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Over Hubbeflnjç

1
HU3BELII1K.
uit Album Studiosorum Academica Groninganae:
1690: 11/9 : Joaimes Hubbelinok, Westerwoldanu Theol.
1719: 21/10: A.Hubbelink,Winschoten,Oldamtinus ,Philol.
1728: 13/9 : Johannes Conradus Hubbelinck,Winschoten Old. ,Theol.
1753: 12/9 : Johannes Conradus Hubbelinck,Frisius, Jur.
1776: 16/9 : Albert Hubbelink,Oldebercopa,Frisius,Jtir.
uit Album Studiosorum Pranekerensis:
1778: 17/9 : Albertus Hubbelink,Oldebercopa,Frisius
uit Doop-,Trouw- en Begrafenisreg. Winschoten:
1699 den 30 April,attestatie 16 April, Ds.Joaimes Conradus Hubbeling,predicant tot
Winschoten en Joanna Ketel van Peijse.
Hieruit gedoopt te Winschoten:
17-5-1700: Gesina Anna
31-3-1702:j4ia Margreta
14-11• Albert
30-4-1706: Pier
22-3-1709: Richsrd
20-2-1711: Jan Conraad
Trouwboek Winschoten:
procl.25-3-1725: De :Eerwaarde Heer Candidatus Albertus Hubbelink van Winschoten
en
Juffr. Lima Barbara van Loon van Steenwijk, nu tot Oldeberkoop in
West Vrieslandt.
Den 15 April bevestigt te Oldeberkoop.

Uit: Sinds de Reductie in Stad en Lande (Door W.Duinkerken):
-

K[JBBLIliK,Johannes Conradus.P.Winschoten 1699.-overl.Winschoten 1 September 1739
oud 65 jr.Geh.m. Johanna Ketel.
HUBBELINK,Johannes Conradus(doopnaam: Jan Conraad),ged.Winschoten 20-2-1711, z.v.
ds. Johannes Conradus en Johanna Ketel. P.Metslawier 1735 eind nov.
1736,Wolvega 4 dec.1736 - okt.1740, Winschoten 1740 - oven. Winschoten
4 maart 1757.
Uit: Grafschriften in Stad en Lande (door J.A.Feith):
WINSCHOTEN.

14. 1739 Den laten September is door een seen Sagte Doot evenals Slapende ontslaper
en in den Heere gerust den Wel Eerwaerden en Seer Geleerden Heer I.C. Hubi
link in 't 66 jaer sijnes ouderdoms en 't 40 sijner bedieninge en leit alhiE
begraven.
Wapen: gedeeld,a.doorsneden,boven:3 sterren,1,2,beneden:een adelaarsklauw,b.
een faas.
17. 1757 den 4den Meert is ontslapen den Wel Eerwaarden Zeer Geleerden Heer
I.C.Hubbelink,I.C.Fil. in 't 46ste jaar zijns ouderdoms nadat te Metslawiej
1 te Wolvega 5 en Laatst te Winschoot 17de half jaar het werk der Bedieninge ijverig hadde waazenomen.En liet alhier begraven.
Wapen: = No-14-

420 Cç/JeA r, r /t&-.

JCc4c-(

£ £

Wfnscboten.

14. 1739 Den isten September is door ccii seer Sagle Doot evenals
Slapde ontslapen en in den Heere gerust den Wel Eerwaerden en
Seer Geleerden Heer 1. C. 1iUi;i3Ei.TNI< in 't 60 jaer sijnes ouderdoins
en t 40 sijner bedieningt en leit alhier begnvLn
Wapen: gedeeld, a. doorsneden, boven: 3 sterren, I . 2, beneden: een adelaarsklauw, 1'. een faas.
15. Anno 1745 den 2 Meert is in den ouderdom van 65 jaren en
-.gen overleden de deugtzanie KENNA FOPKENS weduwe wijlen de
kerkvoogt Sli'i<O DE JONGE verwagtende niet alle gelovigen een zalige
opstandige alleen door lesurn Christuni.
Wapen: = no. 12, doch zonder den vogel.
1)' Jonge had in sjju hit best/er van dese kerk,
Sj/n eg/genoot rust hijr beneden desc ser*.
jehova Oodt gun haar na sijn bepaalden raat
Te seggen: [teer s/ei ons en lui gcrei'en saai.
'

16. Hier rust de eerzame JAN MESriNci eoopnian en kerkvoogt geweest
tot Winsehoot gestorven den Sen Meert 1749 out in het OOtigste jaar.
Wapen: doorsneden, boven: 3 hoornen, waaruit een hert naar
links springt, beneden: een met 2 pijlen doorkitnst hart,
waarboven een oog.
!ilenseks levens draait bepaalt,
't Is blijek daarvan in desen,
ME5TINOS lirhaanz rust hijr,
't Most doelt zijn afgesneden.
Dien Iveraar in fiji,
7)0111v soiger in siju iverle,
Een hoeder van dees kerk,
Rust onder chsnt zerk.
17. 1757 den 4den Meert is ontslapen den Wel Eerwaarden Zeer
geleerden Heer 1. c. HUI3BELINK i. C. F11.. in liet 45ste jaar zijns onderdoms nadat te Metsalawier 1 te Wolvega S en Laatst te Winsehoot
17dc half jaar het werk der Bedieninge ijverig liadde waargenomen.
En liet alhier begraaven.
Wapen: = n°. 14a.
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26 sep 1954- 17 jun 1962, Wildervank 24 jun 1962- 3 jan 1965, wetenschap- "»
pelijc anbt. R.U.Groningen 1 okt 1964, hoogl. Groninen 1967
ImBBELINX, Johannes Conradus. P. Winschoten 1699- ovorl. Winschoton 1 sep
1739, oud 65 jr. Geh. r.i. Joharnia Ketel.
HtJBBELINK, Johannes Conrr(lus (doopnaan: Jan Conraad), 5od. Winschoton 2C
feb 1711, z.v. do. Johannes Conradus en Johanna Ketel. F. Motslawior
1735- eind. nov 1736 r Volveen 4 dec 1736- okt .174C., Wi.;schoten. 1740-ovor1.
Winschoten 4 nrt 1757.
iffiEEd, ilernannus Joh,
ge'). Groningen 14 jai 1329, z .v. dr.Cornelis
Ulrioh Jan (LeeuwarrIon 1795-GroJliILgon 1278)1 hoef,, directeur Doof stoicn
Instituut to Groninuo]I en Marg'trctha Offorhrtus (Groningen 1799- Groningen 1853). P. Sobaldobureri 11 jan 1U57, ('udwoudo 1863, Ni.dwoldc-Lcek 16
jun IE78, Gioteon 1 okt 1332, Kiol-flndewocr 23 old; 1892- oven. l(5.elWindeweor 4 tol 1905. Goh. 3 ronin. en 5 jrtn L457 r. Poatr? x Ijondius van
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Over het geslacht Ketel.
Uüt: De Nederlandse Leeuw, XLIe jaar 10 -10- 1923
(Wijnaendts van Resandt).

Het geslacht Ketel.
(uit:"De Nederlandsche Leeuw"XLI e Jaargang,No.lO; October 1923
kol.273

-
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door: W.Wijnaendts van Resandt.
De verschillende mededelingen over dit zeer oude geslacht,welke tot dusverre
reeds sedert augustus 1922 in dit Maandblad gepubliceerd werden,lcan ik thans
met een groot aantal gegevens vermeerderen,gegevens uit welke bijvoortgezet
onderzoek zou kunnen blijken,dat dit geslacht nog in verschillende takken
voortleeft.
Teneinde een overzict te verkrijgen van het tot dusverre,voorn.l door de
H.H. Jhr.Dr.W.A.Beelaerts van Blokland,Jhr.Nr.W.G.Feith en P.vanYwalchren
bijeengebrachte,zullen deze inzenders er zeker geen bezwaar tegenhebben,dat
ik,00k uit hunne opgaen,resumeer hetgeen thans over het geslacht Ketel bekend is,waardoor de over verschillende nummers van het Maandblad verspreide
gegevens tot één geheel samengevoegd worden.
12 ~95 Ik noemde het geslacht zéér oud;dit zal wel voor geen tegenspraak vatbaar
ztjn,als men de opgaven van Ehemen daaromtrent nagaat;vermeerderd met andere
gegevens,gedeeltelijk reeds gepubliceerd,gedeeltelijk nieuw,is over de oudste
Ketel's te Vorden en omstreken thans het volgende bekend:
1395,1418,1424 en 1435 wordt vermeld Roelof van Hackfort gend.Ketel,00k
genoemd Ketel gend.van Hackfort.I-ij zegelt 27 januari 1424 met Hackfort iermeerder met den schuinstreep der bastaardij.
1452. Hendrik van Hackfort gend.Ketel.
19 mei 1467. Bernt Ketel van Rackvorde of van Hackfordt gend.Ketl1 wordt
beleend xxt door Bergh met goed te Vorden.
25 juni 1473. Bernt Kettel zegelt bij overdracht van land te Vord en als:
Bernt Kettel van Hackvorde met Hackfordt vermeerderd met den schuinstreep
der bastaardij.
19 juni 1477. Bartolt Ketel Berntssoen wordt beleend met het goed te Vorden.
14 juli 1477. Bernt Ketel,broeder van Bartolt vd. wordt beleend met het goed
te Vorden.
22 dec. 1481.Hen.rick Ketel wordt beleend met het Geldersch leen Bannink bij
Deventer.; idem 1492.
30 juli 1483.Jacob Ketel zal als richter (peinder) te Vorden dor een ander
vervangen worden.
11 mei 1485 Jacob Ketel zegelt als Hackfortk vermeerderd met een ster boven
den dwarsbalk.
25 okt.1493 Hertog Karel van Gelre neemt Roelof Ketell met 100 knechten in
in dienst.
1494,1495. Bernt Ketell gegoed te Vorden
10 jan.1502. Henrica op ten Buerlo,weduwe van Jacob Ketels,met J:acob Ketell
richter,ala haar momber,Bartolt,Jacob en Henrick,gebroeders en Qertken hun
zuster,alle nagelaten kinderen van Jacob Ketel voornd.,vesten het St.Anna
Gilde in de Groote Kerk te Zutphen een rente van 2 gouden Rijnscke guldens
jaarlijks ,uit hun hofstede gelegen op Buerlo in het kerspel van 'orden.
1516. Gerrit Ketel wordt na het overlijden van zijn vader Henrick•Kete1 beleend
met het Geldersche leen Bannink.
18 sept.118. Bent Ketel wordt burger der stad Zutphen.
29 juni 1519 Jutte Ketels wordt als erfgename van haar vader Ge±rit beleend
met het leen Baimink.
1522. Thomas van Vilsteren en Antonia Ketel gegoed aan Luttike Buirlo te
Leiden.
8 oict.1522.Hertog Karel stelt Thonis Ketell aan tot drost van Iisselmuiden.
26maart 1527.Johan Ketell wordt beleend met den hof te Essehede onder Gorsel,
Geld. leen;
1528. Thonis Ketell hoofdman onder Marten van Rossem.
2 sept. 1528. Bent Ketell die Olde en Zwene zijn huisvrouw verkpen een rogge-
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rente van 2 molder uit hun goed de Banckermate in het kerspel Van Vorden.
6 juli 1530. Hille van Kervenheim weduwe van Johan Keteil transporteert
het Geld. leengoed den hof tot Esschede.(Uit dit huwelijk ontsproot volgens
van Rhemen Johanna Ketel,gehuwd met Dirk van Soelen,richter t4 Steenderen)
9 april 1534. Thijs Ketell zegdt als schout van Meppel
k.jç: 15 sept. 1535. Dirk van Zoylen,als man van de dochter van Bent Keteil,
wordt beleend met het leen van Bergh te Vorden (zie mei 1467 én juli 1477)
17 sept.1538. Jutta Ketels laat den leeneed vernieuwen voor hët leengoed
Banriink.
1 juli 1544.Idem thans huisvrouw van Nicoleas Verheyden,secretaris te Deventer.
3 febr.1551.Elisabeth weduwe Beernt Ketel,vermeld te Rhenen.
14 okt.1551.Gertrud Ketels huisvrouw van Gerrit van Heecke,erfgenarne van
haar vader Gerrit Ketel,na zusterlijk erfmagescheid,beleend met het Geld.
leen Bannink.
18 juli 1567.Elisabeth van ksu±± Estveldt,huisvrouw van Henrick Ketels
wordt beleend met het goed tot Estvelt onder Barneveld.
26 april 1569. Jutte Ketels,weduwe Claes Verheyden,transporteèrt het leengoed Bamiink bij Deventer.
2 nov.1571. Elisabeth van Estveldt,huisvrouw van Henrick Ketel,transporteert
het lflngoed Estveldt.(Deze Henrick Keteli hertrouwde later mèt Margaretha
van Till yit Zwolle).
Het groot aantal reeds vroeg vermelde personen Ketel maakt het duidelijk,
dat dit geslacht zich in verschillende takken moet hebben geslitst.Behalve
personen die nog enige tijd bij Zutphen en Deventer gevestigd bi even, treden
voor zover thans bekend is,twee takken op de voorgrond,n.1. de tak,welke
te Rhenen,Wijk bij Duurstede en Amersfoort voorkomt,en de tak,welke in DrenthE
en Groningen gevonden wordt.
Blijkens de op geheel verschillende plaatsen teruggevonden wapéns van deze
takken,staat vast,dat zij behoorden tot het oude geslacht Ketel gend. van
Hackforth,welke naam latere leden dezer takken dan ook weder hebben aangenomen.
De eerstgenoem de tak,die te Wijk bij Duurstede door de beklede:: ambten en
gesloten verbintenissen het meest op de voorgrond is getredenj,is korteltik
vermeld in jg.1922,k.380-381,met aanvullingen in deze jaargan 1923,k.29
en k.158-159.(zie: De beleningen met het Gelders leen Reigersiort. Uitheemse lenen,blz.60 der Uitgave van de Vereniging Gelre van de Leenregisters van Gelderland en Zutphen).Als aanvulling kan ik meedelen,dat Maria
van Alendorf,weduwe van Rudolf Ketel,op 30 augJ678 te Utrecht werd begraven en dat het huwelijk van Bernard Ketel(van Reigersfort) en Agatha van
Hemert plaats vond te Utrecht op 23 nov.1639.Voorlopig zal ik deze tak,die
denkelijk in 1719 met Barend Ketel van Hackforth te Batavia ir mannelijke lijn
uitstierf,hier niet ter sprake brengen en mij thans bepalen tot de tak in
Drenthe en Groningen,waaromtrent Jhr.Mr.W.G.Feith in No.3 van de lopende
jaargang zovele belangrijke bijzonderheden bekend maakte.
Dat deze tak in de 2 noordelijke provincies gevestigd is geweest,wordt duideljk,als wij er op letten,dat Thonis Ketel in 1522 drost van IJsselmuiden
werd en dat in 1534 Thijs Ketel als schout van Meppel voorkomt.jVan Meppel
zal deze tak te Diever gekomen zijn,waar leden ervan ongeveer '2 eeuwen lang
als schouten van Diever en Wapserveen worden vermeld.Nog in 1794 woonde
(k z4bt deze tak in Drenthe. In 1785 en 1794 was Mr.Pieterftetel schout van
Drenthe_Noordervelqen bestaat deze familie nog vele jaren daarna te Meppel
en te Steenwijk.( Pieter Ketel,geboortig uit Drenthe,wordt 19 jan.1741 jur.
student aan de Hoogeschoôl te Groningen;in 1775 komt hij voor als schout
van Lelde).
•Voor haar genealogie is derhalve onderzoek in de archieven van Diever beslist noodzakelijk,vooral omdat die tak,welke daar het langst is gebleven,
dus denkelijk 'og voortleeft.
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I. Thonis Ketel voornoemd,die door Hertog Karel in 1522 tot drost van IJselmuiden benoemd werd,had bij Nechtelt Mulert,dochter van Sino Mulert en
Fye van Wullen,o.a.:
l.Seino,volgt II.
2.Elisabeth Ketel;overl.1596;tr.Olivier uyt den Have,schout van Meppel,overl
v66r 1595,begr.te Arnhem.(Zie Ned.Adelsboek 1918,blz-148 en 149).
II.Seino_ Ketel, overl. te Hattem 1567,tr.Catharina van Haersolte,die hertrouwt
met Willem van Haeften.Uit haar eerste huwelijk:
III.Anthonis_Ketel,luitenant,overl.l maart 1593,begr.te VerwoMe,tr.Geertruid
Noordinck Nicolaesdr.,die 1596 nog als zijn weduwe wordt vermeld.
Uit dit huwelijk sproot:
IV.Seino Ketel ,nog onmondig in 1600;hij kwam onder voogdij van jr.Nicolaes
van Haeften,luitena t te Utrecht en Jan Noordinck te Brummen..
Jr.Nicolaes van Haeften,luitenant,als oom en momber van het onmondige
•
kind van wijlen Anthonix Ketel ,luitenant,verwekt bij juffr.Geertny Noor•
dincx,27 okt.1596 (Zie Procuraties en certificaties der stad Utrecht,II,l7
•Claes van Haeften en Jan Noordinck,26 nov.1600 vermeld als mombers van
Zeyno Keteil (Zie Signaat van Opdrachten der Veluwe,d1.1538-1610,fo.331).
Wat er verder van hem geworden is,bleef mij onbekend.

r

De heer Feith vermeldt in zijn hierboven genoemde aantekeningn als oudste
zoon van Antonis Ketel,den drost van IJsselmuiden van 1522,en Berend
Ketel,die van 1612-1625 schout was van Diever en Wapserveen.Een vergelijking dezer jaartallen maakt het al zeer onwaarschijnljk,dat wij hier met
vader en zoon te maken hebben,hegeen nog duidelijker wordt als wij weten,
.dat Berend's zoon Christiaan in 1629 in het huwelijk treedt.Tussen Antonis
en Berend moet nog een generatie liggen.Doch Ç.e%i,emxki,erai afgescheiden van de vraag of Berend een zoon dan wel een kleinzoon van Thonis Ketel
was,acht ik het zeer onwaarschijnlijk dat de Dieverse Ketel's $n Thonis
Ketel de drost,afstammen.In de eerste plaats vond ik geen bwijs,dat deze
laatste 66k schout van Meppel is geweest,zoais elders is vermeld,een ambt,
at weinig strookte met zijn vorige functie van drost van IJsselmuiden.
Laatstgenoemd ambt toch werd uitsluitend bekleed door ingeboren adel uit
de omgeving,n.l. de Bentincks,de Ittersums en de Mulerts;door zijn huwelijk met ene Mulert zal Thonis Ketel dit ambt bekomen hebben.De schouten
van Meppel waren burgerlijke personen.00k de opvolgende gKxEritin allianties van Thonis Ketel en zijn afstammelingen met Nalert,van Hersolte,
'k 2fl van Haef ten enz. wijzen op een andere kring dan dierwaarin de hem aangewreven oudste zoon Berend en diens afstammelingen hun vrouwen zochten..
Wel laat van fihenen de schouten van Diever genaamd Ketel - wier vôdrnamen
hij door onbekendheid t daarmee niet invult - afstammen van de scholt
: van Meppel Ketel,doch ook van deze vult hij de voornaam niet Ln.Hij verhaalt
alleen van hem,dat ... Ketel,scholtis van Meppet,door de Spânjaarden
erd vermoord,en dat zijn vrouw van schrik over die moord stief.Waar bewezen is,dat in 1534 een Thijs Ketel scholt van Meppel was,daari moet beslist
&e mededeling over de moord betrekking hebben op Thijs en niet op Thonis
den drost van IJsselmuiden en meen ik,dat de afstamming van de familie te
Diever uit Thijs en niet uit Thonis is te vinden.Een onderzoek daarnaar zij
:de toekomstige schrijver van de genealogie Ketel dan ook aan$volen.Nog op
14 dec.1602 komt weer een Thijs Ketel( een andere natuurlijk dan de in of
na 1568 vermoorde naamgenoot) als schout van Meppel voor; in .671 is een
veel latere Thijs Ketel schulte van Anlo. Al die tijd komen seert 1612 ook
de Ketel's voor als scholten van Diever en Wapserveen.Hun stmreeks vangt
dus voorlopig aan met:
1. Berent Ketel,geb. omstreeks 1560,als schout van Diever en wajserveen voorkomende in 1612-1614,1618,1620 en 1625.Hij huwde met Hermanna]Arns (Aents),
die daar in 1633 nog als zijn weduwe vermeld wordt.Zij schijnen een talrijk
gezin te hebben gehad,al thans ik vind:
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l.Helmich Ketel,die volgt II.
2.Rijckert Ketel,scholt van Diever in 1643,1646. Deze voornaam,00k Richard
en Rijckman geschreven,komt sedert dien veel in het geslacht Ketel voor en
wijst erop,dat een straks te vermelden x±xx tak in Rotterdam,Ârnsterdam en
:elders,waarin die voornaam ook gebezigd wordt,uit de schoiten van Diever
moet afstammen.
3.Christiaan,volgt Ilbis.
II..Helmich_Ketel,geb. omstreeks 1590,vermeld als schout van Diever in 1629
en 1636.Hij had een gelijktijdige naamgenoot,die vâ6r hem overleed,althans
te Zutphen huwden 27 augustus 1628 Hendrik Lintse,van Haerle,ruiter onder
graaf Jorgien Ernst,met Dieuwer Jans,weduwe van Helmich Ketel.
Laatstgenoemde Helmich Ketel en Dieuwer Jans laten 5 juli 1622 te Zutphen
•een dochter Engel dopen.Deze Helmich moet dus tussen 1622 en 1628 zijn gestorven en kan dus niet dezelfde zijn als de Helmich die in 1629 en 1636
nog schout van Diever was,en die in 1652,blijkens de huwelijks-akte van zijn
na te noemen flak±Er zoon Berend,nog dit ambt bekleedde.
Met wie de Dieverse Helmich gehuwd was,bleek nog niet,doch ook hij moet
een groot gezin hebben gehad,althans behalve 2 zoons,van welke vast staat
dat zij Helmich tot vader hadden,vindt men in die tijd nog:
1.Hendrik Ketel,verrneld als gegoed te Diever 1658.
2.Richard Ketel,ingeschreven aan de universiteit te Leiden co]1.al.28 dec.
1653.
Ik zou er niet toe gekomen zijn hem bij het Dieverse geslacht, op te nemen,
24' ware het nie- dat een Rychardt Ketel 1643,1646 scholt was van Diever,en
een andere Richard hetzelfde ambt in 1695, 1700 en 1703 bekleedde.
Hier dienen wellicht ook geplaatst te worden:
Herman Ketel,geboortig uit Drenthe,phil. student te Groningen 24 febr.
1662 en Johannes Ketel geboortig uit Drenthe,theol. stud. te Groningen
9 febr. 1671.
3.Anna_Ketel,gehuwd met Titus van Hania,vrmeld 1654 volgens de mededelingen
van de heer Feith,zij het ook niet bewezen,dat zij een dochter van Helmich
Ketel was,doch wel,dat zij tot deze familie behoorde.
Dit is wel het geval met de nu volgenden:
4.Berend Ketel,die volgt III.
5.Pier( Niet Pierre),de Drenthemaars gebruikten geen Pranse,doch Groningse
voornamen; als Pier komt hij dan ook in 3 acten voor),die volgt Ilibis.
III.Berend_Ketel,geb. te Diever omstreeks 1620;ondertrouwde te Zutphen 28 nov
1652 en huwde te Gorssel 23 december 1652 Aeltjen Valck,geboren te Zutphen 16 oct.1632,overl. aldaar 18 april 1707,dochter van Hénrick Vaick
en Aeltjen Gerrits Hulshoff.
Dit echtpaar en hun afstammelingen,die te Zutphen en te Arnhem woonden,
zijn door onze redacteur reeds in het kort vermeld in Nr.1/2,k.30 van de
lopende jaargang,terwijl de heer P.M. van Walchren hierop ebkele aanvullingen geeft in k.201; een en ander zal hieronder nader worden uitgewerkt
Voorop wil ik echter stellen,dat de afstamn±±xanming uit Diever van
deze branche Ketel te Zutphen en te Arnhem,welke mogelijk elders nog voort
leeft,onomstte1ijk bewezen wordt door de intekenakte te Zuiphen van
28 nov.1652,welke woordelijk luidt:
Berent Ketel,j.m. van Dieveren,Helmich Ketel,schultüs tot Dieverex
soon,
&

Aeltge Valck,Henrick Valck,burger alhier dochter,acpept.test.
23 dec.1652.
copul.Gorsel.
Berend Ketel wordt 14 augustus 1654 aangenomen tot burger van Zutphen;
hij wordt slechts zelden in acten aldaar vermeld,o.a. 10 fêbr.1660, 5 dec
1662,en 30 mei 1667,h et laatst in febr.1673;in okt.1689 komt zijn
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vrouw als zijn weduwe voor.Door het huwelijk van haar vader met een lid
van het bekende Doopsgezinde geslacht Hulshoff te Borne,was deze tak Valc
doopsgezind geworden;desondanks zijn de kinderen van Berend Ketel en Aeltjen Valck Hervormd gedoopt en hebben hun afstammelingen deze godsdienst
beouden.
Alvorens hun 6 kinderen te vermelden,delen wij mede,dat toen tegelijkertijd
met Berent nog ene Ketel te Zutphen leefde,die mogelijk zijn zuster was,
doch ook een dochter kan zijn uit het hiervoor vermelde huwelijk van de andere Helmich Ketel met Dieuwer Jans,n.l.:
Judith Ketel,eerst gehuwd met Peter Hendriks Brouwer (doch dit huwelijk
is niet te Zutphen ingeschreven,zodatzij van elders afkomstig zal zijn geweest) en daarna te Zutphen 5 mei l665fmet Werner Höpinck,4ran Havickes•beck,j.m.,wonende te Zutphen.
De kin deren van Berend Ketel en Aeltjen Valck waren:
l.Jan_Ketel,
IV.
2.Dorothea Ketel
volgt(ook voorkomend als Theodora),gedoopt te Zutphen 9 nov.
1656,vermeld in 1693,1703,1707,1708,huwt omstreeks 1689(iiiet te Zutphen
Johan Philip von Quernheim,majoor in het regiment van deHertog van Hol
stein,overl. voor oct.1693.
Uit dit huwelijk sproten:
a. Susanna Aleida von Quernheim,ondertr.Zutphen 12 feb.1708'Ciriacus Kuen,
corziet,nog als cornet vermeld in Zutphense akten van 1725 en 1747.
b. Margaretha Christina von Quernheim,huwt te Zutphen 22 okt.1712 Hans
Hendrik Sander,van Daelen.
c. Magdalena von Quernheim,huwt te Zutphen in de Franse kerk:; 15 jan.1713
Joost Schoemaecker,secretaris van Zutphen.
3.Helmich Ketel,gedoopt te Zutphen 13 maart 1659,gait voor oktober 1689
per schip de Hobre voor de Kamer van Enkhuizen als opperchirurgijn in
dienst der O.I.C. naar Indië.Over hem kan in het archief dier Comp. dus
nog wel het een en ander gevonden worden.
,Barbara Ketel,gedoopt te Zutphen 22 sept.1665,leeft nog l] sept.1719;
zij woonde in 1707 reeds gedurende 16 jaar in bij haar zuster Theodora;ondertrouwde te Zutphen 23 dec.1683,attestatie naar Zwolle 16 jan.d.a.v.
met Jacobus van Rees,geboren te Zwolle en sedert 1703 absent vermeld.
Uit dit huwelijk sproten:
a. Bernard van Rees,luitenant in 1719
b. Aleyda van Rees,vermeld in 1719.
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Barbara Ketel,gedoopt Zutphen 18 juli 1662.Ovûrleden jong.;

6. Aleijda Ketel ,gedoopt te Zutphen 5 februari 1673,over1eden jong.
Over deze kinderen deel ik onderwolgende acten mede,welke al het voorgaande bewijzen en waarbij een Engeltje Ketel vermeld wordt van we niet vast
staat lf deze dezelfde is als de dochter van de gelijktijdig met de grootvader Helmich levende Helmich Ketel te Zutphen.
Zutphen 31 okt.1689.Altien Valck weduwe van Berend Keteil geeft volmacht
aan Jan Rutgers Walbeeck,koopman binnen Engkhuysen om uit haar naam van
de 0.I.Compagnie ,Kamer van Enkhuizen,te ontvangen de pennigen,welke haai
zoon Helmich Keteil, voor opperchirurgijn met het schip de Hcbre naar
Oost-Indië gevaren,ten haren profijte van zijn gage heeft latèn staan.
•
Zutphen 6 juni 1691.Aeltien Valck passeert een gelijkluidendé volmacht als
hierboven.
•
Zutphen 24 mei 1703.Johan en Barbara Ketel maken volmachtig hun zuster
Theodora Ketel genaamd Quernheim,om in en buiten rechten in te vorderen
•
zodanige erfenis en versterf als hun comparanten vermits overlijden van
•
nge1tjen Ketel,getrouwd geweest zijnde met ipo Sasma,licentmester en burge
meester te Coevorden,gedevolveerd is.
•
Zutphen 15 april 1707.
te 280tCompareert Barbara Ketels,geassisteerd met Michiel Valco,deer stads roe-
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dra@er,en caverende voor haar absenten man Jacobus van Reeq,niet wetende
vermits zijn 9-jarige absentie - of hij levendig of dood is,en bekent voor
haar en hare erfgenamen,krachtens een accoord en handschrift door haar
en haar man op 12 maart 1698 getekend - genoten te hebben wegens 16 jaren
• kostgeld,door haar en hare kinderen sedert het jaar 1690 ,van haar zuster
Dorothea Ketels weduwe van wijlen den heer Quernheim,in leven majoor van
een regiment voetknechten ten dienste der Verenigde Neder1aden,tegen
150 gulden 's jaars,en wegens verstrekte en ontvangen penn±ngen,een som
van 2900 car. guld. Ter voldoening dezer schuld heeft zij haar zuster
gecedeerd en getransporteerd haar recht van erfenis als haar na overlijden
van haar moeder Aeltien Valcke,weduwe van wijlen Berent Ketel zal komen
toevallen,speciaal van een stuk land buiten de stadshospitSalpoort in de
Weertslege gelegen,den Keijser genaamd,alsmede van een huisje in de Laerpoort te Zutphen,daar de 3 Roemers uitha.ngen,alsook van 600 gld. als
haar volgens het magescheid van 19 okt.1701 tussen haar moeder en dier
• kinderen opgericht,welke som haar na overlijden van haar moeder eveneens
zou toevallen.
IV. Jan Ketel,gedoopt te Zutphen 2o dec.1654,wijnkoper aldaar,vet4meld te Zutphen 1688,1690,1698,1703,1707 (zie ook dit Maandbl. 1923 k.201);hij ondertrouwde te Zutpren 31 dec.1682 en huwde te Doetinchem met Mltjen Planten,
• gedoopt aldaar 24 jan.1658,vermeld te Zutphen 1690,1698,170,dochter van
• Herman Planten en Susanna Neijerink.
fit dit huwelijk sproten 3 kinderen:
l.Berend Ketel,volgt V.
2.Hermina Ketel,gedocpt Zutphen 27 okt.1686,overleden na maart 1743 als
weduwe;huwt (huweljksakte te Zutphen en te Arnhem niet gevnden) met
Jacob Verrier,luitenant.
3.Hendrika Ketel,gedoopt Zutphen 20 okt.1689,overl. Arnhem in of na 1743,
huwt te Arnhem(ondertr. aldaar 26 april 1727) met Gerrit 0idhoff,geb. te
Renkum,weduwnaar van Aaltje Henricks.
• Gerrit Oudhoff en Henrica Ketel testeren te Arnhem 9 maart 1743;zij vermaakt haar lijfgoed aan haar zuster Hermina Ketel wed.Jacob Verrier en bij
v66r-overljden van deze,aan haar nichtje Hendrica Nelsert,dochtèr van Cornelis
Melsert en van Anna Geertruid Ketel;Henrica Melsert ontvangt bovendien
1000 gld. na hun beider overlijden.
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V. Berent Ketel ,gedoopt te Zutphen 16 dec.1683,wijnkoper aldaa,daarna te
Arnhem;wordt burger aldaar 23 aug.1713,was er vaandrig,latèr burgerhopman
en wordt er nog vermeld in 1750.(Zie k.201 en 202 alsvoreii)ijhij huwde
(ondertr.te Arnhem 27 juli 1713) met Anna Geertruid Sluyte±,gedoopt te
Arnhem 27 nov.1685,dochter van Dirk en van Anna Plyster. 1
Uit dit huwelijk sproten:
1.Axma Geertruid Ketel,gedoopt Arnhem 26 augf1714,zij huwde te Arnhem met
Cornelis Melsert bovengenoemd,en overleed aldaar voor nov.1765.Haar echtgenoot hertrouwde met Johanna Josina van Meurs,hetgeen blijkt uit het
testament van Cornelis' broeder Jan Melsert d.d. Arnhem 1 d0.1765,waarin
deze o.a. aan de kinderen uit beide huwelijken van zijn broeder legateert,
2.Johannes_Ketel,gedoopt te Arnhem 31 jan.1717.
3.Derk_Ketel,edoopt Arnhem 5 jan. 1719,overl. jong.
4.Derk_Ketel,gedoopt Arnhem 10 jan. 1723.
5.Bernardus Ketel,gedoopt Arnhem 30 dec-172 5Van deze 3 zoons van Berent Ketel werd bij een vluchtig ondeSoek te Arnhem niets meer gevonden,en na laatstgenoemd jaar 1725 zijn er geen kinderen
van de naam Ketel meer gedoopt,zodat deze 3 zoons,als zij niet jong gestorven zijn,naar elders zullen zijn vertrokken en dan wellicht ng nakomelingschap hebben nagelaten.Hiervoor zou een uitgebreider onderzek nodig zijn.
Wel komt een 25 jaar later een andere Ketel uit het Nocrderi,n.l. uit Hasse1t,2zich te Arnhem vestigen,weike persoon wellicht uit de Dieverse
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Ketel's afstamt,althans zijn vaders voornaam wijst daarop.
Op 4 april 1750 ondertrouwde n.1. te Arnhem: Jan Barents Ketel,j.m. van Hassel
wonende ±E alhier,met Geertruid Hermse,j.d. van Deutekom.wonendd alhier.Dit
echtpaar - geen kinderen hebbende - testeert te Arnhem op 12 juni 1751;het
testament leert geen bijzondergeden over zijn familie kennen.
Thans volgt de hiervoor sub 5 genoemde zoon van Helmich Ketel te Die-eer:
Ilibis.. Pier Ketel,sohout van Diever in 1678,in 1682.huwde Gesina Timans.
Uit dit huwelijk sproot:
l.Richard Ketel,die volgt IV,
en denkelijk ook
.Wybrand Ketel,die in 1690 voorkomt als schout van Diever.
IV.Richard_Ketel,gedoopt te Groningen 27 nov.1673,schout van Diever in 1700
en 1703.
Uit hem spruit denkelijk verder de tak Ketel,die als schouten van Diever en
later in andere betrekkingen in Drenthe voorkomt tot in het begin van de
l9de eeuw.
Ilbis,Christiaan_Ketel,welke uit Diever naar de Grninger Ommelanden trok en
•aldaar een tak stichtte.Hij komt blijkens de mededelingen van de heer Feith
(k.84) in 1614 en in 1641 voor als hoofdling te Grootegast,wördt in 1632
grietman genoemd,en maakte 27 okt.1629 huwelijksvoorwaarden met Prouke
Auwema,dochter van de grietman Eling Fossema en Ulske Auwem.
Uit dit huwelijk de 5 door de heer Feith genoemde kinderen,waarvan Rutger
• Ketel overleden 21 juni 1671,begraven werd te 0osterwijtwerd onder een
steen met het wapen en helmteken der Ketell's van Hackfort.
<2 91 Misschien behoort hier ook geplaatst te worden:
Roelof Ketel,capitein,die uit zijn huwelijk met Geertien Arents te Groningen op 19 aug. 1668 een zoon Jan liet dopen.
Van de kinderen van Christiaan Ketel noemen wij hier 2 zoons:
l.Bocco_Ketel,volgt III.
•2.Eling Ketel,volgt Ilibis.
III.Bocco_Ketel,in de doopakten van zijn kinderen te Groningen jonker genoemd,
was als geboortig in de Ommelanden (Omlandus) 25 nov.1652 als student te
Groningen ingeschreven;hij zal daar 1659 gehuwd zijn met Wya F±ix,die in
.1683 als zijn weduwe voorkomt.De heer Feith deelt bovendien mede (k.85),
dat hij 1661 en 1662 curator van de Academie voor de Ommelanden was.
Uit hun huwelijk sproten:
l.Bouwina_Ketel,gedoopt Groningen 7 aug.1660.
2.Frouke Helena Ketel,gedoopt Groningen 15 sept.1661.
3.Hermanna Ketel,ged. Gron. 30 jan.1663.
4.knnKxIt±,ged.Gron. 27 juli 1664./- Hermanna Regina Ketel
5.Claes Reinier Ketel,ged.Gron. 12 april 1667.
• Of deze enige zoon afstammelingen heeft gehad,is mij niet bekend.
Ilibis. Eling Ketel,blijkens de mededelingen van de heer Feith (k.85) in 1669
raad ter Admiraliteit van Harlingen en in 1677 curator der'Groningse
Hoogeschool voor de Ommelanden;is overleden in of voor l65.
Hij huwde Frouke Helena Writzers,bij wie 3 kinderen,in k.85 reeds vermeld,waarvan ik noem:
IV. Christiaan Ketel,luitenant te paard,maakt 16 jan.1685 huweljksvoorwaarden
met Anna Maria Bartram.
Uit dit huwelijk:
l.Jan Frederik Ketel,ged. Gron. 7 jan.1687
2.Hermanna Regina Ketel,ged. Gron. 24 mei 1689
3.Frouke Helena Ketel,ged.Gron. 10 feb. 1691
4.Frouke Helena Ketel,ged. Gron.28 juli 1693,zij maakt 21 feb.1715 huw.voorw.
met Jan Ernst Meijer,luitenant (zie k.85)

5.Barbara Everdina Ketel.,ged.Gron. 4 sept.1697.
Of de rnige zoon deze tak heeft voortgezet,is mij onbekend.
Thans moet de aandacht gevestigd worden op een familie Ketel te Rotterdam,
Amsterdam,Zwolle en Kampen,in welke zowel de voornaam Richard als de voornamen Berend en Helmich voorkomen,zodat deze tak ongetwijfeld eveneens uit
Liever stamt.Een onderzoek te Rotterdam en Amsterdam zou dit spoedig kunne
oplossen.
Richard Ketel,geboren te Rotterdam,wordt 1 juni 1733,oud 20jaar,als student te Leiden ingeschreven.Wie waren zijn ouders?
Hij is niet dezelfde als de Richard Ketel,dieJ5 juni 1743 te IJsselrnuiden
(:183
testeert en dan zijn broeders en zusters en neven noemt,echter niet zijn ouders.
Bedoeld testament leert,dat Richard Ketel,gemeensman van Cflpen,en Elisabeth Mechteld Vesterinck,eohtelieden,waarvan de eerste zieken de tweede
gezond is,voor schepenen en schout van IJsselmuiden hun testament opstellen.Hun huwelijksvoorwaarden dateren van 18 juni 1737;hij noemt zijn zuster
Johanna Ketel,die 1000 car.gld. zal ontvangen;Mararetha Elisabeth Warnars
dochter van wijlen zijn zuster Barbara Ketel bij Hendrik Warnars krijgt 1500
oar.gld;de kinderen van zijn broeder Helmich Ketel,zijn zuster Johanna Ketel
de kindren van zijn overleden broeder Walter Ketel,bij Hentica Bruins,genaamd Richard en Susanna Ketel,benevens Klaes Ketel,medeoinae dootor,zoon
van Barend Ketel en Jan en Jacob Bloemendal,kinderen van zijn zuster Judith
Ketel verwekt bij N.Bloemendal,zijn met Margaretha Elisabeth Warnars voornd.
zijn erfgenamen.
Vergelijk met deze namen het medegedeelde in k.202,waarin men vrijwel dezelf
personen terugvindt in de daar medegedeelde acte van 1750.Er blijkt uit dat
de med.dr.Micolaas Ketel te Amsterdam woonde,dat de zoon van Wolter Ketel,
Jan Richard genaamd,te Zwolle woonde en dat Helmich Ketel te Rotterdam woo:
de.
Dr.Nicolaas_Ketel,geboortig van Amsterdam,wordt 21 jaar oud op 14 sept.
1737 als student in de medicijnen te Leiden ingeschreven en in 1739 idem in
Utrecht.Wie zijn zijn ouders?
Een andere Nicolaas Ketel wordt 1729 en 1745 vermeld als apotheker van de
Admiraliteit van de Haze te Rotterdam.
• De hiervoor genoemde Helmich Ketel,koopman te Rotterdam,wordt 23 mei 1744
na overlijden van zijn broeder Richard Ketel beleend met diens 5 Gelderse
lenen bij Oldebroek.
Richard had namelijk de volgende Gelderse lenen te leen ontvangen: 25 okt.
1731 het halve Scholten-erve onder Oosterwolde,21 juli 1736 de Heetkamp
onder Oldezbroek en 29 aug.1738 de Oldencamp onder Oldebroek,alle na aankoop en niet door vererving.Zijn broeder Helmich ontdeed zich,nadat die
lenen hem in 1744 waren toegevallen,ervan *n resp.21 jan.1750 en 5 nov.
1754 door ze te verkopen.
Richard,die gemeensman van Kampen was,was in eerste huwelijk gehuwd met
Geertruid Schimmelpenninck,die in de laatste maanden van 1736 overleed;hij
hertrouwde te Kampen in 1757 met Mzzi.atEfl Elisabeth Mechteld, Vesterinck,
gedoopt te Kampen 27 dec.1705,overleden na 25 feb.1762 na hertrouwd te
zijn met Mattheus Beck;zij was dochter van de burgemeester Hendrik Vesterinck en van Geertruid Fabricius.Beide huwelijken van Richard, Ketel waren
kinderloos.
Zijn broeders Helmich en Wolter Ketel zetten echter deze tak y-oort;ik houd
voor een zoon van Helnich,de koopman te Rotterdam,de Helmich Ketel,van
Rotterdam,die 25 mei 1766 te 's_Qravepj-jage ondertrouwde met Antonia Vinju.
Misschien ook Petrus Martinus Ketel,die geboortig van Rotteram,20 jan.175
als student te Harderwijk werd ingeschreven.
Bovendien
kunnen Dr.Nicolaas Ketel te Amsterdamren de apotheker Nicolaas
t&
Ketel te Rotterdam afstammelingen gehad hebben.
Uitwerking van deze tak,om na te gaan of daarvan afstammelingen nog voort-
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leven,en daarna aansluiting zoeken aan Diever,is dus dringend gewenst.
Tenslotte nog een enkel woord over de familie Ketel te Utreohtt,die Rooms
Katholiek was of geworden is en waarvan afstammelingen nog voortleven als
Keetell.Van dit geslacht worden door de heer van Walchren in k].238 en 239
reeds enige leden genoemd.Het geslacht stamt af van Goossen Jaflsz.Ketel te
Utrecht vermeld in 1615 en 1617,die o.a. 2 zonen had: l.Matthijs Goossenszn
Ketel ,uit wiens op 22 nov.1634 gesloten huwelijk met Elisabeth Reijers de teger
woordige familie Keetell afstamt,welke evenzo het wapen van Ketel van Hackfort voert,en 2: Adriaan Goossensz. Ketel,gehuwd met resp. Grietje Jurriaans
van Oostrum, en met Cuyntgen Hermans van Reenen,waaruit een tak. Ketel te Utrecht,die wellicht is uitgestorven.
Alvorens deze familie nader te bespreken is het noodig het bewijs te vinden
dat zij inderdaad tot het geslacht Ketel van Hackfort behoort,hètzij tot de tal
te fflienen-Amersfoort,hetzij tot die te Diever.Ik hel tot het laatste over,omdat ik in de voornaam van Matthijs Ketel voornoemd,terug meen te vinden de
voornaam Thijs van de schout van Meppel in 1534.
Opmerking verdient voorts,dat onder de vele personen Ketel,die in de begraafregisters van Utrecht voorkomen,eenmaal de naam Ketel van Hackfort verschijnt
bij het begraven op 28 april 1712 van Barbara Ketel van Hackfort, weduwe van
Andries Belloni.
Een ruim veld van onderzoek is dus nog open.

Het geslacht Terwisscha (Terwisga of Ter Wysgha).
NOS 20-02-- 1948.

liet geslacht TEIISSCiA (Terwisga of Qer wysgha)

Deze zich ook nu nog in stand houdende familie zal wel verband houden
met het nabij Appelscha gelegen gehucht van die naam,waaraan de naam zal
zijn ontleend of waaraan de familie haar naam heeft gegeven. 1)
Van wat uit het grijze verleden omtrent deze plek tot ons komt,schijnt
er op te wijzen,dat dit geslacht door openbare ambten en het daarmee
.3
nauw samenhangende grondbezit oudtijds grote invloed in de btellingwerven heeft uitgeoefend.îie kroniek van winsemius verhaalt daarvan reeds,
dat hier in voortijden 2) een burcht moet hebben gestaan,die "halsrecht
had.d..z. die ovér leven of dood mocht oordelen.net lijkt er dus wel op,
ook in verband met het feit,dat later zoveel 3) Terwisschaîs als Grietman
optreden,dat aan "Terwisscha mede het z.ich in de stellingwerven wervende
of wisselende gezag was verbonden.
toe dit zij,als tot dusver oudst bekende Grietman uit bedoeld geslacht
vinden wij johaames Willems Terwisscha (vôér 1578) opgetekend.4) Vermoedelijk was zijn vader ook al met dit ambt bekleed,want volgens de Friese
schrijver huffridus ±etri 5) is syse ,Jan willemsz,die gehuwd was met een
dochter van Nerck yrcksz,T1praetort in Appelsche geweest.ueze Merck çof
lv..arck) Syrcksz,die in 1514 genoemd wordt als Grietman van Schoterland
en tellingwerf,en die met zijn broeders en zusters ook voorkomt op de in
1.505 opgemaakte lijst van aksisch gezinde ±delen,wao zeer waarschijnlijk
de grootvader van de later in de familie Terwisscha voorkomende gelijke
raam.
Zoals er een riarck eyrcks van ierwisscha was,zo bestond er onder de nazaten van ryse Jan willems ook een Marck yses van Terwisscha,overleden
in 1639,gehuwd met Lucia uoossens.lvi issohien was hij dezelfde als de gelijknamige Secretaris van Ooststellingwerf (1583) of de Bijzitter van Schoterland (1591).Bij zijn sterven liet hij vrouw en 2 kinderen na,n.LMagdalena,
gehuwd met ÂerntBarels,Untvanger te Oosterwolde,en Goossen,ehuwd met \[ypk
I1eynterd. 6).De nakomelingen van Goossen hebben zich later €e lieerenveen
en omstreken gevestigd. 7,).
Aernt Barels kreeg 2 kinderen: dr.Albertus .barels,die weder met een lid
n de familie Terwissoha huwde 6),en Marck Baref,Stelling te Oosterwolde,die zich in de echt verbond met Ohristoffertien Lunsingh.
Uit deze huwelijken werden o.a. de volgende kinderen geboren: Aernt,later
gehuwd met Barbara Ketel 9);Helena,later getrouwd met de Scholte Meseroy;
Henricus(1671);Magdalenaç1668);Joachimus Lentz(1678) en Elisabeth,die
later in het huwelijk trad met de Luitenant Capitein Jacobus Brouwer.
Laatstgenoemd echtpaar woonde te 0osw
ver
j op
l720
een plaats genaamd Çostenbig",want Elisabeth wordt ook aangetroffen
als "Barelsvan Oostenburg".Alw militair schijnt hij niet te 0o?rwolde te hebben gewoond;
althans dit zou mogen worden afgeleid uit het feit,dat de dochter
Ohristoffertjen te Nijmegen 10 Juni 1718 werd gedoopt.In 1728 was hij niet
neer in actieve dienst,want in dat jaar en daarna wordt hij steeds genoemd
als de Oud-Luit,?nant-C.pitein J.Brouwer 10).De dochter Christoffertjen(1718
duwde later Gijsbertus Gasinjet,overleden te Oosterwolde 18 Mei 1795.Deze
was een zoon van nr.Petnis Gasinjet,advocaat te Leek,die van Franse oorsprong schijnt te zijn.Uit jbmie34jk werden te 0ostrwo1de de volgende
kinderen gedoopt: Elisabeth 4arelsç1739),Jacobus Brouwer(1740);Petrus
• .
(1742).Joha.nnesç1744) en Johnna(l745).
Van Aernt Barels Jr. wordt ij zijn versterven(1703) een Inventaris aangetroffen,waaruit de gegoedheid der familie mag worden afgeleid.De lijst van
zijn vaste goederen bestaat -4n niet minder dan ongeveer 50 posten,
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boerderijen en landerijen hoofdzakelijk in de Stellingwerven,doch ook
daarbuiten te Terzool,0usterhaule,churega,Zandgaast,Sperriebeet
en Cuinre.
In de tijd dat Luit.Capt.Jacobus Brouwer te Oosterwolde:woonde
(1722-1730) komt hij met zijn vrouw nogal eens voor ald geldschieter.
De desbetreffende akten zijn te vinden in de hypotheekboeken van
Ooststellirgwerf.
(Uit "De Nieuwe Ooststellingwerver" van 20-2-1949)
Noten.
1) Zekerheid daaromtrent bestaat echter niet.
2) Dateringen zoals boudtijdsI,in voortijden' zijn allesbehalve
esact,en het gehele verhaal is dan ook waarschijnlijk legendarisch.
3) Zoveel zijn het nu ook weer niet: de enige grietmannen met de
naam !iIeisscha zijn de genoemde Johannes Willems,ong.l580 en
, ..]JsO Terwisscha,grietman van 1610-1623
'Hij stierf in ±9 1610
5) Suffridus Petri,geschiedschrijver.1527-1597
6) De naam is Wypke Meynte-dochter;ook wel Neynes of Meyntes.
7) Ook deze tak is in de mannelijke lijn uitgestorven
8 n.1.met Antyn Terwisscha
9) uit dit huwelijk stamt de familie Hubbelink en later de familie
Willinge(Prins) in Oldeberkoop.
10) Hij was dit reeds in 1725(bljkens het Stemkohier van dat jaar).

Over De Vrije Natie der Stellingwerven door
drs. T. H. Oosterwijk.

DE VRIJE NATIE DER STELLINGWERVER door
drs.T.H.Oosterwijk. Assen MCNLII
Hoofdstuk T: de naam Stellingwerf;de Stellingen; de oudste bewoners. blz.9/22
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blz.18: Dit brengt ons op het probleem wie het waren,die deze streken het eerst
bewoonden.d.'i .z. die hier in historische tijden hun woonplaatsten hadden. (De mening van Popping e.a.,dat de Stellingwervers uit Duitslaná gekomen gouden zijn,
wordt,als onbewezen,niet aanvaard) .Wiè dan? "In de dissertatie van Oosten
):e.00sten:Een Veenpolderbevolking.Sociographie van de Grote Veenpflder van
Weststellingwerf;Dis.Amst. 19474i.23) leest men,±atx waar de schrijver Boeles
aanhaalt,dat deze streek niet voor omstreeks het jaar 1000 bewoond kon zijn,want
in de Karolingische tijd werden de Friese terpen nog van een dikke homogene bovE
laag voorzien en misschien »werden er nog enkele nieuwe opgeworpen.Dit is een
bewijs,dat de terpen toen nog van grote betekenis waren en de dijken van ondergeschikt belang.De terpentijd eindigt en de terpencultuur veroopt,volgens Boelexs1
vanaf het ogenblik,waarop de dijken de dienst hebben overgenomen.En het is omstreeks het jaar 1000 dat de dijken zodanig waren.dat de strijd tegen het water
beter gevoerd kon worden en dat men de gebieden kon ontginnen,die daarvdior te n
waren,zoals de lage streken in Friesland.
Er kwam volgens Oosten,00k langzaam meer behoefte aan nieuw land en wel v.n.l.
als gevolg van de grote vernielingen veroorzaakt door het zeewater en verder
door de toenemende bevolking.Dit laatste is volgens schrijver oorzaak,dat de
Stellingwerven niet in hoofdzaak door een bevolking uit de door het zeewater
verwoeste gebieden werden bewoond,maar door Saksen uit de hogere zandgronden,
waardoor de taal en de volksaard tot heden meer Saksisch dan Fries zijn gebleven,hoewel ook een belangrijk Fries element al vroeg aanwezig moet zijn geweest.'
Oosterwijk vervolgt dan met de theorie van De Vos van Steenwijk (J.A. Baron
de Vos van Steenwijk:Geschiedkundige Verhandelingen over Vollenhove en deszelfs
0meken. 1831)Deze meende dat de door Karel de Grote onmenselijk vervolgde
Friezen trachtten te ontkomen door zich schuilplaatsen te zoeken in de onbewoonde bossen - Stellingwerf maakte immers deel uit van het gewijde wdud van
de Godin Bodahenna - en een gedeelte van hen bouwde zich woonplaatsen en
maakte zich akkers in het woud van Bodahenna.Volgens deze schrijver (d.V.v.S.)
zouden dus de bewoners van dit gebied uit Friesland komen,een mening,die we
- aldus weer Oosterwijk :"terugvinden bij Van Engelen van der Veen (G.A.J. van
Engelen van der Veen: Het Vierde Zeeland der Friezen.Verslagen en Mededeling
van de Vereeniging tot Beoefening van Overjsselsch Regt en Geschiedenis;
1923,pag.99). Deze zegt:"De kolonisten in Stellingwerf waren in hoofdzaak
Friezen.Dat deze zich hier en in andere streken hebben gevestigd,zal wel een
gevolg zijn geweeest van het groter worden der Zuiderzee,waardoor grote gebieden
werden verzwolgen.Die kolonisten hadden hun eigen zeden en gewoônten.Zij beschouwden zich als vrije Friezen en konden zich moeilijk schikken in de horigheid
die een gevolg was van hunne vestiging op gronden van anderen."
"Eenzelfde geluid laat Dr.MJiartgerink-Koomans horen (Dr.M.Hartg .erink-Koomans:
De Stichting van Kuinre? Saxo-Frisia 1941,nr.4): Zij stelt de vraag of de verklaring van de afscheiding van Drente (waarover later) niet juist daarin zou
liggen,dat de bewoners merendeels uit Friesland afkomstig waren en zich ook op
Drents gebied "Vrije Friezen" bleven voelen."
Oosten is het daarmee niet eens.Hij zegt (pag-32): "De taal der Stellingwervers
is Saksisch en men kan zich moeilijk voorstellen,dat een oorspronkelijk Friese
taal hier door het Saksisch is vêrdrongen.Dit zou kuimen,evenals in de provinci
Groningen,waar een cultuurcentrum als de stad Groningen een grote invloed had
op de omgeving en misschien Saksische migratie in oorspronkelijk Friese streken
plaats vond,al is hier nog veel onduidelijk.In Stelling-werf is nooit van een
belangrijk cultuurcentrum als de stad Groningen sprake geweest en een sterke
Saksische migratie in oorspronkelijk Friese streken wordt door geen enkel historisch feit bewezen.Eerder is een Friese migratie in nrx!nxkü1cxÏr±Kxt de
Stelling-werven aan te wijzen,die dan in de reeds Saksische streek waarschijnlijk
tengevolge had,dat de Friese taal spoedig verloren ging.".(eindblz.2U)
Op blz.21 vervolgt Oosterwijk: "Zo men ziet zijn de meningen verdeeld.Nu zou men
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kunnen zeggen,dat,daar in de Bisschoppelijke oorkonden ook steeds sprake is
van Friezen, wanneer het om de Stellingwervers gaat,de bevolking Fries is geweest.Doch uit deze omstandigheid mogen we nog niet afleiden,dat ze daarom
alleen reeds Friezen zijn geweest.In de eerste plaats worden de Stellingwerven
eerst genoemd anno 1309 en wij geloven dat zij toen zeker niet meer volkomen
Fries waren,zo zij dat al ooit zijn geweest.Verder is het niet onmogelijk,dat
zij in die tijden ook later door de bisschoppen "Friezen" genoemd werden,omdat
ze bekend stonden even vrij en onafhankelijk te willen zijn als de "Vrije Friezen",en omdat ze aan het Friezenland grensden. Wel is het zeker dat deze
streken een niet onbelangrijke Friese invloed hebben ondergaan,meer speciaal
op het gebied van de rechterlijke instellingen. We horen zelfs van kolonisten
in Zuidelijker streken dan de Stellingwerven.Zo b.v. in 1260;in dat jaar bevestigt Bisschop Hendrik de vrijheden en voorrechten der Friezen,die zich te
Kamperveen hadden neergezet ten tijde van zijn voorgangers Willebrand en Otto.
Noot l,onderaan blz 21 van Oosterwijk: Oorkondenboek van het Sticht Utrecht
v66r 1301;No.1473. Dehk hierbij ook aan de kolonisatie van Vriezenveen,die
omstreeks dezelfde tijd plaats vond). Doch we horen ook in de Stellingwerven
een d'rgelijk bericht en wel in het jaar 1165.In dat jaar gaf bisschop Godfried
aan " de Friezen van Lammerbruke" (de broeklanden bij Olde- en Nijelamer) een
stuk grond.Op dit moment hadden de Stellingwerren zich nog zeker niet van Drer
afgescheiden en zou er dus geen regen zijn om deze mensen in dit Stellingwerfse gebied,dat toen nog tot Drente behoorde,Friezen te noemen.Het komt ons
voor,dat hieruit kan worden afgeleid,dat er in ieder geval Friezen zullen
hebben gewoond.Doch het Saksische element zal van den beginne af stellig
sterker zijn geweest.Dit was zeker het geval in het oostelijke gedeelte,dat tot
1328 tot Drente behoorde.Maar dit zal vermoedelijk ook in het westelijke gedeelte het geval zijn geweest.hoewel het niet onwaarschijnlijk is,dat het Friese
element daar sterker jan in het oostelijke gedeelte was. (In een noot 1 onder
aah blz.22 zegt O.hier: Dit zou heel goed mogelijk kunnen zijn.Steenwijk b-v had
een stadsrecht met vele Friese elementen.De kerken van het westelijke gedeelte
der Stellingwerven nu zijn meest alle afscheidingen van Steenwijk.Kr is dus
sprake van een invloed van Steenwijk en via deze stad zou een sterkere Friese
invloed in het westelijke gedeelte dus mogelijk zijn geweest.)
Zekôr is in elk geval,dat in de Stellingwerven later een dialect geproken
werd (eh nog wordt) ,dat nauw verwant is aan het Drents.maar dat met het Fries
weinig gemeen heeft.In hoeverre er in het Stellingwerfse dialect Friese elemer
ten aanwezig zijn (en waren) zal aan het oordeel van taalkundigen moeten worder.
overgelaten.Zuivere Drenten zullen het ook wel niet zijn geweest,omdat dan te
verwaghten viel,dat de band met Drente sterker zou zijn gwweest en gebleven.
(Hier laat 0. in noot 2 onderaan blz.22 volgen: In het bovenstaande is reeds
het een en ander meegedeeld overfl de Stelling en zijn ambt,terwijl voorts gezegd werd,dat er 3 Stellingen waren.Toch is er nog veel dat onduidelijk is.Hoe
was b.v. de verhouding tussen de 3 Stellingen.Hieromtrent weten we weinig of
niets en evenmin hoe het recht in de Stellingwerven werd bedeeld en welk
recht werd toegepast.Er zijn aanwijzingen die er op duiden dat de Stellingwerver
wat de rechtsbedeling betreft in drieën waren gesplitst.Zo vormden de dorpen
ten zuiden van de Linde een min of meer apart gebied - dit heeft zelfs een
eigen naam gehad: Stroomkant, met een eigen zegel - en men mocht niemand aan
weerszijden van de Linde "te rechte beroepen". De ligging van de dorpen die
vermeld zijn achter de namen van de 3 Stellingen die in het verdrag van 1473
met Groningen (Gemeente arch.Groningen.Reg. Feith,no.5,1473:"Op onser lieven
Vrouwendach") worden genoemd,wijst ook in de richting van een verdeling in
drieën." Einde Hoofdstuk I.
(Deze 3 Stellingen waren: Soe hebbe wi Stellinge voirss. als by namen
Neine Roloffs,Stelling toe Oldeholepade
1 -aert Tatens,Stelling toe Steggerde ende
Holoff Gerbers,Stelling toe Westnijeboerkoop
bij consente des gemenen landes onses landes secreet bijneden an dessen breeff
gehangen" )
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Hoofdstuk II.
Wanneer horen we voor het eerst van deze streken?
Op 26 november 944 schonk de Duitse koning Otto 1 in Wailhausen aan Bisschop
Balderik van Utrecht het recht van hoge jacht en wildban in de gouw Drente.)l.
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht v66r 1301,no.107a).Er bestaat van precies
dezelfde datum nog een oorkonde waarin Otto 1 eveneens het recht van hoge jacht
en wildban schenkt onder de bepaling: "dat gene graven ofte andere int landt van
de Wolden, 'twelck is de graafachap Wiverhardi,harten,laren,Rheen,wilde vercken,
noch ook de beesten,die op Duitsche sprake Elo ende Schelo genoemt worden,sonder
toelatingen van den bisschop des voorseiden stoels mochten jagen.Deze tweede
oorkonde (2.Oorkondenboek v.h.Sticht Utrecht v66r 1301,n0.107b) dan spreekt in
niet van de gauw Drente,doch van een "pagus forestensis" in het graafschap van
EverhaS,en van een woud,dat "Falnaho" (=Vollenhove) genoemd wordt.
Over deze "pagus forestensis" en het graafschap Everhard,het Woud van Vollenhove
etc. bestaat geen eensgezind oordeel.
Die rechten van jaaht en wildban werden later nog weer bevestigd en wel in de
jaren 1006 (Oork.b. v.h. S.U.v65r 1301,no.161) en 1025 (idem,no.180).
De Bisschop kreeg dus het recht van hoge jacht en wildban,maar dit recht was
voot de Utrechtse kerk in deze veraf gelegen streek moeilijk te handhaven.Het is
dan ook vermoedelijk daarom,dat in 1024 (o.v.h.s.U.v.1301,no.179) door Hendrik II
en in 1o25 (idem,no.181) door Coenraad II aan bisschop Adelboldus de grafelijke
macht over Drente werd beloofd.Deze grafelijke macht werd nog niet geschonken,
omdat in 1025 een zekere Temno nog graaf was en in 1046 werd het ook nog niet
verleend.Een zekere hertog Goslinus had er nog rechten op,maar na diens dood weid
het werkelijk geschonken en kreeg de Utrechtse bisschop dus de grafelijke macht w
Drente.Gosses (dr.I.H.Gosses:De Organisatie van Bestuur en Rechtspraak in de
Landschap Drente,blz.18) zegt hiervan: "Het bevreemdende ,dat eenzelfde object
drie maal aan het bisdom verleend is,kan men slechts doen verdwijnen door aan te
nemen,dat de schenkingen van 1024 en 1025 feitelijk niet meer zijn geweest dan
toezeggingen,die zonder gevolg zijn geblevenz"
Hiernaast werden de bisschop in 1040 (O.b.v.h. S.U.'voor 1301,nos.192 en 193) door
Hendrik III nog enige landgoederen geschonken,n.l. Uphelte,Withelte,Pithelo (=
Peelo) en Groningen,al].e in Drente gelegen.
De bisschop was dus nu tevens graaf over Drente geworden.Maar de vraag rjst,wat
de Stellingwerven hiermee te maken hebben.We horen hem steeds spreken over de
gouw Drente,het woud van Vollenhove en de "pagus forestensis",maar niet over de
Stellingwerven.Dit kan ook moeiljk,want de naam Stellingwerf horen we pas in
1309.Toch hebben de Stellingwerven hier wel degelijk mee te maken.Linthorst Homan
(Nr.J.Linthorst aoman:Geschiedenis van Drenthe;1947,pag.22) zegt:" In het bisdom
Utrecht vormde Drenthe een apart decanaat,dat meer omvatte dan ons Drenthe van nu.
Ook het gebied der huidige gemeenten Groningen en Haren viel er onder,dus de
stad,destijds nog Drents dorp,en het Goorecht.00k in het Zuidwesten waren de grenzen anders: het land van Vollenhove en een flink stuk van het huidige zuidoost
Friesland - Stellingwerf - was Drents,zij het dan wat het Overijsselse moerasland
betreft niet zeer duidelijk".
En in de Geschiedkundige Atlas van Nederland (deel II en III:De Romeinsche tijd
en de Frankische tijd,door P.J.Blok en A.W.Bijvanck.B.De Frankische tijd,p.12)
lezen we:" Het zuidoostelijke gedeelte,uit bosschen,venen en heiden bestaande en
dun bewoond,van het tegenwoordige Friesland wordt soms met de in 944 misschien
genoemde "pagus forestensis" vereenzelvigd.Met Pulnaho en Drente stond het van
het midden der llde tot de 14de eeuw onder #et wereldlijk gezag van den bisschop
van Utrecht (evenals in de 12de Oostergo en Westergo),zodat de gouw Drente door
Muller dan ook zover wordt uitgestrekt". En Beekman (A.A.Beekman:De Gewesten
van Noord- en Zuid-Nederland, in deel IV van de Geschiedkundige Atlas van Nederland;1932, pag.10) zegt:" Het Oversticht bestond uit Salland,Twente, en het
Graafschap Drenthe,dat in 1046 door Keizer Hendrik III voorgoed aan de Bisschop
van Utrecht geschonken was .Drente was samengesteld uit het latere politieke Landschap Drente met het oude Drenterwold (Goorecht) en Selwerd (waarin de stad
Groningen) ,Vollenhove )Fulna.ho) en Stellingwerf.Deze drie delen vonden niet alleen het dekanaat Drente,maar stonden ook alle onder het wereldlijk gezag van de

bisschop." In Nomina Geographica Neerlandica,pag.72 wordt gezegd: Stellingwerf
behoorde kerkelijk en wereldlijk onder de bisschop van Utrecht,die herhaaldelijk
in Vollenhove zijn zetel had.Vandaar ook dat de kerk te Ramen èn in dit Landschap èn in het land van Vollenhove o.a. Steenwijk dochterkerken had,en dat deze
laatste haar kapellen stichtte in Olde- en Nijetryne,Olde-. en Nijeholtpade,Oldeen Nijebercoop;alle generzijds - d.i. aan de Saksische zijde van de Tsjonger - in dE
streek van het latere Stellingwerf." (Noot van 0.: "Dat Olde- en Nijeberkoop -van
Steenwijk zijn afgescheiden,bljkt nergens).
De Stellingwerven behoorden dus tot hetzelfde gebied,00k wereldljk,waartoe ook
Drente en Vollenhove behoorden.Al wordt de naam Stellingwerf niet uitdrukkelijk
genoemd - we horen deze naam voor het eerst in 1309 - toch valt het onder het
zelfde gebied als Drente en Vollenhove.Deze drie gebieden vormden dan ook een
eenheid.
(blz.28) 0 vervlgt dan met : "Al vroeg bezat de bisschop landerijen in deze
streek.Immers,in 1118 verkreeg bisschop Godebald door ruiling een " swechus juxta
Cunre" met enige hoeven (O.b.v.h.S.U.voor 1301,no.289).En in 1165 geeft bisschop
Godfried aan de Friezen van Lammerbruke een stuk grond,gelegen tussen Rutheriksdole enwibernessate tussen de Oude Lenna (Linde) en de Kunren ( idem,no.444).
In Weststellingwerf liggen nu de dorpn Oude- en Nijelamer.Ongetwijfeld wordt het
moerassige land bij deze dorpen met Lainmerbroek bedoeld,niet de dorpen zelf.Opmerkelijk is,dat de bewoners Friezen genoemd worden.In deze laatste oorkonde worden verschillende geografische namen genoemd.Linde,Kuinre,enz.Deze laatste twee
zijn duideljk,maar waar moeten we Wibernessate en Rutheriksdole zoeken? Dr.W.J.
Formsma (: Nogmaals de Kolonisatie te Kuinre;Saxo-Frisia 1941,nr.5) meent,dat
het eerste Wijberga of Wijberburen is,doch het laatste kan niet gelocaliseerd
worden.
De oorkonde van 1165 duidt er volgens Gosses (zie hiervoor) op,dat de bisschop
ook hier de grafelijke rechten bezat .Doch het schijnt toch niet zo gemakkelijk te
zijn geweest deze rechten van wezenlijke betekenis te doen zijn.Dezelfde bisschop
Godfried heeft namelijk in de jaren tussen 1165 en 1170 een sterkte laten bouwen
in Vollenhove,gericht tegen de Friezen,omdat deze herhaaldelijk weerstand boden.
Deze tegenstand was vooral groot in tijden,dat de cijns getnd moest worden.Met
deze Friezen kunnen geen anderen bedoeld zijn dan de latere Stellinkwervers.Hun
gebied toch grensde aan,of was toen nog één geheel met,dat van Vollenhove.
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(blz.30)
een periode van verval (van het bisdom) trad in.Het brokkelde
aan alle kanten af en van deze zwakte is gebruik gemaakt door machtige buurlanden.nl . de @raven van Holland en Gelre.
De weerslag van deze strijd kunnen we ook in het noorden bespeuren.Nagge (W.Nagge:
Historie van Overjssel,pag.58-62) meldt dat reeds in 1196 zowel Drente als KuinrE
tegen de bisschop in opstand kwamen.Maar het zou in de eerste helft van de 13de
eeuw zijn,dat de bisschoppelijke macht in het noorden een gevoelige knak kreeg.
Van der Wielen (Dr.H.G.v.d.W.: Friesland door de Eeuwen heen,pag.221 e.v) citeert
Popping (J.H.Popping:Stellingwerf en Omstreken door de Middeleeuwen; din de
Ooststellingwerver van 23 Nov.1928 - 8 Maart 1929):"Er was in het begin van de
13de eeuw een twist uitgebroken tussen den burggraaf F€bert van Groningen en het
machtige geslacht der Gelkingen.Dit laatste vond steun bij den burggraaf van
Coevorden.Egbert werd verjaagd en vluchtte naar de Friezen.Net hun hulp belegerd€
ht Groningen en nadat de stad bijna geheel verbrand was,verschanste hij zich in de
St.Walburgiskerk.Bisschop Otto van Utrecht kwam hem thans te hulp.Met spoed werden ridders en andere gewapenden naar Groningen gezonden,terwijl de ridders ui
Salland in Onen werden verzameld om Burggraaf Rudolf van Coevorden te verhinderen in dat deel van het Sticht een aanval te doen.De slotvoogd van Coevorden,
door Picardt een tweede Arminius genoemd,viel de mannen van Salland met een kleir
legsertje op het lijf en joeg ze op de vlucht.Hierbij werd Ommen geheel verwoest.
De Drentenaren kregen hierdoor zoveel moed,dat n het gehele land zich bij Rudolf
aansloot.Ook sloten de Gelkingen en vele Friezen zich bij hen aan.Deze Friezen
zullen die der latere Zevenwouden zijn geweest.Het aan Drente grenzende deel:
het Stellingwerf tusschen Linde en Kuinder,Schoterland,Opsterland,Mhtkarspelen,
Ooster- en Westergoo hielden het met den bisschop".
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0. vervolgt: De bisschop wilde evenwel een eind maken aan deze opstand tegen
hem.Hj deed daarom Rudolf en de Drenten in de ban,aldus poortman (J.Poortman:
Drente,deel I,pag.15),en hij vervogt:'Een kruistocht werd gepredikt en het modernste leger kwam te Ommen bijeen om vandaar uit Drente aan te vallen.De voornaamste ridders uit Titrecht,Holland,Kleef,Gelre,Bentheim en van den Rijn waren
van de partij.Op 1 Aug.1227 (volgens anderen was het op 27 Juli) rukte het bisschoppelijke leger op tegeh de Drenten,die zich als één man achter Rudolf hadden
gesteld en geholpen werden door hun vrouwen,omdat zij begrepen,zoals Picardt het
uitdrukt,dat hij(Rudolf) genoemd was,doch dat zij (de Drenten) gemeend waren.Wat
niemand gedroomd had,gebeurde:het leger van Otto werd op de Mommeriete bij lxie
totaal verslagen,nadat de zwaar gewapende ridders in het moeras gelokt waren".
Vele geharnaste ridders kwamen in het moeras om,o.a. de roemruchte Bernard van
Horstmar.De bisschop zelf werd gevangen genomen,geplunderd en daarop met messteken gedood,waarop men zijn lijk in het moeras gooide.De Graaf van Gelre en Gijsbrecht van Amstel werden gewond en meegevoerd naar Coevorden."
Na de dood van bisschop Otto werd eenstemmig verkozen Wilbrand van Oldenburg,
bisschop van Paderborn,en men had maar één verzoek aan hem: de dood van bisschop
Otto te wreken en de Drenten te onderwerpen. .Bisschop Wilbrand brengt nieuwe
legers op de been.Nagge (w.Nage:Historie van Overijssel,p.81) vermeldt,dat de
bisschop "door sijn macht ende des Paus aflaet vele volcks in Vriesland op die
bene gebracht heeft om die van Coevorden ende Drente te bestrijden"..
Van der Wielen (dr.H.G.v.d. :Friesland door de eeuwen heen) zegt(p.223):"De Friezen van Oostergoo en die van Westergoo werden o.a. opgeroepen om den aanval
tegen de Drentsche machten te ondersteunen.Zij,die afkomstig waren uit Stavoren
en Westergoo,trokken over Oldeberkoop en Bakkeveen Drente binnen." Deze mannen
werden echter op een plaats in de heide tussen Bakkeveen en de Drehtse grens
verslagen.waarbij volgens de kronieksdhrijver de Deken n van Oostergoo met elf
priesters om het leven kwamen. De bisschop viel echter op nog vijf andere plaatsen Drente binnen en hiertegen konden Rudolf en zijn medestanders niet op en ze
moesten zich onderwerpen.Ze staan de kastelen van Coevorden en het Laar af.Het
laatste wordt afgebroken.Eylard van Bentheim volgt Rudolf op als dienstman,doch
in 1229 neemt kt deze het kasteel bij Coevorden bij verrassing in en wordt in zijn
oude rechten en waardigheid bevestigd (J.Poortman:Drebte,d el I,p.15). Doch
Rudolf brak deb zoen opnieuw en hij werd met zijn vriend van Gravestorp tijdens een
wapenstilstand verraderlijk vermoord,toen hij zich,vertrouwend op des bisschops
woord,naar diens kasteel te Hardenberg begaf .Naar al waren de beenderen van
Rudolf gebroken,zegt Picardt,die van de Drenten waren nog heel."Teikenmale staken de Drenten den kop omhoog.Het land verkeert voortdurend in gisting en valt
niet te onderwerpen.Voor de tweede rn derde maal in 1230 en 1231,worden er weer
veldtochten ondernomen,maar #et beoogde resultaat werd niet bereikt.De macht
van de bisschop had een gevoelige knak gekregen,toen het bleek,dat Drente niet
te onderwerpen was.Het wereldlijk gezag bleef dan voortaan meer onbetwist aan de
heren van Coevorden.
De bisschoppen hebben de strijd dus verloren en ook de Stellingwervers hebben
in deze strijd hun aandeel gehad.Bij Popping - geciteerd door v.d.Wielen - lezen
we dat de Stellingwervers zich met de bewoners van Zevenwouden bij de Drenten
hadden aangesloten. Gosses (dr.I.H.G. :Organisatie van Bestuur en Rechtspraak in
de Landschap Drente) is een andere mening toegedaan.Hij zegt:"IIoe het zij,ongeveer
1230 was de afval van Stellingwerf reeds een voldongen feit en door de bisschop
als zodanig aanvaard.Toen n.1. had de bischop Wilbrand tegen de opgestane
Drenten bijstand nodig van de Westerlauwerse Friezen,lieden,volgens onze zegsman
tijdgenoot uit 's bisschops omgeving =Homines liberi et ab omni jugo servitutis
et cujuslibet pertinentüs dominii exeuti"(Narracio,p.71).Tot deze werden ook
gerekend de "Frisones de Lenna",de "Pugnatores Frisones" uit de streek van
"Cunra et Lenna".Bewoners uit het gebied van Linde en Ktinder,Stellingwervers
dus,zijn dan "vrije Friezen",wier krijgshulp de bisschop als onverplicht dankbaar
aanneemt."
Hier zien we dus de mening dat in 1230 de Stellingwerven al onafhankelijk zouden
zijn,n:1. dat zij zich toen reeds hadden afgescheiden van de eenheid. die 'rente,
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Vollenhove en de Stellingwerven eens gevormd kain.hadden.En verder zien we bij
Gosses de mening dat de Stellingwervens niet de Drenten,maar de bisschop gesteund
zouden hebben.Terwijl Popping van mening is,dat niet alleen de Stellingwervers,i.ax
het hele latere gebied der Zevenwouden aan Drehtse zijde in deze strijd heeft mmegeholpen.
Wat de afscheiding van de Stellingwerven uit de "drie-eenheid" Drente,Vollerihove,
Stellingwerf betreft,hierover zullen we in een volgend hoofdstuk spreken.Het is
voldoende hier op te merken,dat het oostelijke gedeelte der Stellingwerven zich
eerst in 1328 van Drente afscheidde en toen dus pas deel werd van de Stellingwerven.Het is niet aan te nemen,dat de bewoners van dit oostelijke gedeelte aan W
bisschoppelijke zijde gestaan zouden hebben in dit conflict.We zouden dan ongetwijfeld van strafmatregelen hebben gehoord van Drentse zijde,hetgeen hiet het geval
is.Deze mensen zullen dus zeker aan Drentse zijde gestaan hebben.De bewoners van
het westelijke gedeelte der Stellingwerven zullen,bljkens de mededeling van Gosses,
aan bisschoppelijke zijde hebben meegestreden.De Stellingwervers zijn in dit conflict dus blijkbaar verdeeld geweest,maar we mogen bij deze conclusie niet vergeten,
dat er anno 1230 van de Stellingwerven nog geen sprake was.
(tot zover 0. op blz.34).
Op blz 36 begint hoofdstuk II: De Vorming der Stellingwerven). Aan de hand van G.A.J.Ex van Engelen van der Veen: Het Vierde Zeeland der Friezen gaat O.de verhouding na van Stellingwerf tot Vollenhove. In een
oorkonde van 1134 (0.v.h.S.U.vdir 1301,n0.348) wordt Vollenhove een "locus mantimus", genoemd,en verder noemt deze oorkonde als grens een water dat "Sethe" werd
genoemd.Dit moet het Meppelerdiep geweest zijn,en was de zuidgrens.Dat dit juist
is bewijst een oorkonde van 1313,die als grens de "Hesselersdijck" noemt.Dit moet
worden opgevat als de Hesselingerdijk,genoemd naar de buurschap Hesselingen aan
de zuidzijde van het Meppelerdiep.( deze oorkonde is afgedrukt bij Mr.Ï.JJJ.E.Meesters: De Steenwijker Meenthe,Bijlage 1). Een oorkonde van 1113 noemt onder "Puilenhoe" een aantal waarschappen of "portiones",o.a. Islemuthen.Volgens• van Engelen
v.d.Veen moet dit opgevat worden als Ysselham.Gosses meent het zonder voorbehoud
met Ysselmaiden te kunnen identificren.Verder wordt nog genoemd "Suthegoe","Oste]
go" en een allodium "Nethre".Dit laatste is onbekend."Suthegoe" is duidelijk
Sudergo,wat gelegen moet hebben tussen het tegenwoordige Vollenhove en Stavoren,
doch dat geheel door de zee is verzwolgen.Wat "Ostergo" betreft,meent v.E.vd V.
dat we hier ook moeten denken aan een minder goede lezing en dat het"Osterzë" za:
moeten zijn. Gosses meent,dat 11 0stero" duidelijk "Eesterga" is,het nu nog bestaande kerkdorp ten westen van Oosterzee.
De oorkonde van 1313 zegt,dat Vollenhove zich niitrekte van de "Hesselersdijck"
tot de "Ozedsgrope" of "Oyedsgrope".In deze oorkonde lezen we dat de bisschop
het inkt wereldlijk gerecht krijgt van "Ozedsgrope" tot de "Hessele rsdijck",in de
parochieen Steenwijk en Ysselham en in de parochiën die van deze kerken afhangen.
Waar de "Ozedsgrope" lag is onbekend,maar het moet volgens 0. de noordgrens
geweest to~ zijn.
In de betreffende oorkonde lezen we dat het gehele gebied bestaat uit twee moederpsrochies,n.l.Steenwijk en Ysselham,en dat alle andere parochies dochters waren
van één van beide.
Het kerspel Steenwijk behoorde van 1141 tot 1206 onder ket convent van Ruinen.In
1206 werd het kerspel tot zelfstandige kerk verheven en in 1291 werd het door
bisschop Johannes tot kapittelkerk verheven.De priester Wigherus de Steenwick
werd tot deken benoemd.Deze stichting werd in 1296 door de bisschop Wilhelmus
bevestigd (J.Hogeman:De Kerk te Runen;Nieuwe Drentsche Volkalmanak 1889).
Stavoren had in 1132 kapellen en in 1245 kerken.Hieronder staat Steenwijk niet,
wel Scherpenzeel,Penehuzen bij Kuinre,Sileha.m (vergissing voor Isleham = Ysselham) en 1rnmeloord of Schokland.
Van Steenwijk wordt in 1141 alleen gezegd dat de kerk aan de Benedictijnen van
.Runen kwam.Van onderhorige kapellen van Steenwijk wordt niet gesproken,die er wel
de abt van het klooster in Ruinen die kerk aan
bij waren in 1206.In dat jaar
de bisschop terug met de haar onderhorige
Onder de kapellen die bij Steenwijk hoorden,moeten we zeker Holtpade fekenen,dat
in 1204 een eigen kapel kreeg.In dat jaar vergunt Theodonicus,bisschop van
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Utrecht,met toestemming van Hermannus,pastoor van Steenwijk,aan de bewoners van
Holenpathe juxta Liennan een eigen kapel te hebben,met het recht van uitdeling der
sacramenten,behoudens enige rechten der moederkerk.( Jhr.B.M.de Jonge van Ellemeet:
Het Cartularium der St.Clemenskerk te Steenwijk;Archief voor het Aartsbisdom Utrecht,deel 45).
'Het aantal parochies dat van Steenwijk is afgescheiden,is groot",zegt v.Eng.v.d.V.
en hij vervolgt (op.cit. p.86):"Vn sommige zijn de daarop betrekking hebbende oorkonden bewaard gebleven,terwijl het van anderen alleen is af te leiden uit aantekeningen in het cartularium van de St.Clemenskerk te Steenwijk.
Bewaard geblevn zijn de oorkonden betreffende de afscheiding van:
Holpade in 1204,Havelte in 1310,Paaslo in 1336,Steenwijkerwold in 1401,Colderveen
kx voor 1422,Mepel in 1422,Nijeveen in 1477.Het cartularium bevat verder de volgende aantekening: "Stellingi sequentiujn ecolesiarum sonsueverunt solvere Vlemingos sequentes: Item Holpade antiquus betaelt 8 olde Vlemensche;de istis in quadam
littera,carente sigillo forte ob vetstatem consumto,conservata in archivis nostris,
reperitur de separacione ciusdum ecclesie a nostra.
item Pepergoe
betaelt 4 olde Vlemschen
11
Vinkegoe
,,
3
Sonnegoe
4
Idzerde
6
Antiqua Trinda
6
Nova Trinda
3
Bij al die kerspelen staat weliswaar niet vermeld,dat betaling moest geschieden wegens een vroegere afscheiding,doch zij staan alle onder hetzelfde hoofd als Holtpade
waarvan dit wel wordt gezegd",
"gaan we nu op de kaart de ligging dezer parochies na,dan bljkt,dat zowel een deel
van het tegenwoordige Drente als een deel van Friesland tot Vollenhove hebben behoord.De Friese parochies liggen zowel ten Z.van de Linde als tussen Linde en Kuin
der.zodat Vollenhove zich in ieder geval tot laatstgenoemde rivier heeft uitgestrekt", aldus v.E.v.d.V. "Uit het cartularium blijkt niet dat Oldeholtwolde,Nijeholtwolde,Mumiikeburen,Scherpenzeel en Spanga van Steenwijk zijn afgescheiden.Vermoedeljk zijn deze van andere Stellingwerver parochies afgescheiden en dus indirect
van Steenwijk.Daar Munnikeburen blijkens de Beneficiaalboeken jaarlijks 42 Vlaaxnschen
moest opbrengen aan Nije Trijne is dit voor die plaats vrijwel zeker".
"Alléen van Noordwolde en Boyk kan niet worden aangetoond,dat zij ooit onder
Steenwijk hebben behoord,en daar het cartularium overigens alle inkomsten van Steenwijk volledig aangeeft,mag men wel aannemen,dat ook zij niet van Steenwijk zijn afgescheiden.De grens tussen Vollenhove en Drente heeft hier dan ten Westen van Noordwolde gelopen".
Hogeman meent,dat met "Ozedsgrope" bedoeld wordt de Ossenzijligersloot,die Ysselham van het toen nog Friese Blankenham scheidde.Zou deze mening juist zijn,dan zou
de wereldlijke macht van de bisschop veel minder uitgestrekt zijn geweest. (Hogeman in het verslag van de 47ste vergadering der Vereen.tot Beoef. v.Overijss.Recht en
Gesch. ,l88l)
Van hier (blz 41 bovenaan regels 5) tot Hoofdstuk IV op blz.53 volgt dan een bespreking van het probleem der l parochies van 1328. Zie ons artikel daarover in
Driem.Bladen. blz.49-52 enige oudste vermeldingen van Ooststellingwerfse dorpen,
met tevens een verdediging van de theorie volgens welke het klooster Lux Nundi
in Appelscha gestaan zou hebben(blz.50 en 51)
Hoofdstuk IV begint op blz.53 met een beschrijving van de overval der Stellingwervers en hun bondgenoten uit Schoterland op Vollenhove in 1309 en de daarop door
bisschop Gtido genomen maatregel: het in de ban doen van de Stellingwervers en
hun medehelpers uit Schoterland.Deze banbrief (zie Schwartzenbergh: Groot Placaat
en Charterboek van Vriesland,dl I,pag.138) vertalihg:
"Guido,verkofen Bisschop van Utrecht,wenst aan alle Abten,Proosten,Priors,Dekenns,
Regenten der Kerken,Priesters of Pastoors van dit Bisdom,de zaligheid in den Zaligmaker aller mensen.Wj hebben onlangs,tewflen op het laatstgeleden feest van St.Bartholomeus,nadat wij de geestelijkheid onzer stad daartoe ontboden hadden,tegen de

Friezen der Vergaderingen van Stellingwerf en Schoterwerf (Frisonum cetuum de
Stellincwarf et Scotenîarf) in onze kerk van Utrecht,eene gerechtelijke verklaring
met de volgende bewoordingen plegtigljk afgekondigt.
Men heeft de Friezen,uit de grietenijen van Stellingwerf en Schoterwerf ter dezer
dagen een groote roekeloosheid en heiligschennende baldadigheid zien plegen tegen
onze kerk van Utrecht;die zij,gelijk bekent is,intt geestelijke onderworpen zijn:
ja onder dewelken ook enige Stellingwervers,van regtswegen,in't tijdelijke zullen
moeten staan: en van dewelken zij de Kerkelijke Sacramenten ontvangen:.Die roekeloosheid en baldadigheid,om andere uitsporigheden daar te laten,hebben zij getoont
met vijandeljkerwijze in het land onzer Kerke van Vollenho te vallen;het kasteel
van onze kerk aldaar te belegeren en met mangeelen (mangeel: een oorlogswerktuig
een soort van katapult of blijde,steenslinger) en stormtuig te bestormen;de bomen
om te hakken,het land door vuur te verwoesten,de mannen onzer kerk gevangen te
nemen en te doden: eene groote menigte van roof weg te dragen;het blok in de kerk
van Vollenho,in't welk de aalmissen,tot onderstand van het Heilig land,opgesloten waren,heiligschendig op te breeken;de kerk zelf van de kerkcieraden te berooven;waardoor zij op heeter daad in de kerkelijke ban gevallen zijn;en voorts met andere booze en ongeregtige werken zonder tal,te bedrijven al hetwelk zowel in onze
stad en in ons bisdom,als in de naburige plaatsen,door de openbare stem en faam
en door de waereld kundigheid der z ake genoegzaam in.t openbaar verkondigt is.
Hierom is het dat wij,onze toevlugt allereerst tot het kerkelijke zwaard en de
geestelijke wapenen,die de kerk eigen zijn,gnxnflnai nemende en willende
deze onze rechtshandel door deze plegtige afkondiging tot hun kennis doen komen,
welke rechtshandel om hun wrevelmoedigheid,ongehoorzaainheid en weerspannigheid
in hun land niet kan worden afgekondigd: hierom is het,zeggen wij,dat alle stellingen,overheden,rechters en burgemeesters der genoemde vergaderingen,welke naam
ze voeren,en hun gemeenten in het algemeen,op deze plechtige bijeenkomst in het
openbaar en op beslechtende wijze vermanen,dat ze binnen zes weken na het uitgeven
en afkondigen van deze gerecht±geljke aanzegging;dat x14 is na St.Bartholomeus-dag
1309 aan God,aan onze voornoemde kerk en aan onze mannen die door hun onrecht
ondervonden hebben,wegens de schade en genoemde onrechten aan hun belangen,voldoen,en weer tot de gehoorzaamheid der kerk hebben terug te keren.Âmders zult gij,
Stellingen,overheden,rechters,burgemeesters en allen in't bijzonder,die de genoemde euveldaden en excessen in eigen persoon bijgewoond of die metterdaad gestijfd
en geholpen hebben,die wij door dit geschrift in de ban doen,alle Zondagen en
Heiligendagen openlijk aflezen,en verklaren,dat ze onder de ban liggen: eveneens
zult gij de gemeenten zelf,die wij door dit geschrift onder het dinterdict stellen,
op de genoemde dagen aflezen,met de verklaring,dat ze onder interdict staan.En
dit zult gij doen zolang tot zij wegens de voornoemde buitensporigheden naar behoren voldaan zullen hebben;en verdienen zullen ontslagen te worden.Gegeven in het
jaar en op de dag alsboven."
De banbrief was niet absoluut:de Stellingwervers kregen daarin nog de gelegenheid de bisschop voldoening te geven.Dit gebeurde evenwel niet en op 5 Mei 1310
(Colmjon;Registerv.00rkonden,no.151) gelast bisschop Gi.ido de ban over hen uit
te spreken.In het jaar daarop gelast Guido aan de prelaten enfrectoren der kerken
van Oostergoo en westergo de ban uit te spreken (Colmjon,no.l52).Ook in het
Drentse land gebeurt dit,en we lezen (colmjon,no.153) dat Avo,abt te Ruinen,Wiche]
deken van Drente,en de rectoren van de kerken van Groningen en Rodlo verklaren
de brieven van bisschop Guido over de in de ban verklaring van de Friezen van
Stellingwerf en Schoterwerf in hun kerken te hebben afgekondigd.De bisschop van
Munster,Lodewijk,bevestigt de excommunicatie door zijn collega van Utrecht uitgesprokeii(Colmjon,no.155).,en hij geeft zijn geestelijkheid opdracht,na verkregen
machtiging van de Paus,die excommunicatie af te kondigen (Colmjon,no.156).
tot zover onderaan blz.58).
blz.59 - tweede alinea; De Stellingwervers hebben zich om die ban niet al te
druk gemaakt.In het jaar 1311 beginnen de onderhandelingen.het merkwaardige hierbij is,dat volgens een oorkonde van 9 oktober 1311 (xw Dr.J.W.Berkelbach van der
Sprenkel: Regesten van Oorkonden van de bisschoppen van Utrecht van 1301 - 1340
(Werken Historisch Genootschap);no.234) de "Gretmannen,bestuurders en raden van
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Fronekere,Wildinge en Wagingberge (d.i.Wymbritseradeel.x.) de bisschop beriohten,dat zij de overheden van Stallingwarth" en Scoterwarthtt voor zich hebben gedaagd en hen hebben aangeraden de bisschop voldoening te geven.De
Stellingwervers c.s. hebben daarop aan deze "Gretmannen" verzocht om samen
met de door de bisschop aan te wijzen personen als scheidslieden op te treden
en ze beloofden zich aan een uitspraak te zullen houden.We zien in deze oorkonde,dat de "Gretmannen" vande districten in Westergo gaan optreden als
scheidslieden voor de Stellingwerven,(uit:Mr.L.J.van Apeldoorn: ONtbindende
en Samenbindende krachten in het Friese rechtsleven der iddeleeuwen).
De onderhandelingen gaan echter niet zo vlot-OP 5 mei 1313 (Berkelbach vd
Sprenkel op.cit.,No.259) verklaren de Stellingen,overheden en gemeenten van
Stellingwarf en Scoterwarf de bovengenoemde "gretmannen met algemene stemmen
als scheidslieden te hebben aangewezen.Ze beloven op een boete van 3000 mark
Eng.Stfrl. voor de bisschop en eveneens 3000 mark voor de scheidslieden zich
aan de uitspraak te houden.Enkele dagen daarna worden ook de scheidslieden
van de bisschop aangewezen (idem,No.260).Reecis op 25 mei d.a.v. (idem,no.262)
bepalen de "Gretmannen" dat de schade vereffend wordt geacht en de excommunicatie en het interdict worden opgeheven,wazmeer "die van Stellingwarf,Schoterwarf en Oosterzee" 100 mark sterl. betaald zullen hebben.Voorts moet elke
gemeente een behoorlijke boete betalen,daat de doodslagen en misdrijven zo vele
zijn.
Op dezelfde dag verklaren deze "Gretmannen" n.l. Sibico de Hechtum$igretman
in Wildinge,zijn mederechters en de gretma2rnen van Fronekere en Wagenbrugge,dat
de bisschop de volgende eisen stelde:(idem,no.263)!
1.schadevergoeding voor de verwoesting bij Vollenho
2.teruggave van 48 hoeven bij Ysselham
3.teruggave van alle leen- en tafelgoederen in Stenwic en van het dorp Unne,
dat ook tafelgoed is
4.afstand van het wereldlijk gerecht van Oyedsgrope tot Hesclerdijc én de parodiën,die van deze kerken afhangen
5.de grute (d.i.het recht van de gruit=mout) te Steliingwerf
6.8 pond jaarlijks van Lameren,half voor de bisschop en half voor een vasal
van hem
7.afstand van alle rechten,waarvan bewezen kan worden,dat aij aan de kerk va
Utrecht toekomen
Be tegenpartij erkent deze eisen als rechtmatig,behalve 5,waarom de scheidslieden tot*het volgende besluiten:
l.dat alle hoeven in Ysselhamme en Stenwic aan de bisschop zullen komen,maar
dat de "Frisones" de gekochte weidegrond zullen houden en daarvan jaarlijks
op 1 nov. een bepaala bedrag zulleh betalen.
2. dat de gruit en rechtsmacht ongehinderd aan de bisschop zullen komen;
3. dat de "Frisones" geen land mogen kopen of pachten van hoigen van de
bisschop;
4. dat de gemeenten van Stellingwarf en Scoterwarf binnen drie dagen de uitspraak moeten bekrachtigen.
De eisen zijn nogal zwaar en we zien ook,dat de bisschop uitdrukkelijk het
recht van de wereldlijke rechtspraak werd toegekend.Ovör de teruggave van 48
hoeven bij Ysselham nog het volgende (Hogeman,op.cit.) Vele landerijen en
erven, toebehorende aan die 48 hoeven,waaruit Ysselham bestond,waren aan de
"Vrije Friezen" verkocht.Deze hoeven nu behoorden aan de bisschop en werden
door zijn horigen bewoond.Die veroop en vervretnding werd door de scheidslieden wel rechtens ongeoorloofd verklaard,maar de eis tot teruggave van de
bisschop werd niet ingewilligd.De Friezen (lees Stellingwervers,zegt o.) den evenwel voor elk stuk gekochte of geoccupeerde grond een jaarlijkse erfelijke tins betalen.
Overigens schijnen de Stellingwervers zich er niet zoveel van aangetrokken te
hebben,alhoewel ze op 26 mei )Berkelbach v.d.Sprenkel,op.cit.,no.264) de uitspraak hebben behrachtigd.Op 3 juli 1313 (idem,no.266) hebben de reds meer
malen genoemde Sybico de Hechtum c.s. vergeefs op de Stellingwervers gewacht
bij Barenzijle in het land van Vollenhove,om de weiden af te meten,die zij van
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de bisschop in gebruik hebben.Derhalve veroordeelt hij de "Friezen" overeenkomstig hun beloften tot 6000 sterling boete.De Stellingwervers waren niet
verschenen,omctat ze beweerden in de uitspraak bedrogen te zijn.De Schoterwervers,die ook niet verschenen waren,verklaren op 7 juli (idem,no.267),
zich te zullen houden aan de uitdpraak en te komen om de weiden af te meten
Voorts beloven ze nooit de mannen van Stellingwarf of Oosterzee te zullen
steunen tegen de bisschop.Naar noch de Stellingwervers,noch ook de Schoterwervers schijnen zich hier verder om bekommerd te hebben.
Op 26 okt. 1316 n.l. (idem,no.337) krijgt de cardinaal-diaken van S.Âdrianus
Neopolo,opdracht de strijd tussen de "opstandige schouten,grittmanni,overheden en gemeenten van Stellindwarf en Scotwarf",die zich niet storen aan de
over hen uitgesproken straffen van excommunicatie en interdict te onderzoeken en te beslissen.En op 10 jan.1318 wordt verklaard (idem,no.576) de
geestelijke en wereldlijke overheden van"Stellickwarf en Stocwarf", die voort
durend tegen wijlen bisschop Guido in opstand zijn geweest met geestelijke
straffen en zoo noodig met hulp van de wereldlijke arm ertoe te brengen
het geroofde terug te geven en zich voortaan rustig te houden.
De Stellingwervers schijnen ook hier niet al te ongerust over te zijn geweest
althans we horen er nooit meer iets van.Er schijnt dan ook niet veel gekomen te zijn van de actie van de cardinaal-diaken. Dit is ook niet zo verwonderljk,want in 1320 heeft de grf van Gelder het kasteel van Vollenhove var
den bisschop "in pand genomen".De bis schop beschikte dus niet meer over de
sterkte van waaruit hij de Stellingwervers zou hebben kunnen aanvallen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de toon van een oorkonde uit 1327 hee]
anders was (idem,no.771).we lezen daarin,dat de Deken en kapittel ten Dom
Stellingwerf en Schoterwerf verzoeken de rechten niet te schenden,die volgens de vroeger door hen met bisschop Guido gesloten overeenkomst aan de
bisschop toekomen en hem niet te verontrusten in het bezit van de "villa 60
Gheethorne".Deken en kapittel verzoeken hen hun mening hierover bekend te
maken,omdat de bisschop bereid is zich te onderwerpen aan een uitspraak
van Deken en kapittel over enkele punten van verschil tussen hem en en
Stellingwerf en Schoterwerf.
Toch zijn er pogingen in het werk gesteld om de kerkelijke straf,de ban,opgeheven te krijgen,hetgeen wel blijkt uit de oorkonde van 9 sept.1520 (- Colmjon:Reg.v.O.k,no.187). (Zie ons art.De Duodecim parochie van 1328)
Op blz. 64 zegt 0. hierver iets zeer merkwaardigs:
"Het lijkt ons niet volkomen zeker of deze actie is uitgegaan van de Stellingwervers zelf.De oorkonde is bezegeld door de gardiaan der Minderbroedej
te Groningen,Menold,deken van Steenwijk,Frederik de Rodlo,deken van Drenthe
en door het Land van Drenthe. Zou nu de conclusie erg onwaarschijnlijk zijn,
dat het initiatief tot deze verzoeningsactie is uitgegaan van die parochie
welke anno 1520 nog Drents waren (curs.v.ons.M.),gezien de bezegeling door
de hoogste geestel:ke en wereldlijke autoriteiten van Drente? (vergelijk dit
met O's argumenten tegen Boyl als Stellingwerfs in 1320,op biz.46 en47)
(Hij zegt daar: Mogen wij daaruit - dat zij ook getroffen warnn doot ban en interdict - concluderen,dat zij daarom alleen reeds tot de Stellingwerven behoor
den?Dit komt ons twijfelachtifg voor.Zij kunnen heel goed bij het conflict met di
bisschop betrokken zijn geweest,zonder officiëel tot de Stellingwerven te behoren.Juist het feit,dat zich in 1328 een aantal parochies bij de Stellingwerven aansluiten,bewijst,dat er een zekere,en vermoedelijk vrij nauwe,band bestond met de Stellingwerven.Men sluit zich maar zo niet aan bij een ander gebied.)
In Hoofdstuk V (blz.66-82) behandelt 0. dan de periode na 1328 als de Tijd
waarin de Stellingwerven optreden als een Vrije Natie,en hun relaties met
de nabuurlanden -Friesland.Groningen en Drenthe, en - natuurlijk ook
met de bisschoppen van Utrecht. Een periode die eidigt mdtet. de aansluiting
bij Friesland in 1504,onder dwang van wapenen.Ze worden,met Schoteerland
samen deel van de Zevenwouden.Omstreeks 1517 volgt dan de splitsing in
drie grietenijen: Schoterland en Stellingwerf-West-eynde en StellingwerfLosteynne.

Lijst van Stellingwerfse Parochies in 1542 143.
Overzicht Parochies.

Lijst van Stellingwerfse Parochies in 1542/43
(uit de beneficiaal-Boeken v.özeenwouden in 1542/43)
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P1
dc /-/
1. niesdyck
.
2 Fepergae r
3.Steggerden
4. Finckegae
VIL
5.Noordtwolde
6.Beul (ook: Buel)
jij.i.-tc+ ,
7.Oldebercoep
8.Nyebercoep kook: Oest-Nyebercoep)
9.Mackinghe(ock: Mckum)
10.Bunckerbroeck . 0-i4, h L"
11.11aule
cr? CfiknWswt
12.Cesteniolde
13.Vuchtele (ook: de Vuchtle)
14.Âppelsche ontbreekt in de Beneficiaal-Boeken)
15.Elsloe (ook in de datief-vorw:Elsen)
.Nyeuwolpade (ook: West-Nyebercoep)
1-4
t v/ L-Jp.xc
i. .Oldeholpade
18. woluegae
19.Sormegae
20.de Oldetryne
21.de Nyetryne (Ook gespeld Nyeuw22.Spange (ook:Spante,en met de)
23.Scarpenzeel (Ook met -s, en als scerpenseel)
24.Muzmekebueren (ook: Nuirneckebueruin)
25.de Uldelemmer (ook zonder de)
c.
26.de Nyelemmer (ook zonder &ê,en als I'yeuw-)
27.I'Iyeholtwolde kook Nyeuw-) ,
28.Uldeholtwolde
—
29.op ter Ydsert (ook: Ydsaert)
30.Langedycke j

6'

'r

Ii
1Zt773

ç4

S..

(de volgorde is aangepast aan die van de lijst van 1408,waarbij het in dat jaar ontbrekende
Langedycke achteraan is geplaatst).
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Lijst van Handschriften waarin voorkomt
de Stellingwerfse Kerspel-lijst
van 1408.

1.U.B.Groningen 125. Steensma No.14,blz.149-150. Kopilst onbekend.Datering: Me kwart 16de eeuw.
2.K.B.74-J-41. Steensma No.10,blz.145-147. Kotèitst Ânt.Matthaeus
Datering: ca.1693.
3.Brussel 7265. Steensma No.5,blz.141-142. Kopit fred.westphalen
Datering: tussen 1538 en 1561.
4.P.B.347 en 348. Steensma Nrs.21 en 22,blz.157-158. Kopitst van
P.B.347 fred.Westphalen.Datering zit no.3.
k'.B.348 is een exakte lÜde eeuwse kopie van 347.
U.B.Groningen
126.
Steensma No.15,blz.150-151. Kopflst MW
5.
Pred.Westphalen.Datering: zie nrs.3 en 4.
6. Berlijn 1860. Steensma No.3,blz.139-140. Kopitst ??. Datering:
3de kwart 16de eeuw.
K.B.133-0-3.
steensma No.13,blz.148-149. Kopitst: ??. Date7.
ring: 3de kwart 16de eeuw.
8.s.0.I-365.Niet bij Steensma.Schwartzenbergh Charterboek I,p.365.
Schw. verwijst naar Mieris' Charterboek,4de deel-P-5-en
baar deen oud afschrift van Worperus Taborita 4de boek,
geschreven tenminsten v66r het jaar 1570).
9. ±.B.349. Steensma No.23,blz.1581159. Kopilst Fiathias Guilhelmi.
Datering: ca.1567.
10.P.B.352. Steensma No.26,blz.160_161.Kopitsi~.Bern.iillrerius(15421616).Datering: ca.1600. Latijnse 'Jertaling.
11.K.B.74-J-39. Steensma No.9;blz.145. Koiitst Ant.}latthaeus.
Datering: eind 17de eeuw.(zie ook No.2)
12.F.±L1379. Steensma No.33,blz.165-166.Kopiîst:??.Dstering:
3de kwart 16de eeuw.
13.U.B.Groningen 128. titeensma 10.17,b1z.152-154.Kopitst: de door
5teenslna zo genoemde"Jaartalkopilst" .Datering:
1567/1571.
14.PJ.1380. Steensma No.34,blz.166-167.Kopilst:de Jiarta1kopit.
Datering: 1577.
15.P.B.1376. titeensma No.37,blz.171. Kopitst:de Jaartalkopitst.
i-'atering: 1579.
16.U.B.Zmsterdam 1-0-29. Steensma No.2,blz.137-138. Kopitst:de
Jaartalkopitst.iiatering: 1576.
17.P.B.9056-Ji. Steensma No.fl 38,blz.171.xopiist:P.Wlnsemius.
Datering:ca.1627.
18.P.B.1376 a. Steensma No.30,blz.163.Kopitst: T?. Datering:
begin lede eeuw.
19.P.B.351. Steensma No.25,blz.160. Kopitst en Jiatering dezelfde
als van No.16.

2.
!lsdjjck
80.
perga
35
beggerden
80
niii1cegae
20
)Ortwolde ...... 80
)lle ........... 60
Ldeburcoep .....90
!stnijeburcoep 30
stnijeburcoep 50
ncbroeck ...... 60
ie haule .......60
estwolt ........100
yochtloe ....... 35
ppelsche ....... 50
isloe ..........60
ijeholpat ....... 35
ideholpat ......70
gae ........80
0
negac ..........60
ie olde trijnde. 80
ijetrijnde ....... 25
ie spange ...... 45
carpenseel..... 40
onicebuer ....... 25
ie olde lemmer 80
ijelemmer ....... 50
60
ijehoitwolde
idehoitwolde 60
.dzerde .........60

3.

4.

Biesdyck........ .Belsdïck........ .Belsdijck........
Pepergae ........ Pepwrgae ........ Pepergae........
Steggerden...... Steggerden...... Steggerden......
Bevenkegae ...... Beninokega e..... Benninckegae....
Noertwold.e ...... kNoortwolde ...... Noortwolde ......
Terboyle ........ Bente ........... Bente ...........
Oldebuersceep... Oldebercoop ..... Oldebercoop .....
Westnyebuersceep. Westniebertoop.. Westnijebercoop..
0.estnyebnrsceep. Uostniebercoop.. Oostnijebercoop..
D-unckerbroeok.... Dunobrueck...... Dunckbrueck.....
die Hauck........ die Haule ....... Haaule ...........
Oesterwolde ...... Oesterwol4t ..... Oostwoldt ........
Pyoehtloe ........ biechtio. ....... Siechtloo ........
Appelsohe........ Appelsche ....... Appelsche ........
nilsloe .... ...... Esloe ........... is1oo ............
14.yeholpat ........ xdjeholpae ....... Nijehelpae ........
Oldeholpat ....... Oldeholpae ...... Uldehe].pae .......
Wolvegae ......... wolvegae........ Walnregae........
ongae ........... Oenegae ......... Oenegae ..........
die olde Trynde.. die Oldetrijnde.. Oldetrijnde .......
Nye Trynde ....... Nijetrijnde ...... Nijetrijnde ........
die Spangee ...... die Spange ..... t$pange ...........
Scarpelzeel ...... Scharpenseel... beharpenseel ......
Monkever......... Monkebuer...... Nonkebuer.........
de olde Lemmer.. die OldeLemmer. OldeLemmer ........
Nye Leinmer....... Nijeleinmer...... NijeLemmer .... ....
Nyeholpatwolde... Nijehoitwolde... Nijeholdtwolde .....
Oldehoitwolde.. Uldeholdtwolde....
Oldehoitwolde.
Ydzerde .......... idserde ........ idzerde...........

.Belsdjjck........
Pepergae
Steggerden
Benninckegae
JNoortwo].de
Bente
Oldebercoop
Eestnhjebèrcoop
Oestnijebèrcoop
Dunbrueck
naaule
Oestwoldt
Sieclitloe,
Appelsche!
}Js].O

Nijehelpae
O1dehe1pae
Wainregas
Oenegae
Oldetrynde
Nijetrijnde
Spange
Scharpenseel
Nonkebuer
Olde lernmèr
Nijeleinmer
Nijehoitwolde
Oldehoitwolde
'j.dzerde

7..
Blesdijok.
Pepergae
.
Steggerden
.
Beninokegae .....
Nrdtwo1de ......
Bolle ...........
Oldebecoop ......
Westnijeber000p..
Oostnijebercoop..
Dumbrueck.......
Die Haule.......
Oostwoldt .......
Syoohtbole ......
Âppelsgae .......
Eisloe ..........
Nijehoitpat ......
Oldehoitpat .....
Wolvegac ........
P-'negae .........
.detrijne .......
N$jetrijnde .......
Spangie .........
Scarpenseeli....
Monckebuert .....
OldeLemmer ......
NijeLemmer.......
Nijehoitwolde....
Oldehoitwolde...
Idserde .........

Bledick (30)
Blesdyck ........
ttpergae ....... kepergae ........
tteggerden ..... Steggerden......
Beninckegae... Jieninchergae.
flortwolde ...... ÎordtwolcIe ......
Woile.......... bolle ..........
Oldeberoop.... ulde Becoop .....
westniebercop, westnyebercoop..
Ostniebercop.. uestnyebercoop..
ijimobruck..... Jiumbraeoh .......
die Haule ..... ])ie Haule .......
Ostwolt ....... Oostwolt ........
Syoohtbole.... Syochtbole ......
Appelsgae..... Âppelsgae .......
Eisloe ........ Eisloe ..........
Niehoitpat.... Nyeholtpat. .
Oldehoitpat... Oldehoitpat .....
Wolvegae ...... %)o1vegae........
Oenegae ....... Cenegae .........
• Oidetrine ..... Oldetryne .......
Niettizïe ..... Nyetrynde .......
Spangie ....... Spangie .........
Scharpensel... Scarpenseell.. -.
Monekebuert... Monekebuert .....
o:LdeLemmer.... OldeLemmer .......
NleLemmer ..... NyeLemner ........
N:Leholtwoide. . .Nyeholtwolde .....
O].deholtwolde. . Oldehoitwoide.
Idserde....... Idserde..........

9.

10.

B].esdlck........ Blesdica ........
.Pepergae ........ .Pepergaum
Steggerden ...... Steggerdenaj
Ben.inckegae ..... Sonnegaum
Nortwoide ....... Nordwolda
Bolle .......... J3uecla (ij
uidebercoep..... W.debercopa;
Westniebercoep.. westnyberoo'a
uestniebercoep.. Ostrybercopa
Dumbruok........ Bcmbroeoa
Die aaule....... kiaula
Oesterwolt ...... Osterwoida
Siotboit ....... Siudboela
Appe].gae ........ Appeigamn
Eisloe .......... Eisiourn
Nyeholtpat ...... Nyholtpada
Oldehoitpat ..... Oldehoitpadè.
Wolvegae ........ Wolvegaum
Oenegae ......... Oenegaum
Oldetrine....... Oldtrynda
Nyetrine ........ Nytrynda
Spangie .........Spanga
Scarpenseel ......cherpenze1a
Noniekebxeert.. Munckebura
OldeLemmer ..... Oldelemmera
NyeLemmer......Nyleinmera
Nyehoitwolde.... Nyholtwolda
Oldehoitwolde... Oldhoitwo].d
Idserde ......... Ydzerda

12.
11.
Elesdica
. Blesdyck (30)....
Pepergaum
. Pepergae .........
Stéggerdena. Steggerden.......
Beunickegae ......
Sonnegaum
Nordwo].da
. Noetdwolde .......
Buricla (?) ..... Woile (so) .......
Oldebercopa..... Oldebercoep......
Westriybercopa... Westnyebercoep...
Oestnybercoep....
Haula........
Osterwolda.... Domhroeck. (6)....
die Haule ........
Siudboela
App&Lgaum....
Oestwoldt ........
Suid.wo].d.........
Elsloum......
Appelsgae ........
Nyeholtpada..
Oldehoitpada.. idsloe ..........
Wolvegaura..... Nyholpa..........
OldELolpa .........
Oenegaum......
Ostnybercopa.. Wolvegae .........
Oenegae..........
BQ1flroeOk.....
Npada......
Oldetryne ...... .
Nyetryne .........
Spanga........
Spange ...........
ScrapenzeLa.
Nunckeburch.... Scarpenseel ......
Oldetynda...... 1iuntkebuert ......
Oldelemmera.... Oldelenimer.......
Nylennuera ...... Nye]Lemmer........
Nyhoitwold .....
htjitoidt.¼80).
Old.tholdtwoldt...
Oldholdwold.
legerda ........ 1 Idzerdt..........

14.
15.
Blesdyck ç30)... Blesdijek (30) ... .Blesdijck (30)
Pepergae ........ Pepergae ......... Pepergae
Steggerden...... Steggerden....... Steggerden
Beuinckegae ..... Beuinokegae ...... Beuinckegae
Noortwolde ...... Noertwolde ....... Noortwolde
(ontbreekt)
Wale (eo) ....... Waele (ao) .......
Oldebercoep ..... Oldebercoep ...... Oldebercoep
Westniebercoep.. Westniebercoep... Westniebercoep
Oestniebercoep.. Oestniebercoep... Oestnieberooep
Dombroeck....... Dombroeck........ Dombroeck (8)
de Haule ........ de Haule ......... de Haule
Oestwoudt ....... Oestwoudt ........Oestwout
Sui.jdtwoldt...... Suijdtwoudt .......Zuijdtwoudt
ijpkollgae (20).. ijpkolgae (20) .....pkolgae (20)
Elsloe.......... Eisloe ..........Eisloe
ffljeholtpaede.... Nijeholtpaede.... Nijeholtpaede
Oltholtpaede.... Oltholtpaede.... Oltholtpaede
Wolvegae ........blolvegae .........tolvegae
Sonnegae ........Sonnegae ........Sonnegae
Oldetrite .......Oldetrijne .......Oldetrijne
Nijetrijne ........Nijetrijne .........Nijetrijne
Spangem ......... paaghem ........ Spanghem
scharpenzeeli... Scherpenzeeli... Scheppenzeeli
Munkebaerdt .....Nunkebaert ......Nunkebaerdt
OldeLemnier ...... Oldelenimer ...... Oldeleinmer
NijeLeminer ....... Nijelennner ...... .Nijelemmer
Nijeholtwold(80). Nijehoitwold (80) Nijehoitwolt (so)
Oltholtwold. ..... Oldtholtwolt.... Oltholtwolt
Idzaerdt ........ ]dzerdt .........Idzaert

13.

16.

17.

18.

19.

Blesdijek (o).... Blesdicani (30)... B].esdijke (30) ... Biesdijoke (30) .......
k'epergae. Fepergani. Peperga ........ .Peperga..........
Steggerden....... Stegerdani........ Steggerda....... Steggerda .......
...... beurtickega...... Beuinckega......
Beulekegac ..........
NOortwOlde ....... .Nordvoldani ....... Noortwolde...... Noorwolde .....
fpfl\
Wnfllo
n'J.L.L.L-a. %WW1 ......
Oldebercoep..... Oldebercopa....... Oudebercoop..... Oudebercoop .... ..
westniebercoep.. Vlestnibercopa..... Westniebercoop.. westniebercoop.....
Oestulebercoep.. Oostnybercopa..... Oostniebercoop.. Oostniebercoop...
Dombroeck (8)... Dombroeoa (8.).... .uombroeck (e)... Dombroeck (8)....
de Haule ........ Haula ............. de Haule........ de Haule.......
Oostwoud......... oostwoud ......
Oestwoudt .......
Suidwoud
........Suidwoud ......
Suidwolda........
Zuijdtwoit.......
Ypecoisga
(20)..
Ypecolsga (20)...
ijpkoigae (20)... .Appeigaum........
Filsio
...........i1s10
.......
Lisloe .......... J1s1oum..........
Nieholpa
........
Nieholtpae
N ieholdpada ......
Nijeholtpae&e.
Oltholtpaede.... o ldeholdpada..... Oldehoitpa ...... Oldehoitpae....
Wolvega ........ Woivega......
W>'4vegae ........ Woluegaum........
tinegae ........ Oengaum.......... Sonnega ........Sonnega......
Oldetrijne ....... Oldetrijna........ Oidetrine ......Oldetrine.....
Njjetrijne........ Nietrijna.......... Nietrine .......Nietrine .....
Spangem......... Spanga ............ Spangen ........ Spangen .... .
S cherpezz ccii. Scarpensela....... icherpensee1... Scherpenseel .....
Nunkebaert ...... Monekebuijrta...... ]Y[unckebaerd.... Munkebaerd...
Oldelemmer ...... (Jidalemmara....... ultielemmer ..... Oldeiemmer.....
Nijelemmer....... Nieiemmara........ flelemwer ....... Nielemmer.....
Nijehoitwolt (Go) Nihoitwolda (80).. l4iehoitwoide( 8O)Nieholtwoid 80)
Cithoitwoit ..... Oldehoitwoida ..... Oldehoitwoide.. Oldehoitwoid .....
op ter Id.zert... idzertvm.......... Idzard........Idzard.........

Joosting en Muller.
Aantekeningen uut Bronnen voor de Geschiedenis der
Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht 1906.

Uit: Mr.J.G.C.Joosting en Mr.S.Muller Hzn: Bronnen voor de Geschiedenis der ken
lijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht. 1906
in dl I,blz 303 wordt in de opgaven voor de grietenij Sftellingwerf-We
Eynde voor Nyeho1pae tweemaal "de olde wedeme' vermeld; eerst onder
Nyeholpacde en daaronder bij Westnyebercoep."wedeme = weeme = pastoni
éénaal staat er "de olde weduwe"!).
Hier is natuurlijk sprake van een vergissing.Niet Westnyebercoep maar
Westbercoep is bedoeld,de parochienaam die later werd veranderd in
Nyeholpade.,en de olde wedeme is dus de vroegere pastoi'ie van de opgc
heven parochie Westbercoop.

Lijst van Stellingwerfse parochienamen zoals vermeld in bovengenoemd werk van
Jooéting en Muller.
a) Uit het Registrum Institutionum benefigiorum praepositure beate Marie Traiec
tensis (Rijks Archief Utrecht, M 448.

•
•

1. Blesdijcke (sept.1559);episcopi Blesdicensis (18-2-162
2 .Peperto (14-12-1510), Peperga (27-2-1561)
3.
4.
5Noonitwolde (29-3-1564)
6.Boejjlis (8-5-1560)
7jntiqua Berccoep (21-3-1539)
8
9.Mackingen (6-4-1527);Mackingae (13-8-1536)
10.Dumbroeck (16-5-1500) ;Dunckerbroeck(10-6-108);Dombrock(20-6-1509)
Donckerbroeck(1-8-1567).
11.
12.
13.
14.
15.
16.Nyehoipade (26-6-1511)
tL:;ua
17.Antiqua Oltholpade (16-5-1500),Oldeholpa&e(16.1.1505)2
18 .vuluega (16-6-1512) ,Woiuegae( 15-11-1561).
19.Sonega ( 23-6-1509)
20.01detrinen (21-2-1499) ,Ântiquatninis(18-12-1560).
21.Nouatrinen (24- .. 1509),Noua Trynda (i-- 1532)
22.
23.
24.
25.Antiqua Lemmere(23-6-1509) ,Antiqua Lamere(27-2-1561) ,Ântiqua Lameris
(1-10-1563)
26.Noua Lam" ria (28-2-1539),Nyelaminer (17-3-1560),Noua tamariensi (156
ongedateerd)
27 .NOuo Holtwoide( 20-3-1508) ,Nyeholtwolde( 12-7-1513).
28.Antiqua Hoitwolde 1552,9-7-1563 ;20-3-1508; 1562
29. Itzart (21-2=1499), Ydzardiana (28-2-1561)

.

•
•

•

•
•

Ta)ReÉistrum Officialatus Choniepiscopatus Traiecteneis (R.A.Utre4t D 138):
geen enkele wermeiding.
c) Kapellen van St.Oduif testaveren in de 12de eeuw: Brief vai Paus Innocentius 1V van 16-8-124 - Cartuiarlum v. St.OUulf
1245: Scherpensele.

1. ilesdyke
1350:(Ârch.D.Ø.II 621): Blesdie
Cart. St.Clemens Steenwijk,fol 75): Blesdyke
1395: (Domfabriek): Blesdijo
1542/43: Ben.Boek.: Blesdijek
1559: Re.Inst.: Blesdijoke
1562: idem:
Blesdic(ensls)
Worp h.s.s.: Blesdijck, Blesdic(a)
2. Peperga
1399 Cart.St.Clem.fol.69: Pepergoe
:1510:Reg.Inst.: Pepergo
1561: idem t
Pepergae
1542/43 Ben.Boek.: Pepergae
1567: Reg.Inst. Peperga
Worp h.s.s.: Pepergae
3. Stggede(n)
Cart.St.Clein. fol.75: Steggerda
1542/43 Ben.Boek.: Steggerden
Worp h.s.s: Steggerden
4. Pinkega
Cart .St .Clem.: Vinkegoe
1542/43 Ben.Boek.: Finckegae
Worp h.s.s.: Beulnckegae
5.Noordwolde
1408: Rek.v.d.Blssch.Vicris Noertwolde (R.Â.Utrecht,Blssch.A±ph. No.230)
1542/43 Ben.Boek.: Noordtwolde
1564: Reg.Inst.: Noordtworlde
Worp h.s.s. Noordt-,Noort-,Nordt- wolde
6.Boyl
1320: Boylo
1542/43 Ben.Boek.: Beul, Buel
1560 Reg.Inst. : Boeijl(is)
Worp h.s.s. Bolle (ter boyle);dlverze corrupte vormen als Bentë,Woile ,Wak
Buecla
1639: Beule
7 .Berkoop
1228: Brocope (Narracio)
1232: Brokope (Ânon.Ultraj.)
1320: -Brockop ( Olden-,Ost-,West-)
3339: Oldebaercoep (Ârch.D.0.II,621)
1350: Ântiqua Brokop (Arch.D.O.II,621)
3473: (westnye)boercoep
1539: Antiqua Bercoep (Reg.Inst)

1542/43 Ben.Boek.: -bercoep
Worp h.s.s. - buercoep; - bercoep
8. Nijeberkoop (zie Berkoop)

9.

Makkinga
1527: N8ckinge(n) Reg.Inst.
1536: Mackingae idem
1542/43: Mackinghe, Mackum Ben.Boek.
niet in Worp h.s.s.

10.Donkerbroek
1500: Dumbroeck Reg.Inst.
1508: Dmtckerbroeck idem
1509: Dombroeck idem
1542/43: Dunckerbroeck Ben.Boek.
1567: Donckerbroeck Reg.Inst.

•

Worp h.s.s. Dunckerbrueck,Durtckbrueck
Dumbrueok, Dombroeck
11. Haule
1542/43: Haule ook: Opper Haule
Worp h.s.s. Be Haule
12.Oosterwolde
1?18: 0stwa1i (twijfelachtig)
•
1382: Oesterwolde (Leenmanlijst Rek.Utr.II 776)
1542/43: Oesterwolde Ben.Boek.
Worp h.s.s. O(e)sterwold, 0(e)stwolt
13.Fochtelo
1504: Fochtinge (Charterboek)
1543: de Vuchtloe Ben.Boek. ook: Vuchtie
Worp h.s.s. flochtloe in 2 h.s.s.
veel corrupte vormen Syochtloe
Syochtbole
Siudboele
Suidwold

•
•

14 .Appelscha
•
•

1246/47: Appels
1251: Âppes

• Worp h.s.s. Appelsche, Appelsgae
corrupte vorm Yp(e)colsgae
15.Langedijke
1542/43: Langedijcke
,

16.Eisloo Steil. Base
•
•

1542/43: Eisloe
Eisen Ben.Boek.
Worp h.s.s. Eisloe

•

1640: Elseloe
17 .Nijeholtpade

1399: Niehoitpade
1511:Nyeholpade Reg.Inst.
1542/43: Nyeuwholpade Ben.Boek.
Worp h.s.s.: Nyehol pat ,Nyeholtpat
Ijle-, Nijeholtpaede, Nyeholpae
18. Oldehoitpade
1204: Holenpath(e)
1320: Ed'lenpath
• 1399: Oldeholpade
1500: Antiqua Oltholpade (81e) Reg.Inst.
• 1525: Oldeholpade idem
1542/43: Oldeholpade Ben.Boek.
Worp h.s.s.: Oldehol(t)pat, Oldehelpae, Oldeholpaede
19. Wolvega
Cart.St.Clem. : Alvegoe
• 1320: W(u)luegho
1399: Wolvegae
• 1512: Vuluega Reg.Inst.
• 1542/43 Woluegae Ben.Boek.
• Worp h.s.s. Wolvegae
corrupte vorm: Walnregae
•
20.Sonxiega
Cart.St.Clem. Sonnegoe alias Ostriude
1320: Ostrinde
1399: Sonnegae
1509: Conega Muller I,p.370 emendeert: Sonega
1542/43: Sonnegae
• Worp h.s.s. Sonnegae
corrupte vorm: Oenegae
•

21. Oldetryne
1320: Oldentrinde
1338: Thrynda
Cart.St.Clem. Antiqua Trinda
1499: Oidetrine(n) Reg.Inst.
1560: Antiqua Trinis idem
1542/43: (de) Oldetriné Ben.Boek
• Worp h.s.s.: (die) O1derynde, Oldetryné
22. Nijetryne
• 1320: Nieuwestrinde
• 1399: Nyetrinde
• Cart.St.Clem. Noua Trinda
1532: Noua Trynda Reg.Inst.
1509: Noua Trine idem
1542/43: Nyeuw Trinda Nyetryne Ben.Boek.
Worp h.s.s. Nyetryne; Nyetrynde
23. Spanga
1320: Spanghe
1399: Spangen
1542/43: Spanga,Sparighe (de)
•

'1:3

Worp h.s.s.: (;die) Spange; Spangie, Spanga, Spangen
24. Scherpenzeel
1245: Scherpensele, Kape11enijst St.Odulf
1542/43: Scarpenseel, Scerpenseel. Ook met Sch- en -zeel
n,_--------worp u.s.s.:- r'_..._-----,
oearpeflseei. bcnarpensee1,cz1erpenees
25 .Muimikebureu
1320: Nonicebure
1399: Monnekebuer
1542/43: Munneckebueren (ook: -em)
Mwmickebuyerum
Worp h.s.s. :Monkebuer, Monokebuert
corrupte vormen met -baert
I,-t-_-_--------t

26. Oldelamer
1320: Oldenlameren
1399: Oldeleminer
1542/43: (de) Olde(n)lernner
Worp h.s.s.: (die) Oldelemmer
27 .Nijelamer
1320:Nieulameren
1399 :Nielemmer
1542/43: (de) Nyelemmer
Worp h.s.s.: Nyelemmer
23 .Njjeholtwolde
1320: Nieholtwolt
1399: Nieholtwolde
1542/43: Nyeholtwolde
Worp h.s.s.: Ikyeholtwolde
29.Oldeholtwolde
1320: Oldeholtwolt
1399: Oldeholtwolde
1542/43: Oldeholtwolde
Worp h.s.s.; Oldeholtwolde
30.Ter Idzard
1320: Ydzerde
1399: Ydsert
1543: (Op ter) Ydsert
Worp h.s.s.: Ydserde. Idsert

Lijst van schutspatroons van de Stellingwerfse parochiekerken:
Blesdjjke: St.Nicolaas i
Peperga:
Steggerden:
Finkega:
Ncordwolde:
Boyl:
FUsloo:
Makkinga: St.Bonifatius t
Langedijke:
Appelsche
Fochteloo
Oosterwolde: St.Bonifatius
Haule:
Donkerbroek: St.Laurentius.
Nijeberkoop: St.Bonifatius
Oldeberkoop: St.Bonifatius
Nijeholpa: St.Nicolaas
Oldeholpa: St.Stephanus
Wolveega: Maria Magdalena
Sonnega: St.Nicolaas '
Oldetryne:
Nyetryne: St.NicolaasSpande:
Scherpenzeel:
Muxmekeburen:
Oldelamer: St.Leonardus
Nijelamer: St.Johannes
Nijehoitwolde: St.Nicolaas
Oldehoitwolde: St.Nauritius
Ter Idzerd: St.Bonifatius ;

Uut: Dr. 1. H. Gosses,
De Organisatie van Bestuur en Rechtspraak in de
p Drenthe 1941.

Uit: dr.i.H.Gosses: De Organisatie vanBestuur en Rechtspraak
in de Landschap Drente.1941)
blz.16 - in elk geval staat vast,dat "ga" in het Fries betekend heeft parochie.Ln
aan Fries "ga" beantwoordt Drents "go".
Pepergoe,vinkegoe,onnegoe,Alvego(1ees;Ulvego) heten in een Steenwijka
caeiularium de kerkdorpen Peperga,Finkeg.r ,Sonnega en Wo1vega.(verwijzing
G.Â.J.van Engelen van der Veen in Ov.Hecht en Gesch.II,blz.87 en 90)
blz.22 - In 1165 gaf bisschop Godfried aan "de Friezen van La.mmebruké:" land tussen
• de "oude Linde" en Kuinre om te bewonen,te gebruiken en er een kerk te
stchten."Laxnmebruke",hèt Lamrnerbroek,de plaatE van de nieuw te stichten
parochie,is nog duidelijk herkenb.ar .Ze bestond uit de later van elkaar
gescheiden dorpen Olde- en Nijelemmer.Het land lag "inter Rutheriksdotle
et Wibernessate",beide nu onvindbaar,et inter Lennam antiquai et Kunnen.
blz .24 - Hoe de uittreding v.n Stellingwerf in haar werk is gegaan weten we niet.
Misschien op dezelfde wijze als in 1328,toen Stellingwerf de omvang heeft
gekregen,die het n sindsdien houdt ,doordat 12 kerspelen zich uit
Drente hebben afgesch&den en bij de Friezen van Stellingwert gevoegd hebhen.Het blijkt niet dat de bisschop daar toenmaals tegen gereageerd heeft.
Hoe het ook zij,omstreeks 1230 was de afval vn Stellingwerf reeds een
voldongen feit."
(Gosses ziet daarvoor het bewijs in het feit,dat bisschop Wilbrand tegen
• de opgesLane Drenten bijstand nodig had van de westerlauwerse Friezen.
Tot deze werden ook gerekend de "Frisones de Lenna",de "pug$atores Frisones" uit de streek van Cunra et Lenna.Bewoners uit het gebied tnsn
van Linde en Kuinre,Stellingwervers dus,zijn dan"vrje Friezen1
hulp de bisschop als onverplicht,dankbaar aanvaardt.
blz.41/42 - Wat verder de westgrens van Drente ten noorden van het Kwartier van
Vollenhove en tegenover Friesland betreft,daar waar tegenwoordig nog de
provincie Friesland in Drente vooruitspringt,bestond tussen 1aatstenoemd
gewest en het land van Linde en Kuinre een door geen natuurlijke terreinhindernis belemmerde communicatie via Appelsga.De gemelde staatkundige inham
is dan ook door menselijk wilsbesluit tot stand gekomen,en dat wel in twee
tempo's.Eer:t hebben,geljk reeds boven aangetoond,de Stellingwervers
zich uit den comitatus Drente losgemaakt en aan het zereldlijk gezag van
de bisschop onttrokken.Brokope,d.i.Oldebercoop,treft men omstreeks 1230
aan als dorp aan de Drents-Friese grens.Tegen 1528 heeft een tweede afval
plaats gehad.In dit jaar werd de vierjaarlijkse bede van de "lurisdictio"
Drente( samen met die van de Groninger prefectuur)niet meer volledig betaald wegens de afscheiding van "duodecim parochie. . . que se Fresonibus
de Stellingwarf adiunxerunt" .De uittreding dezer kerspelen was toen nog
maa3 onlangs geschied.Welke die twallf parochies zijn geweest,r is reeds
dikwijls naar geraden en,naar mij voorkomt,misgeraden.Ze besloegen,met uitzondering van een enkele,een strook langs de zuidelijke oever van de Linde
en verder het oorsprongsgebied van de Kuinre en de Linde.Appe]sga was er
Jén van,en dit is sindsdien de Friese krensplaats aan de Drenttse grens
gebleven.
noot 102.De enige duid elijke aanwijzing ligt m.i. in een oorkonde van 1320
(G.Colmjon,Register,187),waarin de gemene buren van 17 Stellihgwerver
parochies een verdrag sluiten met cie bidschop-Het latere Stelling-werf
bevatte 31 parochies,waarvan Langedijk en Makinga in 1328 zeker nog
niet )Kerkelijke Indeling I,blz,511 e.v.) en Broeksterhaule waarschijnlijk
nog niet bestonden.Blijven aldus 28 kerspelen.Er ontbreken duel in dit
jaar nog 11 parochies aan: Sonnega,Blesdijk,Peperga,Steggerda,Finkega,
Iiroordwolde ,Elslo ,Âppelscha,Oosterwolde ,Fochtelo en Donkerbroek.Dit aullen
de later toegeuredenen zijn;alleen missen wij Boil,dat in de overigens

gesloten rij der elf parochies ontbreekt.Van de zo gevonden 12 ligt er gén (Sonnega)
ten N. van de Linde,alle ndere ten Z. of ten 0. van de Linde.
Onjuist is wat Magnin meende (Gesch.Overz.I,blz.102),dat de afgevallen parochies die
van het Land van Vollenhove geweest zouden zijn;eveneuns de gevolgtrekkig,die uit
A.A.BeekmanTs opvatting )Toelichting op de k2rt van N.en Z.Nederland,2de dr.,blz.10)
gemakt kan worden,dat omstreeks 1300 nog geheel Stellingwerf onder het wereldlijk geza,
van de bisschop stond;alsook de mening van Ter Kuile,die onder de 12 parochies verstaat Steenwijk met htar docLters (Ov.-:egt en gesch.XL,blz.5); Het dichtst bij de
warheid schijnen mij igekomen te zijn v.Engelen v.d.Veen(t.a.p.b1z69) en E.Mul1ér IEzn
(: i.siija... :jnç sflng ,bia 9,n.$)
De 'Scultetus Thrientie'
blz.35/36; - de "iurisdictio Trente" tegen het midden vn de lLde eeuw gep1satt
ond:?r de "castellanus vel scultetus de Covordia.
De titel van deze gezagsdrager duidt aan in welke categorie hij gep1a.tst
moet worden: htwas een schoutambtJiaast elkaar vinden we genoemd in 1224
een:: "Bertholdus,scultetus de Trenta" en een 'Coenradus,scultetüs de Voinho".
blz.53
Sedert het begin van de 4 13de eeuw treft men een ambtenaar aani,die kortweg
"scultetus" of ook wel "scultetus Drenthie" genoemd wordt,wiens aanwezigheid
naast den kastelein van Koevorden geheel overbodig ljkt.,J-Iet is iemand van
ridderlijken huize,die gevestigd is in Eelde en zich noemt naar die plaats.
Het ambt is erfelijk in zijn geslacht;we kennen pesonen,die elkaar d ariri
zijn opgevolgd,in onafgebroken volgorde van 1206 tot het begin van de 14de
eeuw.
noot 53):
1206 Of 1207: Bartoldus scultetus (Obk 143); 1212 Bertoldus scultetus(Ald.,53)
1224 Bertoldus,scultetus de Threnta (Ald.,67);1225 Bartholdus schultetus
(Ald.,83); 1228 filii Bertoldi sculteti (Narracio,p.52);1242 Rothgèrus scultetus
et sul fratres; 4.Menko Kron.pl82);1246

Stellingwerfse parochienamen vermeld in het Cartularluin van de St.blenienskerk
in Steenwijk.(Arch.v.h-Aartsbisdom Utrecht,45 ste deel,3de aflevering 1920
door B.M.de Jonge van Ellemeet;blz.257-321)

1384: Bleesdike (ref. Ludoiphus van Bleesdike)
1456: Blesdyck (ref. de parochianen van Blesdyck)
1448: Oldesteckerde (ref.Henrick van Coesvelt,kerkheer te Oldesteckerde)
1449: Oldesteggherde (ref. dezelfde H.v.Coesvelde,kerkheer te Oldesteggherde)
resp. op 20 12-1448 en 31-7-1449)

1204: Holenpathe juxta Liennani . Bisschop Theodoricus

(Arch.v.d.Gesch.v.h.Âartsbisdom Utrecht)

