, liet slot te 

Vollenhove went den gijzelaars als verblijf aangewezen. 

Als slotbewaarder te Coevorden werd in de plaats 

van Rit di df, zekere 11 lardus aangesteld. 

1 	itt1', iijl il'geie lie slotvoogd van Coevorden, had 

zich voor liet ititeil ij ke wel hou (leit BiHsclii)l) onderwoi-

1011 • t miii 1mogile steeds hel; slot te hiirwuieu. 

1 )il; gil 	wetleroiti oiilitnui en opsliul. 	liet gtvoIg 

was, dit; UutIult mei; andervii gevangen werd genoitieui. 

t )e IhsstIitip wilde hen ii iet ter dood brengen. Heit 

verhii ibitle menigte verbrak echter den. muur der gevail-

gelils en nm.akte zich van de gevangenen meester. \Vii- 

Iuittti werd nu gedwongen hen te doen sterven. De 

geviiigetieii weiden eindelijk veroordeeld om geradbraakt 

te wot'tleii, vel ke stcif zij 25 Juli 1230 ondergingen. 

t )e ciii littigti's van Ittidol t' werden nu nog meer vr- 
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hit i(I tIto te voren en de krijg spoedig met groote 

 

1 )t 

ighititl voortgezet. 

W11 bemiddeling van €1 riaf Iloi'is kwam eindelijk 

weilti eelt verzoening tot stam1. De vrede bleek echter 

Viii kuilen duur.  

vcrilrag werd geschonden en in 1232 trokken 

ihiic legers uit tegen de T)i'eiiteiiaren. Een leger, sterk 

(11)1) mail, lag te Lemitier en Kuinre; een tweede bij 

Stoeit wijk en een derde, sterk 4000 maan voctvolk en 

)U() ruiters, ging stoiinenderliuiid op Coevorden aan, 

t' 	welke stad werd ge1d ii nderd en verbrand. 

ii et k:isteil \Vel'(l 

 

niet door den Bisschop bemachtigd. 

Itii tiogen blik begotitten (hiefls zaken zelfs een niiiidem 

git iistig aanzien te verl rijgdn. 

Zij„ 11001) Wi15 liii gtt\(Stig(l op do hulp der Friezen, 

die 	tij Ihikkevoen 	v:itci te zamen getrokken. 	1 )czt 

vtiilen echter zou dooi di 	1 )iett (i'tiii'efl gesligeii, (1:11 ZIJ 

weinig konden uitvoeren in liet voordeel viii (leo Rischtij. 
1 

N tg iii artIs veeenigden zicht de .Umicicii en( to ii ii 

ottitleit zich in slagorde en bijna hadden zij de overhand, 

toen de slotvoogd van Coevorden, Hendrik van Burdo, 

een leger, in Westfalen en elders bijeengebracht, 

ii isi; tijdig hiti }) atuibutelit VOOI' de Drentenaren. 

t )c l'iiezco en km'ou ingers, bevreesd voor deze over- 

,ii:telit, tilinen de vlucht taal' Groningen. 	Vele vitich- 

cli tigeit 	vielen in liaiuleii (les \ ijtttds ; 60 Pet 5 ttieil 

ooit velden cii 11. priesters vuiclen imole den iliiutl iii 

11(11 strijd. 
1>;„(; deze bui'geroorlog'en , aangevoerd en uit.deis(ciiiid 

dtitii' the iiiotge geestelijk heiti, allen bloei en iiie welvaart 

v ciii iet;igtleti, behiucl't wel niet gezegd. 

,\ riiioeile cii 

 

vlleilde verspreidden zich overal. 



1(3 

Ii ii Mi )iliiKl„LIGSiwiDRIJVEN DER S'rFLJ1IXO•wERvERS 

ENZ. IN DE 14e i*uw. 

1 )IJ44I' 	NIII iII(1(d 	flIItijV('n 	kI'!en de Friezen den 
Gi-it al*  van 	uieer 011 moer tot vijand. 

ook zijn oom, lisschop Guido, had groote lust de 
1 1rieen in meerdere of mindere mate te onderwerpen, 
w: ittoe wel een reden of voorwendsel bestond of kon 
Worden gevonden. 

Guido begon ia Stollingwerf in het jaar 1308(?) op 
(0fl 14t1[k Iaitil, dat hij op listige wijze in eigendom 
wist te krij4eii, een steikte te bouwen, om de Friezen 
die tI:iir ottilititi en in 	li()(Iw(lf (Sohoterind) woon- 
ileii ill 	4(( wang te 11(41.4 kit. 

Mei 	voto dat Friesland eertijds werd verdeeld in 
zeveit zeelanden. 'Stelliugwerf, Sehoterwerf, Kuinderziji., 
( ietlmoorn, Vollenhove en Steenwijk, maakten het vierde 
van. (le zeven Friesohe zeelanden uit, waarbij sommige 

vers ook nog Drente voegen. Door geld en wape-
I('l, maar vooral door de rirstelooze bomoeiYngen van 

iie ii Ii:lige Rissohoppet van t ltrocht, zijn deze streken'  

V11 JA:ii-nLse11 voor ei 	i a:rii ( )verjsel gehecht, uitgeno- 
tot Si 1 toteiw ei en Sto11ingv 'ri, die, inzonderheid het 
la:itste, de vtiItoid met alle macht voorgestaan en tegen 
vele iaii:.inliiigen verdedigd hebben. 

Stelliiigwerf word zoo genoemd, omdat deze landstreek 
OltijdS berecht werd door drie stellingen of rechtbanken, 
iiie alle jaren verwisselden en bij wisseling (werving) 
v teleit op de daartoe gerechtigde plaatsen. 
l ik l3ourgondische tijden is Stellingwerf' in twee 

gieten ijert verdeeld, nadat de Hertog van Saxen reeds 
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ik weiviugen in een vasten reehtstoel van grietman en 
i,wllei-voliters had veranderd. 

Stelt jigwerf werd toen bij de Zevenwouden, of Zeven-

wilieti gevoegd, en verkreeg de namei Stellingwerf-- 
4 is l 11(14 (1:11 ans Ooststell iii g we Ir) (9) Stelling werf— Wt-

'ipile (t;l1iis Weststollingwerf). 
Zoo als is gezegd begon Guido ee ii stek te te beu weti 

hi 	illhtgwerf. 
ViS' (10 voltooing werd de Bisschop ontboden te 

V ii'  ie op de kerkvergaderiug, zoodat hij een geruinen 
;jI ufwezig bleef. liet gerucht verspreidde zich kort 
iiizijn vertrek, dat Guido overleden was, waarop de 

Si;ellin.gwervers de in aanbouw zijnde sterkte vernielden 
iii liet slot te Voflenhove belegerden. Zij bestormdeu let 

slof door liet slingeren en werpen met zware steeten. 
1 )i t ei(I echter dapper door den slotvoogd Herman verdedigd. 

1)(„ Friezen bleken niet ontmoedigd te zijn, doch 
liii \v(l.efl een houten stormgevaerte," van drie verdiepin-

en oog en vulden het geheel met manschappen. Van de 
lsiveiiste verdieping werd met zware steenen geworpen; 
ven. de tweede schoot men met pijlen, terwijl beneden 
tiet bijlen en haken werd gestreden. Het gebouw 
was met natte ossenhuiden. bekleed om tegen het wrpeit 
iii. vuur beveiligd te zijn. Beneden was het gebouw 
((t givloditen rijswerk omringd out beter het stormloo- 

(ii W Ipen te kun t ten weerstaan. 
li el: (11)01 der Stellingwervers was, met dozen st,()i-iiito-

11011 de muren van het slot te bemachtigen. Zoodra het 
gebouw gereed was, werd het als volgepropt met strijd- 

voorzien  stigen, 	van de noodige stormgereedschappen 

P11 proJectielen.  
Uij'/)Itder was het gemunt op den hoogston torenvan 
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hot 14h)l 011 fl111 iie 	iiitti'is Viit (ie iiiiiieii V1i1 liet kes- 

iiii Iii V0I\ ijil 01(11. 	Uij int WiS 111011 (te 11111 F011 geJllLd(r(I 

I'Ii (10 	in '1; 	i(fl)ti4te geva:li 0111 doóv ik 4tell Ing- 

\vitVeiM 

	

	 ingeiioiiieii, lnii plo1;eli lig de kaiii le worden  

L4(Iii((. 

1 )e broeller VOlI (1011 slotvoogd ( ('raid' proost )( ist te 1 )e-

\0ii ki, i)I11Clit (Ie tijding \ritll het gevntr, wntriii liet 

slot' 'iicli hevoui(1, aan deii Bisschop over. 

lu do 	51010(Ide zich uit Fiaiikij k (311 veizaiii(hic, 2O- 

liolinli door Graaf \Villeiii, in alle liaaHt krijgsvolk, (lot 

i1i41 1 	I'1 ii(Sl1uii(l 	veni 	go/i)I1(leii 	((iii 	Iitt 	[lelegerlle slot 

te i)iitzetLeli. 

\' iiselieiiiiiie 	hou l:iii ulifille 	I°oIi'leti 	\\'a:ii 	iiuiei 	i 	ii 'r:iii 

A 11(411 	1 )i rk 	Viii 	Uiooleiiouie 	(!li 	Nioo)lLO$ 	V:iui 	liitteii )  

iiii.11;eI, iiit't (1011 UiiiiliOiu  (Ie IeIS por 5011001) lniar 

Vollelillove uIiOui('. 

Toen do I)eI0]oliii. de 1 hsseli oppel ij ke Vloot op iie 

Z al (ier/ee in liet gezi (111 t kregen) Ii ei'ii.ie ii w len zij den 

mmii. 	Zij vulden.'  naat mie 'gewoonte iliet tj(l(1ii, ,,0e11 

ton netje niet \rl:m,s, werk'  s pok, 1)1 l0 sil peter, zwavel, 

1) 0111 ('ii 	i.iiilooi'e l)i1(il(1l5Ilt1 Sti)h10ui ('ii \'Oii 1)11 O'ii iliOt jS0ie 

ii:im,kooii l)Psl1mgo'mi,'' iogt (1011 i)iiOi schrijver. 

Dit \'i(tje iiiet :(.li(ii'iPi 	 stoffi,11 \VOi(l in 

loiii.iioi goot Iteii (lii 0)  liet st;ouuiiigeviaite Vuil (le Stel-

litigwervers gewoui}uoil, en heelitte dadelijk vuist. Del 

vrij stvrko vuioi wak 11(11(10 de vlanniien aan; 01 spoedig 

,:i:mktuo (ii' 1)oveliste verotiepiiig in hii'tiioI 011 p101tO Oj) (ie 

( 100 Ii 	ii eiiet', 	\V 13Lll)ij 	50 	Vriezen 	\V 010 teii. verpletterd 

of veihiuiiol.'Met uiIi3St 0111 schrik V0iViiI(i, W0iil hot 

iii ('ii iie gebouw verlaten. 	Onder deze v(o iW11.l 'iii g 

(100(1 de sloutvoogul ii eiina 0 een iii tvai , waarbij iiiO('i (LII 

TU() I"i'io,oui sIiO'11V(hiiOii. 

IIE 

iil Ii(45iii(Ii was Bissiohioi 	( itiulo gelim.iu(t out 1111d besloten, 

uit 	alleen 	ik 	vi ltchlteii(Ee 	liie'ioii 	te vervolgen, lliilflI 

4)01k 	iii (is in Stel! ing weif ,,te vuur 011 te zwuie.i'd 	te 

viiWin'stoui 

,h )u' ( bollij Le 	V(ui)i"/ieiiig'lik'i(l hield iioglaus deui ver- 

gil uiiuieii Bisschop P te itigge : waalt loOn 1W iie pluisregeii 

imitol 	(1(111 	hievigeit 	stoiiii, 	\r0'Ie] t, 	die 's iiutgts voor ([(lii 

lugl; zig u)1)lEeed, maakte de weegeii 't eelloillulitI oiiiii'iiik- 

beu 	(lii 111011 \VItS genoodzaakt (1(111 togt te staaken. Zelfs 

Ivulolioli alle de tenten mii verre gewor)en, en 't heii 

fooug, '/1) luis iiiogelij k, te 5(1110(11) (lii V(u)Vei (1(1 Ziii 

duo 'zee \Y0( [ei' 110.0e 	(Soli otaii 115'  1' iiesidi e .11 isli ni e.) 

De Uisseln)1) was uit bmIW(uiigeii, (10011 niet. V0i'7O0.Ii(I 

(III poogde Zijn geestel ij ke iiiacli t te gebruiken. 

liii sloeg de Skliiiu.gweiveis eli. de niedelielpeis uit 

SeIiu)terlalui in oleu ISJ1)'/Vitj/1efl han-  

DC )e 0 )1)0 011 i)ii 01f \VOS Vitli 01(111 volgeuioieii inhoud: 

(/u,do, verkoren (1 iSS(11i0l)) Vulli 1 Jt.i'ecli t, w eiischit 

iuui uit le ; btmi , .1 Proosten  .1 i'ii)i5, Dekens Regenton  
Priesters )f .'astoois Vii dit, 3isiloii, de  N»rkeii,  

Zal igliei(i in (1(111 Zaligmaker 'aller iiieiisclieii. Wij 

Ii 0ll)10011 0)11 111 lig's, te weeteii op liet laatstgeleden feest 

you St.. Ua,itlioloiiieiis, 'iitdtt wij (tO Ueesteijj klieid oll-

v'er stad daartoe OhIthoileiL I1uiil(iehi , tegen de i'iieseii 

olioi' \'e igadei'ingeii 	r(), 	Stellin.gwerf' (111 S(lhlotel'\Veri, 

til onze kerk van Utrecht)  (10110 gei'ee litol jj ke verki aa-

ii lIg)  met iie volgende beWool'(liflgehi, pi egtigl .jj k 

kondigt. 

i\Ieii 11(lelt iie Friesen, uit  t de gi'ietenj (311 vait Stel- 

li n„-werf eit Schotei' y erf, ter dezer dagen, 0011. gru lot(1 

roekeloosheid en heil igs ohiendige baldaÂlig'hleid zien. 

ploegen, tegen 

 

onze kerk vait Utrecht ; die zij, gelijk 
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lieki'ii 1 IH 5  i i 	't Geestelijke oii([eiWoiiii'ii zijn : ja 011(1(1' 

Ii \V 1 kO 1 ook eenige Stelling wel-Vors, Viii regtswegeïi, 
in 't Ijlillij ko zullen moeten St(OLii : rit vuil dewelke 
zij le kerkelijke Sacramenten ontvniigen. Die roe-
1Ie(d1eid en baldadigheid, oiii inIeio uitsporighedeit 
daar te laten., lielilieli. zij gitneit V!jiii(ll!JL('i 

wijze in het land onzer K eike viii \' elleti le) te val- 

len ; het kasteel van onze k i r k :i t 	ir te ho legereii 
en met mangeelon en Mtorliltuig te Ileitormen : de hou-

men om te hakken, liet; land (luie' vuur te verwoes-
ten, (10 hou! 111)1) 011/0!' k(9ke geveti 'eii te noemen en 
te lunl(hi : eeii e grinit;i' Iiie!! gte viii roof weg te dra-
geit ; liet 1)10k lii de kerke van Voilviilm, in 't welk 
de 	eiiutiii*ietu, 	lot; 	oiiilerstiiiid 	v:iiu 	liet 1 [eilig Laiel, 
() geH ii te ii W L (ei t, Ii 011 igSehe 11(1 ig op te bree kon ; (le 
kerk zelf von de kerkeicraaden te borooven ; waar-
door zij op heeter daad in den kerkelijken ban ge-
vullen zijn; en voorts met andere boze en ongeregtige 
werken, zonder getal, te bedrijven : al het welk, zo 
wel in onze stad en in ons Bisdom, als in de iiabuu ii-

i•ige iil:t:itzeii, iloor ,  de openbare st3rrl en faam, ('ii luit' 

ie w,ierul;I k 11101 iglteiil der zaake, genoegz:eiiii 

ei'kiiiiiiig; is" enz. enz. 
I)e',e banbrief is uitgegeven op St. Ui.rt:hulotiieim-lig 

24 van Oogstmaand - 1309. 
1 lieruit blijkt, dat de oorlogsbedrijven vô'r .1 3 1 1 heb-

1)00 plitats gehad, ofschoon enkele oude kronioksclui'ij vers 
stellen, dat de Stelliugwervers in dat jaar hebben ge- 
5 lii 'III' ii. 

Ulijkeits een e:iuilituiigsel van den. banbriel, (hit;)) 

	

'5 	I i:iuu(I i5 iii 3I1z(Ï,('o) 'lia I)oa mi (titel vat i int: ii 

	

4), 	11(11 	7'oii ilii' gi''/,i)uieui ), 	(1.1. 	leo 	7o11(I12, veiit.i''ii 

to piusri, 

 

des 	1 II t)' zijn de liiuzeii nog 
iii ititigeli l;ijil 011(101' ileii 11a11 ge)ieveit. 

111.1001 de'ie is ol.n'elwV()II kaii niet met zekerheid 
ilileit verlliel(l, alleen kan mcii vrij bepaald aannemen, 

(Iii in 1 3 t 3 de Stelliiigwervers in onderhandeling met 
liii Uiss(..hop zijn getrolen, waarop een verdrag volgde. 

1)0 St;ellingwervers en Schoterl:iiiders, met ingezetenen 
iid Oostergoo (wellicht Opst;rliiiders, toen nog behoo-
1,011(1v tot het kwartier Oostergoo) vergoedden de schade, 
die de Bisschop bij Vollenhove had geleden.. 

Verder werd afstand gedaan van eenige landen te 
I.Jss;lliiuii, Steenwijk en omstreken, waarbij den Bisschop 
,,ttg:eiuveertig hoeven lands, met de knegten te IJssol- 
lin 	en meer andere goederen toe(Peweezen zijn gewor- 
i 

I)t' vi'eile bleek van korten duur te zijn voor de Frie-
zeil ; ei' kwa,iiieiu weder andere vijanden. 

In 1 	werd Graaf U',iiicm in Friesland gehuldigd. 
1). St:1liii'wervers cii Oost-Friezen (waaronder de 

Gruw'  verstond Oostergoo). stonden op minder goeden 
voet niet Willem. Hij gaf last aan schouten en anib-
lotto iii in Westergoo, om Jan van Kuind er, die met 
Ie Steliiiigwoi'vers en anderen in oorlog was, op zijn 

geen hinder te doen, daar hij de Stelling'wervers 
iii (lost-Friezen als zijn vijanden beschouwde. 

t Ii deze onlusten wordt maar weinig vernield ge-
ololOil hij de geschiedschrijvers. 

Uij een ,,verlijbricf" van 24 Juli 1331 beleeude (i'aaf 
\V illeiu eenige leengoederen, gedeeltelijk in Stelliiigwerf 
gelegen, aan Jan van Kuinder, welke goederen vroeger 

iii 1 [dik van Kuinder in leen gegeven waren. Ii Ier-
tilt; hijjkt . wel dat de Graaf en Jan van Kuitider later 



om 

IN 	v t't'IliIe 	v ij:in h 	\'I (E( 	$t(1i 	 ()1)tI1(1t1l 

pit dij,ze Lijdelijk lI('t OII(IPI'SJ)it ltloPi4tPfl (1(1 VPII. 

t L 1 tJaren\r  eil ( IPJI voor 1t; (1 	ei ( tuednigli ('tieli 

dli INtOiltilit. 

t )IiINteeLN 	hit 	llIi(Etldll (lii' 	14v (idLiW. We,S liet 	Vddi' 

1 ) 	Iii4Sd1l0) VLlI t[tteelit. te ([dli tijde .I:in Vult A.ikel, 

	

liet Stielit, in i'iisl; gni.ehi;, 	19011 vof.re in t G t (le 

\VtJ(9l 0i te;_;9l 	t'l1i1lg\V('i[, h$t eli\Vl.j kPl\V0l(l (11.  

1 )ieit ti4e11e 1,li(1Y;Lf('Ii, die li('lli Sleleit [utligeil tijd  

Z:l,,IJillPi(l gP\VPiPl'(l 	ilul(t( leit. 

voor iieii IiNi4(hi(l) leo1 ieueIu 't)l)I'1iP(ll Ie Stel- 

I1llL\V(lVdIS ((Ii \'erhl>tl(I titel; ( i'oiiingett (Iou'1I 	iJd2ulut.il, 

vol; ,I:iii van A.rl<tl iiu. utteet 

Met oen 	i;aI tij ke 	k iijgsllt:lehi t t;ok tij tegeti de 

1iI12\YelVPIS ijt iii viel hen '/0(1 oe\rtS1(L1( r 0101. (luit 'Zij 

iiie!; gold1; Vetlies de vi iuhi t ittoeilteti iienht'ii. 

1 )e vlueliteiitk ii W(i(l(91 vel\rolg(l en v t 	hli(ieiie 11111- 

//91 y1[)1uiil(l. 

Iii (Id (10lbdIi werd gedti leid en veel 4eltuule uduige-

i'i(lli t. 

D.„ Steen v ij kers en de Steil i tigwerveis witen ei ode! j k 

glil)l)(l'/ul.Lk.t '/ielt lutti den 1iuish01) te 0ti(ieiWeli)e1I eit 

iii)4steIl (('li i0)i'Z Vult 10000 	selli11c11 Iletileli. 

I )ze heluitigtij ke 00llOgsk()5t1t11 (ittilOit hit'! Volk eet 

(1191 Uisii(uliO}) opstaan ([LII 'zieli veillecierelI PIL liet k\Viltt 

ook S1)(tIli 	tot ('('ii Iii (til WP1I o1>stiiiI. 

1 ).' 	$teihi iigvetvei's 	ileiit1eii 	zich niet gehiou(lell uit, 

het w(ru'i(lh ij k gezig 'iii liet hiittioiii te eerbiedigen, \V 

iii' 	l'li(tN(It(t 	\V011(it4tt(kelJ 	hooi t 	1)egieptl1 	\ViVOhl Iii de 

keizerlijke gil'tltiiutveii, \Viuii((l) Vi(1i liet 	(Ier Uiii- 

i-((lI()i)iI(Ii 	4'1,0 111 (1 (1 	Zij \V(I!J(t(i(I1 	\'&'(l('l 	\î0!itti('lut'(' 	i!,(- 

lill()i'/l:Liit 109(1 

 

( .11 veisteikl;o.ii het: 1,111d (1001' liet stiehiteit 

('11 	op\V(rpeii 	Viii sehiui iisi'ti (iii sterkteit, terwijl zij ziek 

/0(1V 101(1 

 

mogelijk WuiJ)eii(l('il 

I)e voti'zotg'eit itlekeii wel 110(11 lig te Zijn. 

1: een welge t1iertde ututeli t viel de 1 i sso:I top in 

Ii hio: 	1 362  iii Stelliogweif, iiutiit de seliut 115(91 niet 

ii, verwoestte (ie i)jjgeiegeII streken en gutU N'i1 

hiuhilt 'ig 	hop ten olof anti iie!; woeste kiijg'svulk. 	(De 

ii:tiiiit viii tIL'!; ([(lii)  wordt niet g'enoelil([.) 

	

1 ) 	((Ve rige i:iil(l'/ti teti 

 

w(9.(1,-1) ilooi deze bedrijven zie) 

1 1 \' (9'N(ltii 1. t, (lui t zij den vrede hegee ideit, (Iie 111111 °p 

Vol) i\V:t1t ide 	Viii VdiIiCt 1(91 lig (iii ()l1( [eiWdil  )i i12, vei'ieeiioi 

Na dezen strijd  ttuul (tCiil. tijdperk Valt titst in over 

Ii eel 

 

Vriesla-lid die VO( 1Juli (kit 1(1 oosters ten goede kWihiii. 

vele daarvan Ii worden u).utuzieiil ij k verrijkt en in aarizi en 

Vei'iieveuh. 

lii 1 9i kwutiti een Vell)oiili tot st-and Vuni de' It'iid'/A'll 

titel; demi Bisschop van. iJtieelit, nu .1"ietierik van Riot-

k('uilieiuii. 

Zijli onmin met (Een Drost eut (oev oden. en de hoop 

uiti (Ie stad ( uoinngen , ge! ij k vroeger, weder uian liet 

Stiehi t te ondei- wei- peii, (leed (leo Bisschop uit((t (Ie Friezen 

tij e alli Zijn geld (Ii grenst 1(91, (telt verin>iiti van Vii(ili([- 

-nul hij) 5111 iteu , te weten 	met Steiii iig weii, 5e lioterweit, 

steil uniE, .[.)on i :iw eist: ii, Oosterzee )stei-zee (of 1 ei 1 istet't:t 11(1) ((ii 

[(t t iige Ii tee lie Friezen, di el. luitit Ist ie ke ii, welk v ((Viii) nd 

'/011 (i(fl.Pit ,,(EhLi-/eiIoi juillIr en (lag.'' 	De Piiezeii WuLlPn. 

tot dit veihoinl spue(Eig te kijgeti, Oiii(1:tt de ilissltop 

	

til e 	VIII) rreeIil;eii 	eii 	Vrij ii edeit 	i)evestigl le (it 	viii Zijn 

k iii 1; 1 ieloodtle, de 1,111  ei-olie v lij hel tE te zullen hei-el h 1l 11(011 

lege ii bi ii te ni:i iidsouh t gçoz:ig'. 



'Iii' 	I41((( 	I1')1 	111 )1)1 t;eii (l(' 1((1((1'/I.t((il (10(0' dit Vol 

gowIi.IiI'lalI'gll 	1' /111101E Zit tegen (ton ( t'aaf van II [li1, 

\II ii w elis h(lgeelte naar do heersoh:Lppjj over deze lan-

den, zij volkoiiiori overtuigd waren. 
1 Ie rl;ug Albert van Bejj eren, Graaf van Holland, ver-

njeuw(le voor het laatst 'zijn verdrag of bestand met do 

overige Friezen op 1 ioi 1395 voor één jaar. Kort 

Wilma begon hij v 	11H ij ke maatregelen tegen de Frie- 

zon te nemen om 'ze tot gehoorzaamheid te brengen, 

waartoe hij zich g I'(ht.id rlaele, uit kracht van 

roegere giften en 	v 0111 r:tol tel 	II d (((t k 0 i /O1.. 

Eelt groot legvr, hetiuin 	uit; 11o11n,nders, Zeeuweit, 

zi (((fl1 ((11 ( 	uit l)ii i tae lie, .IraIis((l 0 CII I' i igOlselie troepen, 

'III 	1 	'ii (ie Vriezen 1) ij ((eiigOi)raoht. ( t. 3) (). 

'I'l' Eii kliiii'ien \Vel'(l ll('l;legei' 	op bevel 

'VI' (1011 II eitog en zijn raad, werden St( '&(IiOIl )  

0fl andere 1l'J1;(bdl 	1o(l('g('voer(I. 

I)it was de eerste oorlog W;O1tl)j 1ii('1(11102 wordt ge-

m'.iakt van kaitontion en buskruit, hij (10 krijgsbedrijven 

tegen de Friezen. 
Men schatte de legers voor dez'n oorlog bestemd, op 

moer dan 100.000 man; (anderen 1.()eInefl 180.000); het 

getal iehepen tussehon 3000 i 35001  groot en klein. 

Y(eh' de vloot Friesland ltnl bereikt, werd door de Frie-

'/oIl 0011 :ilgenieeiie lam lIlag gehouden. 
'l'ot opau'hoofd werd gekozen de elfde 1)OtCStfliit V1(Il 

U'l'iei41a.I1(1, Juw J uw i lig'a te l3olsward, een uit do p:n'lj 

411(1' KOliiOl'i itgers. 

II ((((WOl (10 SiH1il1W('1'V01'S 011 SH1OtOV\Ve1'Vem'S III (10(1 

'iioti tijel; ((((t (10 geseliilleii der overige Friezeii 

in lieten, voeg1eii zij 'i.iolm til[ hij die vaii West;ogo en 

011(1(1' hevel 	'uim 	liet 	11'lIl)(Fhl .1 1i\ViIi(. 

» 

II 	(Igo 1(1001)0 ()Jl1'(l(iJ(i iig 	10(11 plaats, door bepaalde 
ll'('L4'mIeIi timi kerken, torens („ li huizen te geven en door 
III, k oplami  dor klokken, zoodra de vijandelijke vloot in 

t giizieltt k won. 
.11 (1(101)1' \Vel'llOIl duizenden in zeer korten t1(1 hijoen-
t) 

11W (ga di'oiig er op aan don overll):utI 1;igoIl vijand 
niet in het open veld te bestrijden, doch SCl1t.usei1 en 

(l('i'kleml (IJ) te werpen en die te verdedigen, om het 

'ijaiidoIijhe leger meer te verdeelen en op te houden. 

1)uw' den spoedig naderonden herfst en wellicht door 

hoogei.t waterstand, kreeg men het grooto voordeel, dat 
, Io vijand moeite zon hebben den drassigen bodeni te 

1 etred 011 CII wegens gebrek aan levensmiddelen weldra 
aftocht /011 nioeteit winvai.rdcii, 

Do h'l'iOz011 WLl'elI (1011 'et slecht, gew:lo(n(I ('(II hfl001' 
heselijkt, voet' de Vel'd('(ligilig Viii SOIIl.lIS(0ll en stei'kten. 
'I'O(iii W01'(l Ic 	(X'(l0 111(1. \, :11) l uw inga afgeslagen. J!'leli 
geloofde vist; LIII (10 o'Tei'w iii milmig CII zoo niet duit weiischte 

itien liever als vrije Friezen te sterven, (lail te worden 
1(1(1 erW orpcu aan een vreemden Heer. 

leii leger van 30.000 iiian, gewapend met zwaarden5  
t (1150fl, S piez en, g 1 ifels, vorken en verder Landbouwge-

was S1. ingetrokken.  

Enkelemi \Vl '011 go IIa.rIl:Lst, ii motoren droegen kleederen 

van 100!', kc,ldei's geineimmid, (100h het meerondeel droeg 

øvei'i'okkeii of 111(11 ((Is van ccii grove stof, vrij waar-

schijnlijk hot 'zoogelIlinIte zelf-red, wat ook voor paar-
IlelekOliS Wer(i  

Don 24 Aug. 1 36 landJe do .1 EOIla,n(lSChe vlot hij 

Ku flFO, Waal' 6000 Friezen waren gelegerd, (10011 s 

III OOsteli to rti Ii'' k k ('II ((Ii daarop (EO set tansen  
In 
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Do v jiIuI(l ij ke 	iiiitei'j 	bi'aclit hou 	(01k hier iii het 

111111W ('Ii zij Veu1I0Lk uit de sehanseui \eI'(ll'OV('fl. 

N 	dit, VOr( [((11011 	Ie F1rieien z 

IliO Ieg(l4   (Ii gillgefl niet VLUL11(101S CII kruisen, die zij 

Vult (le kerkeui 110(1(1011 g&w1tii'1i, (1011 V0 11(1 tegentoet', 

'/101' tegen ([0fl zin vuil 311willgzt. 

Eeui bloetlig geveeht hiati i)ifl.t14 te Seliotei'i'ij 1. 	M ('t 

geest-drift, i 11L4j)i1 11 III 1L 	Cii vol harding st:rC(1Ofl (le Friezen 

tegen (le t411 rijke v ij LIII Ieii. 	Zelfs wcr(lefl ze door Iiuiine 

vrouwen geholpen in den ihoet1igen strjj(1. 

Ee ii 	'11V 1.10 	1 ('([en l.;Lg werd. geleden. 	(U)() l'nie'1.ei' 

iieiivehtIeii, (10(111 111001 (11(11 1000 Wer(le11 veislu.g'en of 

V((Il(IeiI ) 	1(J) 	de VI nelit; (1001 (1(111 \Tiju.1l(i 21011te1vOlg(l, den 

(1(0)11 iii J)0elell Cli 11I0C1"LS(4011. 	1)e algelfleCll beinindo 

10 (tt;nL t ,J (1W i IlI. Y 011(1 1110(10 (1011 (100(1 iii dezen krijg-. 

1 )eze ii edeni oog 

 

1 1 : „(1 pl outs op 20 A,ug. 

N ogu 1;llLlS werd. sI 0 	geleverd Oj) t S01)t.. 11. V. (100h 

deze viel VOOL' (Ie Ii'riezeil overl 1115 (le vorige in het 

ii LL( [ee 1 

 

uit. 

V 01011 VUIL) Eeit (1011 (10(1(1 op het .d igveld. 

Eoii ti'euiigeli toestand. leverde I'Fi0S1Iifld daarna op. 

I'[lln(Ieniilg, L11110.111 lig vaii steden 11015 0.11,11 (le 01(10 10111 

(lag. 
Sehteeut of (le OilTliStelI tot liet oiiule (101 OCU\V iflOCS-

ten 11111(11 

Bij nJ (le 011011(10 ([oor (Ie vele twisteii OiltStlliLi1, werd. 

luL 1 :(.) 	IlUglulluLis (1011 aalIshIg Vuil (10(1 1:1e)-tog tegen (10 

I'iieheiL OI1(leLiIOlLleIl 

poll  1101(1(1(1) (le 1 1011u,i1(101S hij (le t j011ili101. 

De 1riezeui Wel'(lOit hij t IiIl(l01()001(eU geSl1LgCl1 011 (le 

1" Iit 	ij kil tl()el)eI1. trok ken heel iu,U(i\VOaIt's, waar ooit igo 

(II )lJ0'I 1 
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lig. 	1398 woud \V 1110111 Vuil Beijerefl. als 

11111 gehuldigd. 	Een verdrag werd voorgelegd. (111 ail (1- 

h,)'lIUuIUi). 	0. 	111. 	IlloestOli 	(Ie 	141l,i0/.eiI  0(111 jiL:L1'l jj 1(50110 

(OlhilItti itg 	\0(.I1 	U 	slolivors 	[)et;1.1eIt 10111 1(1(101' 11OISt.e(I0 of 

liii 1H, 	11:111 	(1(11 	( 	tuut. 

t. Wis 1;(g( ii het einde (lezer een V (1 l W)) dat ver-

01(111 111.11 (le iit.iid'iaten uit (le Stellin.gwerven (111 

)(I 'ii, t lortog 111)011; 110.1111111(1(111 011 huldigden. 

l)e bi'iet tlieiiu.o uigaaiide 1 iti(lt 

\'V ij geluloeile .Uuereii v:iii ( )ideiioltpade Vul1 N ie-

hol t.plllle, \'\'ol vegac, Sonnegoe, ( )ldetrynde, Nyetryil(le, 

S jOu. age ii, SU1L11)olIZeel, M 011111 kehit er, ( )1(lelenl 11101, 'N ie'- 

 Nieliohu;wolde, ( )ldeholtwolde, V(izert;, Illosdyck, 

1 1ejuu'gae, Riul iidei vuil ( )sieuzeeiiisf.erland, (Ellen 1(1111-

(11(111 111011 111(1011)  dat WV gelovet hebben, vud lottetu 

lig t 1 0(1(111 tiit \V011 1)115(111 leiteii g'eile(li ge] l 11 0ren Ihart( )(-,] 1  

Vuil lkyet'eii, (t'oue 111.11 1 lenegouw )  VuIL hol-

I;i.iui, van Zeellu.uu(lt, vunt 1 bio va,11 \T ieeslatidl, (1,1,t W)' 

011111, Vit(l i4ii0l1 (LrVO.li 51111(111 (10011 alles, (lul gitede 

11(1 t ((WO [(((heil liui'eii ieehute.ii .Laiides IIoe,eii 8u11111- 

(11(1 Ii 	5111(1 	til)) (10(111, \ 1 ttl soeleii .i  aerlycks dun ge 11011 

vol betalen, 50 ais v lise vuI.(leliIIgesetell viii'i I;hio pacht 

stilleit geileil, 11.100 (lat 111 de hi:i.inlvesieu ixoli iget is, 

dv 	1011(1 geule(iige .11(11(3 (1(1.11 gclIIleiLClI 111(1491 V1(.u1 

t.11l i(l,3(.1\V;11fF \'ul(l ( )ost'leiilgelan(lt, 111(1 you dor kiiiuudoi 

(g'(l'lI(ll vmul hese,-(At lueIVt. 

lui kenu li-uc (Ier wa liNt. -10 liei')be wy gemene I\1 ('leiltO 

viii 	1t,el Ii llgew;1 ifl 	Vuil Kit 1 inter, v iid van ( )osterzei- 

rI ; iiI t., desson bi-cel' hesegel t luit V 1.5011 '/.egelel.l , 1)11 

l tsi i h ieeI gelu a .ngeil. 	« (( L1C II bi 't, ji101 (IIISOS 11 01(111 

M ( 1( ( ¶ X.0 t X)  op des 11(11 higon Saci'a.nien Ijs mi wou 1;.' 

De 11111(iigilug vuil t leirog i\ Weir 1(1 l;'Li(n1lLLid \'VOS Ive! 
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dit i 	iit'k 	et ing, di 	t nu niet geiliend 

i hi 	zij ii 	iii de ii iii i:iieite regeeni lig. 	Vooral was 

heL ieei,  legeit 	ton ziti (Ier Sili ieii iigers, die er steeds 

onlnili waren Friesliiid, of Ii iii deel, weder vrij te op 
	ie aloo.de vrj- tin Let. 	Zij beschuldigden (it ve1Ll01ont 

110111  (riot iLlÇ te hebben \Vegg(-i(l'uiI ken. 

1  stede van vrede, bleven iuIalldt4che onlusten hest:utti, 

tol solitukt van alle standeit. 

()N itîtri'ir' un ul UMS'I' ltI:K t:N IN DE< 15(' in uw. 

liet was in het begin der 15e eeuw, dat er geschil-

(en o.flLstzffl(leit titssohen den Bisschop van Utrecht en 

de Stel lingwervors. 
selitijvers verhalen dat er in 1408 een oilo 

t ssoi i en hen is ge' eest, doch da ir iii t trent wordt iii ets 

eiders vernield. 

vit;  den zoenbrief zou 111011 &ima 	t, dat het gesoh II 

zijn oorzaak vond in achterstallige pachten, die de Fnie-

zou inn tien Bisschop verschuldigd waren. 
Ook kun het geschil tussohen ambtenaren van den. 

UissoiiO[( en hezi.tters der landen geloopen hebben over 

ey iiseii," die jaani j ks moesten betaald worden. 

lii i  te ke 	01 i'( IS zegt : ,, zit t! ('1 ide (te 1 ersten zig mogely k 

ii L iievelaryeu, en do noteren tuit wi.nbetalillge heb- 

bi' ii set tiii d i 	gentaakt, 	ii (I al de v ei(lIill en tot eeflige 

rilel yh lieden zullen gekant zijn, zoniet dat er juist 

oetie ii[)eii Start' oorlog zv geweest ; zutleuiile liet waal- 

iii y ii Iy k, volgens de taal van die eeliwe, man' eene 
St /ii l !flf/() geweestyn." 

Kali ook ziju, dat de Stelli 1

n

gw eive1'5, gesteld Op 

liii t vrij iteid. 	i rgwaa ii koesterde, (IOOr(lat de BisieliOl) 

II teil ij L t eid t Ie Kuinre te Votelt 111(1 gekocht, øni 

t Inn niloor lieten in de Stelliugwerveli Le h liii tien vallen. 

lang soli ij teut de onlusten niet te hebben geit ii til. Bm'eetl-

voinig werden in 1,408 de \'oorwaa.n(l(lt tussoitt partijen 

V I(4tg1t51ei( 1. 

I)e t niezen van Stcllingwerf, Schoterwerf ets. moesten 

volgens die overeenkomst met tien Bisschop, wegens re-

alitiut van pacht, betaling doen te Vollenhove, op Poit-

ituits-dag (14 Jan.) in handen van den getnachtigde 

dv,H Risschops. 
ieder karspel moest voldoen, in '/I/ti ufJ,rerf: „Blos- 

dijk 8011  Peperga 35, Steggerden 80, Fin kega 20, Noord-
volde 80, Beul 60, Olileberkoop 90, West-Nijei ieTkoi)11 

II), Oost-Njjeberkoop 50, Don kerbroek $0, 11:1111e 60, 

Oosterwolde 100, Fochtelo 35, Appelsche 50, IUsluo 60, 

Niju'iuoltpade 35, Oldehoitpade 70, Wolvega $07  Bioli-

60, Oldetrjne 80, Nijetrjne 25, Spangen 45, 
Sotierpeuzeel 40, Monikeiibuuren 25, Oldelenimer 80, 

N ijelenumner 50, NijeholtvoliEe, Oldehoitwolde en ter Id- 

seri; 60 oude schilden." 
itt o/wierwerf: »Zwaage 80, Jubbega 60, Schurega 

), (udohoitie 60, Nijehorne 50, Katljk 70, Brongerga 
(t Oudeschoot 70, Nijeschoot 50, Rottum en Haulo 

lor 70, St. Jausga 50, Delfstrahuizoii, oud en nieuw 
tien 120, 't Klooster erf, of het erf diai het klooster 

Schooten (Oudeschoot?) in behoorde 50 en Oostzee-

t igei:i.ntlen (Lemsterlatid?) 50 oude schildert." ,,Voor elke 
old ed id moest betaalt worden 33 flaainsche (mouton." 



30 

	

1 )eze lohI,4Ii ii'. d tikte zeer zwaar. 	Zij was 

( to ifti 	82',2 ets. 	Naar (le h('tIWOOt'die hete- 

Litiii 	ltlito. 	le gebeelo belasl;it' 	/ 2.169.75, 	oor 

dik. 1 tII geen. kleinigheid. 

1)1' vrede was dan ook maar kort van duur. In 1413 

Vielen ei- OTI(lOt' don Bisschop Frederik van 11ati kenheim 

(of I;fcnkeüham) weder groote oneeniglieden voor, zoo 

Itri aaheen over dezelfde ianderjjen, welke de Friezen 

uit: Stellitigwerf en omstreken in pacht 'li:iddcn. 
De dorpen Blesdijke en 1 'eperga werden o. in. in 

de asch gelegd en in letititerIand mede groote ver-

woostingen aangericht. Door bemiddeling van invloed 

rijke personen kwam de vrede spoedig tot stand en de 

l"riczcn bolootlen cle pachtrenten weder te zullen be-

talen. Do i)okrachtiging had plaats in 1413, den 21 

Dccciii her. 
De Steiliugwervers, Schoterlanders enz. zouden nu 

weder een boete betalen van 2200 oude schilden aan 

den Bisschop. Op denzeifden dag (St. Thomasavond 

1413) word een vredesverdrag gesloten tusschen alle 

Friezen en den Bisschop voor den tijd van 40 jaren 

't Bleek dat men het strijden eindelijk moede was. 

Frederik van Blankenheim stierf in 1423. Hij was 

ruim 30 jaren Bisschop van Utrecht. Nog kort voor 

zijn dood linE hij met de Stelling- en Seboterwervers 

het vei-dra- over de hooilanden te LJselham en Kuinre 

VOVII jen Wd, zonder dat men vindt sangeteekend, dat 

daarover geschillen va ,'en voorgevallen. 

N ictiegetistaande al de verbonden en bestanden, bie-

Leti de onderlinge twisten niet geweken in Friesland. 

De Scliiei'i utgors hadden cie II nlland.ers in liet land 

gehaald, toewijl do vetkoopers zich incest hielden aan 

11 

toud nger verbond en tius-ieheii die partijen ontston- 

101 	\I)l4i'ut1111el ijk 011TllStCfl. 

t 1423 y(1t'liiOil\V(l( ,laii VaIt Richt iii, als Graaf van 

II ;Ud, met ie li'iezeit vnu ( ) :st;cu'g'oo en Westergoo 

de v 'oeger getitaakte hesta 11(1011 cii gaf' le vrij heid om 

tilig in zijn landen te komen voor deti liatuPei. Mede 

w id toen de vrede v erze kei'd met de 1 jO int , ( )oster- 

/00 (lii Schoterland. 	Tussehen de ( ) psf;eulain ('t'S ( 10- 

iii uugers en Oinmeianders, werd in dit jmci' ecu verhoiu(l 

uutackt, ltoohl'iukeljk betreffende het straffen ('Ii uitle-

cretu van (lieven en roovers, voor (ie algemeene rust. 

rotte oneenigheden Ontsuoileii even na (lez(n tijd 

I1snelleI1 de ijewouieis van W eslei'go en Zevenwolden. 

Ihti)\'ei'jeut, b11it(lSti(dltlutg Out itl(H)u(ieIi werden \%'cller- 

ijjils gepleegd. 

'I'e Slot:cut werd tito lol ij k ('en groote veigadeu'i rig ge- 

ll(iFt(lOtl 	in 	1 44(i 	W:i 'hip 	uien tot ('(iii Vet'l)Ott(l kwam 

\'Oltt' (1011 tijd valt Vis j:U'eul ; 111011 beloofde ei kti u1(lei' hulp 

tit 	Oi1 ii tegen aan vallen van buiten. lii 1 •15G kwamen 

iiie 11 i'ieze overeen een verbond te sluiten om vreeirid 

en overheersebing met vereende krachten te 

wer(In. 	I)it kwam nam' aanleiding (tilt de ii ertog 

li1 s v ei'l a ngde, dat de F ii (''Ie ii lieni als ii en clii 001' zo Ii- 

thit (tt'keltllOtt 011 zich onderwerpen. 

011 	Veitll4Kdt1e, dat hei; (111(101' zjit howi 11(1 utiet tlei' 

It'te,iout \'1'j iieid 7011 gedalui zijn. 

l)ooi' 1 'i'chcteii, Proosteut , 	1 )ekeu lS ( i ( til iat iii en, II o- 

viii itgen Qn gemeeno Reclitet's, Rit i'gettiet'sters, Ouder- 

liunuus, Sehe1tnu1e11 der landen cii steden van Oostergoo, 

t tst;eu'g )t ( 011 Ze ve ii wt (den, als: Sel t tei'l and, Stel lii ug- 

veu'l', 	1istell;tutl 	1 )ouiiaa'ersl;al, Suutolli ttgeu'lnutd, .1 lasker- 

v ij l'g;t, ()iet:vitit llet'i:tlt(l., ,Euig\vi 'diii, ,\ch .knt'sj>eleiu, Oost- 
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l)Il0'I ii 	iii 	1' ol 1 I[lIlerIoI111 	Zol) ViI)(1(l1 	V 0 410 II;) 10 11 

giiii;olii L t 1 , 11 VorIUel(1 	werd (lie VeI'l)l)Il(l b('kI':leht.i4d. 

11o1 (1 111411 '/1011 im olilleeling had ereenigd; hli)ef 
tllIl! 	V I('4 E)OSt;111.I1 Vl0)1 	(1011 	1 1 It41, Oi:i.f IhilipHOfl 

ii int' 1 	weidoti Keizer 1rederik II [ elit1ttingeu aaïigi 
dii, dieAu-voor de Friezen in bescherming. nam. 1)e 
Kl . llllliIlstO ,onrnemens bleken bij herhaling, niets te ho- 
e('keIlOfl. 	III )hIOtS van eeiidrnolit, onderlinge oorlogen. 

Dit gaf lni1ll ing tol; de komst van den Hertog van 
Sn.xen in ll'ied:1,Ild (1 iih), die hier als gouverneur (of 
l'itos(;:t.a.t;) \verd iin,itisl:t']d.  

De Kelt ieriIIgeis, (Te zwakste eii vordrukte partij, wa-7' 

rolt iloit Het-to-  ii jet; oIIgo'/i til. 	Zij verzamelden in Ge1i 
([(I1011I iii Overijsel krijgsvol k l)luk)r bevel van Nuttert FoxJ 

Dit h aol it grooteri solI itk onder de vetkoopers. 
De Sc.Iiieti ngers dacliteti, dat d("/o vreemde troel 1 l 

ti 1 loon do vei;koopers zouden boonilugen, doch 't bleek 

(hIt zij op viielt.tl en vijand •roofd'ii, vat weder veel eI- 

1011(10 V('l(lOIï,;l:tktC. 	Op onderscheidene plaatsen \Ve1(I('tt 

1.0.11 V;LLlell gedaan. In 1496 deed de hopitian Lubbert hInt'!; 

1 (IteW o iîd een strooptocht in Gaasterland, Lomsterland  
ei' Weststohlingwerf. Door het luiden der dorpsklokken 
weiden de woudlieden bijeengeroepen, clie de vreemde 
soldiU;eti aanvielen, hun buit bemeestorden' en 50 man 
niet; ileri hointum doodsloegen. 

De woiidhredon werden daardoor moedig, mede steu-
1011h' op de beloofde hulp der Groningers. Kort daarna 
vieleit zij het krijgsvolk van Fox aan op het to.egevroreii 
,,8iieheimeer, 

 
met een leger van 15.000 man. Het 

totlirik hun 01.11 geregelde krijgsorde, aan wapenen en 
gest:li til, in te,i'e.i,stell lig van de vrenide troepen, die 
gIiII1 \v.ren ii 

M(4 leeuwenhlIo('tl voeliten ili' WOii(I1le(l('.1I. togen het 
u'l k van Fox 011 ionge.ini. thitch liet ijs 114)01 t1.eii strooiii 
VeIzv0.kt, 1 l0J,(ll1 te biekeit 0fl (le grootste \\ 10101 (10 ('ii 

44(1 hei (II woidoti 	itt gevolg. 
De verliezen, door liet zwaard en liet water ge lt(([elt, 

11011 groot. 
i.cii schatte de omgekomen Vrie'ieti t it (Ie Wouden 

op 4 á 5000 man. 
Na dezon strijd gingen de vreemde troepen, onder 

Vox steeds door met hunne vreeselijke strooptochten. 
liet volgende jaar 1497 viel een Eiido van 150 man, 

woest en vioettil volk, in de Zevenwolden, doch de 
woiid[ioleit verztint,ldcn zich en joegen de vreemdelin-
geit op de vlucht. 40 man uit de bende vielen in handeit 
dii woudlieden en werden uit verbittering allen gedood. 

In 1408 eischte Vo 50.000 goudguldens van de iii-
woiters vati Zevoll\vt th hou, doch deze waren niet genegen 
to betalen. 

Weder leidde dit tot een oorlog, waarin de wondliedeti 
'tWa te verliezen leden. 

VAN D B 160 EE1;W. 

Op lie!; einde der 15e eeuw word-én Oostergoo en 
\Vesl.ot'goo aan de Saxisohe regeering 'onderworpen. in 
Ze veiiwoldeii bleef' men zich verzetten. 't Was in 't jaar 
1500, dat een krijgsmacht, sterk 1500 man, de Zeven- 
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en i de bewoners tot otitle iw'ei ng 

M111 iii' Si er te dwingen. 

ii et leger sloeg zich neder bij Oldeberkoop. De woud- 

lieleit voelden geen lust tegen don overmachtigeil vijand 

Le oorlogen en gaven zich aan de Saxers over, te meer 
ditni hulp en steun van naburen niet te wachten was. 

De Friezen werden gedrukt door zware belastingen; 

als: een personeele schatting, nieuwe zware imposten op 
'wjjnen, bieren, lakens enz., die met groote gestrcngheid 

werden ingevorderd. 
Vele voorname personen ontweken het land en zwier- 

ven in de omliggende geweten als ballingen rond. 
1 u 1,514 k wo tien. de Gehlei'elieu niet een leger, onder 

bevel van Leen t (1 van Sch\v:.1toI1 ine' in Friesland. 

Si-)ten werd al spoedig iiigeI101fleiI en daarna de uit 

het water opgetrokken stins Friesbuig, van Lele lbI' 

te Nij ehoitpade. 
De stins Friesburg was een zeer sterk gebouw en 

behoorde aan den Saxischen Grietman Lycie ihlcs, ge-
s1)rotell uit het geslacht Steenwijk, 't welk later den 

Lyclama á Nyeholt heeft äangenoiiieil. 
In St. Andriesnacht 1514 werd de Stiui door de Oel-

dorsche partij geplunderd en op St. A it'h ei i tisdag 1.515 

geheel verbrand. Weder werd veel bosch vernield en 
afgehoutwen. Lyele Ebles werd ter vergoeding van schade 
en belooning voor Zijne getrouwheid, begiftigd met het 

recht van opvolging voor zijne familie.in  de halve Grie-

ten i van Stellingwrf en in de geheele Grietenjj van 

Sri u de 1 oud. 
1 )rzt gift werd ook door Keizer Karel in 1524 be- 

kr:irh tigd. 
1 1 ii' ii go (liii tiste ii 3d oven hot land verdce en. 	Zoo  

	

in t 	1 de in de -1,eseltiedollis belkvlide 

1110)/t'' te 	(iii iiie aan en ger w ik te itut de Oelditselieti 

	

grveritt.. 	1)o ,, BLSsrJW)) 	1/eo»'', iie veel verecuikuuuist 

heil niet de ,,Zwarte hoop" Cli hele jaren te voren, 

t ooiiide in verschillende streken waar de Gelderschen 

',idi ophielden, en richtte op vele plaatsen roof en brand-

ohirhiting i twi. Ook Stellingwerf, Srioterland en omstre- 

Leut hadden diiohtig te lijden. 
l)e mtuiui v:iu Keizer Karel won steeds meer cxi riieei 

1 23) in Viiesl:iuid. 
ook wilden de keizerljken Zevenwolden aan zich 

unie t wei 
I)it ghu niet vlug. Eindelijk dwong de nood de 

'/e\'enwoldeus. Verscheidene dorpen waren in brand 

gitsI;uleui ei1 verwoest, waaronder ook in Schoterlamud 

nu legru Lig reeds te OId.eberkoop om de woudliedeui 

itt ilwiutgen, 10011 WO1(I toegegeven en do 1eizer als hen 

geit uH igd. 

Vele jarelu \'nuhn pnui nu, voordat weder iets jzondi.trs 

vauu (ie woulilli itden in de geschiedenis voorkomt. 
lui dit tijdperk worden de Friezen meer als uu. geheel 

gniuoeiud. 
Tijdens iie strooperijen van het volk van Rennenborg 

hutvelhebber van het Spaanschc leger (1580), hmlulen de 
irwonors van de Zevenwolden nog al veel te veu'dnren. 

Na den dood van Renuenberg werd 1'uo.uiçois \' eiduugo 

loot Parma naar Groningen gezonden moet 1500 W den, 
waarover de Friezen zeer beangst werden. 

Verdutgo had het oog steeds op Friesland. 
zij„ volk, irigekwartier(I in Opsteultund, werd 27 .Tanxr 
  waar een. aan val plaats liii t5 	1001 )ldeboorn gvoerd   

1 )tt snitaits te Oldeboorn werd echter zou dapper 
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III 1)1 ig) 1, II itt \r( ii itgi) af'frok, 10111 t:ojv olgd ([001' ([0 K 

4011(11 (lie (III II Iite,'Iio'i10 Veri$IuegoII, ([0 [(111f VCrOV&'I'1IOrL 

('II 	1111111' 	(1(1 	$OII1i,Iti'4 	()V(l'[)l'1l4iI t('lt. 

III Ii iei,,io gaven. de Statoit order, Wijl do v 

Niet) IN st 0)1 )t( )(1I i.II'R Iii ('1(1 	dat; 111 de 0( )1$t1' lij 1(0 ('Ii zuide- 

lijke gri eteii ij  011 ('011. bepaald getII in t nieha1 ) peti illoosten 

IOVOI'011, tot 10111W keitiigo wachthouding. 011 (10 V(>lgeIIdo 

II )i$ten 

 

worden, ii ango wezei 1 om to bezetteii. : En esolte 

palen, 1 : Ik 1(0 VOOR, 1)1111 t's wolde, I l.aule eit ( )ostorw ol de. 

In 	1 i 	iii1tkteti (ie '$pa11j11ar(lei1 We)i1 strooptochten 

in 110f '/ili(le1ijk (loot van Il'l'iOsIlliI(l. 

Zij otoleï'groevt'ii (1011 ZW1LIell, (IollLSgewfjs geb()UW(IeII 

toren 	te ( )1)IPl)eI'k001), die kort (IliltIlift neerstortte. 	
r110 

Seliotonliti 1011 	WOl)1 toen (1011 schans goiii:ui.kt cii CIiO te 

Terhaini zeei voi'stoi'kf 011 Vftn 111105 VOOIZIOPI. 

Alle 1liI(I(I0I1lI \V01'dllIl in liet werk gostel(l om (le 

vjaiileti ie koor le g:nin. 

1 )o St:ad 110w Ier eii Stat;e Ii gm.ven order (1 586) 0111 dcii 

uitvoer van le\'eIISlIli(Idelllll 110111' (1011 VjjIl.11(l to beetteii. 
\1 014011111011(10 iiiai'ktoii werdeii tijdelijk opgohevoit en 

in 	(le liii hij 1101(1 (1(15 V ij:l.I1(IS deed 111011 (Ie spillelt tIj t (10 

itioleits ii('iiioii,alles 0111 t)' VeIhIiui(ho1'OIl (hit geen loveits-

iiiiihleheui koIl(IeIl worden III lLgosehlIu.t't of' geloofd door de 

stroopers.  

11 in 	Io 	i 	' 	I:1:1\\r. 

M of. 	16 2 1 	was liet l)estO,u1(t 111(11: 	(II I1J(' geiiill(112'd 011 

(1.11 oorlog ()}l11 i1)l1V hegoinieit. 

t 	p11 tij lIrdoil, 	(lie 	111 t )I'(l ite (II] omstrokon. Iligeli, 

(1011011 10 16,22 0011 inval lui I"l'iOsIll.Iid uitol; 7() ruiters 

o11 800 1111111 VolIfVolk. 	.1 lef I,1Iieselle  leg'ei' lag hij den 

U ij it. 	AliceIl lagen do ho[nh1(I.IL ,\bln' vaut UootsIlla te 

Wol vegi, I'rolu' viii Don ia te II eoieI1\'eoll en 	VIIIE 

IijsIi 1111:11. te l3oetstor'/\vL11.g' mot, 1111 1111v ulI:1.Iiseh1il)I )oll. 

Rij ( )iuieseluoot. verdi'.ii do SpInjIlardeil op ltitii (four-

foeltt gestuit ('II velen 11111111ol. siieutv;'ldeii door (le goede 

ve rdodigi lEg der lfri 0/011. 

l(ui$.' 	W101) VO1'1))oJ)O11 	V))0i (itt \1'O(1el' Viii (10 talrijke, 

ki'ijgsheulu'ij VOl), iii (i02 	))luiSt.i'Ok('ll voorkomen. 

Ze 	V1l1i'i'Ili 	11:1.11 met, 1.(;12  toen 1i'aiik rij k, Eiigelatiol, 

(to 	BissOlI))1) 	VIIIE M uiiiilei ('II. (11'. .K.eiirvoisl; VIII IVOI[l('It 

'i,ioli tegeit (1115 In ad VoIl)))IIdeII. 

Âlleeii wordt; hi.iei' aangestipt wIlt in (1011 omtrek is 

voougeVII.h1o11 in die, jalIIII. 

l''t'iosta.n(l \.\TlJ)011(1e '/1(111 \raIi  tOj) lot fl011.  Zou Werd 

O.M. (10 5(1l:iliS te t l.00Ie11 VOOIL \V0([OI' III orde gciiiaakt 

(III 	lIet. 	111a115011l.ppwI 	bOV))lk t. 	TitSS(1ll(I1 	.Ro1'giiiii 	011 

Drachten 011 moer 	 WeI(EOII w11elIto1I fl1 tgezet. 

Op SU(111001d(1liei(Ie \V0ld011 ([(1  \Va(Tllteul don 2( .1 uh 

(101)1' 	I'lI.let 	1000 	M Il.IiI(t015el10ul lijiia oveI'I'))1I11)eld, doeli 

h1U0' fij)lig l(W11.1)i (1011 logilI, ihif. to I3ei'gtiiii lag, endroer 

(1011 VijahI(I terug. 	Ook Well1 0(111 aanval ((3) 11001011 V0011 

(11(01' do storke s(Ihll.l15 11.fg'OShIl,g'(IIl. 

1 )e 	V1'iezeli 	bi ((VIII 1 (II' StOel 1- op lR111U11l t 4e1I11J15eI1 (III 

(t;1IktelI Uh)  te w(1r1)e11 0(3 te vel'l)el;oreul , /001115 te M. i ldoiii, 

1 3iosdij 1e, i\l Ik ki u111. 	Wol yoga, Suui oogt, ( )idehenkoop 

(1 30111 i0f 	1i'.1-1.) 	Ook- ( o1'ro(ij 4 	V0I11 (1011 igS/iIES ho- 

14(i1;1IlSt ('ii 1110f krijgsvolk bezet;. 

1 lot 	hloOfd14.W'I)l'fiOl' 	WIS 	11 (I(Il'(',IIVOOII. 	\,r,ili 	ilIl.I'Oii, 

Is: i 11:.11ou 011 	lu1 f/01140 Ilip lugeul iiie 	iuitt'i'ij ie \\T01  



A ij lvii. lug 0! fli011O I1Ï('t (II goIIlV4 en vutvulh 	tU(1t 

i1it 	Augustus 1673 de 	uii'1e 11ItI1Heite- ee Bis- 

l(Rt ijLe 	tI)0})0lI 	\1,tl 	4t&eIl\V ij k, 	liur 	Mt1 kitiga, 

t )uii IPItu()Ok en iN ije1)etl'.OUJ), (J) \\'oI \r(j,O. 	ritkieti. 

t )uor .Jolntit \I OLtIit5 \VPI(1 liet veiligst g((t) I(leel(l, 0111 

de 	)ItIlseliaI)l)(n vtii \\ö1  yoga hij t 1001011 \('0Il 50111011 te 

IItC1(I17  '/)() ook. die \'L1i (ie 111(1(9e forten )  WIL dooi' deii 

v ij 011(1 	niet. 	al'gei4iI(%Ie t 	to 	wi (II te ii cii iii (11(915 liLIi(I('il 

te \9llleJi. 	( ) iol&'i' ( i'a.:tf \iiti 	1)oiei. 011tI)1()etteiI (Ie ((11/011 

°P (Ii) 11((1(1(' Iijj ?(lil(l(iii 00.11 vj0ii(lelIj 1(011 troep von 1.50 

1'(iittiS (1(1(1(9' I)((VeI VIIIE (leil ()Vei'StO MolillIs, 1191 selierJ) 

gvelit. Viel 	 waarbij 26 vijanden ()illkWIiitL0Ii, en 

ilooi' (le 1 (ii('1I gt'titeii buit \\'eI'd behaald. 
r11, 	('01011 VOOIl gl<Wieii, '/011(1 Aij 1 VI) dt(1e1ijk hei'ieli- 

teit. aait iie oiizeii, die te .Joiii'e en. (ori'eiIj k waren 

oiii hou van de komst van den vijani te ver-

l)e overste 911!  ik lag' te ( 0110(1 ij I( 0fl hield 

0.11 \V.keU(l oog op (1011 VIj11(l., die 110f (() 111(111 ()V01' 

iie V((IiOil in amirocIlt \1,I1S. 	Tit•i'l' 'i,oiiil i'() ilillil hit niet 

C011 1)00!' 1(15 wegwijzer. 	1 lOt (Wilt ii Lot een, tre I1n . De 

011/ei! 10(111(11 29 gevangeil, (91 VlilI den. vijan(l SliOii\('t-

([('II 14. 

Do V ij iindel ij ke trl)e PCI1 	 inmiddels op 

II (1101) VOeii 111.I1gotI'Okk('Il ('0. ( )tulslIout geiitdei'd. 

1 )oi' (ie SiLtCIE was Ceil ei'iisti 	1)lltk1caat gegeven, 

Waarbij ieder W0.1'(I VOl') hOU til, (1(9 t \ , !j,],][([  '/, 111(10)' verwijl 

Lo 	1)011  W 01011. 

( rl1;e 	nhitiEe 	1111(1 	(Ie 	I)iv'ol l(iii2 10(1(15 gleden d(oi' 

I'(H)Veil 	((Ii 	1)l1Llllii'l",'11 , ('ii (le l)('WOIiOl'S wei'leii '/0115 ge- 

 gil, zo))) iiiet alles W(Ii'(i g0J,'eVkill wat (Ie 1)011(1(11 

vert:i.tileii 

1).)))!' 	kluchtige 	Iïi:I.iti'eg('.1('11 	\\Oi'(l 	het ileii v i'eeIli(le)I 

IRIVIS 	 3" 

.1)900 l)etet 'el'd01' IR liet ti.rii1 te (11'iTigeil, (10011 de 

4l)h1( III 10 	( hioh i 1111(1, Opst 1 1111(1 	11 	tc1liitg \\ itt  kd ii 

(III 	1 c, lt 

N III: tize aflos in deze streken. ii hIt) leii. T) j e(IiigelOOfd, 

stil (ii 

 

ze hier Iii diii hIhIi/(1t itt In 111(1, '4li(htt(.i) (11)IgL 

0 Ionis ii iii \ ( 1 lid t( II t '4( t)t(111hU  1('>7'1 l'i 1(Al 111(14 b0(10 111 -  

De Vriezen herstelden (1011 Ojli )eilig de vei'ni cliie SCIIIRSOU 

en luifel) en stldeii goede 

 

wachten 1111.11. 

1 )ei 	liii iteiigewo.iie 	t iohitiitg 	lu.itdvolk wei'(I vi'ijdoiii 

viii, tin iswaa.i'ts te koeien. 

In 1674  t(\\'ii1( (le Vi'O(li' 10f,  1IIlgI.I1u..nd, M.ti.iister en 

(911(111 tot b'iihil(l, (10011 de oorlog niet. .1?i'aitkrjk Werd 

u''ii lig niet 1,)eiii1(lig(I. 	Dit geschiedde iii t 

011 liii Id. \V (liiie ii gee ii 111110 toe ii 011 L11CT1 meer ge voi 1- 

1111, \Va:l.1'hj gOJlieellfeih of (billen afzoiulerljjl< strijd 

1 ie'l(l('ll. 

De j:i.l'eil 1,0.11 meer verzoeitiitg (Iii OiitWit(1((Illilji 'hUlt 

gekoilloil 

\V AT1III V.l ( ) El) EN, 

IV AOl )O( )1{ O( IK VUIESLAND WERD (1 El' ROL" l"EN. 

De \\'i.tPi' 1 11 (('(t Cii (91 () Vei'St.i'O() liii ii '0iI (Iie 1'i'i t'sl',tiiiI i10- 

.4 	 l,('isf.i'i'(l liehheii, zijn iiteiiigviildig. 

iii niet iii t.voe i'ig te wi (01011, / iLiIOl1 \V(I (5h! (hit (111(101' 

kuil; V0l'1i10l(li'iiI, WI1,(i.I'(boOl' uit dcii 11(11(1 (10).' /11(1k liet 

iliibliege(leeI(le 	weinig 	ili(h0l' 111111 	(1(1110 OpSOfll Lullig Vtil 

lii 1.011 	15. 

is (1(1 ei'ste WI1.ohi'VI).tI iuel(tiiig 
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Wordt gein:uiik t. 	De tijd woilneer deze 1il:i.n.ts 110011 ge 

had 	is ii iel. Juist 	,II!et0eke1ld. 	Eeiiigen stelleil 1w111  

0)) :lr)o, .11(111011 UJ) ()I1!0V()0I 100 JILILi' \('.x'il' C1 

G ('OOtO vei'Woemting(Ii Wei'd('n (1001' (iO'ZO]I vloeil iaii-  

t. 	( )uile 	sehlrijV(9'S 	willen, (Ilit 110f /.fLt11E il 	ijl 

)))) 	(Ie 	kiiit&ii 	\V0I(l 	i0\Vo1'I)0It. 	011 Wt1l.1'(IOOi' (10 1111 in ei! 

ij II 0 1 tShL:LIE. 	tij tgestrek te I)0i1 ('II werden 01 ilgew no- 

\V:):1tV1tI( 111011 ILO2 ((( OV0l')l Ij fseleu 011(101' de, hooc 

\0II011 /(111 V I1(I(1I. 

\T 111  (10 (Pl'5t0 een wou 	na ( htiistits is teil opziOhItO (101 

0 wui'erv 1001011, W nig 	itet zekerheid te zeggen. 	We 

ZILIlPIl 	uit 1)11(10 geseIl l'Il't(ll 0(11 Ige Jlntrf1lllen veitneld ii. 

Iii E:1 	hu'l't een viool J1i:1:lt:s gein!)1 W01U'i)j 600 

ii'iezeii 0111 l( \VUulI(Ii. 

kwillon 6000 i)1()lI1c110I1 CII 0(91 imieiiigto vee 

dooi' veiiII'illknlg 0111 liet 10v(,li. 

1n 53,c1 1) \ 0151' ((((111 Ie bijna gel m Old Fii0S(l1 1(1. 

111 54 Was eI' ((('(1 VIOOl! (Iie W(o1C1' t1!1l velcn het 

loven kostte. 	 - 

Iii 	6, :n 1)10(011 zeggeli (2G, 'kwam  0011 0V eist I'O( 

uiing, 	1iiirh1j voor liet eerst nieldin.g wordt geiiuuik t 

Viii 1)111.111091 tot bedijking. Koning .Adgillits liet in 

(10/e1 	tijd nail (1011 /.00 k:iii t 1(1011110 1 011V eleti, in de ge 

(111(11) te Vnu terptii OpW(9IO0I 01(1 hij stal- invloedendamuo[) 

(10 
toeVhll(liIt te ktiiiiieii 

In 792 of' 7 	k W1111 0)11 gr(x)te 	,t0rvled en ver- 

ili'outkeui er vele lneui$ChtelI. 	Mcii liegoti iru de tei'pen 

)yletedjeiis' spoedig te herstellen 011 te VOl/WOlen. 

Iii 11406 	 y. Th ,az/o'l voor. 40() personen 

k !V:1I1i11l 0111 (9) vele Ii 111/011 \VeIdell vernield. 

Dit (liwesil owlergilig III (1(11 loop (liet (01t\V(iI 

veu(uuldei'iilgell, WIt dit hualelti hettol.  
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N ii de vilooleli in de 9'' oul 10° eeuw, is moii meel.  

1 ool 10111 gew eest 01)1 ZCOWOI'i ugoum ([110.1' te stollen. 

1 ii t 16.1 Well 1 ([OZO pl'()Vi ii (,.i (t Verschrikkelijk geteisterd 

(lul)) (III 7o(geiltlLlll(Io St. JUii(i.fl(('Z-I'fO(i. 	Op demo 1'LlïIj) 

vlIgli) (Ie 1 /l(l)'//eilepnvioe(i, (L170). 

ii tlIMtle(kM (1050,11 tj(l viel 1)0 zee Z0() sterk OJ) liet 

11)111)1 P1( 	011 do Middelzee in, (1(1.t (10 i)l)eI'ell (Ie kusten 

(1(11 	1)0(1 ki lig niet 111001' kOum(leli (longen 011 iinui.uie Inn- 

(1111) 1111.11 ([0 ,Kloostct'iieei'ei& You 	1,1(1111(11 011 1411(1 migakerk 

51(111)11k 011 011 de J)liL(LtS011 ver! iete II. 	( M.Ol1 'zie SOhLOt(i1l us' 

1105(111 ('Ij ving van Frioslail(I en .L''oeko Sjoerds 1.). 	Niet 

Ihlo 10)11011 woi'don evenwel (1(111 (Le klioO$tO1'S gesolion-

kou 

 

wat verder uit (le gesehIJe(IeII is Wijkt. 

De 1 ° 0011W WUS /001' noodlottig. Niet minder dami 

((011 20—tal vloeden teisterden dit ( ewest. 

lii 1 21.9  do -root(-1 St, il'L-nvei/u.s 

Verder in 12207  122 1, 12221  1991
)   12241  1227, 1 230, 

12-1s)  1249 011 1250. 	liet WIS iii (1 eze 0011W dat Vlili 

(II' zijde (10]' k loosteis iets werd  ge [111(11 tegeut liet water. 

S ioui'ln s, 

 

abt, 	'tm1 	Miii en gaan le, stl)u1 Ii in 1215  zelf 

IIl('t 	(le lej) in (le 11011(1 01)  (1011 (lijk, 1)1)1 Zij iie klooster- 

tot (11f \Vei'k liii te mnOe(ligei). 

1 )e ('1 iei 1(10 steeg feit top, toen iii (le ii eI'lianI(le l':flhipOil 

(((II \ reoiselijke pest oiulei' IflelIsehleil 011 VOO ()lltstO.111I in hot 

illiI(leil (lezer ('0(1W. 	1 [opeloos stoorde de landmiian op zijn 

Viii ieldtii akker ! 	Nog kwamneii (ltL(U'b!j de V0I'lIOi'f'OIlj ho 

till(rlinge twisten, Waa.l'dOl)I' (1011 bO(lflkilig niets werd 

geluami. 	M eii liet zelfs liet gestorven vee onhegi'oiveii 

1 igi, zeggeui kroniekschrijvers,    w:iarIio()I' (Ie ziekte ,iehi 

III (('1011 lI).00r nitbi'tulde en liet lot o111 ilgehij k nu:itkte. 

Weder volgdenvloedeii in 1 2!7, 1 2(i2, 1 2(, 1 

1277, 12S, 1257, 1255 en 1290. 
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Ij doii vloed vii.n 1287 7011(11011 over 11(1 golteele 1:111(1 

Iiiiigi de N in ni Iieo, so.000 11t011$aIl0I11 zijn verdronken, 

w ir viii :W.000 tiissl 101 liet F1 ie 011 de Iiau veis. Deze 

iii.iiii klonk iii. liet IiuileilIaIl(l alsof geheel Fuioslaiid 

\\ IS  viivwolgiii. 

l)o A bt, voil Preuioiist.reit, (lol' Norbertijnen ()pper-

iii iii t, in L1'ianklfl k, gif bevel out in al de kloosters 

ii otor 

 

orde in Iiieshtiid en Oost.- lri0s1ail d, eene telling 

to ilooti v.I,ij do ovoi'gehleveii 'monniken. 	(De orde van 

1 re,,ioiisl:roil; \\0IS  k4.'iil.)0iL 11.1111 iEO witte l.iei..iiiiig eli de 

itiotigele zisiiii .) 

Groot GrooL \\' IS hol; gebit (101 i)llIgei()IItOtlelI, (t ooli ('t 1)101(011 

nog 1000 in levi'ii Ie Zijn. 	Wo 111(001 111011 111 weet;, (lat 

do overige 01.41c11 Illede zool biltij k wa.roii, (mii bil 111('I1 

t1:o.o:i.li, dat deze ( owesI;eti niet valt kioostoi.iieeicti wa-

1011 IliisilOt'i(i vli tot iliOlis Oii.(iOl'ilI)i[(i nog al iets itooilig was. 

Rj (te telling l)i001(, (lat liet; getal M.oïi Il 1(011 nog ho-

(iroeg iii Matiertgiarde 4(X) of 500; te 1 4i(lium 000, 

to I)okkuin 400, ( )idekloosl;er 240, WiI;fewielniil 1000, 

in de 1 lert4i (( )ost-Fri eslainl.) 40, 1 aigo 1 ( )0, Soli ii (1w oh Ie 

t 09, l( iiisimr 09, Veenklooster of den Olijfberg 20, 

S,I)nalllora 20, 

 

ijl 	Il1[\VekiIO(Htel 	170, 1 Iei!igerlee 1.8(), 

AppeIsc,fio 70, f\ ijekloiistei' 50, A 1:tiul 9() 011 ktoost.oi 

Palmar 	190. 	L 1 11(11; klooster \rllIOI 	t )111j, 

1 I iiij tuit, \ViI011 iiie ovelgeldeVeneIi, \VOgOiiS gebrek, go-

t uit t. 

111 (10 140  (0I[W \Vi)l([t VOJI. S ovelstli)otiIingerI iiie!-

ding gemaakt t. w.: iii. de jaren t 31.3, 1334, 1330, 1361, 

t :177, 1380, 1387 en liet; 0001.0 (lol 0011W. 

lii (le 

 

l„->(. eeuw iii: 1 425, t 120, 1427, 1I2, 1.429, 1434, 

14:17, 1140, 1170, 1471, 11.77 en 1497. (1425 kwam liet 

v,ite r in Ste1iiiigveil ('ii :i,:I.il 	ie gieiizeul valt Drente.)  
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lii de 	tO, eo.iiw in : 1502)  1503, 15091  1510, 1517, 

1 b20, 1 521., t 525, t 530 ('/. lI5/iio/si'iooil), 1531, 1 532, 

1 559, 

 

15 ï 0  (iie veiselni k kel ij (0 A 

1i79, 1573, 1575, 1577 en 1578. 

Inde 17 	00 11 W i 	1010, 1023, 1025, 1043, 1 (1) 1') t 

tito groofe SI. J'Ief.(o/Ioeil), 1(;0;) en 1075. 

In de 18° eeuw iii: 1.701, 1703, 1715 en .1717. Van  

t 17 tot 1775 bleef Fiieslaiuii VOO] OVeiStlO()uIi ingen bv-

Ve rdor Vi iiiieii WC 0011. 0V eisIiui ii iii lig vermeld 

ii 1770. 

t ):iI deze tol m j ke omiliollon groote sel 01(10 en ve rij eten 

oiu,ihiiaolitoui, behuoeri wei iiiot ie worden opgemerkt;. zick- 

14 ,11 	oi'iie ('ii (1111(1 tjj ileii worden herhaaldelijk.  'i- 

Iii 	(t (/0 0011W trof li'iies 1 iiiil fl1 ig 0011110 il eelt gro )te 

011 1 1 1 1  : 	le ovoistrooiiiiitg 01)  3, 4 liii. S Februari 1825, 

WIi.i.IVO'Il we iets meet, in het i1ijzoilt luit den wnl;rek, 

V.1111o11 	uu1('(ti(I('01('uI 

I( ii 

	ialulIo)uldelI(l0 storm uit liet. \V esten en Z iii d- 

Ien W isI;en, WotOhte geiulilt 	tjj(i. 	liet witte, werd aan. 

de k tint tot 0011. ge web hge t toogteoj )gen tiu 	en eetie 

o ve sI;ii )1)i1ii ll 	\ViS liet; gevolg. 

i'oui 3()411 opeluingeli 111 (1011 ring der /0((lj ken, 

iheui  2S ( Ii0t(iit!jOii geheel of ten dooIe eelt prooi ilei 

iitiotitig. 	Ii of 2 :i  11001 YOU Frieslandwas van 0.2 M. 

liii :t.t; M . ovei.stiouuiid. 	t )a helft de, hevo ik iug was 

iiiiiiluii 4)1 llwer III (EO algitinoene luinp betrokken. 
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).in. \V('l 1ml, \\r4tSt(l 1 Ie2werf z 	t tetreften. 1eii 

Ililynelig 	( 1 :e Ii edkutidig r[ltf•oreel van tieti Watervloed',  

is (10ll>m 	i wer  1. von 1 „„uwen, (Iriffier van de Recht- 

L vii Ii 	hi:un<El te 1 ieuwaiuleiI, ten voorcieele der 

ii L 1 ieii n itgegeven, waarin vele bjjzonderhedn zijn 

eriiiuhI. 	In We4tstellingwerf geraakten ruim 13000 

huiuiileis uuiulw w:iter. 	9 personen verdronken en hon- 

(Ililetu \VuOilell lorHOhi van litmne bezittingen en mid- 

ileliii 	v:u ii 	1)('t-il.:IOiL. 	40() WHO itigen veiilcn vernield of 

t!» . 	2h):l roetlen Iii ih spoelden weg en ruim 

2M00.000 1 nlun hooi huliuiven. Ongeveer 1400 ruil- 

([('F411 RM 	tllulelt, HelnL1Olu en vlu-kens verdronken. 

1 )ie i(esfg('l(tLHtOr(iO geLneuti (:e litud bij al de ellende 

(001 liii'iiu' ulit,dc Van mooi' &EmLII /200.000. 

Ooi4.Ntelhingwel'f ondervond geen nadeel van den vloed. 

Alleen kwam het water tot het westelijk gedeelte van 

()luleberkoop op de landen, behooretide tot 4 boeren-

Itseil. Men bespeurde geen zoutheid, zoodat het bin-
n!nw:ltet tot hiertoe opgestawd bleek to zijn. DeLmol-
boimer 'I'etlde Jacobs vau4 geinnolzoakt, toet zijn vee 

111uur elileru (le wijk te nemen, ([t' uL(.Iere boeien konden 

doorafditnumitig het water koeren. 
In Suiwterland was de schade ook zeer belangrijk. 

Bij da-lelijke opname werd die geschat op ongeveer 
f100.000. Alleen a:iiu turf ging ruim f38.000 verloren. 

Ook Opsterland bied' niet verschoond, doch werd minder 
zwaar getiofhou. ,1)e schade werd daar op f 5000 geraamd. 

Het îiiiutneiëel bedrag der sehale was aanzienlijk. De 
lig \VOS VOOi• het yeJll'I(' l)e/')OJ) I!F kosten tot her-

stel der zeeweermgen f1 .599.00.—, terwijl liet dode-
hij ke verlies door ingezetenen van FrioNluulul geleden, H[) 

me'r ([Lui &n ittillioetu gïtldon werd geseltat. 

1 ojnitii 	\Ver(1O1l (0)lIillti-iItt vitli vehul;uhighieid OJ)- 

iii geldoii iu.gezatnelul. 	.kuiji giften svei'd wit- 
1 60.095.34 uit .Li'n(slu tid, WL1t'VuLfl uit •\Vest-

uhIhitigwerI' f860, Oostst.ellingwetl / 1 ;()2.92, Schoter-
lii /'1876.10 en Opsteilatul f27h7.17. Z. M. de Ko-
uuhu;. sehtonk den ongelukkigen [100.000. H. M. de 
Kittitigin /10.000. Z. K. 1  de Prins van Oranje 

Prins Frederik 18.000. De Keizer van Rus- 
Iimd 	00.000. (Deze cijfers zijn ontleend aait J. van 

eto weit : Geseb. Tafereel watersnood). 
liet; jaar 1825 was, nog veel schadelijker don onder 

(ljj his werd gebracht of kon gehtueht worden. 
liet vee leed, doch er werd zooveel mogelijk zorg 

eult'ui.geit, dat het met zoet water werd gedrenkt' en 
4e,oitd voedsel ontving, ter voorkoming vooral van pet-
ziekte of andere ongesteldheden. 

Ii uit zomergraan mislukte. Boekweit groeide wel, doch 
uuIiut'i' voor den bloei of de zaadvorming. De grasplan-
tuit hadden veel geleden en de klaver leverde ook wei- 

- 

 

V eel aut udappelen werden gepoot in de door zoutwaer 
oversturoututlo akkers, ze groeiden wel, doch gaven een 
sliuelit;o viticht, bijna onbruikbaar. Ook het houtgewas 
ii 55 jutuie. 

1)()(>r den invloed van het zeewater, stierf de gewone 
w i Ig (solix alba, caprea etc.) dadelijk na het uitbotten. 
l)i' t;ieuttwilg kwam in 't blad, doch kwijnde later weg. 
\uul kapimout stierf; zoo ook stierven beuk, linde en 
Hul(tli(!I'. Alleen de forseho eik hield zich staande en 

utuiit'eti geen nadeel van het zeewater te hebben onder- 
S 	1111 uit. 

uit het water langen tijd in de appelhoven stond, 
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4h 	'i'iiiIithuni'ii, waar dit spoedig afti1i hle\ 

t 	14 II 	II. 

1)' 	invruchten leverden weinig op. 
til t' voonderjjen werd in 1825 een soort korte tuit 

(II Ii:tggelaar gemaakt van minder kwaliteit, door het 

zoitto w te t veroorzaakt. 
De ruiner van 1826 deed in vele streken aog duide- 

lijk 	Imdeeligen invloed von het zeewater gevoelen. 

In 't. Riidt, 

 

in W0stdo,oeiL1ieOl en in Westergoo, be-
(  10  wei- (II 11001110 lidMi een goeden oogst, doelt 

in ole Zeveitwuhleti WU4 hel; t this gesteld. 

In 1 hiokeila tol, t ) iol;i.weiH:o 1, 1 ,eiuoterland en West 

st;ellingwett oelieneti ole houden of polders, van alle groei-beroofd. 

 
Te Wostermeeer voo bio1, gelijkende op een onbe-

groodd veld. Lo.ngzoiueitiand verbeterde de toestand, 

hoewel de ritm[) ziel' nog vele jaren deed gevoelen. 

Tiiv Rio i TIJDEN. 

Wanneer uien (le oude geschiedboeken nagaat, dan 

hebben onze voorouders zeer treurige tijdperken door-

>( i,5„:t,ii,kten de watervloeden eli overstroomingen, 
dol oioIeihiii.go twisten en oorlogen groote onheilen, er 
k wutti ien geolu rig nog vreesel j ker rampen: hongersnood 
en peot/Mekte, gevolgd door dure tijden. 

VersehrikkeIke toestanden moeten het zijn geweest, 
wuinneer mcii leest; (tot; dopen en geho teh ten weiden ont-
vol kt door sterite en liet vee in liet; wild rondliep, You 

tOOZi(lltt OIILtl)lOOt. 

(II 	Iniol 	Koil1S 11140(1 to' do 	b000(1eI1. te begoaveto en hij 

iol; iii t;hrekeii eener j)est/iek le lioteolZIlI soitio ii ieoiwe boe-

III.iLIl)hult.ti('i1 \VOi(iOiI aa,IIg(be(h. 
Hol; ,otui ootio te ver voeren ii (10 J:Iren til \'('iitIillh(lhi 

	

ii l'o'ituluuot \V'C]d getoiot;er(i. 	It[k0b(' voiileio we kot-t-, 

t u(11441i ooeit. 
)itioi;ueeks de regeering van (Jiano iii to t eersehte er een 

tottigerstiotool in vele doelen van liet; .Itninomsehe rijk, 
VIOOl 0000k de bijbel van gewaagt. .1 hond. Xl. : 28-30. 

Iii Il'iicsland was mede groot gebrek. 
I)ilttoo.id Segon zond oeltepen uit io;oar de Oostzee-

ma koren te knopen, \V1Oi00Oit blijkt, dat de 

I'oioveit reeds vroeg de zee bev ooien en groote toelitooi 
oloolturnuinien. 

K20. Natte zomer, geen oogst. 993. Groote hongors-
0000I, zoo ook in 1003 ei 1006. Het jaar 1180 was 

010010 noodlottig. Hongersnood, pestziekte en in den 
voolgoiiden winter zware sneeuwstoriiieii, die de ellende 

toog v eittieerderden. 
)ioistteeks de eerste helft von de 13e eeuw. kwamen 

toet veel wolven uit de boss;dien van Drente en uit 

\V olllt:then. 	De dieren vershondeti zelfs de lijken, die 

/01 uit; (le graven haalden. \l out begon toen met zware 

l000flOfl de graven te dekken. Van dezon tijd ook da-

beten steenen doodkisteti. 
1272; 1305; 1315; 1348; 1141; 1637 en 1666 staan 

iie gesehi ieoleius vermeld als ja ten, waarin de ellende 

tio (;op wao geot;egen door hongersnood en pestziekto. 

'l'eituu,ovohgt von de \' oio;bi 11 heiide no 	, die de 11'Iio_ 

,(uit 	o'ii veel ;;j Is (te ii;oioitrcn trodfen, (IlltKi(otioleii hij 

Ii th iii 	oluioo 	1 buii 	010 	ILi11OC(l('. 	zoo 	\'I iiolt. 	101(10 	i;til- 
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12 II). Gi-oob,  duurte, gebrek aan 1ev e iisbehoefteii. 
t 2:U. 1 (0 ijd, veldgewas bedierf. 
12 ('1.  1 >li ut1, tengevolge koude winters van 1239, 1240 

en 1211. Om de vorst konden do akkers niet; 
ijdig worden bezaaid en beploegd. 

t 12. ( 'oul;e duurte. 	Een ton rogge kostte eerst v jt 
en daarna tot tien postulaat guldens, ieder ge-
wou ii Ïjk twaalf stuivers doende." Hierop volgde 

'O0dkoO])O tijd. 
1 4 1. Geld se11e,rse17  alles duur. Een roggenbrood vaim 

51/ pond oud gewicht kostte 4¼ groot. Een 
st'Iiepel rogge con gouden rijder enz. »Het rog-
g'('lPl(u(l stee- tot een halven gulden," voor dien 
t;!j(l ÜlU)l'lll hoog. 

1478. Dure, onvruchtbare tijd. 
1482. Dure tijd door oneenigheden binnenlands. 
1492. Alles duur. Last rogge 70 Goudguldens; »een 

roggebrood vijf en zestehalve stuivers." Hierop 
kwam een voordeelige oogst. 

1597. Het last rogge kostte 200 gulden. 
1599. Groote last van muizen, zij vernielden den oogst. 
1630 en '31. Groote duurte. De marktprijs der rogge 

steeg per last boven 300 goudguldens; tarwe 400 
goudguldens. Een roggebrood van 12 pond kostte 
van 19 tot 22 stuivers. 

1652. Duurte en groote muizenplaag, en groote sterfte. 
Het vee bleef soms ougeinolken. Men huurde 
arbeiders uit andere provinciën om den oogst bin-
nen te krijgen. 

1698 en '99. Sohaarsohheid levensmiddelen; in 1700 
rijke oogst. 

1764. Na een strengen winter volgde een erge sterfte  

IE 

liet Vet'. 	li 11049's(tlte nrllToede en er moes- 
t in vele g(>eilei'el[ worden verkocht. 
\! 

t ii 1. Felle koude, gebrnk, ww,,'oui de Staten den uit-
voer vm vele eetwaren verliodeit. 

177:. (hinstiger tijd. 
t 7. Zeer droge zomer, gebrek aan drinkwater. 
t 'H). Veeziekte onder runderen en schapen. De tarwe 

kostte tot f400 het last; de boter daalde tot 
f24 het vierde vat. 

ren vindt aange'teeken(l, dftt in dit jaar 28 
1 ug. te Tietjerk de vrouw von Johannes Jans, 
Ii iiinevkiteeht, beviel vtti viel' kinderen, een jon-
gen en drie meisjes. 1.1 ot zoontje overleed den vol-
genden dag. De moeder was 34 jaar en het 
voorgaande jaar gehuwd. 

1790. Groote droogte. 
1791/95. Strenge winter. 
1798/99. Shetige winter, dure tijd. Een roggebrood, 

»twni Ifpouder", kostte bijna een gulden en de 
boter veertig gulden per vierde ton. 

Nog steeds hooge graanprijzen. 
t M 1 t. Enorme stijging der koloniale waren. Do koffie 

kostte een daalder en twee-en-dertig stuivers per 
oud pond, zoo ook een pond tabak; andere pro-
ducten naar evenredigheid. 

1816/17. Natte zomer en dure levensmiddelen. 
1818. Droog. 
t H22. De muizenplaag was z66 groot, dat voor 100 stuks 

25 ets. werd betaald om uit te roeien. 
t 26. Zware ziekte en groote sterfte. 
1 82 8.  Galziekte onder de schapen en ook onder rund- 



vee. 	1 l ( b )tt4te11 1 r,iverf si civ en 3243 e1 t 

th 22 	i'uiitlerori. 	I'iike1e i4einetJ$kto)iehi t-tit'l'Vk'hI 

it., V00111.1 in ae llLgO sttIeii ([('t' tl'()ViIl(ie. 

M 11 	1 	n—ziekte onder lie1 i'itiul Vee. rJ().tl)(,el (Ie (11(1e 

tij leit sta:ui ook enkele goe 1 koope tijden etlige-

teekend, doch veel minder iii aantal en omvang. 
437. Voor ccii daalder kocht mcii een mudde tarwe, 

Ccii 1HU(l(lC boekweit, een mudde rogge, een kanne 
\VljiI (31.1'!." 

15,16. 	1i(itI \'uII geltl. 

	

%! ulgehhi4 tle 	e'/,00,'/, 	L t nijL 	1 verkocht:  

1 ZiiI( kti'we voor 	KItI! \etS. 	t ii L tU3'(' voor 

8 sI;iii vers. 	.1 zak ti.tst; voor i dtt i vers. 	Voor 

teti sI;i[i ver kocht itteir 33 (ilJi of 3 koppen 

boter. Voor een oortje werd een zak graan ge-

malen. 
Een daglooner verdiende per dag V/2 stuiver.  

Een timmerman 01) eigen kost per dag 2 stui-

vers. Een snijder per Ing I sttiiv'i. 

Steonstra zegt in zijn \ 1gti. gt:e.1t!eieiik vet 

.I'i'ieshtiiI, dat de viuii.weil in dien Ij t 	iii vtt ttt'-l; 

gebrnikten voor de wostdi van liet 1111 1w11, itt 

plaats van zeep. 
Ten slotte nog uit deze eeuw 1.823-24. 
De duurte der vorige jaren werd gevolgd door ccii. 

plotselinge daling der producten. 
Zoo was in 1824 de marktprijs pej' inuitl : ttrwe 

	

rogge f2.60; garst f 	. l.50 	f2.00; i)tekweH f'3.30 ; 

ver [[.40; aarIappclen 30 â 32 ets. 
.I)'ie lage I)i!j/('hl leidden tot verarming tier latiLbou-

vei's, die de 1(l!LitSc11 tegen matige Ii ti.i'ett It!t.hkii be-

trokken. 

1)1: Ib)I)EM IN 	I)E VItOI(tSI'I 'Iii I)IN. 

ijkeiis oude kaarten, ,,ilfteekeninqe van den ouden 

ot i',u /?ataavyen en van j'j'iz/a,4" door Menso Alting, 

o deze omstreken zeer wei ii ig  bevolkt. In den 
tilt  de Zevenwoldeit. iil;iiiukeiide, vindt men 

ii tugeteekend (Jrujilw'hiz J 7/la 	Heinrich, waar- 

11 ol 11 ik. Meer zttiIeI jj k in een woud lag Lucus 

iie uncte 	.1 lolt Pade (Weststcllingwerf. 
de geschiedenis vindt men van het jaar 28 na 

tus, dat de Friezen in de verschillende gevechten 

de liuineiiien overwinnaars bleven en bij het bosch 

elienwie rit in 900 Romeinen, woti run der aanzienlijke 

nieii, S1W11V011den. Meer dan 40() Iitieinen hielden 
i.ii.t[lioevc van den Friesoiien Edelman Oruptorix, 

eIj k 1 1.(Ii1I'iCh) niet ver van het bosch Bacluhenme 

çen, bezet. »Geen kans op overwinning ziende, 

ctcn de Romeinen zich zelf van kant, om niet in 
cii der verwoede Friezen te vallen." 
rdor ziude1jk, in het gedeelte, dat nu Overijssel 

aakt, komt nog voor: iJsselham en Blankenham. 
tistreeks liet jaar 300 schijnt de Cunera fluvius 
i'tje de Kuinre of Tjonger te zijn ontstaan, alsook 

W1,11 fluvius 	het Ioerdiep. 
6r de overstrooitilitgen in de 13 eeuw, waren de 

den of 'Wouden ( Io'czte) l:i.tei' Zevenwoldeti, teii 

t wond. De gtliet'lo uppervli Lie en de omstreken 
Overijsel en Drente zijn afgeteekend als é'ai hoscli. 
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zijn vermeld: Backenvene, 	Bakkeveen. 	1 
Aan (I( 	 Brokope = Olde- en Nijeberkoop. 
Vordor 1 ÂeIEa 	de Lommer, Haseha en Oosterzee. In 
()mije1 o. a. Steenwijk, Gethorne 	Giethoorn, 
Kunra 	Kuinre. In Drente o. m. Assen, Roldal  

1 'ittuloe, Loen, Pe.Iese (Peize) Wittelte, TJphelte, Runen 

Na de 130 eeuw: Westermoer en Gerslote. Daar op / 
die kaarten -een) titn I1IICII in eer in den 4)111 iek wor-
(Leli tingegliveil, '1h 111)11 (Ie gehloehhl(le zeker tot (It) grootste 
of,  v)rIIInIt;e II('Ilh('II heIh4lI. 


