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VANAF HET JAAR 1396, DE
STELLINGWERVERS RAAKTEN
OOK BETROKKEN BIJ DE
OORLOG TUSSEN FRIESLAND
EN HOLLAND.

Vanaf 34 t/m 52.

dezen tijd de
oo:::r ::en Friesland en
Hclzr.z
k buiten Stellingwer :, deze maal werd
deze seei er in betrokken.
Dit bi±z cck door de aanstelling vaz zen heer, leenman,
in St 11in, erf, door Albrecht,
waarover
nader. Hoewel nie: szec:aal met name
we toch aangenoec.
>r de Friezen,
nemen.
die de H:ers bij Kuinre
opwaciez. zich ook de Stel~
iingwervezs er
- Schoterwervers
bevonden. We vinden o.a.
aangetee. ±a: Albrecht bij:
..±aar hem de
Kuinre
Woud-Friezen e: meer andere
bij Shote-zv :eer moediglijk
zijn tegen
Toen de Friezen hun legermacht hadden verzameld, werd
die door den potestaat Juw
Juwinga aldus toegesproken ;**)
..Edele mannen en vrije Friezen:
wee: a: er geen kans isofze'
weder. Zoo gij door]
uwen f enmoed eertijds Henewerez. Hollanders en Zeeuwen
hebt verslagen, weet dat thans
zij die tegen U oprukken, allen
ervarene krijgslieden zijn, en
gelooft mij, dat zij nu geheel
anders zullen handelen als hunne voorgangers; want gij zult
zien, dat zij zich niet zullen
prijs geven, maar voorzichtig
zijn en op alles bedacht. En
toch zou ik aanraden ze te
laten komen en -zoo ver oprukken als ze maar kunnen,
terwijl wij onze steden en vesringen bewaken en hem laten
op het open veld, waar zij ten
verderve zullen komen. Wij
hebben verscheidene goede
landweringen, zoodat zij zich
niet in het land zullen kunnen
bewegen, want zij zullen er
niet te paard doortrekken noch
er met een aanzienlijke schaar,
te voet marcheeren kunnen,
waardoor zij weldra in het
nauw zullen zijn gebracht, dat
zij be—komst krijgen en terugkeeren, na een dozijn dorpen
te hebben verbrand. En dat
zal ons zoo goed als niet d eren: :
men kan ze altijd weer opbouwen. Maar als wij ze bevechten, vrees ik dat wij niet
sterk genoeg zullen zijn, ze ineens te verslaan; want, naar
hetgeen ik voor zeker heb gehoord, zijn er meer dan honderdduizend man sterk".
Deze verstandige taal vond
geen weerklank bij het meerendeel der Friezen; men besloot
*) Ocko Scharlensis, Chronyck van
,Friesland.
$oissart bij Eelco Verwijs,
Oorlogen Aibrecht.

den vijand dadelijk na de landing te bevechten. Men begon
nu al het volk te wapenen;
maar de bewapening stak sterk
af bij die der Hollanders en
hun bondgenooten. Froissart
zegt, dat de uitrusting der
Friezen armoedig en poover
was. Voor alle wapenrusting
hadden de meesten slechts hunne kieeren van grof laken en
saai, een stof waarvan men
paardedekken maakte. Anderen
hadden leeren kolders of geheel verroeste halsbergen;
slechts enkelen waren
goed gewapend. De meesten
zagen er uit als leden vaneen
vastenavondtroep, die ketel=Ziek zouden gaan maken.
Wij zullen de beschrijving
der landing van de Hollanders
bij Kuinre en de slag bij Schoterziji laten volgen, zooais we
ze vinden bij Verwijs;*)
Op Zondag de 27 Augustus 1396 begaf men de Holl.
c.s.) zich te scheep, nadat allen
hun ziel Gode bevolen hadden.
De zee was kalm, het weder
helder en alles beloofde een
goeden overtocht. De Friezen,
in afwachting van den vijand,
begaven zich naar de kerken;
daar namen zij kruisbeelden en
banieren en gingen in drie
legerafdeelingen, waarvan elke
door Froissart op 10 000 man
wordt geschat (dit getal is
zeker zeer overdreven) naar
den dijk bij de Kuinre, in welks
nabijheid men de landing vanden vijand verwachtte. Deze
was tot de kust genaderd en
gereed de landing te bewerkstellingen. De Friezen plaatsten
een aanzienlijke legermacht op
de dijken, om den vijand te
beletten den voet op hunnen
bodem te zetten.
Gedurende de angstige spanning, die aan weerszijden
heerschte, stoof eensklaps eene
in blauw laken gekleede vrouw
als bezeten van woede buiten
de gelederen der Friezen en
de schepen tegemoet, wier bemanning de landing wilde beproeven. Tot op een boogschot van den vijand genaderd
keerde zij zich om, lichtte hare
kleederen op, en voegde met
een hoonend gebaar den vijand
toe: ,,Zoekt daar je welkom!"
Een hagelbui van pijlen en
werpspietsen was het antwoord
op deze snoeverij : een menigte
sprong uit de schepen met het
zwaard in de vuist en zette de
1 rampzalige na, die, weldra ingehaald, de woede der wan--noest ontgelden en
knechten
werd geletterlijk
roissart zegt: ,,fi
hakt, nalement dépécé een cent mille
piéces on plus
Intusschen ontscheepten zich
meer en meer, krijgslieden, die
*j Oorlogen hertog Albrecht van
Beieren.

ie F::ezen met heldenontvangen, en
:z:een door de
'ere en de met ijzer
harn i::sen den dood
weerszijden wegestreden:
as getuige van
:evecht, en van
- :llindar lie:rn er
1 veT- r±e: Zv€m Dochvoez voor
e aanvallers
aan de goed:z%'-er hand—ers had de
en
oez
--gen.dat ei-,
v
ezd vermeesterd
del de
en de: :-eele Te-;er van Alv3ghed en met de
brenz:
mees- on- kou ontschepen.
scaard !ch Aibrechts
in behoorZijne banier.
Een aie zl lang was de
=e: de vijandelijke 1
=cn nu kon beziger het opslaan van
ze: verdere ontschepen
l:d'ehoeften en oor:enDL:zeden, kortom
ales cc danig in te richten
dan verderen loop der
da:
et kalmte kon
afwachten. De Friezen waren:
intusschez :an.geweken naar
een ve LaZSinO. waarachter
zich hun hoofdmacht had gelegerd en die op slechts geringen afsand van den dijk
gelegen was.
Na eenige schermutselingen
brandde nu drie dagen later,
Dinsdag 29 Aug., de slag hij
Schoterj1 las. De Friezen
vochten ne: ware doodsvermaar moesten ht tegen
de ;roo:e overmacht afleggen.
Hun heminde opperhoofd Juw
Juwinga sneuvelde in dezen
strijd. De heer van Kuinre,
die zich nog den vorigen dag
bij Aibrecht bevond, werd gevangen genomen, omdat hij
thans me: zijn twee zonen bij
de Friezen streed.
De verdere krijg werd gevd meer naar het midden
en Noorden van Friesland. De
Friezen werden gedwongen
zkh aan Albrecht te onderwerpen, en deze kon het lijk
van jn oom overbrengen naar
Holland
Tijdens de Hollandsche overheezs.hing. die slechts enkele
Jaren heeft geduurd, hadden
dan hier en dan daar schermutselingen tusschen de Friezen
en Fioanders plaats. Om zi:z
zenig beter te kunnen hen
haven. stelde Albrecht
Bal ven, Schouten ende ar
oË±e:en' aan, welke
:de rechten, vertoonez:
die s:vverayniteyt hares ?ndie onwillige ende reheln
;ees:en bedwingen ende sraf-

-

Wi-semius, Chronijck van

Zoo werd :Df een acte van
31 Maart 139 Ciaes Vrankijnszoon van Stellingwerf ,. om
sonderlinge gunste ende liefde
willen ende om mennighen
trouwen dienste-, aangesteld
als ambachtsheer van Oldeberkoop ,,mitsinen toebehoren.'
Deze acte vindt men in haar
geheel bij Verwijs.*)
Bij een acte van 25 Sept.
1398 werden Herman van
Kuinre en zijn nakomelingen
ontzet van hun rechten op het
graafschap Kuinre en zou Albrecht voortaan hier* regeeren
.mit onsen Amptluden, Balluwen ende R chters .**)
Het Graafschap Kuinre moet
in vroeger eeuwen van betrekkelijk groote uitgestrektheid
zijn geweest, en strekte zich
uit over thans door de Zuiderzee verzwolgen land. ,,Dit
steedje (Kuinre) was met zijn
omtrek Lands van ouds en
langen tijd een bijzonder Graafschap, welks opperhoofden van
geen geringe magt en aanzien
waren: want Urk, F,ns, Emmeloord, en zommige plaatsen,
nu door de Zuiderzee ingezwolgen, stonden onder hun
gebied .***)
Dit aanstellen van eigen
ambtenaren zette echter kwaad
bloed bij de Friezen en "is
sul cks alles te vergeefs aengewendt, bsonder bij die van
Scoterlant ende Stellinwerif,
welcke ghehoort hebbende,
die van Acht-carspelen zich
tegens den Hertoge mannelijcken ghedragen, ende haer
vryheit behouden te hebben,
zyn oock op gelijcken wijse
onder melcanderen gesloten,
den Hertoghe met syne mede-j
ghesellen goedt-gunners en
aanhangers uyt hare Lantpalen:
te keeren."
Het zal dus zeer de vraag
zijn, of Claes Vranckijns-zoon
ooit zijn ambt als heer van
Oldeberkoop zal hebben bekleed anders dan in naam:
en zou ja, dan is hij zeker
na een korte spanne tijds weer
door zijn onderdanen weggejaagd.
Een deel van Steliingwerf
erkende nog bij een brief van 6
Juni 1399 *****) volgens Verwijs van 28 Mei - Albrecht
als zijn heer.
,,Wij gemeene buren van
Oldeholtpade en Nijehoitpade,
\Volvega, Sonnega. Oldetrijne,
Nijetrijne, Spanga, Scherpen~
zeel, Munriikeburen, Oldelamer, Nijeia:ner, Nijeholt'voide, Oldeholtwolde, Idzerd,
Blesdijke, Peperga, Kuinder en
Oosterzeeïngerland, doen kond
aan alle lieden, dat zij geOorlogen Albrecht.
**) Verwijs alsvoren.
*) Foeke Sjoerds, Algern. beschr.
Friesland.
***) VTinsemius, Alsvoren.
') Schwartzenberg, Charterboek. -

hebben en loven in
trouw cnzen goeden
Heer Hertog Alvan Beieren, Graaf van
enz.
Ve vragen ons af, waarom
ie van Stellingwerf Al_el
als heer huldigde. Lag
deze westelijke streek nog of
eez tide1ijk onder diens
Of zat er ,,hoogere
k" achter? Dachten de:'
Seli±:ververs hierdoor ;;
en diens aan>
de hooilanden van
ei ze
heen nu in de eerst- zie azen plaats greep,
ieder geval afleiden,
ie :eeizwervers en Schoe-vers het welletjes vonden
om ze strijden tegen den Hol.a±en graaf en dat zij er
in dien moeilijken tijd niet aan
om ook nog landpachde
tiendan te betalen aan
Szzzsheer. Het liefst hadre geen gezag boven zich,
en nu twee heeren dienen vonden ze wat al te bezwaarlijk. 1
Nauwelijks waren de Hollanders, na eenige jaren van
vechten, rooyen en branden,
weer afgetrokken, of bisschop
Frederik, de brandstichter van
Stellingwerf en Schoterwerf,
kwam manen om achterstallige
posten Het scheen, of het landvolk dezer zandstreken geheel
moest worden uitgeschud, dan
door deze, dan door die hooge
heezen. Maar met vertwijfelenden moed zullen de landlieden
hun neen hebben uitgesproken.
En het lieve leventje begon
weer.
Zakelijk vertelt ons de geschiedschrijver *)
,Int jaer onzes Heeren 1408
is er oorlog geweest tusschen
Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht, en de landen van Stellingwerf, Schoterland en het land van Oosterzee,
om pachten van landen, die
bissdop Frederik eischte van
de drie landen voornoemd, en
wegens andere zwarigheden en
dominien, die de bisschop
voornoemd van deze landen
volgens oude gewoonte en contracten, voorheen tusschen den
bisschop en deze landen gemaakt, wilde hebben. Ten
1aaste, na veel schade, brand,
rooyen en bloedstorting, aan
—zie zijden, is het geschil van
S_
beide partijen gecompromitteerd
en door scheidslieden een
cocrd uitgesproken".
Een ander historieschrijver
van Thabor, Kronijk van

„Gedurende dese timmeragie
der kloosters, welke omstreeks
die tijden in groote menigte
gesticht werden, is tusschen de'
Friezen van Schoterland, Stel~
lingwerf en West-Zeeïngeriand,
en Frederik van Blankenheim,
bisschop van Utrecht, groote
twist en oorlog ontstaan, om
zekere pacht van landen, welke
de Friezen, uit kracht van oude
contracten en pachtbrieven, gebruikten en bezaten, uit naam
en vanwege den bisschop voornoemd, nochtans welke het
graafschap Kuinre (waaronder
mede deze landerijen begrepen
worden) van deri laatsten graaf
dier linie, nu uitgaande, gekocht
en bekomen had. Maar zijn
onmatige eisch en begeerlijkheid van geld en goed, waarmee
hij boven iemand zeer behebt
was, heeft eerste aan deze beroerten, moorden, brand en
doodslag gelegenheid gegeven,
na welke de bisschop eindelijk
accoord en compositie met de
Friezen voornoemd gekomen is.”
Het was vol in de kerspelkerk van Vollenhove, op den
15 Juli van het jaar 1408, toen
[in tegenwoordigheid van den
bisschop, zijn raad ende priesters, voorlezing van den zoenbrief werd gedaan. Aanwezig
waren in groot aantal de
,Stellingerechters", grietmannen en gemeentenaren van del
drie genoemde landstreken.
Scheidsrechters waren Jarich,
abt van Stavoren, Willem,
l proost van Emden, Frederik
van den Eese en Lubbert
J ohanzoon, schepenen van Deventer, Gerrit de Wijt en Arend
van Wenden, schepenen van
Kampen, Geert Thomas, Johan
van Emer en Johan Wilderme,
schepenen van Zwolle.
Het zou te veel ruimte in
beslag nemen, den geheelen'
,,Zoen" *) te vermelden; we
zullen daarom alleen het voornaamste hier weergeven.
Na een iangwijiige inleiding
zeggen de ,,dedingsluiden":
.,..,,In den eersten zeggen
wij, dat men zich aan hetgene
zal houden en volbrengen, gelijk
Johan \Vilderme uitgesproken
heeft, als een ,,overman", van
beide zijden daartoe gekozen;
aan de eene zijde onze genadige
heer van Utrecht, aan de andere
) Schwartzenberg. Charterboek en
Worp, .(ronijk.

inwoners van
flije .de&hoterwerf
en Ooster:±:rand; betreffende alerfeniss&' en de boek
:eegen in het kerspel
var Yseiam, 'en het restant
pac ce de genoemde landen
werf en Schoterwerf
van S
daavan c.g schuldigin. Dit
vaan. dat de:e Frieen
j
heer van Utrecht
aan cn
zul'en era:er :e Voieahove,
op
handefl vP1rnvanRuy\Viiderme,
racht van gede
o deren dac,
ncer-e erez
en de an:eze aansraken, die
onze heer van Utrecht op de
drie g.enemde landen mag
hebben
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crrszeggen wij dat elk
van deze landen, op
nen€Jdez datum, voor eenmaal
al beaen, gelijk hierna beschreven staat:
De kerspelen van Stellingwerf het volgend aantal oude
schilden:
Blesdijke 80, Peperga 35,
Steggerda 80, Vinkega 20,
Noordwoide 80, Boyl 60, 01-.
deberkoop 90, Westnijeberkoop
30, LOostnijeberkoop 50, Donkerbroek 80, Haule 60, Oosterwulde 100, Fochteloo 35,
Anze±a 50, Elsloo 60, Nije
c. :pa 35. Oldeholtpa 70,
Wolvaga 80, Sonnega 60,
Oldetrijne 80, Nijetrijne 25.
Spanga 45, Scherpenzeel 40,
Munnikeburen 25, Oldelamer
80, Nijelamer 50, Nijeholtwolde 60, Oldehoitwolde 60,
Ter Idzert 60.
De kerspelen in Schoterwerf:
Hoorasterzwaag 80, Jubbega
60, Schurega 50, Oudehorne
60, Nijehorne 50, Katlijk 70,
Brongerga 50, Oudeschoot 70,
Nijeschoot 50, Rottum 70,
Oosterhaule 70, St. johannesga 50, Nije Delfstrahuizen 50,
, Oude De1fsahuizen 70.
Het erf van het Klooster te
Odeschoot 50, de Ooster
zeeïnger landen 50 oude schilden.
Voor elke oude schild zal
betalen 33 Vlaamsche
men
grooten Verder zal elk huis in
deze drie streken betalen vier
Viaae grooten."
Fiierc volgde een opsommin: van maatregelen, die ge-
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nomen zouden worden, indien
de betaling dezer gelden achterwege bleef. De genoemde
geldsommen moesten worden
beschouwd als hetgeen de Steliingwervers c.s. aan achterstallig schuldig waren; wat ze
voor het vervolg zouden moeten
betalen voor de landen van
IJselham werd ook vastgelegd
en bedroeg ,,vier sterlingen
van Engeland, goed en gangbaar, voor elk pondemaat of
talenta". Voorts werd bepaald
op welke wijze men deze hooilanden zou verdeelen.
Er volgden dan nog enkele
bepalingen, o.a, omtrent de
ambtenaren van den bisschop
op het kasteel te Kuinre, welk
kasteel in 's bisschops handen
was overgegaan. Dit slot was
namelijk met al zijn rechten
door Frederik van den kinderloozen heer van Kuinre gekocht voor de som van 2300
oude schilden, volgens Jancke
Douwama. De erfgenamen behielden zich echter het recht
voor, voor deze som het kasteel
weer in te lossen.
Er zou nu, zoo spraken de
scheidsrechters voortaan ,,een
goede gansche vriendschap'
zijn tusschen den bisschop en
zijn onderdanen en alle meeningsverschil zou vergeten zijn,
behalve ,,die bruecken van den
interdict, daar die kerspelen
van Schoterwerf in zyn".
Uit de laatste zinsnede blijkt
dus, dat de Schoterwervers
onder den kerkelijken ban
stonden en nog bleven.
Overigens, van de ,,goedej
gansche vriendschap" was na
een paar jaar geen spaan meer
over. Worp *) schrijft dan ook,
dat, niettegenstaande dezen
zoen, de bisschop en de Friezen
van Stelling werf en Schoterwerf naderhand veel oorlog
tegen elkaar hebben gehad,
wat blijkt uit een andere zoenbrief.
De Steliingwervers en hun
vrienden hebben inzake het betalen der pacht en het achterstallige eerst wellicht goede
voornemens gehad, maar toen
ze eenmaal weer thuis waren
t en de bisschop was afgetrokken, zullen ze wei weer in gebreke zijn gebleven.
Het is 1413, vijf jaar later.
Bisschop Frederik trok opnieuw,
)Kronijk van Friesand. -

een sterke macht deze
binnen; Peperga en ;
Bed;ke ,,met sommige andere
en ende huysen' werden
=ra 7i
In :e herfst van datzelfde
jaa -r.e jonker Allef van
me: bisschoppelijk volk
in de ezmer en verbrandde
deze ;aats, waarbij ook de
'kerk in vlammen opging, Maer
de huvsuiden in den Lemmer
zijn ween ;ecoemen, ende
'hebben joncker Aleif doot geslaagen. meest me: alle synen
geseien.
Nadat men er van weerszijden weer zink op los had
geslagen, werd er weer een
vergek getroffen. Na elke
oorlog volgt er immers een
vrede en na elke vrede.. . .7
De zoen werd uitgesproken
d 21 December 1413 te VolDe inhoud van den
oenbrief kwam in het kort
hierop neer:
Eens voor al zouden de Stel1 lingwervers en Schoterwervers
aan den bisschop voor geleden schade en achterstallige
pacht de som van 2200 oude
schilden betalen. Daarentegenover zou de bisschop aan de
betrokken Friezen de hooilanden, waarover de kwestie
Liep, verkoopen tegen den prijs
van 5 oude schilden per ,, schutenstal" of pondemaat; deze
som zou binnen acht jaar
moeten zijn betaald, terwijl elk
jaar een gouden schild als rente
moest worden betaald.
Kwesties, die zouden mogen
voortvloeien uit de grenzen der
landerijen of de weide der
koeien. zouden de inwoners
hun oud landrecht
mz:en behandelen. De strook
lands langs de kust, den uiterdijk van den Ham tot Kuinre,
zou de bisschop in eigendom
verkrijgen, ook tegen 5 gouden 1
schilden per morgen.
8)
Worp. Alsvoren.
" Bij Schwartzenberg en Worp.

Winsemius *) verhaalt van
deze onlusten iets uitvoeriger
dan Worp:
De Bisschop, geen goed
genoegen hebbende aan de!
Friezen, zich'-'beklagende over
de-achterstallige pachten, heeft
een groot getal volk uit zijn
bisdom en uit andere streken,
geworven, waarmee hij in
Stellingwerf viel, dat hij reeds
lang'-gezocht--- had (als zijnde hij
een man van 'onmatige gierigheld) om onder zijn gebied en
gehoorzaamheid te brengen.
Hij heefteenige vlekken en
dorpen, daar gelegen als Peperga, Blesdijke en'andere, in
brand gestoken, zendende naar
Lemmer-hoek jonker Aleph
van Sweeten, waar deze nadat
hij het vlek met de kerk in
brand heeft gestoken, door de
Friezen, die zich in de buurt
van de Lemmer verzameld
hadden, met het grootste deel
van zijn leger verslagen en op
de vlucht gejaagd is.
Waarop de andere Friezen
van Oostergoo, Westergoo en
Zevenwouden, dit vernemende
en bemerkende, door een ,,particuliere haat en nijdigheid"
tegen den bisschop gedreven,
heimelijke assistentie"-''en hulp
aan Steilingwerf en Schoterland
hebben toegezegd en beloofd
met gezamenlijke macht den
bisschop van deze landen en
gerechtigheden los te maken en
te ontblooten.
Waardoor de bisschop genoodzaakt was, om de zaak
door ,, Compositeurs en Zoenslieden" te laten beslechten en
de wapenen, die hij op roekeloze wijze naar zijn oude gewoonte ter hand had genomen,
neer te leggen, en zich te onderwerpen aan de uitspraak der
volgende personen, als de gecommitteerden van Campen,
Deventer en Zwolle en de
Staten van Oostergoo, Westergoo, de stad Groningen, Sta*)

Chronijck van Vrieslandt.
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Doniawerstal, Stellingen Schoterwerf".
Vc;ens Winsemius dus en
ook vc;ens Jancke Douwama
was de bisschop gedwongen
een vede met de Stellingwervers
:e maken. Hij mocht
dus a ;ea:htigd zijn op zijn
grafs:eez dan titel van vervan Stellingwerf te
bran
laten n±ken. bedwinger c4lezer
landstzakan mocht hij niet genoeind worden.
In een ramen van het jaar
1423 venkiaam de bisschop nu,
dat da Fa:an aan hun geldelijke ve 1:i:in;en hebben voldaan, waenna un het hooiland
te Blakr', wordt toegewezen in ae rechten. Zij
mochten het verder gebruiken
als ,.hoer proper eygen goet".
..Ezde wv scelden ons selven
dan -celven hoylant claeriian uv van allen rechten,
ande toeseggen, dat wy of onse
voervaders daeran gehad mogen
hebben". )
De hooilanden van Ijselham
waren dus eindelijk erkend
eigendom der Stelling- en
Schoterwervers!
Jancke Douwama bet schrijft deze gebeurtenissen als
volgt:
,,Ziet, toen bisschop Frederik
van Blankenheim nu de Kuinre
(het kasteel) in bezit had, en
uit de leenbrieven van de
Kuinre opmaakte, dat Stelling~
werf daarmede onder begrepen
was, liet hij de Stellingwervers
aanschrijven, dat ze zouden
komen en hem als Heer ontvangen om de voormelde reden.
Die van Stelling-,-verf wilden
hiervan niet hooren en gaven
ten antwoord: het mocht dan
al waar zijn, dat ze in de leenbrieven genoemd werden, dit
mocht hen echter niet aangerekend worden (nadeel brengen in gene prejudicie komen), omdat ze daarvoor geen toestemming hadden gegeven (niet
consenteert hadden); het zou
dan geschied zijn tegen hun
wil, weten en toestemming. Ze
kenden geen Heer op aarde
dan alleen de Keizer, die hen
Vrij had gemaakt door hun
verdiensten; daar dachten ze
ook nier van te scheiden, hoe
ze daarvoor ook zouden moeten
lijden.
Srg. Charterboek.
partijen.

Bisschop Frederik was met
dit antwoord niet tevreden;
hij maakte zich zeer sterk en
is in het land gevallen en deed
in het kort alle kwaad, dat hij
kon doen. Daar de Stellingwervers zijn macht niet konden weerstaan, zoo moesten ze
dit aldus laten geschieden, en 1
't geheele land is verbrand en
verwoest; daarna is de Bisschop weer uit het land getrokken. Dit verdroot de arme
lieden, die nu zoo mishandeld
waren, zoozeer, dat ze in het
land van den Bisschap vielen
en hier deden ze tweemaal
zooveel schade, als hun geschied was. Deze toestand
bleef thans een tijd zoo bestaan, tot weinig profijt van
den Bisschop; want het behouden dezer streek kostte hem
veel geld en er viel niets meer
te halen in het geplunderde
land. En op de Friezen kon
hij de kosten ook niet verhalen; deze waren reeds (door
de Hollanders) beroofd. Daarom zocht de Bisschop een
manier, om te komen tot een
accoord met de Stellingwervers,
waarin gesproken werd door
geestelijken, dat ze hun verschillen zouden bijleggen door
vertrouwde personen. Hierop
is uitspraak gedaan, naar genoegen van de Stellingwervers,
waarin de Bisschop hen kwijt
schold van alle recht en
wantenisse" die hij en zijn
nazaten op Stellingwerf mochten hebben; ook dat hij die
van Groningen niet verder
dwingen zou onder het Sticht
te staan. Verder zou de Bisschop Coevorddn niet sterker
maken of Steenwijk of andere
plaatsen: hij zou geen Drost
in Coevorden aanstellen, zonder toestemming van de Stellingwervers. Aan den brief
hangen deze zegels: die van
den Bisschop, die van het kapittel van den Dom en van de 5
Godshuizen ende 5 hoofdsteden,
te weten Utrecht, Amersfoort,
Deventer, Zwolle en Kampen".
Bij deze lezing van Jancke
Douwama krijgen we den indruk, dat Frederik van Blankenheim heeft moeten capituleeren tegen de onverzettelijke
Stellingwervers.
Bisschop Frederik overleed
in 1423. Na hem schijnen geen
oorlogen tusschen Steilingwerf

en het Sticht meer te hebben.
plaats gehad. De macht der
bisscEo
als wereldlijke
vorsten r-eon te tanen. In hun
plaats :den andere vorsten
en veidhe-eren hier komen
plunderen en branden.
Toch heeft ;edurende de 15e
eeuw Utiechtnog eenigen invloed gehad in deze streek.
Zoo het schfn: meer wat betreft de rerhzspraak dan wat
betreft het innen van belastingen in den vorm van precarie
en bede. Hiervan getuigt een
rnerkwaardi smk ), dat we
hier in zijn geheel, uit het
Latijn vertaald,Ia--en volgen.
De brief geeft een aardigen
kijk op de toestanden uit dien
tijd.
,,Rome bij St. Pieter, den
14 Juni 1491.
Ren. La:. 908 fol. 146.
inncenzius, (Paus) ect. Tot
een voortdurende herinnering.
Ons is onge-dragen...
Yademaai een ver:oek onlangs
aan ons is kenbaar gemaakt,
door de geliefde kinderen, ingezetenen en bewoners van
het landschap Steilingwerf in
Friesland, in het bisdom
Utrecht, inhoudende, dat de
rechtspraak, bestraffing, visitatie en het recht van oproeping tot synoden, in de 32
dorpen of parochiën van genoemd landschap toekwamen
aan dan functioneerenden
proost van de kerk van de
zalige Maria te Utrecht, uitgezonderd in het schrikkeljaar,
omdat ze dan toekwamen aan
den bisschop van Utrecht; en
genoemden bisschop en proost
gewoonlijk hun rechten overdroegen aan iemand of meerderen, die niet hun gewoon
ve:biiif hielden binnen genoemd'
maar in de plaatsen
van Drente, hetzij Steenwijk
of Diever van genoemd bisdom,
en daardoor voorzegde ingezeten en inwoners dikwijls
buiten dat landschap en de
grenzen van het gebied van
Friesland worden getrokken.
En daar die inwoners afgunstige en hin niet goedgezinde
buren hebben, dikwijls, wanneer zij als edagvaarden naar
het gerih: gaan, onderweg
worden aen:erand of ook soms
worden ;eozd en gedood en
*) D:
ezers, Friessche
Papstur

andere schaden en verliezen
hun overkomen, die geenszins
zouden geschieden, indien gen.
bisschop en proost hunne
rechten overdroegen aan een
of meerderen, die in gen. landschap wonen. Weshalve gen.
ingezetenen en inwoners ons
nederig baden dat zij terwille
van hun welstand mochten gevrijwaard worden van gen.
schaden en verliezen, en dat
wij ons zouden verwaardigen
in de andere dingen gunstig
te voorzien, naar de apostolische welwillendheid.
Wij alzoo.... gunstig beschikkende op dit verzoek, bepalen en verordenen, door het
apostolisch gezag, dat de gen.
bisschop en proost van tegenwoordig en in de toekomst de
rechten, hetzij rechtspraak,
straf of visitatie, die hun ever
de genoemde ingezeten toekomen, moeten en gehouden
zijn over te dragen aan
iemand die in het landschap
woont, en dat zoo zij het hebben overgedragen aan iemand
of meerderen buiten het landschap wonende, de voorzegde
ingezetenen of iemand hunner,
ook als hij overigens wettelijk
wordt gedagvaard, geenszins
gehouden zijn buiten hun landschap te verschijnen, noch door
gen. bisschop - ook in een
schrikkeljaar - en de proost
1 of op hun gezag tegen hun
wil buiten gen. landschap kunnen getrokken worden. Verklarende al wat daartegen wordt
aangevoerd, ongeldig en ijdel
en van geener waarde; ook
breiden wij onze bepaling en
verordening uit tot reeds loopende zaken. Niet in strijd met
vroegere apostolische, noch in
provinciale en algemeene concilien uitgegeven algemeene of
bijzondere wetten en verordeningen.
Gegeven te Rome bij St.
Pieter in het jaar na de vleeschwording des Heeren 1491
XVIII, volg. Juliaanschen kalender in het jaar 7.
Aan de geliefde kinderen van
St. Benedictus van Stavoren en
van het Oldenklooster bij Leeuwarden en aan de abten van
Klaarkamp bij Leeuwarden in
het bisdom Utrecht."
(Wordt vervolgd.)
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Ke ±even. dat na FredeEankenheim geen
rik
U:ze 'zss-choppen meer
da:Le
= net leven der
inwonen deza streken ingrepen; een szz±:chere poging in
het bec1z er ie eeuw daargelaten. i)e macht van het
Stichas reens
afnemende.
acz:e nercnen, ais Jan
van Atkel en Frederik van.
Blankenheim. konden vooreen
tijd het verval te;eEochen,
maar blijvend opwerken konden zij het steeds lager zinkende
vorstendom zie:. Hunne opvolgers, met andere inzichten bezield, onbekend niet de nolitieke
traditiën van hun rijk, andere
doeleinden nasrevende, deden
vaak weder te niet wat de
vorsten, die voorafgegaan waren
hadden ongebouwd.
Toen de laatste der twee
zennede kerkvorsten het hoofd
was de kans voor
he: Scht voor goed voorbij:
de Bourgondische macht, als
een donkere onweersbui uit het
zuiden opgekomen, was reeds
bijna tot de grenzen genaderd.
Eene eeuw lang worstelde het
Sticht nog tegen den machtigen vijand, maar de uitslag
was te voorzien. Gedurende
de geheele tweede helft dier
eeuw zaten Bourgondische
bastaarden op den bisschopszetel en verlamden den tegenstand. Eindelijk, in 1528, werd
de eeuwenlange strijd beslecht;
het Sticht gaf den kamp op
en verdween uit de rij der
vorstendommen."
,,Een alles beheerschende
positie hebben de Utrechtsche
vorsten zeker nog minder dan
de Hollandsche ingenomen,
maar de uitgestrektheid van
risk heeft hen voortdurend
=et ae Noord-Nederlandsche
gewesten 1n aanraking gebracht.
Zij hebben niet in de geschiedenis dezer gewesten ingegrepen, maar deze deden het
voortdurend in die van het
Sticht. De geschiedenis van
Noord-Nederland v6& 1400
is de geschiedenis van het
- *) Mr. S.
de Middee..

Fz., Schetsen uit
1.

stelselmatige verzet tegen de
voortdurende berooving van
het Sticht; in het Nedersticht
door de graven van Holland,
in het Oversticht door de hertogen van Gelder, in Drente
door de heeren van Coevorden, in Groningen en Friesland door de Friezen. Zoo is
de geschiedenis van alle NoordNederlandsche gewesten onverbreekbaar verbonden met die
van het Sticht van Utrecht". *)
Na de rumoerige jaren in
het begin der 15e eeuw, volgde
er een kalmere tijd, in welke
Friesland echter werd verscheurd door de onderlinge
veeten der partijschappen van
1 Schieringers en Vetkoopers.
In 1446 komt voor het eerst
de naam Zevenwouden voor
in de oude charters. In het
bedoelde stuk maken de Friezen
van Westergoo en Zevenwouden een ,,Gaarlegger en
Vreede". **) Of Stellingwerf
toen reeds onder de Zevenwouden werd begrepen, is ons
niet bekend; wel was het dit
in 1456. In een stuk uit dat
jaar worden Stellingwerf en
Schoterwerf als deelen der,
Zevenwouden genoemd. ***)
Van dezen tijd dateert dan
ook de eigenlijke aansluiting
van Stellingwerf bij Friesland.
Opmerkelijk is wel het verbond dat Schoteriand tot dusverre bleek te hebben met
Stellingwerf. Wordt vrij algemeen aangenomen, dat als
grens van het oude Friesland
in het Zuiden mag gelden de
rivier de Kuinder, we kunnen
deze meening niet deelen.
Daartegen pleit ook de nauwe
samenwerking van Stellingwerf
en Schoterwerf. Het oude
Friesland is het terpengebied
van Oostergoo en Westergoo.
Een groot deel der Zevenwouden en een deel van Oostergoo kreeg zijn bevolking
slechts ten deele van den
Frieschen stam. Deze zaak ligt
echter buiten het bestek dezer
schets, waarom we er hier
niet - verder op ingaan.
rDe indeeling der grietenijen
of landschappen onder den
naam Zevenwouden was in
den loop der jaren niet altijd
dezelfde. Soms voegden zich
*) Mr. Muller, Alsvoren.
**) Schwartzenberg, Charterb. en
Worp, Kroniek.
*) Schwartzenberg, Alsv.

ee=;e bij Oostergoo of Westerzoo. *)
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In 1461 werd er een verbond gesloten tusschen de
rechzers Ste1lingen) van Stelling-werf en de rechters (Etten)
van Drente. Omdat hij ons
een blik geeft op de samenleving en de rechtspleging van
dien tijd, laten we den verbonds'zrfef hier in zijn geheel
volgen. )
Wij Eten des gemeenen
lands van Dren±e en wij
ren, lands
Stellingen d--S ;=eer
van Steilin;werf, maken door
dezen brief bekend, dat wij, bij
raad en joe-.
,"vinden van den eerzamenWo!:er Szellinges, Drost
van Coevc:z
renthe,
zijn overeengekomen met elkaar. ven: nut, eendracht, ooren zaligheid der landen van Drente en Stellingwerf. betreffende zaken. die
zijn en nog geschieen die voor deze
landen tot groot verdriet en
schade kunnen komen. Om
dat te verhoeden, zoo hebben
wij elkander beloofd, ons aan
al de navolgende artikelen en
punten te houden ,,ende toe
vellen been", op een boete
van duizend oude Fransche
schilden.
Ten eerste, dat niemand zal
treen uit het land van
Drenthe in het land van Stellingwerf, of uit het land van
Stellingwerf in het land van
Drenthe, om schade te doen,
hetzij door roof, door diefstal,
door brandstichting, door gevangenneming, of door eenigerlei geweld; en wanneer dit
mocht geschieden, dan zullen
degene die dat hieraan schuldig zijn, met hun lichaam boete
doen, en zes van hun naasten
zuLen de schade ,,richten", die
ze berokkend hebben; en men
zal hen vervolgen bij gewonen
klokkenslag, van het eene land
in het andere; en bij de vervolging zal ieder tegenwoordig
zijn zoolang tot de geheel-gemeente weder huiswaarts
trekt, hetzij het is voor een
zwaardrecht ***) of een ,, lotting"
(rechtsdag) in den lande van
Drenthe. En desgelijk zuilen
Z:, .item-ust Hettema. Friesche
paazaz.
a:zn. Besturen in Drente.
Z: voor ,,Zwaardrecht" of
=e: het zwaard" Magnin,
Beste 112. pag. 156.
-

de Drenthen weer tegenwoordig zijn in Stellingwerf, op de
voorschreven boete. In het
kerspel, waar de klokslag gaat,
zullen de ingezetenen den
Schulte in Drenthe of den Stelling in Stellingwerf volgen;
uit ieder huis de geschiktste
man; en hij die op den klokslag niet komt, die zal beboet
worden met vijf Rijnsche guldens, waarvan het derde deel
toekomt aan onzen heer van
Utrecht en de overige twee
derden aan degeen, aan wie
de schade is toegebracht; en
deze nalatigheid zal men berechten gelijk andere boeten,
elk in zijn eigen land.
Wanneer de Schulte zelf
den klokslag niet volgt, zoo
zal hij een dubbele boete krijgen en evengoed zullen de ingezetenen de klok luiden en
volgen als voorgeschreven is.
Wanneer men den schuldige
gevangen neemt, zoo zal men
hem berechten met het zwaard,
in het land waar de gevangenname is geschied en geen huisvrede noch landvrede zal hem
baten (,,toe bate komen").
Is het voorts het geval, dat
eenig persoon, in het land van
Drenthe of uit het land van
Drente een Fries verwondt,
die in Stellingwerf woont, of
dat iemand uit Stellingwerf
een ingezetene van Drenthe
mishandelt of doodslaat, dan
zal men met elkaar tot een
overeenkomst komen, in goedvinden met hun vrienden aan
beide zijden; mocht het zijn,
dat ze het niet eens kunnen
worden, dan moet degeen die
boete wil doen, dit kenbaar
maken aan den Drost en de
Etten van Drenthe. En die
dat willen verzoeken, die moeten den Drost van Coevorden
een week voor de eerstvolgende rechtspraak te kennen
geven en verzoeken, dat de
partijen van beide zijden daarop
veilig mogen vertrekken, met
geleide van den Drost; en zal
de Drost de partijen laten weten, dat ze geleide ontvangen
op kosten van degene die het
verzoek deed.
Zoo mag degeen, die in
Stellingwerf woont, en de zoen
(vrede, genoegdoening) begeert,
voor de e.k. rechtzitting met
zich meebrengen drie of vier
Stellingen, en deze zullen den
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:en uitspreken (uitspraak doen)
me: ien Drost ende Etten. Gelijk
zij ;enaenlik uitspraak doen,
zoo zal men zich aan beide zijden
hieraan houden. Mocht het
gech.fedez. dat geen Stellingen
ver
ter zitting, dan zal
men
aan de uitspraak van
Dre: en E::en houden. En
wie
caa niet bij neerlegt,
die :a s±dig zijn gelijk
iemand de v:edebreuk pleegt
of do-sa
eegt in het land
van
enle; men zal hem
gevaz;en flemen en berechten
volgens het flieuwe landrecht
(,,nae uwv:ng des nijen lantbreves"
Is het. dat iemand wordt
aaz;eklaagd wegens schulden,
uit het land van Drente in
Sceiiiz;werf, of uit Stellingwerf
in het land van Drenthe, dan
kan hij die schuld erkennen of
•hij kan de bekentenis ontgaan
door zijn eed en die van twee
getuigen. En die schuldig bevonden wordt, die zal gerechtelijk worden gevorderd de boete
te betalen; na drie weken mag
men den derden penning boven
de schuld invorderen.
Zou het gebeuren, dat iemand
de misdadigers, gelijk deze in
dezen brief zijn beschreven,
(,,husede of hovede"),
dan zal deze schuldig zijn gelijk
de schuldige zelf."
Deze overeenkomst werd
opgemaakt ,,des Dinsdags na
St. Bonifaciusdag" 1461 te
Beilen; de brief was gezegeld
met het zegel van Drente, van
Stellingwerf en van den Drost
van Coevorden.

