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Een hunebed onder
ES belangrijke ontdekking. -

--c'----

Zooâls bekend, bezit de,
provincie Friesland geen enkel
hunebed meer.
•Indertijd - in 1849 — werd
een dergelijk massagraf ontdekt te Rijs in Oaasterland..
Direct daarop werd het echter
reeds vernield. Dr. v. Giffen
heeft in 1922 lei plaatse een
onderzoek ingesteld; hij heeft
de standsporen der draagsleeden terug kunnen vinden.
Tevens kwamen voor den dag
een aaritil scherven van hunebed-aaïdewèrk, welke thans in
het Friesch Museum berusten.
Van het hunebed zelve is
echter niets meer over.
- Dan wordt er in een oud;
geschrift Van prof. Camper
melding gemaakt van een:
hunebed onder Finkega. Dr.
v Giffen is echter van mee-.
ning, dât dit op een vergissing berust in de plaatsaanduiding en dat dit Finkegaster
hunebed indentiek is met het
vernielde hunebed op de:
Eeze in Overijsel. Wel vinden:
we het echter merkwaardig,
dat daar aan de grens onder
Finliega aan den verharden:
weg Friesche Brug-Biesse tot
voör., kort een drietal zware
zwerfsteenen bijeen . lag. Kon
dit niet het restant zijn van]
het Finkegaster hunebed?,
Toen we dezen --zomer de
steenen en het terrein nog
eens goed wilden opnemen,!
bleek ons; .dat de eigenaar
van het land de drie steenen
in den grond had-laten zakken.
Mocht dus al eenmaal Finkega
een huriebed rijk zijn geweest,
dan is hiervan de rest thans
ook verdweneh.
Tertio: Er komt op de kaart
van Opsteriand van Schotanus-Halma (1718), een
,,Groote Steenen Bult" voor.
Deze lag op de toenmalige
grens van Friesland en Drente,
iets noordelijk van den weg
door het Mandéveld-. We meenen, dat de waârschijnljkheid
groot is, dat deze groote
steenen buit" een hunebed
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is geweest. Men kende o gebruikte in Nederland vroeger
het woord .hunebed niet. De
Drentsche geschiedschriiv&
Picardt (17e eeuw) spreekt
ook niet van hunebedden,
doch wijdt een hoofdstuk aan.
de groote Steenhoopen". Ook!
hier is hét, echter weer het:
zelfde liedje. De ,,groote steenen buit" is verdwenen; we
hebben er geën spoor meer
van kunnen terugvinden. Alleen
de stukjes . typisch hunebedaardewerk, die we hebben
gevonden eenige kilometers
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herinneren ons aan de bouwers van dit monument uit
den steentijd,
Zeer wel mogelijk is het,
dat er op de iiooge gronden
van oostelijk Friesland eenmaal meerdere hunebedden
hebben gelegen. Reeds Picardt
schrijft . van het verwoesten
dezer gedSkteekenen: Doch
die naest aen de Dorpen
legghen zijn meest geraseert,
overmits een groot gedeelte
der Steenen van de Steenhopen zijn afgehaelt, en daer
mede de Kerck-hoven behéynt
en besef, en vele zijn doorgezaeght, en in Mueren van
Kercken en Torens gemetselt".
ssche-n—dë- standateenen gein lateren tijd heeft men de
schoven — is het zoo lang
steenen weggehaald voor de
zeeweringen. Cijfers en juiste verborgen kunnen blijven lig-.
gen. Wat tenslotte- maar ge-opgaven
ontbreken echter
lukkig is; een vroeger gehieromtrent. In een streekvan
slacht had er wellicht de
Duitschland, waar voor 150
jaar een predikant nog 40 schendende hand naar uitge.strekt.
hunebedden opsomde, zijn van :
Het 'hunebed ligt in een
dit groote aantal nog slechts
terrein
eigen aan de Reserveeen drietal over en dan nog
kas. Met de welwillende medeals bouwvallen!
- werking van het bestuur der - Intusschen, naast Drente met
Reservekas zijn bereids maatzijn ruim 50- hunebedden
regelen
genomen dat - dit zij het dan vele nog slechts
Friesche
hunebed
voor het naEragmentarisch — telde Friesgeslacht bewaard blij!t. Het
tand er niet een meer. Het is
terrein, waarin -het ligt-, zal in
clan ook niet zonder vreugde, zijn
oorspronkelijkëû staat be- dat we thans kunnen medeJeelen, dat we -dezer dagen houden worden, terwijl het:
monument zooveel mogelijk;
ebben kunnen conMateeren,
gerestaureerd
en systematisch:
dat daar in den heidegrond
ontgraven
en onderzocht zâlj
)nder Appelscha nog. een
worden.
uinebed ligt; het eenige1
Meer
kunnen
we
voorioopig
?riesche hunebed tot dusverre,]
van deze belangrijke ontdèklat waarschijnlijk ook wel -het:
enige Friesche hunebed zal king op praehistorisch gebied
gg
)ljven. Doordat het-: bouw- niet zeen
werk is. ingestort -- de (ver- ;
noedelijk- 3) deksteenen zijn
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-- EEN HUNEBED ONDER APPELSCHA
Een Hunebed in Friesland ontdekt.

ONTDEKT.

De bekende navorscher - vooral op praehlztorlsch gebied - de heer H. J. Popping te Oosterwolde, heeft in
het heideveld onder ressort van het dorp Appelscha In j
Pilesland, een hunebed ontdekt.
Doordat het bouwwerk is ingestort — de (vermoedelijk
3) deksteenen zijn tusschen de standsteenen geschoven Is het zee lang verborgen kunnen blijven. Wat ton slotte
maar gelukkig is; een vroeger geslacht IinA er tellicht
de schendende hand naar uitgestoken. Het hunebed ligt
In een terrein, eigendom van de vereenigirig De Reservekas
• te Appelscha. Met welwillende medewerking van het
• bestuur dier vereeniging zijn bereids maatregelen genomen, dat dit hunebed voor het nageslacht bewaard zal
blijven. Het terrein, waarin het hunebed ligt, zal In zijn 1
oorspronkelijken staat gelaten worden, terwijl het monument ontgraven, onderzocht en zoo mogelijk gerestaureerd zal worden.

Het eenige in Friesland.
Uit Oosterwolde meldt onze correspondent: Dezer dagen is op een perceel heidegrond onder Appelscha een hunebed ontdekt;
het eenige Friesche hunebed tot dusverre.
Doordat het bouwwerk is ingestort is het
tot heden verborgen kunnen blijven liggen.
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De (vermoedelijk 3) deksteenen zijn tusschen
de zandsteenen geschoven en gedeeltelijk met
zand bedekt.
Het hunebed ligt in een terrein, eigen aan
de Reservekas. Met welwillende medewerking
van het Bestuur dezer instelling zijn bereids
maatregelen genomen, dat dit Friesche hunebed voor het nageslacht bewaard blijft. Het
terrein, waarin het ligt, zal in zijn oorspronkelijken staat bewaard gehouden worden,
terwijl het monument zooveel mogelijk gerestaureerd en systematisch ontgraven en
onderzocht zal worden.

HUNNEBED IN FRiELANJj
GEVONDEN.
(Van onzen correspondent.)
HE'ERENVEEN, 7 Dec. - Naar wij vernemen, heeft men in de nabijheid van Appelscha, op een stuk heideveld, eigen aan de vereeniging De Reservekas.", een hunnebed gevonden,
Dat dit niet eerder ontde,k t, is geworden,
schrijft men, toe aan het feit, dat dit bouwwerk
uit vroegere eeuwen Is Ingestort, z.00dat de
deksteenen tussehen de zandsteenen zijn ge.
schoven.
1-let bestuur van bovengenoemde vereenigiug
heeft maatregelen genomen dat dit liunnebed,
naar men ons verzekerde, het eenige in Friesbad, voor het nageslacht bewaard blijft.
Het terrein zal in zijn oorspronkelijken toestand gehandhaafd blijven, terwijl door systematisch afgraven besebadiging zooveel mogelijk zal worden voorkomen, waarna het bouwwerk, voor zoover mogelijk, zal worden gerestaureerd.

EEN HUNEBED GEVONDEN.

Onder Appelscha
De heer H. J. Popping te Oosterwolde heeft
heideveld onder Appelscha in Friesland een hunbed ontdekt. Hij schrijft daarover in zijn blad, dat het bouwwerk is ingestort- de deksteenen zijn tusschen de standsteenèn geschoven, daardoor is het zoo lang
verborgèn kunnen blijven liggen.
Het hunebed ligt in een terrein van de ver-..
eenigihg De Reservekas" te Appelscha. Met
medewerking van het bestuur dier vereeniging
zijn maatregelen genomen om dit hunebed bewaard te doen blijven. Het terrein zal in zijn
oorspronkelijken staat gelaten worden, terwijlhet monument zoo mogelijk gerestaureerd zal
worden.
Op . - een

Hunebed onder
onder Appelscha
- ontdekt.
-

Es unebed onder Appelscha ontdekt.
-''We-t- eenige in Friesland?
Dezer dagen is op - een perceel heidrond
onder Appelscha een hunebed - ontdekt het
eenige Friesche hunebed tot dusverre. Doordat
het bouwWerk is inadstort- is het tot heden- verborgen- kunnen blijven liggen. De (vermoedelijk
) deissteenen zijn tusschen de zandsteenen geschoven en gedeeltelijk met zand bedekt.
- Het hunebed ligt in een tçrieip. eigen aan de
Reservekas.. Met- welwillende med?werking van
het béstuur, dézer instelling zijn bereids - maatregelen genoËn, .dat dit Friesche bunebed voor
hefliageslacbt bewaard blijft - Het terrein waarin
het 'likt. zal in zijn oorspronkelh'ken staat bewaard: worden. terwijl - het monument zooveel
nioe1jk gerestauroerden systematisch ontgraven en onderzocht zal worden.

Tot nogtoe was bekend dat er in Friesland slee-tas twee husmebedden zijn geweest,
nl. te Rij5 in Gaastetriaod en te Viirkega in
Westste'U.ingwerf, die beide echter niet meer
bestaan.
De bekende archeoloog, de heer 3. Popping te Oosterwolde, maakt in zijn blad melding van de ontdekking van een huoae:bed
in den heidegrond onder Appelscha. Het is
tot dusver hel eecige Friescite hunne?aed en
het zal waarsehijnlij'k ook wel het eenige blij.
ven.
Doordat het bouwwerk is ingestort — de
(vermoedelijk 3) d'eksteenea zijn tusschen
de standsteenen geschoven — is hel- zoolang
verborgen kunnen blijven liggen. Wat toe
slotte maar gelukkig is; een vroeger geslacht had er wellicht de sehendeade hand
naar uitgestrekt.
Het hunebed ligt in een terrein, eigen aan
de Reservekas. Met welwillende medewerking van het bestuur dezer instelling zijn
bereids maatregelen genomen, dat dit Friesche hunebed voor het nageslacht bewaard
blijft. Het terrein waarin het ligt, zal in zijn
o-orspronkelijken staat behouden worden, tervijl het monument zo:oveel mogelijk gerei slaureerd en systematisch ontgravsn en en-.
denocht zal worden.
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in dige: vondsten bij
Men schrijft ons:
- Dr, F. C. Bhrso& die nabij Emmen voor het Rijks~um valt Oudheden te Leiden gedurende een paar
[weken opgravingen verrichtte, en daaaij, zocals wij
rëeds vennald hebben, een merkwaardig kiem hunnebed
vond, dat naar den tuin voor het gemeentehuis to Enimen
werd overgebracht, was zoo vriendelijk ons gisteren ter
plaMse een en ander omtrent de vondst mede te deelen.
Net terrein van zijn- werkzaamheden ligt tuaschen Emmen
en Angelto en maakt deel uit van een grootendeels ontg-onnen coluplex, waarin verschillende grafheuvels liggen,
van welke er helaas eenige I$J het bauatjpmaken van
den bodem verloren zijn gegaan, Van de nog o-v'ergeblevene
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Tijdschr. v. ii. Kon. Ned. Aardrijksk. Genootschap, Mei 1931.
H. J. Popping, Nederlansche Prashistorie, Een Magdalen±enstation op de Veluwe. De Levende Natuur, jaargang 35, 1931.
De praehistorie van ons land wordt steeds ouder en ouder!
Langen tijd toch hoeft men gemeend, dat in. Nederland de
neolithische cultuur het oudste beschavingsbezit onzer bevolking is geweest. De vondsten van de laatste jaren maken het
echter wel zeer waarschijnlijk, dat in ons vaderland ook reeds
eène Éesolithische cultuur heeft bestaan. En thans gaat het
er inderdaad op lijken, dat nog veel vroeger ons land is bewoond
geweest en dat aldaar reeds een jong-palaeolithisohe cultuur
heeft bestaan. In deze studie bespreekt Popping en beeldt
hij af een groot aantal vuursteenen gebruiksvoorwerpen, die
wijzen op een Magdalenien-cultuur in ons land (laatste periode
van het jong-palaeolithicu.m). Deze artefacten werden gevonden
door den heer Bezaan op de Veluwe in een zanggraverij bij het
dorpjed flspeet. Het f$it, dat terplaatse, behalve en naast
de vele gebruiksvoorwerpen, ook een aantal nuclei en afvalsplinters werden gevonden, pleit ervoor, dat men hier te
doen heeft ::et een voorhistorisch atelier, een vuursteenwerkplaats, waar die voorwerpen op grooten schaal vervaardigd
zijn geworden.
Onder deze wapens en werktuigen bevinden zich geen neolitb.isohe en evenmin mesolithische artefacten. De gevonden
voorwerpen hebben zeer zeker een Magdalenien-type, maar tevens
min of meer een Mag4a1enen Aurignacien-karakter. Gevonden
werden typische boren, graveerspitsen, messen, gravetteklingen,
voorwerpen van het ohatelperreon-type, schrabbers en schaven,
.lanspunten en hakwerktuigen.
Onder j'rmeloo werd een zeer fraai vuursteenen mes met
hoekigen rug (Kerbsptze) gevonden, wat ervoor pleit, Jat ook
nog andere plaatsen van de Veluwe in het jong-palaeolithicum
bewoond zijn geweest.
De ter plaatse ingestelde pollen-analyse, door ar. W.
Beyerinck, bevestigde de resultaten van het typen-onderzoek.
Ik behoef wel niet te zeggen, dat deze ontdekking van de
allergrootste beteekenis is, omdat zij er op wijst, dat
waarschijnlijk reeds vddr tienduizenden van jaren ons land
bewoond is geweest en wel door een volk, dat reeds een vrij
hooge cultuur bezat.
J. P. Klweiweg de Zwaan.
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Frieslands senlgg hunnebed.
ZulIen er nog meer worden gevonden?
De cultureele belangen van een volk.
Het Vliet In Leeuwarifi.
Een volk
dat eerbied heeft voor zIjntaal, is een
krachtig volk, mits het denzelfden eerbied koestert voor zijn levende historie
en voor zijn volksliederen.
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,4ijt geleden bracht de courant het Leonzer
een

oud 'h
geÎstjcr Het eenige in Friesland. Er zal natuurlijk worden getracht, het geheel te restaureeren en in den oorspronkeljjken
toestand terug te. brengen, ten einde hot voor
het nageslacht te bewaren.
Meer dan: eens reeds heb ik me afgevraagd,
waaraan het toch valt toe te schrijven, dat in het
hooge' zuid-oosten van ons gewest geen enkel
hunnehed wordt aangetroffen, terwijl het aangrenzende Drenthe er zooveel bezit. De oude bewoners. die deze grafmonumenten voor hun dierbate doon hebben opgericht, zullen hun woonplaatsen toch niet alleen in het Drentsehe land
• hebben gehad?
.
Aan deren twijfel . is thans een eind gekomen.
Ook in Friesland hebben drie â vierduizend jaren
geleden de oude stammen geleefd. En vol bewondwing staren, wij naar de reusachtige steenklom:.pej, -die zij hebben weten te rangschikken en op
te 'stapelen met hulpmiddelen, die ons onwillekeurig doen afvragen, welke krachtmensehen dit
toch wel moeten zijn geweest. Ook in Friesland
zal men eerlang de toeristen kunnen wijzen
op
de
overblijfselen
van
de
oudste
bewoners van ons land. En ik geloof zeker, dat
het bil deze eene ontdekking niet zal blijven. He
behoort -niet tot de onmogelijkheden, dat Friesland's zandheuvels nog meerdere van deze overstoven steenreuzen verbergen. Nu het eerste:
hunnebed is gevpnden, zal ongetwijfeld naar ,
meerdere worden gespeurd.
•Menigeen zal zich zeker afvragen, wat er nu
toch eigenlijk aan die steenen is te zien; welk
belang men er bij heeft, om ze te bewaren, ja, er
zelfs nog kosten aan te besteden, om ze terestaureeren. Materieel belang ongetwijfeld.
niets! Of het zou moeten zijn, dat, .zooals boven
reeds werd opgemerkt, deze hunnebedden in de
toekomst meer toeristen naar onze Friesehe "
heide- en bosehwereld zullen trekken. Anders
echter ook niets. Wel echter As er een groot
cultureel belang aan verbonden.
4
Jammer genoeg worden in dentegenwoordigen,
'4
jjtenialistisehen tijd de cultureele belangen van
een volk door , zeer velen zelfs door rantwoor- r
d.eliike,gpgeeringspexsoneh, niet voldoende ingelep soms zelfs geheel verwaarloosd Niemand
- gy0 - dwasis 11te villen ontkennen, dat de
;
dnkkSdè tijdsoSta,ndigheden de voornamte
oorzaken van - dit betfeurenswaardige verschijnsel
jijn. Verklaarbaar is het dus wel; - verschoonbaar .
chter me Een volk. dat zijn cultureele belan'
geil niet' voldoende bebartigt, zal daarvan zeker
1
te eeniger tijd de nadeelige gevolgen ondervinden.
1
Er is een tijd geweest, dat het met den eerbied i
voor het oude, voor wat door onze voorvaderen
werd gesticht en gowrocht, heel wat beter was
gesteld dan tegenwoordig. Zelfs in Friesland,
*elke bewoners in het geheele land, ja, tot over
de grenzen bekend staan als menschen, die heehten. aan traditie, die ten koste van alles, oude zeden
n gewoonten, oude volksgewoonten. oude kle,
derdrachten, oude stads- en dorpsgedeelten willen behouden, valt den laatsten tijd een zekere
onverschilligheid op dit gebied te constateere.n.
En teerwonderen valt het dan ook niet, dat
verschillende personen en vereenigingen. wien
het cultureele belang van ons Friesche volk r*-r
altijd zeer ter harte gaat, een verdubbelde activiteit • aan den dag leggen, om de talrijke natuurmonumenten, die dreigen verloren te gaan, in
bescherming te nemen. Zij trachten te redden,
wat nog -te redden, te behouden, wat nog te be- houden valt. Niet alleen natuurmonumenten, doch
alles, wat ons dag aan dag herinnert aan het
leven en werken. de leefwijze en n oongelegen-
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:j schaps: aangehaald als dsen heute nut mit groszer , nümIich oft gerde
verwoesters van het woud Muhe und oft ohne Erfoig obersten Gipfel erner Anhohe
Zeker, deze schapen waren genugsame Kiefern zu Stangen- oder auf einem kleinen erhohten
schadelijk voor Jong gewas. holz und Grubenholz ange- Vorsprung, .- Stellen, die in
Maar een bestaand oerwoud schont werden, ernst wirk- einem Wald nicht aufgefallen
met metersdikke stammen was lichen Wald getragen habe waren Het is toch ook beheusch een te zware pluk voor ,,Ferner zagen doch die Boden- kend dat vele tumuli uit heidede schapebekjes Merkwaardig untersuchungen die Graebner plaggen zijn opgeworpen
4
ook; dat de schapen hebben anführt, ganz deutlich, dan Tot slot nog die meermalen:
o
vergeten de bosschen te rooien hier fur emen zusammenhan- gehoorde mededeelingen dat
.
op de door ons geschetste, genden, wirklichen Wald nie, al die oerwouden in de Middel-I
lagere, betere gronden T Men mais Nahrung gewesen ist' eeuwen zijn opgeruimd Waarkeert de zaak om Het is, Dr, Polak zegt ,,uit de om en waarvoor? Lagen deze
alsof
de schapen de bosschen ontleding der dorpsnamen is op de gronden thans door de
,
hebben vermeld en de'heiden gebleken, dat waar thans heide heide begroeid, dan zeerzeker
hebben doen ontstaen Maar is vroeger bosch heeft gestaan niet om aai bouw- of weidehet Drentsche schapenras is Hiertegenover zou ik Ljnde's grond te • komen want de heide
niet ontstaan in een wereld uitspraak kunnen stellen • Seit ligt nog woest en is ook nimvan bosschen; het is een pro- frühester Zeit scheinen die mer bebouwd geweest, behalve
duct der vlakten De vlakten weitausgedehnten Heiden fur een enkel klein lapje in veel
de heidevlakten, hebben dit diese Gegenden Nord-Sachsens vroegeren tijd. Wat moest
ras doen ontstaan, dat werd namengebend gewesen zu sein toch die dungezaaide bevolking
aangetroffen op de ,,trockene Schon- Mr das eifte Jahrhundert met al dat hout? Export?'
Heidelândern Sjaniens und lâszt sich der Name ,,Heide" Men bedenke eens hoeveel
Frankreichs lângs der Küste bestimmt nachweisen". En juist millioenen woudreuzen alleen
durch Holland uhd Deutsch- uit die oude dorpsnamen heb al in de Drentsche en Friesche
land über die jütische Hal- ik geconstrueerd, dat Drente heiden zouden zijn geveld 1 Hoe
binsel, die Fâröer. Shetlands- vroeger ook boscharm is ge- werden die kolossen vervoerd
inseln. Island bis in den Nor- weest **i. Aan de grenzen, over de groote afstanden? Met
den Skandinaviens und Rusz- tegen de veenen, vindt men boerenkarren over zand- en
lands". **) Waren er niet de namen met ,,wold" of modder- en moeraswegen ? 1
En zoekt nu eens in de proreeds duizenden van jaren ,,wolde".
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Wandelt eens door de heide- bewoonde, getuigt ook vôör• door de oerbanken of in het
velden waar reeds op vele heidevelden en tegen wouden geelroode zand hebben geplaatsen sinds tientallen van De voorhistorische mensch boord Ge vindt ze niet
Jaren geen ichapen meer hebben vermeed met zijn nederzettin- Laat men dat boschrooigegrâasd. Waar : is nu in die gen de groote wouden, - verhaal toch eens wat nader 1jaren. op natuurlijke wijze bosch Hofdijks opvattingen ten spijt. aan- praktijk en -werkelijkheid
ontstaan ? Daar,waar een De stations, die we bij onze -toetsen. Men bezie eens de
•ontwaterd veen ligt, langs de nasporingen op de heidevelden kaart van Drente van Tramebeekdalen, of op een schijnbaar aantreffen, zijn niet in bosschen zini, 1503. Hoe dun was de
oud heidevlak. Maar dit laatste aangelegd, maar op een van bevolking gezaaid over dit
bestaat dan -uit fossiele" dui- boomen onbegroeid terrein, gebied. De stad Assen bestond
nen of fossiele' duinpannen, Al onze ,fossiele duinen b.v. niet, Veenhuizen bestond twee
de grond is er los en de bruine moeten ook -zijn ontstaanT toen eeuwen later - uit drie - huizen.
bank is er weggestoven, ver- -de heide al heide was; althans Smilde en al de andere veen:brokkeld. Waar de dikke boom- in een bosch ontstaan geen koloniën -waren in de Middelstammen, het z.g. ,,kienhout" duinen,
eeuwen nog niet ontstaan.
De hunebédbouwers hebben Hier en daar lag in deze
onder het veen vandaan komen,
daar heb ik me - meermalen hun zware steenen geen mijlen groote wildernis een klein dorp
kunnen - overtuigen; dat de ver door bosschen gesleept, of gehucht: En - nu wil men
bodem er ,,kankloos" was en maar over kale - vlakten. Gaat deze bevolking de grenzen.
er vaak slechts een - dunne eens heidevelden- bezien als bij boze wouden, die millioenen
zandlaag boven den leem- Hooghalen en Zeijen, waar boomen, laten kappen. Of
men over een uitgestrektheid laten verbranden? - Maar kan
bodem lag.
Even nog wil ik Richard van vele - H.A. graf heuvels ziet men een loofbosch grondig
Linde citeeren. Deze neemt liggen. Welnu, ook deze zijn door brand vernietigen? Zoo
ook alleen een woudbedekking in- een -vrij terrein aangelegd. het al gedeeltelijk mocht geaan voor de -moerassen en SDphus Muller ****) zegt het lukken, dan nog- zou jong geveenen; - ,,Aber ganz anders zoo duidelijk: ,,Bei vielen Grab- was spoedig weer opschieten.
Die boschrooiing der Midliegt doch der Fail bei den hugeln lasst sich konstatieren
'sandigen H-eidehohen Es ist das zur Zeit als sie angelegt deleeuwen had ander doel en
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Te voet door
Zuid-Oost Friesland1
III.
Op zoek naar oudheden - Praehistorisch intermezzo. - Hoe
warm het was en hoe ver. De eerste blaren. - Late nachtrust in Oosterwolde.
Na een in den opzet van onze reis buitensporig copieuze lunch en een heerlijke rit in
de ,,Citroën" van onzen gastheer, begonnen
wij onzen speurtoah, in de opgewonden
stemming, die, naar men zegt, alle natuur.ondez'zo*ers in het vooruitzicht van een
succes kenmerikt. Ons gezelschap was inmiddels uitgebreid met Dr. Beyerinck, een vriend
nu den heer Poppin I en diens echtgenoote.

heide was, ergens tusschenBaÏiüiHoogeveen. De zon brandde fel en meedoogenloos aan de azuren lucht, er was weinig
wind en de zweetdroppels waren derhalve
goedkoop. Van den weg, waar onze auto
stond, was het ongeveer een uur loepen naar
de plek, waar Dr. Beyerinck kort te voren
eenige belangwekkende vondsten had gedaan en waar nu een nauwkeuriger onderzoek zou worden ingesteld. Een pad, in de
beteekenis die men in den regel aan dit
woord hecht, bestond feitlijk niet; onze weg
leidde door uitgestoven en later weer begroeide wagensporen. liet ,,ateiier" van Dr.
Beyerinck was 'n hoog stuk ontgonnen heide,
gelegen vlak bij een plas. Om er te komen,
moesten wij nog dwars door een roggeveld,
waar de aren echter zoo ver van elkaar
stonden, dat het slechts met moeite zou zijn
gelukt, er een te vertrappen.
De plek bleek inderdaad vruchtbaar aan
steentjes te zijn. Het aantal pijlpunten,
,,schrabbertjes", ker.nsteenen en urnscherven,
dat werd gevonden, was verrassend groot.
Het was de moeite waard de deskundigen
bij het zoeken gade te slaan. Onze gastheer
kroop op de knieën over den grond, onderwijl woelend in het zand en Dr. Beyerinck
liep druk sprekend en gebarend van de
eene plaats naar de andere, elke nieuwe
vondst aankondigend met een enthousiasme,
dat niet4ngewijden den indruk gaf te grenzen aan goedaardige razernij.

die heeft aangetoond, dat bralde streken
in ons land ook reeds bewoond zijn geweest in 't z.g. mesolithicum, het middensteenen tijdperk, dat tot 20.000 jaar vôdr
Christus teruggaat. Zijn vondsten, om. in
1928 in het Mandeveld te Bakkeveen, lieten
geen twijfel over, of hier moesten reeds
snenschen hebben gewoond, duizenden jaren,
vôôr den tijd der hunebedbouwers. De oflicieele wetenschap heeft dit allengs moeten
toegeven.
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De heer Popping zat inmiddels niet stil.
Alom werden door hem de afgravingen en
zandverstuivingen grondig afgezocht, maar
nergens vond hij resten, die wezen op een
nog oudere cultuur. Totdat in den zomervan
vorig jaar zijn vriend, de kunstschilder Jo.
Tot voor betrekkelijk korten tijd waren de Bezaan, die op de Veluwe woont, hem opgeleerden het er over eens, dat ons land belde en hem mededeelde, dat hij steentjes
Waar het precies was, verklap ik niet. Ik voor het eerst is bewoond geweest door de had gevonden van een eigenaardigen vorm
heb geen enkele reden, mij de verontwaar- hunebed- en grafheuveibouwers. De hune- en met een typische retouche, zoonls hij ze
diging op den hals te halen van de heeren beddencultuur valt in het laatste deel van niet eerder had gezien.
Popping en Dr. Beyerinck, die inIkhun
prae-het steenen tijdperk, het z.g. neolithieum, Een nauwkeurig onderzoek van deze artevolsta
historische ,,ateliers" uiteraard liefst van dat wordt gerekend aan te vangen om- facten overtuigde den heer Pop!ng ervan,
concurrentie verschoond blijven.
streeks 2500 jaar vôör Christus.
deze vondsten
stamden
staden uit het ouddan ook met te vermelden, dat het op de
Het is vooral de beer Popping geweest, t steenen tijdperk, het z.g. palaeolithicum, dat

rt.i.

zich nog verder in het grijs verleden ver,Mest. Een biologisch onderzoek van Dr.
Beyerinek van stuifmeelkorrels uit de aardlaag waarin de steentjes waren gevonden.
bevestigde deze conclusie. In verschillende
tijdschriften heeft de heer Popping nadien
de vondsten nader beschreven. De officieeie
wetenschap zwijgt tot dusver althans in ons
land. Uit Duitsehland en Frankrijk heeft
de heer Popping echter reeds blijken van
belangstelling ontvangen.

buit aan iteene in de .,,Citroën" zaten, die bereTK te otsuieren en daardoor tot de
ons in betrekkelijk korten tijd naar de zotste gevolgtrekking-en komeü. Later kreeg
inooigelegea villa der Beyerincks. te Wijster hij het aan den stok met den teekenaar
over het wezen der schilderkunst. Iets wat
S"
geschilderd wordt, moet op het doek verHet was al over achten, toen wij in Oos- schijnen zooals het is, beweerde hij. Hij gaf
terwolde terugkeerden. Mevrouw Popping het te doen, om iets te snappen van de zotte
wachtte ons op met een warmen maaltijd, verfklodderij van Vincent van Gogh. Tegen
deze opvatting - het dient erkend - verdien wij alle eer aandeden.
Gedurende de rest van den avond behoef- dedigde mijn reisgenoot zich manhaftig.:
den wij ons niet te vervelen. De heer Pop- Onder de hand had het al middernacht geping bezit een geweldige verzameling steen- slagen en het liep tegen eenen, toen wij
tjes en andere overblijfselen uit het steenen eindelijk een einde maakten aan dezen veeltijdperk. Zijn collectie vuursteenen werk- bewogen dag.
v.d.S.
tuigjes, die pl.m. 15000 exemplaren bevat,
is de grootste van dien aard • ter wereld.
Eenige voorwerpen uit zijn verzameling
beelden wij hierbij af. Fig. 1 en2 zijn urnen,::
beide gevonden in een grafheuvel bij den.
l Cj
Galgeberg onder Donkerbroek. Zij behooten;tot de z.g. ,,Hallstattcultuur" en zijn vervaardigd in het jong-eteenen tijdperk. De
afmetingen zijn raap.. 15 )< 25 en 19 >< 16
c.M. Fig. 3 en 4 zijn afbeeldingen van meso!
ldtlache pijlpunten, gevonden in het Mande-.
veld. Fig. 5 toont de wijze van bevestiging
aan. Fig. 6 is de afbeelding van een pijlpunt, gevonden in een hunebed. Deze is !
dus neolithisch.

De terugreis was het ergste. Recht voor
ons stond de zon en de wind hadden wij
in den rug. Wij begonnen ons zoo'n beetje
te voelen als woestijnreizigers. Indien wij
nog een kameel bij ons hadden gehad, was
het beeld van een vermoeide en dorstige
.
karavaan volmaakt geweest.
Hier en daar langs ons pad was op lage
plekken wat regenwater blijven staan; het
was lauw, doch Dr. Beyerinck, de bioloog,
verklaarde het voor uitstekend drinkwater,
dus dronken wij er van.
In de verte lag het bosch, onze baken, te
trillen in den blauwen hitte-nevel. De heide
bloeide reeds op sommige plaatsen; op kale
plekken loerde de zonnedauw begeerig op
voedsel. Doch wij hadden op dat tijdstip
weinig oog voor de schoonheid der ons om
ringende natuur. Onze gastheer, anders le
vendig en spraakzaam, sjokte nu zwijgend
"tij
voor ons uit; de teekenaar klaagde over
blaren onder de voeten. De beide dames die
mede van de partij waren, waren ons ver
vooruit.
Tegen, dat wij den weg naderden, raakten
de tongen echter veer los. De heer Popping begon een theorie te ontwikkelen over
de opeenvolging der aardlagen in Drente
Bij het Loonen van zijn schatten bad onze
en Dr. Beyerinck zette de oorzaken van de astheêr alle gelegenheid, uit te varen tegen
wereldcrisis uiteen. Doch allen waren wil Le studeerkamergeleerden, die ver van de
blij, toen wij weer goed en wel met onzen rennen de geheimen der prae-historie pro-
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zand, oerbank-. Mijn conclusie Begerinck 1 Dr. B kwam tot
kon dan ook moeilijk ander de conclusie dat de bruine
zijn de dikke oerbanken be oerbanken zijn gevormd als
Er werd vroeger algemeen -teekenen een oude oppervlakte een oppervlaktelaag toen ons
en ook thans nog door velen laaû, evormd voor het meso land een arctisch klimaat had
aangenomen dat onze heide- hthicum 'Deze zouden 1 dw en : -doopte ze dan - ook - et
velden de groote kale vlakten, minstens 12 000 jaar oud moe den welgekozen naam - van
-gelijk we die nog vele kennen ten zijn De bovenlagen (lood toendra-banken
dodh• die er voor:betrekkëljk zand) bïn: W•t[öestovnI - - . Wat :het zich vbren-d
:
weinig jaren nog in grooter zand soms ontstaan in een banken na de Middeleeuwen
aantal en in grooter oppervlakte vlug tempo soms als door nog betreft ze zitten soms
aanwezig waren, voor de Mid- atmosferisch stof in een tijds- nog een meter diep onder,
deleeuwen met groote wouden verloop van tientallen eeuwen duizendjarige esschen En hoe
waren bedekt Deze meening De vegetatie boven deze lood- dan twee banken boven elkaar
kwam dezer dagen nog tot -zandlagen stuitte met haar te verklaren?
uiting in een artikel in ,,De wortelgestel op het ondoork Zou nog kunnen wijzen
Telegraaf" van 16 April, van drinbarebruine niveau en op zeer oude bodemvlakken,
dr. B Polak In datzelfde arti- loogde of mergelde deze lagen die opgestoven en opgespoeld
kel werd door dr. Polak de uit
zijn zeer, zeer lang geleden
stelling verkondigd, dat in de
Hierbij voegden zich nog en waar ook de bank manMiddeleeuwen deze bosschen een paar omstandigheden die keert In een dergelijk geval
werden gerooid en dat zich na in dezelfde richting wezen is ze eenmaal verstoven, maar
dien tijd inden heidebodem de Wanneer de oude stelling juist na verloop van vele duizenden
bruine banken, z.g. „ ,koffle- zou zijn, dan behoorde men van jaren nimmer teruggekeerd'
banken" hebben gevormd De eigenlijk overal in heidegronden Last staan dan, dat ze na de
Drentsche schapen hebben dan de oerbank te vinden En Middeleeuwen zou zijn
verder gezorgd,
gezorgd, dat nimmer dat is met het geval Wat is :staan.
meer bosch op de hooge heide- nu de oorzaak van dit manNeen, de bank was er in
velden vasten voet kon krijgen keeren van de bank? Een der de Middeleeuwen reeds dmzenMen weet uit de bosch- .Oorzaken- is, dat ze is wegge- den ~Jaren en zelfs op meer
bouwpraktijk dat daar waar stoven in vroeger of later tijd plaatsen in de heide dan thans,
zich die harde bruine bank in Daar vindt men dan op soms omdat later op vele plaatsen
den heidebodem bevindt bosch uitgestrekte gebieden duizende zandverstuiving ze heeft verniet wil beren De wortels der en duizende grootere en klei- broken en vervaagd En daarboomen vermogen de harde nere zwerfsteenen echter daar, om was er op groote uitge.massa niet te doorboren Wil Waat in dikkere of dunnere strektheden heideveld nimmer
men zich dus oerwouden op lagen liet loodzand boven de boomgroei van eenige beteede heide denken dan moet bank ligt, daar mankeeren aan kenis Na den toendratijd van
men de oerbanken weg zien te de oppervlakte deze zwerf- ons land is de heide heide gekrijgen En in het genoemde stoen
En al mocht de af- bleven
artikel meent dr P de oplos- stuiving ook voor 2000 jaar
Welke beteekenis moet men
sing te hebben gevonden, door zijn geschied, een nieuwe oer- nu toekennen aan dat bosch~
deze te laten ontstaan na het bank heeft zich er niet weer rooien in de Middeleeuwen?
boschrooibedn;f der Middel- gevormd
ziflrhfrToen en
eeuwen
ook later nog, bosch gerooid,
Nog een argument
10.i. is zoowel deze stelling
Waarom toch loopt de oer- doch dat geschiedde in de
omtrent het ontstaan der ban- bank zoo vaak onafhankelijk eerste plaats om aan meer eni
ken, als die van de ,,heide- van -de horizontale lijn van het beteren cultuurgrond te4
wouden onjuist.
bodemoppervlak door, waarom Men zocht daarvoor ec ter
Laten we de eerste hypothese toch It die loodzandlaag ver- geen dorren
onvruchtbaren
eens iets nader bezien
schillend van dikte? Wederom hoogen (heide) grond uit De
Bij mijn archaeologische na- geeft de oude stelling geen eerste akkerbouwers waren
sporingen op onze diluviale uitkomst doch het geconsta- aangewezen op de open,
gronden stuitte ik telkenr op
dJ& wordt verklaarbaar, onvruchtbare, vlakten Toen
feiten dier in tegenspraak zijn als )eii de oerbank als oud de techniek vorderde en bemet deze hypothese. Het bleek -oppervlak gaat aannemen De volkingsaanwas mede drong
me namelijk dat werktuigen huaten,
m
die in fijne pijpjes begon men met het bosch»
uit het neolithicum vaak lagen naar beneden gingen in het rooien Maar dit bosch groeide
in de - z.g. loodzandlagen, de loodzand, vonden een ondoor- op lagere , terreinen
tegefl
daarvandaan- moerassen, langs ce rivieraaien
nisôhthicum in de onderste
men, oo zelden ver- in het algemeen op bëtet
grijze lagen, op of zelfs gepen of pijpjes gronden
deeltelijk in de bruine oerbank indt onder:
Steeds worden ook de Drent
oerbank

in het algemeen
tijden
hehoseht?
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lMunschen op—de inundatie
geen invloed uitoefenen. Toch
moest de bisschop zorgen, dat
de terugtochtsgelegenhejd niet
verloren ging. Toen nu na een
verblijf van eenige dagen te
Wolvega een hevige N.W. wind
het Lindewater in zijn rug nog
meer had opgestuwd, meende
hij verstandig te doen weer op
Steenwijk terug te trekken,
V. d. Bosch vermeldt: Naar
eenige dagen verblijf aldaar,
vermerkende dat de rivier de
Linde, de welke bij Slijkenburg
met een dam gestopt was, in
een nacht soo gewassen was,
dat den weg naar Steenwijk
't eenemaal onder lag, so dat
men geen onderscheyt tusschen
de wegen en slooten meer
maken kende, resolveerden te
retireeren naar Steenwijk,
brandende eenige huisen, ruïneerende alle de voeragie,
dewelke de onze noch overgelaten hadden, en marcheerende alsoometgrootedisordre
over de Blesbrug: het fort
aldaar, by d'onse gemaakt,
behielden sy soo lang, om haar
retraite te faboriseeren, totdat,
alles daar over was; daar na
wierde het selve t' eenemaal
geslecht. In dese retraite reden!
veel van hare wagens in de 1
slooten, verscheydene vielen
met wagen en paarden van
de brug in t water en verdronken, waar mede desen
tocht en desseyn der vyanden
geeyndigt wiert. En de Franschen, Keulschen en Munsterschen handelde malkanderen
als vyanden, ruineerende alles
sonder aansien of consideratie;
ook die arme luyden, die onder
de contributie van den Bisschop van Munster saten; en
trokken alsoo elk wederom na
hun garnisoen, daar se uytgekomen waren; en de heer
Bisschop van Munster hisgelijks."
Te Wolvega bevindt zich in
de leuning van de trap van
den preekstoel in de Herv.1
Kerk een insnijding, die men
toeschrijft aan een sabelhouw
van een der Munstersche
krijgers

1
1
1

1

•

S

-

Na het vertrek der vijandelijke troepen vond men
volgens den Frieschen Almain Bekhofnak van 1856
schans een fraaie hemelsblauw
en karmozijn gekleurde fiesch
met ribben en een beker van
dezelfde soort en kleur. De
beker was omgekeerd op den
hals van de fiesch geplaatst.
Men meende, dat deze voorwerpen eigendom waren geweest van den bisschop van
Munster. Dit laatste is mogelijk, doch niet erg waarschijnlijk: er is niets van bekend,
dat de bisschop hier persoonlijk
het bevel voerde.' Tevens werd
toen in de schans een metalen
pot gevonden.
De groote aanval op Friesland was hiermede doodgeloepen. En hiermede was voor
Friesland zelf deze oorlog
eigenlijk geëindigd. Enkele regimenten werden nu weer ter
versterking naar Holland gezonden.
De terugtocht van de Munstersche troepen had plaatsop
30 Aug. en een dag later
meldde van Hania uit de i
Zwartendijkster schans, dat
in Drente niets meer van den
vijand werd vernomen.
V. Dam v. Isselt schrijft:
,,Het geheele, grootscheeps op~
gezette offensief van Munster
tegen het hart van Frieschiand,
waarvoor zelfs Fransche tree~
pen uit Arnhem, Nijmegen
enz. waren aangetrokken, liep
op niets uit. De vijand stootte
het hoofd vôôr de reeds van
nature sterke Friesche linie,
nog sterker gemaakt door het,j
water en de weerstandskracht
der Friezen".
Als laatste krijgsbedrijf in
het Noorden van den oorlogszuchtigen bisschop mag wel
de belegering van Coevorden
beschouwd worden. Munster.
voelde zeer het verlies dezer
vesting; zijn verbindingslijnen
werden er steeds door bedreigd.
Om de stad .weer in zijn bezit
te krijgen, had hij een geweldig plan ontworpen, dat hij
met niets ontziende kracht
doorvoerde.
Depping vertelt ,. ,,om de
vesting Koevorden weder te
krijgen, had Christoph Bernard,
of zijn Ingenieur, het voornemen opgevat, om beneden
de stad, bij Gramsbergen, de
uit de vesting vloeiende Vecht
af te dammen, waardoor ook
de beken, die in deze rivier
vallen, in haren loop opgehouden en de gansche omtrek
onder water moest gezet worden. Te Gramsbergen lagen
36 Hollanders met eenen vaandrig ;het huis werd door Ramsaorfs dragonders met storm
genomen en vervolgens bevestigd. Daarop begonnen de
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We hebben nergens vermeld'
gevonden, of Breeberg en de
andere schansen in dien hoek
in handen van den vijand zijn
gevallen. Waarschijnlijk is dit'
ook niet het geval geweest.
Vooral ook als men er mee in'
verband brengt het feit, dat na
de doorbraak de bezettingen
dezer schansen nog werden
versterkt; bovendien is er een
'bericht van overste Hania uit
den Zwartendijkster schans,
een dag na den terugtocht der
Munsterschen. Mornas heeft
vanaf Donkerbroek vrij zeker
dçn- weg over Hoornsterzwaag,
richting Heerenveen gevolgd.
Johan Maurits was echter bang,
•dat, nu de vijand de linie was
binnengedrongen,
meerdere
verdedigingswerken ineen moei
lijke positie zouden komen.
Hij gaf daarom last, ,,dat de
onse haere quartieren verlaeten, d' onhoutbaere schansen ruïneeren en sich gevoeglyck tot een gros herrewaerts
retireeren souden".
Als verzamelplaats van de
terugtrekkende troepen werd
Heerenveen aangewezen. Aylva
trok met zijn leger over de
Schooterbrug; Brandt trok van
de Tolbrug over Oude- en
Nijehorne etc. Bij Mildam
kwam het tot een ruitergevecht,
waarbij de vijand werd teruggeslagen.
Het schijnt Munsters doel
te zijn geweest, direct na de
doorbreking bij Donkerbroek
de troepen in de eerste linie
om te trekken. Dit is hem niet
mogën gelukken. De Friesche,
troepen trokken langzaam op
de hoofdlinie terug, doch sloe-j
gen voldoende van zich af.
Des vyants intentie was,
den Generael Luytenant Baron
Aylva met al sijn volck van
het Heerenveen, alwaar het
Hooftquartier was, af te snijden, om als dan hen met geweld aan te tasten: maar vermits sijne Vorstelijke Genade
den pas van het dorp Schooten op een kerk-hof, met een
muur voorsien, met voetvolk.
en ruytery mainteneerde,
wierde den Adjutant Generaal
den Heere Vegilius van Claarbergen van syn Vorstelijke
Genade gezonden, omme deit
voornoemden generaal Luytenant met sijn volke in goede
orde te doen retireeren, 't welk
al schermutseerende over de
Schooterbrug, dewelke door
een fort gedesendeert was,
geschiede".
Na de 'concentratie van het
grootste deel der troepen te
Heerenveen, was Gorredijk
mede een voorname post ge-

worden. Er kwam daar een
bericht binnen, dat de Munsterschen met een uitgelezen troep•
v'an 60 man onder drie officie
ren de plaats wilden verrassen.
De afdeeling trok over de
veenen (bij Jubbega?). De bevelhebber van Gorredijk, kolonel Torck, trok met 40 â 50
man te paard den vijand
tegemoet. Een boer ging mee
als gids.
Bij het eerste treffen werden
12 vijanden gewond. De Munfïlerschen trokken zïEh ii ii
achter een ,,landweer" terug,
wat hen niet mocht baten,
•want Torck nam den geheelen
troep gevangen.
Terwijl nu de Munsterschen
•hun macht hadden gelegerd
te Oldeberkoop, Blessebrug
en Donkerbroek, was het
Friesche leger in hoofdmacht
bijeen te Heerenveen. Kolonel
Brandt had zijn kwartier gevestigd te Langezwaag.
Mornas had te Donkerbroek
een ,,huttenkamp met vier
fronten" aangelegd. Een groote
hoeveelheid levensmiddelen
werd er opgeslagen. Een en:
ander wees er op, dat Munster
een langdurig verblijf hier op
het oog had. Waar indertijd
dit kampement te Donkerbroek heeft gelegen, is ons
onbekend. Moeten we denken
aan het ,,Oud.Leger" aan den
Leijdijk? Of aan het ,,Bisschopsleger" in de buurtschap
De Bisschop" onder Duurswoude? Wanneer Breeherg en
Zwartendijk en Bakkeveeft nog
intact waren, lijkt ons dit
•onwaarschijnlijk. Het kamp zal
dan zuidelijker gezocht moeten
worden. Meer namen herinneren ons nog aan dezen tijd:
,Bisschopsgraven', ,Bisschopswijk'.
Munster deed nu kleine aanvallen op de Friesche troepen;
ze hadden echter geen succes
en brachten geen verandering
in de situatie. Na enkele dagen
werden de troepen, die te
Donkerbroek waren gelegerd,
naar Wolvega overgebracht.
De positie van het Bisschoppelijke leger was ook daar echter
niet bijzonder voordeelig. Het
was niet mogelijk gebleken
het Friesche leger uit de stelling Heerenveen te verdrijven
of te verslaan en in den rug
van Munsters troepen lag de
Linde, die door de onderwaterzettingen lastig kon
worden. Daar Kuinre en Slijkenburg nog steeds in onze
handen waren, konden de

het water uit de grachten en
uit de beide pompen ,,stinkt
en onbruikbaar" was.
Voor het dreigende gevaar
liet Johan Maurits het regiment van kolonel Torck, eerder
Aquila, van de kuststreek naar
het hart van Friesland komen.
Een afdeeling van 100 man:
hiervan werd in de schans
Breeberg gelegd; de rest arriveerde den 26 Augustus te
Gorredijk. Aan Rabenhaupt
werd om steun verzocht. Veel
hulp kwam er evenwel van
Groningen niet opdagen. Twee
compagnieën te paard onder
de gebroeders Lyclama arriveerden aan het front bij Bakkeveen en Breeberg, terwijl
Leek met 4 compagnieën werd
versterkt. Het regiment Bampfield, dat onder Rabenhaupt
diende, ging naar de FrieschGroningsche greüs.
Dat Johan Maurits den te
verwachten aanval van den
bisschop niet licht telde, mag
nog blijken uit het feit, dat hij
de laatste reserves uit Leeuwarden naar de linie zond.
De wegen in het zuiden en
westen der provincie, voor
zoover ze nog in eenigen behoorlijken staat waren, werden
onbruikbaar gemaakt; zooveel
mogelijk werden de landerijen
aan Linde en Kuinre onder
water gezet. Bevel werd tevens
gegeven om de brug te Makkinga (thans de z.g. Balkbrug)
te vernielen. Brak de vijand
onder Oldeberkoop door, dan
moest ook de brug over de
Kuinre daar (de z.g. Tolbrug)
weggebroken worden. Aylva
vroeg aan Johan Maurits of
de ,,moerige weg" van Donkerbroek naar Gorredijk (de
weg over Hoornsterzwaag en
Jubbega dus) ook niet vernield
diende te worden. Bij doorbraak van den vijand bij Don- kerbroek zouden anders de
posten Oldeberkoop en Wol-.
vega gevaar loepen van de
hoofdmacht afgesneden te worden.
Den 19 Augustus deed Aylva
nog een schijnaanval in de
richtihg van Steenwijk. De
vijand vertoonde zich echter
niet buiten de stadspoorten.
Den 25 Augustus berichtte
Johan Maurits aan de Staten,
dat de Munsterschen in den
nacht bij Donkerbroek op
meerdere plaatsen door de
overstroomende landen waren
getrokken; ze zouden vermoedelijk trachten Breeberg in
te nemen en vervolgens naar
Heerenveen optrekken. Hij
vroeg om onmiddellijk de zeesluizen te openen; hij meende:
,,beter verdorven als geen
landt". De laatste reserve werd
gelast direct naar Breeberg en
Zwartendijk te vertrekken,

De groote en lang verwachte
aanval der Munsterschen had
dus in den nacht van 24 op
25 Augustus plaats gehad, De
bisschop had zijn macht in drie
groepen verdeeld. Overste
Haultin rukte op tegen de
schans Blessebrug. Na eengevecht wist hij hier de Linde
over te komen over een dam
en over de door hem herstelde
brug. Kolonel Bellerose trok
over de Linde in de buurt van
schans Bekhof. Men trok door
het Lindewater, ,,op plaetsen,
daar het de peerden maer aen de sadel ging, en elk ruyter
een voetknecht achter hem ".
Kolonel Brandt werd tot wijken
gedwongen. Hij vernielde voor
hij terugtrok eerst zijn kamp.
en de schans en bracht zijn
troepen over de Tjonger via
de Bruggelaan: ,,vers le pont
de Brughlan".
De Munsterschen, die over
een flink aantal goed geoefende
pioniers beschikten, lieten zich
niet keeren door onderwater
- gezette landerijen en kleine
riviertjes. Het leger van Bellerose volgde niet dadelijk de
Friesche troepen van Brandt,
doch verbleef ter plaatse waar,
deze zijn kampement opgeslagen had. Men zal *el eens!
hebben nagesnuffeld of er niet
een en ander van eenige waarde
was blijven liggen. Bellerose
kampeerde in vier fronten om
het dorp. Een groote hoeveelheid levensmiddelen werd in
de kerk opgeslagen. Een groot
deel dezer troepen verbleef
eenige dagen te Oldeberkoop.
De hoofdmacht der Munsterschen, onder generaal Mornas
den opperbevelhebber, trok
door Makkinga in de richting
van Donkerbroek. Vermoedelijk is Mornas den Balkweg
niet gevolgd, die bij de brug
door een schans werd verdedigd. Althans, er wordt vermeld, dat hij ,,groote passagien" door de overstroomde
landen liet maken door zijn
pioniers en timmerlieden.
Bovendien waren hem overgangen in de Kuinre ,,apparent
door onze eigen boeren en
verraders van het land aangewezen". Een ander bericht
zegt, dat hij den bovenloop
van de Kuinder op 3 plaatsen
was doorgetrokken. Het wegbreken der brug, dat onder
Johan Maurits' toezicht was
gebeurd, had dus weinig vruchten afgeworpen. En de bewoners der streek hadden den
opperbevelhebber nog wel verzekerd, dat de vijand hier niet
zou kunnen doorbreken.

Dat liet voor de
geen pretje was, om steeds de
massa's soldaten onderdak te
verschaffen of bij zich in d e
•buurt te hebben, bewijzen de
vele klachten, die hieromtrent
bij de autoriteiten binnenkwamen. Vooral in Weststellingwerf klaagde men erg over.
het gedrag de Hollandsche ,. .
vallerie. In Kuinre en Slijkenburg kwam het voor, dat de
infanterie de partij der boeren
opnam tegen de cavafleriel In
October klaagde echter de
schout van Slijkenburg over de
infanterie; deze haalde o.a. de
turf der ingezetenen weg.
Intusschen was door het vertrek der Hollandsche cavallerie
het Friesche leger zeer verzwakt; Johan Maurits drong
.er daarom bij de Staten op
aan, om zoo gauw mogelijk
,,3000 man goede borgerij en
manschap" onder de wapenen
te roepen. Ze zouden in de
veiliger tweede linie worden
gelegd.
Half Juli viel de ,,Nieuwe
Schans" en kreeg Rabenhaupt
in Groningen de handen meer
vrij. Daartegenover stond dat
het Munstersche leger werd
versterkt door hulptroepen van
den keurvorst van Beieren en
den hertog van Hannover.
Johan Maurits bleef ook na
het vertrek der Hollandsche t
cavallerie de Linde-stelling bezethuden. Het regiment dragonders bleef te Oldeberkoop; t
de stellingen in Weststelling- 1
werf werden nu ingenomen '
door 3 Friesche regimenten
cavallerie. Vier infanterie-regimenten werden uit Heerenveen
naar voren geschoven, een deel 1
naar Wolvega, dat daardoor
meer versterkt werd. De nieuw!
opgeroepen manschappen zouden weer in de reservestelling
te Heerenveen ondergebracht
worden. Het commando van i
de voorste linie werd opgedragen aan generaal Aylva.
In den nazomer deed de
Munstersche bisschop nog een
uiterste en heftige poging om
Frieslandte veroveren. Het
vertrek der Hollandsche regimenten heeft hem wellicht in
dit voornemen gesterkt. H
Hij
.trok troepen bijeen uit Kampen,
Zwolle, Hasselt en Steenwijk;
zijn leger werd bovendien versterkt door 2000 Fransche.
ruiters plus cavallerie onder
generaal Mornas. Door Johan
Maurits werd Munsters sterkte
op 8 â 9000 man begroot; de
Staten - schatten het aantal
krijgersnog grooter. Daar
i
tegenover kon Johan Maurits
ongeveer 6000 man stellen,
In Friesland liep het gerucht, 1
dat de vijand voornemens was
om Heerenveen in te nemen.!
Men vreesde bijzonder voor
doorbraak bij Makkinga .eni
-
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D6nkebïoa, vooral toen bekend werd, dat den 21 Auvijandelijke troepen
gustus
waren geconstateerd op den
weg Elsloo-Diever-Ruinen.
V. Dam v. Isselt geeft als
Volgt de bezetting der LindeTjonger-linie in die dagen aan:
,,Aylva commandeerde thans
te Wolvega aan weerszijden
van den grooten weg Steenwijk-Heerenveen; hij hield
Wolvega (1; linie) bezet met
zijn infanterie-regiment, terwijl
de Linde vanaf de Blessebrug
tot en met schans Bekhof werd
vastgehouden door de 3 Friesche
cavallerie-regimenten met .1 inkolonel
fanterie-regiment ;
Brandt hield nog steeds den
drogen landrug tusschen Linde
en Tjonger ter hoogte van
Oldeberkoop bezet met zijn
dragonders en 2 infanterie-reOostelijk
gimenten;
meer
sprong de linie . terug achter
de Tjonger. Vooral ook aan
dit laatste gedeelte had Maurits,
'uit vrees voor omtrekking van
zijn linkervleugel en gevaar voor
doorbreking van de FrieschGroningsche linie, verhoogde
aandacht geschonken. Achter
de Breeberger en Zwartendijkster schansen was in tweede
linie de ,,notabele poste" Bak~
keveen-Duurswolde voor in. fanterie en cavallerie ingericht.
Voorts waren Mildam, Mak~
Okrbii andere
achter
genoemden
vleugel eenigermate in staat
van tegenweer gebracht, ,,wel
bequaem om de huysluyden
voor part
partijen te bevrijden, doch
niet om een groote macht te
1 wederstaen".
In Juli reeds had de com-.
mandaat van de Zwarten,dijksrer schans, van Hania, om'
versterking gevraagd. Van de
4 compagnieën, die daar lagen,
leden 80 manschappen aan een
besmettelijke ziekte. De resteerende mannen waren te zwak
om den vijand te keeren. Hij
vroeg verder twee compagnien voor reserve te Bakkeveen, In Augustus meldde van
Hania, dat het nu inde Schans
in orde was. De moerassen
naar het Oosten, den Drentsche kant, waren door de
regens onbegaanbaar.
Thans nog ligt aan den oostkant der schans tot aan het
dorp Een, een groote heidevlakte. Het is thans echter eenf
droog liggend gebied, waarin!
enkele veentjes. Men kan hier,
uit zien, hoe groot het verschil
. in den waterstand is gewordenj
in de twee laatste eeuwen.
V. Dam v. Isselt merkt op,
•dat het geen wonder was, dat
de troepen door besmettelijke'
'ziekten werden aang&ast. Immers, 26 Sept., vroeg de com-:
1 mandant der Breeberger schans.
nog om een regenbak, daar

1oorden
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aangevallen door Johan]
Maurits met de musketiers
en het geschut en een deel
der cavallerie onder Langera&.
De Munsterschen, plotseling
van twee kanten aangegrepen,
lieten het verdediglngswerkj
in den steek en vluchtten.!
Hierbij ontstond een ernstig
ruitergevecht, waarbij de aanivoerder
der Munsterschen
kolonel Post, gewond gevangen werd genomen. Kolonel]
Mornas, die te hulp snelde,
J
kon de situatie niet meer
[redden.

om een
hij den tijdj
aanval te doen op de legerplaats van den vijand teStap-i
horst—Rouveen. Deze aanval'
zou weer ondersteund worden t
door Blokzijls bezetting onder
Appelthorn, die daartoe was
versterkt met 600 man uit
Grahams regiment, onder bevel
van overste Lamy.
Weer schijnt de vijand
lucht te hebben gekregen
van het voornemen der onzen.
Den 30 Juli althans schreef
De Montpouillan aan Johan
Maurits, dat de Munsterschen
.onder kolonel Post met 1200
ruiters op de heide hadden
gemaneuvreerd.
De geheele ruiterij, bestaande
uit 8 regimenten, werd op
dezen
tocht meegenomen;
verder 400 musketiers op 1
wagens, onder bevel van
Mouderick. Voorts 4 stukken
Het geheel werd
geschut.
aangevoerd door den ouden
veldmaarschalk, Johan Maurits:
zelf. Als gids fungeerde de
grietman Scheltinga, die in de:
te doortrekken streek goed
bekend was.
De hoofdmacht trok in een!
boog oostelijk om de door
den vijand bezette steden
Steenwijk en Meppel. Ten
Noordoosten van De Wijk
-- -•zou de hoofdaanval plaats
hebben.
Den 1 Juli in den vroegen
morgen vertrokken de sol- 1
daten uit hun kampementen.
Om 8 uur in den morgen
was de geheel ruiterij te Olde
berkoop vereenigd en werd
van hieruit afgereden. Den
volgenden dag bereikte men
t in den vroegen ochtend het
1 riviertje De Reest. Hofpredi1 ker
ds. Nappius ging hier
voor in gebed, terwijl men
(wachtte op het voetvolk en
het geschut, dat door de
,,quade wegen" nog niet was
aangekomen.
De aanval had plaats in 2
colonnes. Tusschen 5 en 6
uur in den ochtend waren de
dragonders van Brandt de
Reest overgestoken. • Hierop
volgde de cavallerie-brigade
van Van Haren met De
Montpouillan. Het kampement
van den vijand aan den weg
van De Wijk naar Staphorst
aan de Beugelerbrug werd in
de flank aangegrepen. Van ,1
de andere zijde werd dit 1

Den vijand kreeg van des
Prins Maurits marsch geen
eerde tijdinge, als des nachts 1
ten tien uuren, door een boer!
en een van zijne partijen te
paard, de welke bij nacht
plomp en onvoorsiens op onse
avontguarde aanquamen, en
sich datelijk met de vlucht
wederom retireerden: weshalven de vijand sich op alle
advenuës in battalje stelde,
maar vermits het soo laat op !
den dag wierde, vermeende
deselve van allen overval bevrijd te wesen, en was besig
elk na zijn kwartier te mat- 1
cheeren; doch den aanval aan
beide plaatsen, gelijk voor gesegt is, geschiedende, sette sich
de Oversten . en Bregadier
Monsieur Post met drie esquadrons voor den pas, evenwel
j, de Heyde blijvende, in battalie; alwaar den Generaal 1
Luytenant Aylua door de rivier quam marcheerden, bij
hem hebbende verscheyde Vofl,ntaires, onder de welke den
Hartog van Holsteyn Pleun,
en Prins Willem Maurits van
Nassau was, de welke den
Oversten Brand met sijn Djagonders te chargeeren belaste.
De selve Overste dede voor
sich marcheeren een Luytenant
met dertig dragonders, de welke .
in t gesichte van den vijand
van hare paarden stegen, marcheerende recht op de zelve
aan, gevolgt van 't geheele
Regiment; den Overste Post :
vermeende, vermits dit volk
500 resoluyt op hem en sijn
volk aan-quamen, dat sy haar
overgeven wilden; vraagde
aan den voornoemden Luytenant: ,,Gy honden, wilt gy
quartier hebben 7" Waar op
den Luytenant antwoorde;
» Dat zult gy gewaarworden".
Gaven daarop vuur, en schooten
-
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,,Breeberg'
:tond. Graham vond de Schans
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de soldaten last, -den geheele
wallen 'te werke±Kolonel Brandt rapporteerde,
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en de bSt vek
'vet1hflomen
-vol dat
-nog biüiën de wailS- - was,
en ,versfêrkt met de van buiten
iogekoendn,
in
schoten hèftig
met rnusketèn en kanônnen op
n. zoodat het zich
4e N
eerstlia aaftzien, 3at deze
daarddorzMdS - wordeh gedvongeifle' '1jken.
ge-wapen 1
eburgers,edé
m
:tjjhd.è, zn: liet' sdijten hooQénde, ziJk irt iiar de Kuinderpoort gemarcheerd. De cornrnaûdant,hen èntmo'etende,.
riep: ,,Burgers, komt mede
nt den waE". Hierop bleven
dèze stilstaan, waarop hij
de Kuindirpoort
,.De burgers staken hiërop de
44 .ijeen; ze verzochten',
.a&trnmnzsdant de &tad over'
1te-geven. Toen deze eigdde..'
5egonnn ze de poort stuk te
slaan.
dit boorende,
'1zijiol côurae aangevalleir
z''tLVer* .Mm&
geklommn. 'onøab' de poort
zoo vlag niet kbn worden
opengebroken; Zoodta de bur-'
gerst d& jioort geopend hédden.
gal,de,.'Fiiezw binnen",
,

ten zestig ot zeventig Iviun-4
.shen' •rds - 'gevangen'
imi;- dej rea vlüchtte.,
hierna Kuinre werd
'EètaiEaç ,.:tl VoIlenhove
door- de ZSissciaoppelijken ont-:
ruimd.
Munsté* acbtte voor-dftjaïr&, vddtocht afgeloopen en,
bracht --zijn ;troepen naar de-i
iütwartien Hieibij werd
er voor gsJ.'da inkorten
tijd 'een vliegend legertje: van.
•
3(J(JW man vôetvolk, 3000' ruk

-
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rronteillac, van des vyants
zijde. te diep onder de -Wellen,
gerakende, wierd gequetst en
gevangen; Ripperda van geljke, onder de Munsterschen.j
'tvefte in-geset, bleef ook in
hi&dd&L;-:maar Fronteillac stier&
-e uytslag was, datde Vriesen
het velt bleven, behouden, . ten'.
kosten Van 30 mannen voor
50 van de Munst&sche".
Bosch).
-- Slaat op dit treffen .misschiei
de voigende episode. 'vermeld
fti den ,,Tegenwo&dige Staat'?
]3
ranch"mj1rjes; die over
de - Blessb±ug rèéd,- zou
p&sodn dok Ayiïarnet.ein
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de Balkbrug, aan de kant van
Donkerbroek. De keten van
verdedigingswerken sprong dan
van daar naar Breeberg,
ZwartenJijk en Friesche Palen.
De dorpen Makkinga, Oosterwolde, Elsloc, Langedijke,
Fochteloo, Appelscha en Haule
lagen dus buiten de Friesche
linie, benevens het deel van
\Veststellingwerf, dat zuidelijk
van de Linde ligt.
Getracht werd door het
dichthouden der sl'uis bij Slij- kenburg en door stuwdammen
de lage landen langs Linde en•
Tjonger onder water te zetten
en zoo een natuurlijke hindernis te verschaffen.
Achter deze Linde-Tjonger•linie was een tweede stelling
ingericht Braken de bisschoppelijken door, dan vonden zij op
hun weg nog de versterkte
plaatsen Gorredijk en Heerenveen. Hierbij lag ook de Terbandsterschans. In de derde
linie lag achter het water nog
de versterking bij de Schouw
als hoofdsteunpunt.
Ter verdediging van het
noordelijk deel, tusschen de
I4auwers en de schansen FriSche
Palen en Zwartendijk, had men
aan den Zwarten Weg van
Leeuwarden naar Groningen
bij de Groote en Kleine Wielen •twee schansen aangelegd.
Voorposten lagen van daaruit!
op de Suameerder heide.
De schansen Zwartendijk,
Breeberg en Friesche Palen
dateerden reeds uit den tijd van
den tachtigjarigen oorlog. Ze
werden aangelegd door graaf
Willem Lodewijk. De oude
schansen waren echter in zeer
vervallen staat en moesten
worden hersteld. Men vorderde
hiermee naar het oordeel der
•Staten te langzaam, vandaar
-den 7 Augustus een aanchrij•ving tot meerderen spoed.
Wanneer men evenwel een
dergelijk verdedigingswerk in
oogenschouw neemt- de
1 schans Zwartendijk b.v. is thans
nog in behoorlijken staat en
gemakkelijk te bereiken vanaf
den verharden weg Haulerwijk—Zevenhuizen - komt
men wel tot •de conclusie, dat
de opwerking, respectievelijk
het herstellen, hiervan heel
wat tijd en moeite heeft gekost.

Den 16 Jtfrukten ti Tvanen
van de Munstersche cavalerie
over Duurswoude en Drachten
Friesland binnen. Een brandwacht werd teruggedreven. Bij
Nijega kkvam het tot een
treffen, waarbij 150 ruiters van
•de Munsterschen sneuvelden.
De - Friezen verloren 25 man.
Het terrein waar het gevecht
werd geleverd werd later ,,Het
Leger" of ,,Her Leeg" ge1
- noemd. Bij het vergraven van,
het terrein in later tijd vond
men vele musketkogels. In de
de dorpen waar de Munstersche
troepen waren gepasseerd,
hadden deze erg huis gehouden
met plunderen en rooyen.
De bevolking uit de omliggende dorpen week uit naar
de ,,marschen" in de heide.
In Opeinde zocht men zijn toevlucht in de Leyen, een moerassige wildernis; de bewoners
van Nijega vluchtten naar de
maadianden.
Hoe de plattelandsbevolking
zich trachtte te weren blijkt
wel uit de verdediging van :
Oudega. De eenige weg van
Nijega naar Oudega werd bij
de nadering der Munsterschen
over een afstand van ,,80
ellen" uitgegraven. Het afgegraven gedeelte werd belegd
met ploegen en eggen etc.
Hiertusschen had men korven
met bijen geplaatst. De lande!
rijen noordelijk van deren weg
waren zeer moerassig, terwijl
ten zuiden vele diepe slooten
het land doorsneden.
In den nacht van 8 op 9
Augustus deed de Munstersche
cavalerie drie aanvallen op de
schans bij Heerenveen; deze
werden afgeslagen.
Was door de bezetting van 1
Leek door de Munsterschen
een oogenblik de linie doorbroken, den 20 Augustus werd
deze plaats echter weer in
bezit genomen door Friesche
troepen, n.l. door één compagnie te paard en 3 compagnieën te voet.
Het blijkt, dat allengs het

•
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téheiraMengingzich'&n]
nestelen achter het water der'J
opgestUwd'e Kidnd€r •M Tjon-.
gei. Hierop doèlt tenminste es
bericht van de ecomrnitteerden
le ijeldi' van 20 Juni, waarin
te -'kennen gaven met kçt
Iw6 :van. het leger 'naar de'
J Sh6u* .(tuschen Akkrûm en
I1rnsurn) te zij'n terüggeïrokken.
'Den 27 Juni sch reven de,
f.Sen aan Aylva, dat, de
wietenJ Ooststelhngwerfbrandrj
}brièven van den blsschbp bad3
bsvangLen en dat xentoedek:
ere g'emdents gebrand4
j
zoûden worden. De Sta'
jlen 'gaven daarom last, dat dë
toepèn weer naar lie oude
linie (wssclien Liixde: e Ton;
'worden.
Jrï ge ra
n Dal van ,Tsèlf vermoedt
1
'4 12-èr. .dat 'het ongeveer een 1
tüaâd heeft geduurd. voor&ï
4oetvolk zich weer in, d:
tste Unie liid geJegerd
•
bisschop van Minister
er niet' pv.er gesticht,
tt d&Friezen en Groningèrstestë best deden ziçh
•.00 gâed mogelijk tegen hem
artdiaen. ,Nadat hij OverØd- ,verovercf en Stèen-.
zijn. handn wâs.
jtj.jedâcht.dat .hèt Noords
Ich ah :eer1s zou. hebbexi"
jqchouwd. Hij wendde
:
eerst naâc de vestf'zi
N?oidefl. Bij de belegèrhit
an dit stadje ûebrulkte' 14
j'zoor. het eerst nkt& uttge.
- komr.dem.*&k
lt1 çjj 'TlØens dit bdeg zou3 ZA 400 man, m&st befd
.n. FriesInd in • onr.üit
%9pden. Coevo'de; moest zich

1
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k

4e bisschâ.p,
geen 2open veld-.
fagen •levek& om 1 çè
jGroninaeA,,te ffbèlege!en. '"-" 4

waren van den Ijsel en verder
uit vluchtelingen uit legeraf4eelingen die zuidelijker hadden geopereerd.
Heerenveen werd het hoofdkwartier van Aylva. Gedeelten
van zijn macht legerde hij in
de dorpen Sonnega, Wolvega,
Oldeberkoop, Makkinga en
Donkerbroek. Het schijnt al
dadelijk zijn bedoeling te zijn
geweest om door bezetting
van een deel der Wouden te
trachten de Linde- en Tjongerlinie te verdedigen. Door
handig met zijn legertje te
manoeuvreeren trachtte Aylva
bij den vijand den indruk te
doen post vatten, d& hij over
een vrij sterke macht beschikte.
Reeds den 30 Maart was
door de Staten in beginsel
besloten om 3000 ingezetenen
voor den gewapenden dienst
op te roepen; bij resolutie van
25 Mei werd dit in een vast
•besluit omgezet. De Zeven~
woldenmoesten van dit contingent 580 man leveren, Westergoo 740 man, Oostergoo
800 man, de steden 880 man.
Deze soldaten zouden 30 compagnieën vormen.
Binnen 14 dagen moest het
besluit der Staten zijn uitgevoerd. De uitgeloofde soldij,
voor de soldaten f 3.— per
week, bleek echter te laag te
zijn om een zg. ,,uitsch6t"
van 3000 man bijeen te krijgen, waarom de Staten den
8 Juni het traktement verhoogden.
Behalve met het leger was
het ook met de verdedigingswerken niet erg schitterend
gesteld. Begin Juni moesten
de regeerders nog constateeren,
dat de schansèn Breeberg (hij
Donkerbroek) en Friesche Palen
,,genoeghzaam geslecht waren".
Ze werden echter in behoorlijker staat gebracht.
Nu de nood begon te dringen,
scheen er bij de ingezetenen
der provincie eenige geestdrift
voor de zaak te komen. Zoo
boden de bevelhebbers der

stad Leeuwarden aan om met
de geheele burgûij- uit te
trekken. Leeuwardens aandeel
in de 3000 man ,,uitschot",
een afdeeling sterk 250 man,
trok, vereenigd met die van
Franeker den 16 Juni ,,met
ongemeene couragie en vreugde
uyt" naar het hoofdkwartier
Heerenveen. De groep van
Franeker stond onder bevel
van den burgemeester Bernhardus Fullenius; aan deze
groep werd de verdediging van
- een Schans opgedragen.
Het voorbeeld van Leeuwarden en Franeker werkte aanstekelijk op overig Friesland.
Met den dag groeide nu de
macht van Alva aan. De 1
nieuwe troepen werden in de'
tweede linie, dus achter de
Tjonger, gelegd
Behalve de opgeroepen eigen
soldaten kwamen steeds meer
Uit het zuiden gevluchte legerafdeelingen de provincie binnen. De grietmannen kregen
last om deze naar het leger te
voeren. Het aantal van deze
oude soldaten groeide zoo,
sterk aan, dat daardoor zelfs
mannen van de opgeroepen
3000 man afgelost konden
worden.
Ter fourageering van de
troepen in de Wouden werden
de bakkers en brouwers gelast ,,omme voor eerst ende
vervolgens gedurende d' campagne een goed partij bier
ende broot in voorraad te
backen ende brouqen".
Was men eerst van doel
om ook het terrein tusschen
Linde en Kuinder te verdedigen, dit plan schijnt men later
weer een oogenblik opgegeven

r

op
-telijk bektffd" verliep de
-c
-qb td--'jn den eérsten'
roor ons land.
- Al 'spoedig Was een groof'
-4I" van', onze zuidelijke pro- 'vincies. a -Gelderland door de
Franthe troepen bezet. Ook.
frtroepén van den Munstei-.
.schen bisschop, .!Zwarten
schop" of ,,Attila gerinain"
genoemd — deze..natnen had
ontvangen' door vroegere
lnndertocbteii — rukten ons
'Jaäd binnen. Begin. Juni hadden zij reeds een -groot deel
van Overijsel veroverd; ii een
aantal - kleineje :'ateden QII
lD&enter hen 21 - Junt iachanden, 23Juni Zwolle4-':
- Hierop begon de. wreede
kerkvôrst met pl.rn. 12 000
man zijn veldtocht tegen de
:4.1é nbordeljke provin3es.
-brèfitltg zoo goed als weerioos alleen de vesting toeijorden-was een hinderpaal op
dn weg van den bisschop.
CrøRen -en Friesland - be*iîÈchter om zich te ver.dedigen.
:¼Staten - van Friesland
L:dedèn hun -best om de proTvincie in staat van tegenweer.
- ie brenijen. Om. aan 'het benoodigde !geld"r liierv6or te
6men, weden o a. âccijnsen
j verhoogd en moesten de ingezetmen-,hun ongemunt zilver
inl(veren tegen 4 0/0 Met een
verdgingsleger stond het er
in den -eersen tijd slecht voor.
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Vdfl WLI2UWE Ca .utariavua

van Keulen.. .
-- - . .
-- Terwijl EngelMd-"
'land
it de zeezijde bestookte
XIV het zinèn en Itet hart- vanons land als
'operaueren'eln Munsters bis':b&p bepialde zich meer tot
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e .badden
provincies ,gestreden en waren
daar uiteengeslagen of gevangeü. genomen door de
Het bevel van het Fnesc}ie
legerwerd opgedragen aan
Hans Willem van Aylva, die
een goeden naam had als veldheer. Reeds bij de -verd&Jgii
van den Rijn bi; Lobxrhc corn!'mandeerde 4ylva een Friesche
infdeelftSljeze werd daar€1ter ha een langdurig
v&ht door de 6verma&ge.
!ansche tié$n 'de
•neügd. de1"gevaügen gee
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-*as
ookeen klein
I"jei a&Mtwëlk 'aaiivan *.tijt'#de4k$rrdedJg ag vaa
FriesIancLSî.4 toevertrouw4'
14343â
â l4Çbman J1ete&ond
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