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,Onze vaderlandsche geschiedenis begint eigenlijk eerst
omstreeks het jaar 1250. Wat
vóOr then tijd ligt, is ons wel
niet geheel onbekend, maar
het moet met ontzaggelijke
moeite bijeenverzameld worden
uit allerlei verspreide kleine
gegevens; want oorkonden
zijn schaarsch en kronieken
ontbreken nagenoeg geheel". *)
ld=r/yiet alleen de tijd voor
1250 ligt voor een afgelegen
gewest als Stellingwerf in het
duister;
.-4e--eettwerr nadien zullen de berichten over
deze streek schaarsch vloeien.
Toch zijn er zeker weinig gemeenten in het Noorden van
ons land die een zoo rijke geschiedenis hebben.
-err we uit de Middelecuwen nebben kunnen vinden,
Stellingwerf betreffende, za4em
we trachten in eenig verban
1tgweer—te—eveftT
We zullen de vraag, of de
naam Stellingwerf in oorsprong
afkomstig is van daksischestam der Ste11ingen-4a4ei maar moeten als vrij
rjst
zeker constateeren, dat het
oosten van 0 o s t stellingwerf, de streek van de dorpen
Haule, Donkerbroek, Fochteloo, Oosterwolde, Langedijke,
Appelscha en EIsIoo reeds in
voorhistorischen tijd is bewoond geweest; bet westelijk
deel dezer gemeente, plus nagenoeg geheel W e s t stellingwerf, heeft zijn inwoners daar
entegen pas gekregen nà de
invoering van het Christendom in deze streken (± 800).
De bevolking der beide gemeenten is overwegend Saksisch.
,,Trouwens de Stellingweryen horen oorspronkelik tot
Drente. En aan gindse zij van
de Tsjonger spreekt men geen
fries meer; 't is een zeer gemengde bevolking". **)
Enkele plaatsnamen in WestMr. S. Muller, Schetseri uit de
Middeleeuwen.
**) Buitenrust Hettema, Friesche
plaatsnamen.
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steJingwerf n eee- n uit;asproken Frieschf origine en
schiinen er dus naast de yes;ing der Saksische bevolking,
Frieen het landschap zijn binnengetrokken - zij het dan
in geringer aantal. Dit
c
:o
an ook kunnen afleiden
brief van het jaar 1165,
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Nietalleen de taal der Stelin:wervers verraadt hun nietFiiesche afkomst; in de Middelecuwen Ieefden ze hun eigen
leven van afzondering. Hoewel
StellIngwerf ook een deei heeft
uitgemaakt van een der Friesche Zeelanden, die te Opstalboom bijeen kwamen, met de
eigenlijke Friesche streken waren ze zoo goed als nooit verbonden.
Had men in overig Friesland de partijschappen der
Schieringers en Vetkoopers,
bier hoorde men daar niet van.
Wel verbonden de Stellingwervers zich met de inwoners
van Schoterwerf, Bornevrede
en Groningen en Ommelanden
in 1386, om de oorlogen tusschen de Schieringers en Vetkoopers tegen te gaan. **)
Burchten, borgen, stinsen
waren hier onbekend; leenheeren, edelen en lijfeigenen
had men niet in Stellingwerf.
Het scheen een landje op zichzeif, geregeerd door de eigen
rechters, de Stellingen. Het
waren vrije landbouwers, veehouders, jagers, bijenhouders,
die geen adel kenden en dulden.
Ze waren immers Stellingen
en de oude Stellingenbond was
een ,,Vereeniging van vrijen en
liten (liten = persoonlijk vrijen
met grond in pacht) tegen de
koningsgetrouwe, christelijke
adel. De naam beteekent waarschijnlijk bondgenooten". ***)
*) Zie Racer, Overijselsche ye-

£4.4.

**)Westendorp. Jaarboeken van
***) Johannes BQhler, Das Frankenreich'
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Het eenige gezag, dat zej
wilden erkennen was het geestelijk gezag van den bisschop
van Utrecht ;inaar tegen diens
pogingen oin hen ook onder
zijn wereidlijke macht te krijgen, kwamen ze herhaaldelijk
in verzet.
In het aan hen verwante
Drente had men denzelfden
toestand; ook dear kende men•
geen graven of andere groote
heeren; het hoogste gezag berustte bij de Etten, gelijk het
in Stellingwerf bij de Stellingen
berustte, De burggraaf van
Coevorden was een leenheer
van den bisscho
de heerlijkheld Coevorden behoorde aan
den Utrechtschen kerkvorst.
Alleen lag in het Drentsche
land de onafhankeiijke heerlijkheid Ruinen, waar bet leenrecht in zwang en in voile
kracht schijnt geweest te zijn.
,,De hofdiensten en andere
verplichtingen jegens den Heer,
welke op de Ingezetenen van
de Heerlijkheid rustten, waren
oorzaak, dat 2, jj minder geacht
en gezien waren1än deiTiTfen de Heerlijkheid
wonende Drentsche Landlieden,
weike, trotsch op hunne vrijheden en onafhankelijkheid, en
ais jegens nieniand hoegenaamd
tot eenige diensten of opbrengsten verpligt, met een soort
van minachting op de bewoners der Heerlijkheid Ruinen
en Ruinerwold nederzagen'
We macten ons van Stellingwerf een iandstreek voorstellen met een vrij arme bevoiking; een bevolking die
woonde op schraien grond,
m.i die ook \veinig bchoeften
ha7 Niet alleen de inwoners,
ar ook het landschap zeif
had veel overeenkomst met de
aangrenzende Drentsche stre, evolking van het
ken. De .-b
Steilingwerf. der Middeleeuwen
zal hoogstens 5000 zieien hebben bedragen, voorzoover we
dit tennaastenbij kurinen berekenen. We vermelden dit,
omdat hieruit zooveei te nicer
den moed spreekt van dit yolk
oti op egen houtje oorlog te
voeren tegenoo machtig
heerIs de Utrechtsche kerkvorst— Oorspronke11 behoorde het
oostelijk dccl van Ooststei1irwerf bij Drente. Het schier*) Magnin, Besturen in Drenthe.
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chen Linde en KuIntoen onbewoond, was
:±siand en zal begrepen
:eest onder de Pagus
rce::-sis AVoudstreek),waarin d Uechtsche bisschop in
e: aar 943 het hooge jachtre±: ontving van keizer Otto
I en welke landstreek in 1046
ge.eel he: eigendom werd van
he: Uechtsche Bisdom. Toen
e te, hetij door expansie
van eigen yolk, hetzij door
b---I-=trek-ken van stamverwaz:e emigranten, die streek
bewc.ond werd, kwam er na
verioop van tijd een andere
groepeering, een andeçe verdeeiinc
andschappe..Eiervan :t can stuk van 1328.
Flierin worde gezegd, dat reeds
sedert orheuglijke tijden twaalf
parodiles :ich van Drente hebben afgescheiden en bij die
van Stellingwerf hebben gevoegd. Met ,,die van Stellingwerf" kan niet anders bedoeld
zijn Can de bevolking. die zich
omstreeks bet jaar 900 of 1000
in de tot then tijd onbewoonde
streek tusschen Linde en Kuinder had gevestigd.
Dat Steliingwerf en Schoterwerf, welke aerste naar ons
oordeel oorspronkelijk alleen
tusschen de rivieren de Lende
en de Cuinder of Tjonger
moet worden gezocht, in de
vroege Middeieeuwen niet bij
Vriesland heeft behoord en
eerst later daarbij is gekomen,
doet zich vermoeden vooreerst
daaruit, dat, in de tiende eeuw,
Vriesland bestaan heeft uit
drie graafschappen, die van
Oostergoo, Westergoo en Stavoren, welke !itste thans
grootendeels door de Zuiderzee is verzwoigen. Hieruit
schijnt toch te kunnen worden
afgeleid, dat destijds de ZevenWouden niet werden gerekend
tot Vriesland te behooren".
- Magnin, Besturen in Drent.he.

itk#\ fb4
d4&

'Utt

'1HIP - /J"cM

k

114

4ia
/

i41tz

Welke waren de 12 clorpen,
die zich van Drente afscheidden?
Acker Stratingh*) houdt hiervoor de parochies van Ooststellingwerf. ,, Dit deel bevattei
toen omstreeks dat getal van
kerspelen en springt juist als
een uithoek in Drenthe in",
aldus deze schrijver. Zijn veronderstelling is evenwel niet
juist. Ooststellingwerf had toen
slechts 8 parochies.
Magnin**) zoekt ze zuidelijk
van de Linde, gedeeltelijk in
Overijsei. Ook deze zienswijze
kan, om verschillende redenen,
niet juist zijn.
Joosting en M uller***) komen
tot de conclusie, dat we naoeten
denken aan de dorpen: Donkerbroek, Haule, Oosterwolde,
Fochteloo, Appelscha, Elsloo,
Makkinga, Boiji, Noordwolde,
Finkega, Steggerda en Peperga.
De-4ir Bezema accepteerde
deze meening, echter wil--jV
en–we–zijn bet hierin--met-hem+
ens— inplaats van Makkinga
Blesdijke genoemd hebben, en
wel op de volgende gronden:
le Iigt Makkinga tusschen
Linde en Kuinder, het gebied
dat het eerst den naam Stellingwerf aannam;
2e Makkinga was zelfs in
1401 nog geen parochie;
3e Blesdijke, dat in 1328 wl
een parochie was, ligt buiten
het ,,eiland" van Linde en
Kuinder.
Door de Stellingwervers
moesten, gelijk als door de
Friezen, Groningers en Drenten,
jaarlijks tienden worden betaald
aañl de Utrechtsche kapittelkerken, terwiji elk schrikkeljaar.
de bisschop zeif kwam om de
precarie of bede. leder der vijf
kapittelkerken was een deel
van het bisdom toegewezen;
Stellingwerf behoorde onder de
kerk van St. Marie; Drente
*) Bijdr. gesch. en oudheidk. der
prov. Groningen.
**), Besturen in Drenthe.
***) Bronnen voor de gesehiedenis
der kerkel. rechtspr. in het bisdom
Utrecht.
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-Van St. Maarten.
Dc a::rcane kerkelijke inwaren de tienden; hat
WE-5 can kerkelijke belasting.
De Bade of Precarie (de Lati
'aam) wordt door
Sn*)
Acker
beschouwd als
een weid1ijke schatting. Hij
zegt: ,,Haar oorsprong is al
zeer oud en waarschijnlijk reeds
te :oean in de eerst vrijwillige
geschenkn, welke de onderdanen aen hunne vorsten jaarlijks of bij bij:ondere gelegenheden en omstandigheden plagten :e geven, maar welke gewocn:e aJ spoedig wettigde en
gedwongen jnaakte. Daar dit
nog op veroek van de vorsten
bleef eschieden, behielden deze
;cschenken of opbrengsten den
naarn van bede Zoo moesten
de graven van Holland hun
h'edcn oak in persoon vragen".
Dar hat echter met die inwilhiging der bede niet altijd
van can Ieien dakje liep, bewijst
de oorkonde van 1328, waar
blijkt van een strijd over de
meening of de bade elke 4 jaar
of elke 7 jaar mocht worden
gevraagd. De bisschop vroeg
ze elke 4 jaar en werd door
scheidslieden in het gelijk gesteid. Overigens werd to--a de
rechtmatigheid der bede zeif
niet door de ingezetenen ontkend.
Waren de tienden door de
onderdanen van het Sticht a1gemeen op te brengen, met de
precarie schijnt dit fiat het
geval geweest te zijn. Stellingverf schijnt er vrij van te zijn
geweest. De 12 parochies echter moesten, voor ze zich van
Drente hadden afgescheiden en
zich bij Steilingwerf hadden
gevoegd, met overig Drente
ieder schrikkeljaar op den Bisschopsberg bij Westerhesselen
(Havelte) - waar de Bisschop
dan in eigen persoon moest
verschijnen - hun aandeel
hierin betalen. Dc landzaten
van Coevorden betaalden de
'bede te Hulsvorde, een kapel
tusschen genoemde plaats en
Dalen.
De Bisschopsberg is een hooge
zandheuvel, in de nabijheid van
Havelte. Telkens bij de aanstelling van een nieuwen bisschop van Utrecht, werd deze
op die beide plaatsen door het
yolk gehuldigd: in of nabij de
*) Alsvoren.

kapel Hulsvoorde, als Leenheer
van de Heerlijkheid Coevorden; op den Bisschopsberg als
Landsheer van Drente. De
genoemde berg schijnt daarvan
deszelfs benaining te hebben
ontleend; nog heden is hij onder
denzelfden naam bekend". *)
Hoe groot het bedrag der
bede was, blijkt uit het charter van 1328. Drente moest
150 marken Iichte sterlingen
betalen, maar werd gekort met
8 marken 4 schellingen, die
verschuldigd bleven door de
•12 parochies, die zich bij Stellingwerf hadden aangesloten.
Deze 8 marken 4 schellingen
was de bisschop echter kwijt
en bleef hJkwijt; de nieuwbakken Stellncgwervers voelden er
niets voor, om de precarie nog
door te betalen, hoewel meermalen door de bisschoppen
aan de verplichting werd herinnerd.
Dat de afscheiding der 12
parochies blijvend is geweest,
bewijzen latere charters. Tot
1536 schijnt door Drente de
precarie te zijn betaald, zi bet
soms onder strubbelingen;
steeds is bet bedrag gebleven
gelijk het was na aftrek der
12 Stellingwerver dorpen.
Drente was lang fiat altijd
de Utrechtsche kerk even goad
genegen. Reeds in de eerste
heift der 13e eeuw was het
met Utrecht in volien oorlog.
Gezien de latere houding van
Stellingwerf tegenover het
Sticht, kunnen we niet anders
dan aannenien, dan dat dit •
landschap de Drentenaren steun
zal hebben verleend. Hat is
trouwens niet onmogelijk, dat
de 12 dbrpen toen nog bij
Drente hebben behoord, in
welk geval deze oorlog ook
ook de hunne was.
We willen in het kort deze
strijd hier weergeven.
De voornaamste plaats, de
eenIgste plaats van beteekenis
was bier in die dagen Coevorden. Groningen, hoewel van
oorsprong Drentsch, sloot zich
meet bij de Friesche Ommelanden aan. Er was flu in hat
begin dat 13e eeuw een twist
'uitgebroken tusschen den burg-'
graaf Egbert van Groningen
en het machuge gesiacht der
Gelkingan. Dit laatste vond
steun bij den burggraaf van
*) Manin, aisvoren.
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Coevorden. Eghert werd Var-1
jaagd en vluchtte naar de
Friezen. Met hun huip beleger:c hii Groningen en nadat ic 5an iYna geheel varbrand was_ verschanste hi,
zich in de S:.. \Valburgiskerk.
Bisschoz Oto van Utrecht
kwam hem:Hans te huip.
Met sx'e-n we-rden ridders
en an
= ewapenden naar
Gronin;en ceronden, terwijl
de ridders uit Sallant in Ommen we: en verrameld, om
burg;:-a-- Rdolf van Coevorden te verhideren in dat deel
van he: Sicht can uitval te
doen. Dc siotvoogd van Coe
vcrdeia - door Picardt can tween±is genoemd, viel de
den
van Sailant met een
op het lijf en
ce; :e
vucht. Hierbij
werd Cnmen geheel verwoest.
Dc Drentenaren kregen hierdoor zooveel moed, dat het
geheele land rich bij Rudolf
aansloot. Ook sloten zich de
Gelkingen en vale Friezen zich
bij hen aan. Daze Friezen zullen die der latere Zevenwouden zijn geweest, het aan
Drente grenzende deel: het
Steliingwerf tusschen Linde en
I Kuinder, Schoterland, Opsterland, Achtkarspelen. Oostergoo
en \Vestergoo hielden bet met
den bisschop, zooals aanstonds
blijkt.
Groningen werd an geheel
door hat leger van Rudolf ingesloten, maar graaf Bgbert
met de hem toegewnden ridders
bood dapper weerstand.
Deze loop van zaken trof
den bisschop diep. Ben handvol
boeren uit het armelijke Drentsche land verjoeg zijn troepen
an belegerde zijn stad Groningen Uit aile deelen van zijn
- isdom riep Otto II flu de
ridders en vrijen te hulp; allerlef
beloften werden door hem
gedaan. Zijn verzoek bleef niet
vruchteloos; zelfs zijn vijand,
de graaf van Gelder, kwam hem
L e huip. Ridders werden voorts
gazonden door de graven van
Holland en Kleef; zelfs kwamen
daze tilt Munster en Keulen,
waaronder de in then tijd roemruchte Bernhard van Horstmar,
Bodekin van Bentheim en Reinout van Rese.
Ward de--e tocht door de
ridderschap als can ,,Spielerei"
beschouwd. as een frische,

fröliche Krieg", of zat er een
diepere beweegreden achter?
Waarom deze spontane huip
aan den bisschop bij de graven
en ridderschap? Hier dreef het
schrikbeeld eener moge)ijke
overwinning der Drentsche
dorpers; welk een terugslag
zou dit geven op eigen onderhoorigen? Het gevaar van
een algemeene boerenrevolutie
moest met alle macht worden
bezworen. De beschrijver van
deze troebelen, de onbekende
Utrechtsche monnik, laat ons
gissen naar de diepere oorzaken; maar we dienen misschien verband te zoeken met
de vele opstanden der boeren
in verschillende landen tegen bet
gezag der geestelijkheid en van
den adel in de 13e.
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- as was de schare edelen,
en bisschop in de
vea1:Ias Ommen voegde.
L3k men nuover
en Bergen naarhet
z-:rne Anen: hier
ward aen kamp opgeslagen.
Ean vcxt van sanepen vol;a
1ans za \az: met levensan ccs:uig.
Hear Qn: nan ne nmicdels cenaden cevondan hat beleg van C-:nngan op re brekan
en hij laerde itch zat fin geheale na±r tegsver den
bisscho:. Aileen aen moeras
scheidde ce bede lecars. Een
noging tor varo.ardng tier beide
p.arnen s:e; Rucoir, zi;n
hrc'aders en de an dare aanvcerders dar Drentenaren werden dtio: den --chop in den
:.an edaan. Ze warden hierdcr e-ch:ar ilet afgeschrikt en
dan 27 Juli 1227 ward door
bisschop Oo het bevel tot
den aanvai gegeven.
Dc slag -liep voor de bisschoppe1ijkeWin een geweldige
nederlaag. Dc rrorsche ridderschap verloor hier tegen de
Drentsche dorpers Vele gekwamen het
harnaste rid
. - tie r mrijke
moaras
Bernhard van Horstmar. De
bisschop :ei:T ward gevangen
genomen, ;enderd en daarop met masszeken gedood,
waarop men zijn lijk in het
moeras gooide. Dc graaf van
Gelder en GijTsbert van Amstel
werden gewond meegevoerd
naar Coevorden. Tot in den
nacht werden de vluchtelingen
en de schepen langs de Vecht
vervolgd.
,400TVillebrand, de opvolger van
den vermoorden kerkvorst, liet
een kruistocht prediken tegen
Drente. Huip ward flu ook
verkregen bij de Friezen van
Oostergoo en Westergoo. Op
zes plaatsen tegelijk viel men
in Drenthe; de Friezen uit
Lemsteriand en Stavoren trokken over Oldeberkoop, die van Westergoo over Bakkeveen.
Dc Drentenaren boden sterken
weerstand. ,,Maer wat heefL
'at te bedyden", zegt Pic-

car *). ,,Die Lantschap en
heeft geen Mueren, Wallen of
Schansen, het moet alles verricht werden door menschenhanden. 't Landt en kan alzoo
ront-om niet beset werden, of
hier en daer boren eenige
troepen door, die zich Landewaerts In begeven, terwijien
de meeste manschap vecht op
Frontieren en Passen van
Landt. Den Vyant en doet
niets als doot-slaen, verwoesten
an branden".
Het eind van 't lied was,
dat Rudolf op harde voorwaarden vrede moest sluiten,
waarbij hij hat kasteel te Coevorden moest overleveren aan
den bisschop en hij al zijn
recht op bet Drentsche land
moest opgeven.
Niet zoodra echter waren
de bisschoppelijke troepen weer
uit Drente vertrokken, of Rudolf maakte zich bij verrassing
wear meester van het kasteel.
Wederom trekt - in 1228 de Stichtsheer het landschap
binnen; doch hij stoot zijn
hoofd tegen Coevorden en
moet onverrichterzake weer
var trekken.
Nogmaals beproeft de kerkvorst om Drente weer in zijn
macht te krijgen. Geweldig zijn
weer de toebereidselen die
worden getroffen: Toch zou
het nog de vraag zijn, wie uit
de worsteling als overwinnaar
zou te voorschijn treden, had
niet Rudolf / te veel op zijn
parIementairbnschendbaarheid
vertrouwd en was hij wat voorzichtiger geweest. Toen bisschop Willebrand zich in het
kasteel Hardenberg ophield,
meidde zich daar Rudolf met
zijn vriend Hendrik van Gravesdorp aan, om met hem te onderhandelen. Hij werd dchter gevangen genomen en met zijn.
makker geradbraakt. Of hier
de bisschop zich schuldig maakte
aan woordbreuk, of dat deze
onmachtig was om den moord
op Rudolf en diens mkker te
voorkomen, deze vraag zirilen
WC, niet trachten op te lossen.
Dat goede vertrouwen, dat
Heer Rudolf op den Bisschop
hadde, zijne vrijwillige en ongedwongene submissie, zijrie
grauwe hayren, zijn heroijke
daden, zijnen hoogen staet, de
affectie der gantscher Land*) Chronijck van Drenthe.

ae efs het Ampt eene]
dden wel ge±:s.
ineec discretelijcker en
rece
et hem te proXxi wa Drente n i e t murw;
her vc,: W
de dood van
ann veraad van den
zijn
bissc1in.. In Rudolfs plaats
trad nu as brggraaf van Cocn broeder Frevorden c
derik.
Dc sae \Viilebrand
ging voor z.e :ocvee]s:e maal
een leger we-rive—n. Pe:soonlijk
ervoor r.e Friezen,
bezoct
onder we..,:e e wederom hebban te versaan die van OosteraDo en \Vestergoo. Door
her verkondigen van aflaten
haade hE dezen tot zijn dienst
oVer. In 1230 en 231 werden
e>-- tochten ondernomen,
aarbii men evenais vroeger
van vcnsende niden tegelijk
bet Land aanzastre. Net resultaat
was oak daze keeren zeer gering; de Friezen leden bij
Bakkeveen, op de heide tusschen daze piaazs en de Drentsche grens, een nederlaag,
waarbij de Deken van Oostergoo met elf pries tens sneuvelde.
isschop \Viilebrand stierf
bet voicende jaar en zijn opvoLoer 1;---r da Drentenaren meer
met vrede, aithans berichten
over ,krEsbedrijven ontbreken
in de eersvoigende jaren.
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In bet jaar 1165 ook worden
genoemd de jaren 1168 en 1170)
werd te Volienhove door bisschop Godfried een kasteel
gesticht, waarvan in de 19e
eeuw flog resten aanwezig
waren. Net doel deter stichting
was, om de Steliingwervers
hater in bedwang of liever
oozier den duim te houden.
Daer Srellingwerf en Schoterland dccl hadden uitgemaakt
van bet graafschap Islegoo,
Isselgoo of Ysselgoo, poogden
de Utrechtsche bisschoppen, die
bet wereldlijk gezag van het
Overaicht bekwamen, herhaaldelijk hunne aanspraken ook
op deze landen te doen gelden,
wat een eeuwen langen strijd
ten gevoige beeft gehad". **)
Het is ruim een eeuw later,
voor we iets h=-en van dit
kasteel en de Stellingwervers.
*) Piccardz. Alsvoren.
**) v. Paa'ruvs. De Iandgemeente
in Friesland,

Di[ wil geenszins zeggen, dat
er in dat tijdvak geen oniusten
hebben plaats gehad, maar de
berichten ontbreken zoo goed
als geheel.
In het begin der 14e eeuw
begon de toenmalige bisschop
van Utrecht, Guido, een nieuwe
sterkte te bouwen en wel in
het land van Stellingwerf zelve.
Dit wijst er op, dat het kasteel
van Voilenhove alleen niet
voldoende was, orn de Stellingwervers en Schoterwervers
onder de knie te houden, en
dat er toen al strijd had piaats
gehad. Net bouwwerk zou verrijzen op ,,zeker stuk lands in
Stellingwerf, waarvan hij den
eigendom behendiglijk had
weten te verkrijgen". *) Het
i totdusverre onbekend, waar
men de plaats van deze sterkte
moet zoeken. Men heeft hier
o.i. te denken of aan de uiterste
westpunt, waar de bisschop via
de zee gemakkelijk communicatie met het kasteel zou kunnen
onderhouden, Of aan een plaats
in bet midden der Stellingwerven, aan een heerweg naar
bet Zuiden.
Guido was in 1309 nag bezig
met den bouw dezer sterkte,
toen hij naar een kerkvergadering te Vienne (Frankrijk)
werd geroepen. Er verspreidde
zich daarbij een gerucht, dat
hij daar was gestorven. De
Stellingwervers, verbolgen over
bet feit, dat hij een boiwerk
in bun landstreek dorst op te
werpen, vonden flu de tijd gekomen, am zich van dezen last
te bevrijden. Ze begonnen
daartoe het halfvoltooide kasteel tat den cirond toe af te
breken. Deze manipulatie liep
zeker vot van stapel, waarom
werd besloten, meteen te trachten am het gehate kasteel te
Vollenhove te verwoesten.
Nadat bij klokkleppinge alle
weerbare manschap was opgeroepen, ging langs de zanden heiwegen de ongeregelde
hoop den tocht naar Vollenhove ondernemen, Van een
geordend leger was geen
sprake; de bewapening was
oak velerlel en vreemdsoortig.
Buitengewoon zachtzinnig schijnen de Stellingwervers en de
met hen verbondene Schoterwervers niet te hebben gehandeld met de geestelijken en
*) Tegenw, Staat van Friesland,

van den bisschop, die
n weg tegenkwamen.
-z-amt, aithans in :fn
die volgde op dena
nog al enkeie
Het land, waariacs -e
ccen, scbijnen ze
zocvet =oçeiijk te- bebben
ver'c
e h±eh:and:
de
lan:s cien weg
werz czeia'::. Depriesters
•we::en ;an;en genomen en
gedc-xi:
san tot onderstand van et Heilig Land,
benevens de kerksieraden uit
de cerc re Voenhove geroofd.
VeneIen :e :ch. volgens
den bisnop. =e-dig door
c:::e menigte van roof
we-: :e- ±aemn". en met andere
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Het kasteel te Vollenhove
bleek voor de Stellingwervers
cs. niet die gemakkelijke prooi
te zijn als de sterkte in elgen
land. Het werd door den slotvoogd Herman dapper verdedigd.
De Stellingwervers belegerden de sterkte en trachtten aan
het gebouw afbreuk te doen
door het slingeren van zware
steenen. Eenmaal gelukte het
hen zelfs in de voorburcht te
komen; ze werden hier echter
weer uitgeworpen.
De inflame van een sterk
Middeleeuwsch slot met de
primitieve middelen uit then tijd
ging niet erg gemakkelijk en
vorderde veel tijd; de historische
lectuur geeft beschrijvingen van
belegeringen die maandenlang
duurden.
De Stellingwervers zullen
gedwongen zijn geweest om of
de bezetting uit te hongeren,
f zich van beter stormtuig te
voorzien. De slotvoogd zal
waarschijniijk wel voor voldoende proviand hebben gezorgd om het eenige maanden
uit te/ houden, waarom de be4iegeraars dan ook besloten tot
bet laatste. Ze bouwden een
houten stormgevaarte van drie
verdiepingen hoog, dat ze, bezet
met manschappen, tegen de
muren van bet slot plaatsten.
Van de bovenste verdieping
wierp men met zware steenen;
van de tweede werd met pijlen
geschoten, terwiji men van de
benedenverdieping met bijlen
streed. 't Geheele gevaarte was
met vkchtwerk van teen bekleed, om het tegen beuken der
stormrammen bestand te doen
zijn; bovendien was het met
natte dierenhuiden bedekt,
opdat bet beveiligd zou zijn
tegen bet werpen met vuur
door de belegerden.
Intusschen was de bisschop,
die nog in Frankrijk verbleef,
over dezen staat van zaken
ingelicht door Gerard, proost
van Deventer, broeder van

De kerk- I
ichdirectnaarzijn
keg, met behuip
van =Mt :eef graaf Willem
van Ho',--z. a spoedig een
leger c:, Z2 Se, waarmee hij
te ontzetten.
zijn E::
Hij
ze ii toepen in en
trok e: = :-:& ce Zder:ee.
re: no
Het 1:
door de :1ervers en
Schotewen:en ee;erd, toen
de kas:eelzenenn; van den
slottoren ne v:n: =e de
to? in
bisschoee
het cog ea;. Ze vat:e weer
verdubmoed en S =ze-'
e: zt:ehaar,
Ibe1denaa:
am een tc nene =e: ock, salpeter. wave en ander brandbaa: na:enaai, dat ann den
aez iezcn haken
:es.a:en. nan:enc aan
bevesa:_:en cevaarte
in, waarbij

- naa: be: vedaa luidt wel i'fu 3: zn-ververs het
leven lieten. Daa::: - zoo
zegt de gesc dazanver van
den bisschop - de-ed cia slotvoogd Herman can uitvaLwaarbij wel 500 Prienen srieuvelden en de ovezicen op de
vlucht sloan:
We: be: aatste betref, we
denken bier ann eencan humvan dan
bisschoppehlke ban :b:crevars: et is wel
vaker vco:;ezoen. cat men
de verlienen van den vijand
wat overschatte Dc ;etallen
50 en 500 :ullen wel can 0
teveel hebben. Dc b-eJegeraars
hadden wei met :a=beid ge:anneer
siagen macten
een siotbezetting van ziisschien
een honderd man in een uitval
500 van hen had kur.nendooden. Her iikt ons waarschijnlijker, dat net lager der Stellinowervers an Schoterwervers
in zijn gebeci wainig meer dan
500 zal hebben bedragen meerj
weerbare man schap hadden ze
niet af te saan voor een zoo
langen djd, als ze een gedeelte
cia: mannen thuis lieten om hat
wark re verriciaten en am de
vrouwen en kinderen niet weerachter re laten.
Dc bisschop andde in de
buurt van Vollenhove, waar
zijn lager met cenige bewoners
van Overijsel ward verstreke.
Dc berichtgever zegt flu verder,
dat de Stichtshe-er graag de
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Stellingwervers had achtervolgd, maar de zon neigde
reeds ter kimme en in den
nacht die volgde ,,ontstond er,
ten gelukke der Friezen, zo
geweldig een storm, verzeld
van een hevigen plasregen, dat
in het bisschoppelijke leger
zeer veele tenten om verre
geworpen wierden en de wegen
den volgenden dag onbruikbaar
waren".-j
We ouden zeggen, welnu,
als de wegen - d.i. heidesporen - wat nat waren, dan
moesten de soldaten en paarden
er maar naast gaan loopen.
Men was in then tijd in Utrecht
toch ook geen asphaitwegen
gewoon. Maar we vreezen, dat
dit de boer zijn ganzen niet
waren. Dc Stellingwervers zullen, toen zij de nadering van
bet bisschoppelijke leger bemerkten, het beleg hebben opgebroken en de bisschop dorst
hen in eigen landin de moerassen en bosschen, niet volgen.
En daarom maar een bulletin
van de nederlaag en - 500
dooden!
Hoe bet zij, Guido reisde
met zijn leger, waaronder waren
Dirk van Brederode, Claas
van Putten, Floris de Domproost van Utrecht en Jan van
Arkel, weer af en ,,de Stellingwerver ende d'andere Friezen
danckten Godt van d'onvoorziene bewaernisse, houdende
grooten feest ende vrolijckheidt", zegt Schotanus*).
Een wonderlijk volkje; feest
en vroolijkheid, nadat een paar
dagen tevoren een 500 hunner
het tijdelijke met het eeuwige
hebben verwisseld! Die vrooliikheid duidt er, dunkt ons,
ook al weer op, dat het bulletin
van den bisschop vat erg gekleurd was.
Winsemius **) geeft dan ook
van den afloop van het beleg
en het terugtrekken der Stellingwervers een ietwat andere
lezing:
Toen de bisschop met zijn
yolk Vollenhove naderde, werd
hij ,,van den Vriesen terstondt,
weicke op den hooghte des
holten Toorns ende instruments
wacht hielden, bekent ende
verspiedet ghëworden, door
weicke die Vriezen 't zelve
*) Schotanus, Geschiedenis van
Friesland,
**) Chronijck van Vrieslandt.

z=ment terstondt in den
::a::: kde, van het casteel
\::f datelijck afgeweken
: :Dzder schade ende
-- ::2-e Voick na huys
trec:ezz
tiidt die BIsschop
aen La: ::nde, siendedie
:
verlaten te
Vriesez
hebben. n-th terstont sijne
Floris Proobst
Raden :'-i
ende Jan van ±ei, ende noch
van Brededen Heere
rode ende :: es van Putten,
't sa=en :e:enen. net haer
raecaen:r n:e overleggende,
z.e by sijnen
op we:
schade aaz den rebelle Vriezen
'best socc.e nen wreken. Is
•bij voile racdt ende eenparighe
stenaniinghe zers:on: so ghevnzden.. san:eez daeghs,
ccii yeder
is, met alIe
zcnr in .: te vallen,
te V :::Hn ende te
dc verlof
pondern.. wac::-:
gbegeven wrde. dat sy alle
t gene ar;L was; ende sich
haer wez :cen ochte, doutsiaen souden, =ze also die
Province ran SeiIingwerf
Y:•cn verderbysonde:
yen ende
Bisschop
oLL:::
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Gnddeiijcke
:ene v den
sne Raden bewas.
en verhindert.
:c vooren, als
Want s ii
den inval vcortcaen soude,
isser suicken tern cest van
windt ende sIa±:ecnen op
gestaen, dat de T'en:en des
Bisschops v:c_-t en verruckt jnd. ac wehen
e: water overrontsomme
ende ondeckt gewaer
bequan ;v::n om na
te
He: be: az
nog al
eez;en tid ::::: :e hebben,
als we in aaz=enkin: n.?—en.
dat de bisscnop in F:cnrijk
moest •worden gewaars±uwd.
den ia-;en wer te pard
terun moesz riiden:waarnaeez
:egzrrian:e::cneld en deerMee tot cn::e: cnoerukt moes:
worden.
Men :o inoe:en aannemen,
:i:n siotvoogd Herdat de
man b:cn:: dankbaar zou'
zijn, voor :ens heldhaftige
verdedigin; van het kasteel.
Het blijkt echzer niet uit zijn
gedrag teenovar den slotvoogd:
d:e

„Als de Fries 't Slot beleghert hebbe in 't jaar 1306 (?)
heeft hij lanck en dapperlyck
voor Bisschop Guy ghehouden
tot het ontset wert en hat
daertoe al syn lant en goet
verpant en verkoft. Guy loofde
grotelix syn goet belyt en
maakte Hermannus Ridder,
seggende als by hem sloegh:
,,Erat fortis, constans et fidelis
(Gij waart dapper, standvastig en
trouw); daarop Hermannus antwoorde: Semper fidelis, fidelis
usque ad mortem (Steeds trouw,
trouw tot in den dood) en
settet op syn waepen so als
bij ons nogh gebruikelick is.
Guy versprack (beioofde) hem
al syn goet te sullen lossen
't geene niet is ghedaen, sullix
dat Hermannus ryck in eere,
maer arm aen goet storf vol
droeffenis om Guys ondanck
in 't jaer 1310
(De jaartallen zijn bij de oude
schrijvers niet altijd gelijk).
*) Boome 9enealogieke. Ebbinge
Wubben, ,,Het geslacht van Voilenhoven” in Overijs. Aim. 1843.
-

De bewoners van Stellingwerf en Schoterwerf waren
intusschen hiermede nog niet
klaar met den bisschop. Deze
trachtte ze thans met een ander
wapen te treffen en sloeg ze
in den kerkelijken ban.
We zullen enkele passages
uit het betrekkelijke, merkwaardige stuk laten volgen:
,,Guido, verkozen (bisschop)
van Utrecht, wenscht alle
abten, priors, dekens, regenten
der kerken, priesters of pastoors
van dit Bisdom, de zaligheid
in den Zaligmaker aller menschen. Wij hebben onlangs, te
weten, op bet laatstgeleden
feest van St. Bartholomeus,
nadat wij de geestelijkheid onzer
stad daartoe ontboden hadden,
tegen de Friezen der vergaderingen van Stellingwerf en
Schoterwerf in onze kerk van
Utrecht, eene gerechtelijke verkiaring met de volgende be*) Schwartzenberg. Charterboek van
Friesland.

plechtig afgekondi;
de Friezen uit
de
van Stellingwerf
enSchc:r-.r eer dagen een
groote zckcxsheid en heiligscheneaadigheid zien
plegen ::
on:e kerk vanUtrechL c: :E. ge1ik bekend
is, in z: :e:e±Ke onderworpen :±::: : ja oncer welke
ook ean:e S:eThigwervers van
rechtsweze.. z er tijdelijke!
( wereidlbe : e:: moeten staan;
en van .,- Eti-:e : de kerkelijke
Sacrarnei:en c-nrvangen."
Uit dezen banbrief voigt d u s
dat ock de inwcners van Schoterwe:E
aan den
bben deel;::=::::geheele
was Scho-
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toeviucht ai!erecrst tot het
kercehjk --waarlzien de geeste-,

coo
deze piecht±ne afkodiging tot
hun kenns doen komen, welke
r±ei door h-tin ,,wrevelm;eid, ongehooraamheid en wecsnannigheid niet
knfgeko±: worden; bierom is het. Zen wij, dat wij
al de Stellinen, Rechters en
..Burgeees:ers' der getnelde
vc:;a:e:±cen. wet naam ze
00k voeren. mitsgaders hun:
ceeez:cn in t aigemeen. op
ehrIge bijeenkomst in
daze
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hen aldus beleedigd, en wegens
hunne geleden schade, beleedigingen en verongelijkingen,
behoorlijk hebben te voldoen,
en weder tot de gehoorzaam-!
heid der kerke hebben te
keeren".
Uit bovenstaande blijkt, dat
de pastoors der Stellingwerver
en Schoterwerver parochies niet
genegen waren den banbrief af
te kondigen; ze waren het dus
ééns met hun parochianen of
durfden niet tegen deze op te
treden.
Guido gelast dan verder aan
zijn priesters om alle Zon- en
Heiligendagen den banbrief aan
hun gemeente voor te lezen,
benevens de namen der parochies die onder het interdict
stonden, zoolang tot de StelIingwervers c.s. ,,verdienen.
zullen ontslagen te worden".
Mochten er flu nog ,,eenige
Priezen in hun halsstarrigheid
voiharden, en niet bezorgd zijn
om zich met God en deHeilige
kerk te verzoenen", dan diende
hun straf nog meer verzwaard
te worden, en behoorden de
priesters, zoo dikwijls zij de
mis bedienden, onder het luiden
der klokken en bet uitblusschen
der kaarsen, de namen van al
de Stellingen, Meijers, enz., die
onder den ban lagen, af te
kondigen. De priesters, die
hieraan niet zouden voldoen,
zouden ongeschikt zijn geworden ,,naar de Goddelijke diensten". Niemand mccht verder
deze Friezen raad en huip
geven, ,,onder de bedreiging
van de eeuwige vermaledijding
(vervloeking)".
Zouden de Stellingwervers
zich dan nog verzetten, dan
zouden ze vallen in den grooten.
ban en zouden ze door iedereen
ten scherpste gemeden dienen
te worden.
'Ten slotte gebood de bisschop, dat alle landdekens van
Oostergoo en Westergoo ,,deze
onze gerechtelijke verkiaring"
in al de kerken van hun dekenschap op een plechtige wijze
af te kondigen.
De banbrief was gedagteekend:
,,gegeven in bet jaar des
Heeren 1310, 's Maandags na
den Zondag, op welke gezongen was Misericordia Domini".
Schwartzenberg deelt den
banbrief mee, in zijn geheel

Er

deschrijver
va q den Tegenwoordigen
Saa:" da:eert op 1309 en geeft
cen Mkrachtiging en een vetdoor de toevoeging
ne:aatste gedeelte, in bet
daarop voigende jaar.
I V. H. v. Rifn *)(ji een gedeelte
van den banbrief weergeeft,
mer: ebij oa. op:
men, in dit gansche
vp
z= zr3n3 van dezaak
ir:
nnig Leezer oorStellingwervers
'dc-elan
en Sn::eelanders, verre van
ovan
t bedrijf gelaakt te
mc:en worden, door bet verdedten van hunne vrijheit, bet
&e:aars:e and, dat een yolk
hean kan, cen eeuwigen lof
en varkreegen hebben.
nzrdee al men des te
I:::e szen, indien men het
van den hooggeleerden
aennemen wil; te
wee:an. aa: de Zevenwolden
in cc voorgemelde giften der
Keeren co-z Degreepen zijn
gewees:.
Maar war de omstandigheden bdangt; daarin zal 1k
het voor hen niet opnemen.
ZlIfflen on zijn
Dc
krijgsmans te werk gegaan :ijn;
-,-r wet te plukken of te
en d-,
rooven viel, al ware het in de
kerken eif. hunne handen niet
:cnouden hebben".
akijd
S:ci:cververs en nun
bondgenooten schijnen een
driatal jaren nnder den ban te
hebben gesaen. in 1313 kwam
er can veag tusschen hen,
de inwonans van Oostergoo en
den biss.±an tot stand, waarbij
aan de aetste 48 hoeven te
Isciham Bankenham) toegewanan wancen, terwiji ze zich
am de schade, die
:e :e VoEexthove aangericht
hadden, ta vergoeden. Noch
biss±op Guido, noch een zijner
opvo;ers heeft weer gepoogd,
om c-en sterkte te bouwen in
Ste gwerf.
Dc- landen te Iseiham, die
can her Sicht werden wagewezan, :ouden zeer lang can
twistappel blijven tusschen de
Fancn dezer streken en de
Uzrechste kerk. Het land :eif
lag in bet tegenwoordige Overijsel; hoe de Stellingwervers
en &Eo:erlanders hierop recht
konden doen gelden, is ons
C-zaeden en Gestichten van
;adateerd op 1310;

onbekend, of was het een nag
onverdeeld brok nit de Pagus
Forestensis" ? Het lijkt ons het
waarschiinlijkst, dat deze landerijen oorspronkelijk ais gemeenschappelijke weide - meente,
markegrond - door hen zija
gebruikt. Met het afstaan in
bet verdrag, hierboven genoemd, zal worden bedoeld,
dat men voortaan gehouden
was, om voor bet gebruiken'
van dit land, pacht aan den
bisschop te betalen. Dat die
pacht niet geregeld te Utrecht
is binnengekomen zullen we
tstraks zien.
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