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in i331 ontvangt heer Jan
van den graaf van
fT
zE
eengoederen, die
E±i van Kuinre voor
be
ca = an .ad. Hierbij is o.a.
te Monnike
S:eIirwerfgeHcoeven lands
legem
in
:.33S kwam er,
ma
sez. een ver2
schen de
inwoners der
Frianan an
In dit stuk
ecszechters gewan an
ze Decani de
noe=
d
Prior de
Oc:x
an eenige ingeSchoan
;oo. *)
a
Guido, die in
11T
d men gekregeni
Zi:k. Na diens
gekozen Jan
laatste waren
sane mannen en
a-Ken rollen
.2
Het gevoig
oc.ais :e T-was. .:
—.der geld in
Utze-n: znanwam: zetre men
C_ onaanLanan ze stok niet bij
za er van de
de oe.
tier dan an :eden niet veel
:e:en. Bisschop
tarec:
Jan van ..ies:
zzoozeer om
hij o.a. zijn
:e .ove verpande
aan can _ai van
re. Samen
me: nan C-e schen graaf
can cioje tegen de
Fr-anez op t_-w. waaronder de
Stir;wervers verinoedelijk
nie: waren 'crecen. Dc Eriezen rokken tegen het kasteel
te \ollenove op en overrompeiden dit. Dc graaf van
om :ich hiervoor
Geire
op de Fenen te wreken. In
1323 of 1333 trok hij naar de
grennen van Stellhigwerf (als
-word-, Banla_ij1 genoerod),
cc Fanen :aneoet. De laats:en eden de nederlaag, doch
de
oze graaf dorst hen
in n eiocn land niet te vervci;eia.
Zoc.als ;eegd, de Stellingwervers 'jncn bij dane twisten
toesc'norers te zijn gebleven,
aithans worsen hierbii niet bij
genoemd.
Toen Jan van Diest in 1340
overleed, liet hij zijn bisdom
in eem desolaten toestand achter:
veel goeceren waren vervreemd.
en iandstreken verpand.
zijn opvolger, Jan van
Ae1, kwam in 1342 weder
eea kriigsman ten tooneele.
Geleidaliik bevrijdde deze het
van den zwaren schuldenIes: an hij begon de verpan:e serkten weder in te
&_berg, Charterboek.
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Het landschap Isseiham,
dat zich met Stellingwerf en
Schoterwerf tegen den bisschop
had veibonden, oa niet diens
wereldlijke macht te erkennen,
werd gedwongen dat verbond
weer op te zeggen.
In Stellingwerf zag men dezen
veranderden staat van zaken
met ongerustheid aan, wat er
op duidt, dat ze in de laatste
jaren wel eens in gebreke zullen
zijn gebleven, hun tienden aan
Utrecht op te brengen. Om
eenigen steun te hebben tegenover een gewapend optreden
I van Jan van Arkel, gingen ze
een verbond met de Groningers
aan. In deze overeenkomst beloofden de burgers der stad
Groningen en de ingezetenen
van Stellingwerf en Schoteriand
elkander, bescherming tegen een
vreemde macht, die hen eenige
schade of onrecht zou willen
aandoen en werd aan kooplieden een wederkeerig recht
en veiligheid verzekerd. Men
I ZOU voortaan ook niet meer
toelaten, dat er in hunne landen
vertoevende lieden gevangen
werden gehouden; tevens zouden ingewikkelde twisten door
borgtochten worden opgelost. *)
,,Hadden die van Stavoren,
door het naar zich neemen der
Bisschoppelijke tolregten, getoond niet zeer gediend te zijn
met bet gezag van een gemyterd
hoofd, de Stelling- en Schoter-,
wervers dachten 'er eveneens
over; hebbende men bet daaraan toe te schrijven, dat zij
zich eenigen tijd geleden, met
de Landzaaten van IJsselham,
insgelijks van den Bisschop
afgevallen, tegen het Sticht
verbonden. Dan die van Ysselham zagerw zich, ten jaare
dertienhonderd vijf en vijftig,
door Bisschop Jan van Arkel,
gemaakte :
gedwongen het
verbond te verlaaten en
zich op nieuw aan hem te.
onderwerpen, gelijkense bij
eede en gezegelde brieven
deederi. Veellicht ware hij verder gegaan, om de reedsgemelde Friezen onder zijnen staf.
te brengen, zo niet de oorlog
met den Hollandschen Graave
hem aan ander en gewigtiger
werk geholpen had; en echter
zag hij er niet geheel van af,
gelijk ons in het vervoig zal
blijken. De Friezen van Stellingwerf en Schooterwerf scheenen dit ook te verwachten, en
maakten daarom ter hunner beveiliginge, een verbond met die
van Groningen, waarbij men zich
van wederzijden verbond, geene
overheersching van eenen
vreemden Prince of Heere,
inzonderheid van bet Zuiden
krnwnc1 (wrmd
de Bisschop van Utrecht gemeend
werd) te zullen Iijden, en verder met elkanderen goede
*) Emmius, Rer. Fris.

; bii'irschap en vrede te houden,
Z0 111 handel en bestuur van
rcht ais anderzins' ' . *)

Trots dit verbond beraarnde
van Arkel een Locht naar
:gwerf. Van de beide invan van Arkel in dit
ordt zeer weinig begevonden.
,Jn 't jaer 1361 tooch hy
me: en groot Heyr van Voick
die van Stellingwerf,
te
S:cker-woIdt endeommelangen tijd de onderIageweYgert hadden.
aar in den strijd
Sy w
=aar oesten 't ten
vro
lesten begevea, met groot verlies var. Voick. Dc Bisschop
vervcicide se seer, verbrandde
haer Dora-_ ende Huysen,
ende onderde haer Goedt en
Have Evndelijck namen se
jock aen, ende gaven te boete
1O.00AD ozEe schilden". **)
wa:e boete verbitter±e eciz:e de Stellingwervers
ndgenooten. Bovene
cn rekenden ze zich niet verom her wereidlijk gezag
vaz den Bisschop te erkennen;
Ze voerden aan, dat de Friesche
\Voudstreken nimmer begrepen
waren in de giftbrieven der
Kei:ers, op welke zich het gezag der bisschoppen vestigde.
Ze weigerden daarorn wederom
gehoorzaam.ein en orn op een
vernieuwnen aanval voorbereid
te ziin, trachz:en ze hun Iandje
te versterken door het opwerpen van sCrLans-en.
Men bleek :egen Jan van
Arkei evene_ niet bestand.
s±z had evengoed
Deze
lenerhccfd ±=nnen zijn. Reeds
in Febari van het volgende
vfel hlj weder met
jTaa:
=acht in Stellingeen
de schansen in.
werf en
,,'t Naaste drn werd aan het
krijgsvolk ten roof gegeven;
zeker geen benijdenswaardig
lot voor de ingezeteneri, de
aanvoerder der troepen moge
dan a: e-en zoogen. vredesMen wil, dat
vorst zir
met dir ..naas:e dorp" Noordwolde word: bedoeld; zekerheld bestaat re Chen opzichte,
meenen we, niet.
Piccadt
schriift van deze
invailen: ..Te deser üjdt is de
Wester-Drenth gheweest in
rep en roeren: Want den
I 'DL-,SC_a'OP Johan van Arckel was
gevaien in S::enwijcker-woudt
en S:e nverf, stekende alie
Dorc.en, Boerschappen en
en Hivsen in den brandt, waar
quam, en alles verwoestende
met voorwendinge, dat zij niet
betaen t gene zij hem
waren. Hierom heeft
ac rare goederen, en al
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der
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van

Landschap

roerlick was, zijne Soldaten
roof ge9even, Een gedeelte
deses Voicks heeft sich ter
eer ceelt, en naar ziin vernccen e: de \Vapenen tegensar
Doch eenen
e=- en
;roozen hoop is met Vee, Have
en Goed, komen vluchten in
dese
\Varineer men Piccardt mag
geiooven, can is het branden
en verwoesten niet bij één dorp
gebleven; maar hebben de
bisscnoppeliken vernield en
;eroofd wat er te verniejen en
te rooven viel. De opstandige
S:ellinwervers, thans in:iende,
een verdere strijd op algedeee verniedging van het landen van henzelf zou nit:oo. sloten thans weer,
noodedwongen, vrede met
den kerkvorst.
\Vestendorp *) vermeldt ook
deze oniusten. Deze schrijver
teekent er bij aan: ,,\Vij deelen
deze gebeurtenissen daarom
mede, dewiji de Groningers
doorgaans of onder de hand
of openlijk deze Vriezen ondersteunden".
Jan van Arkel ruilde in 1363
zijn bisdom met dat van Luik.
Zoodra hij vertrokken was,
zullen de Stellingwervers en
hun naburen we1 weer zoo
vrij zijn geweest om hun onafhankelijke leventje weer voort
te zetten. Zijn opvolgers, Johan
van Verneburg en Arnold van
Hoorn waren minder beduidend als krigslieden; ze zullen
niet veel hebben gevoeld voor
een tocht naar daze afgelegen
streek, een tocht die oak alleen
voor een oogenblik gehoorzaamheid van de landzaten zou
afdwingen.
Het schijnt steeds door een
zaak te zijn geweest van: Wensch
je iets van ons, kom het halen
met de wapens in de hand.
Onder Floris van Wevelinkhoven, die hoofd der Utrechtsche kerk was van 1376-1393,
hooren we veer iets van de
Stellingwervers en hun bondgenooten, de Schoterlanders.
Jaarboeken van Groningen.

den we
Bij Westendc
op 1381 aange: zi: De
Vriezen van Ste :erf en
onSchoterland waren
vorstgehoorzaam tegen
bisschop van C: doch
deze durfde her ies
wagen, uit vrees voc: e
zen en Groningen, om dee1ve
aan te tasten".
De Friezen (,,die van Oostergo, Westergo en ai azdee
Vriezen") hadden na Iik
jaar een verbond gesc:eii e:
Groningen. Dit hield o.a. in, i.
ca-_ zii hunne vriheid en die
van hun bond;enoozen naa:
nrn vermc.en :: :en
ransne
_;ez ten
sen en i::ebo:en
agnin
nden we
Bij
omtrent dezen tijd: ..De weinige magt van den Bisschop
Fiorens van Wevelinkhoven.
die zelfs in het jaar 1381, ul:
vrees voor den Vrieen en
Groningers, het niet drfde
wagen, om de inwoners van
Stellingwerf en Schoterand,
die zich aan ongehooraa-'
heden jegens hem shii
maakten, aan te
tot hunnen plicht te
was, der BisschoppelIike :ecenpartij, welke steeds ged±:e
werd en krachtiger aanwon.
alleszins bevorderlijk'.
Welke flu die ongehoorzaamheden waren, die de
en Schoter ervers hadling- en
den bedreven, hebben we ne:gens vermeld knnen vnden.
Ze -ien weervan
en der n.ien en
beden.
Fioris van \Vevelinkhoven
overleed in 1393; hij werd opgevolgd door Frederik van
Blankenheim. Dit was wederom iemand, die met geweld
van wapenen zijn bLcdom zocht
te onderwerpen of te vergrooten...
Op zijn graferk in de
*) Westendorp
aaric€c van
Groningen.
**) Tegenw. Staat van Frs1ancL
***) Besturen in Drezitf

Uzrechtsche Domkerk staat te
lezen:
,,Koevert abiatum revocans
vi - Terram Steiiingwerf domuitque cremando Scoterwerf
- Fregit Rynestein pro demeritis et Eversteyn - Sic
nocuit nocuis, profuit innocuis".
(Vertaling: ,,Nadat hij het
afvallige Koevorden met geweld had onderworpen, bedwong hij het land van Stellingwerf en Schoterwerf door
verbranden, en maakte hij
Reinestein en Everstein naar
verdienste met den grond
gelijk - zoo begunstigde
hij de onschuldigen en schaadde
hij de schuldigen".)
Busken Huet*), die di(grafschrift varmeldt, teekent hierbij
ann;
,,Naar die deugden ken men
zijne zwakheden afmeten".
Naast dezen Utrechtschen
daagde
kerkvorst-krijgsman
echter tevens een nieuwe vijand
op, die met de Friezen de Stellingwervers onder zijn macht
zocht te krijgen. Het was Albrecht van Beieren, graaf van
Holland. Om een juister over-!
zicht te krijgen, dienen we
thans een korte terugbiik te
doen.
Gelijk het bisdum Utrecht
de maclit over Drenthe en
Stellingwerf poogde te krijgen
en te behouden, zoo hadden:
de Friezen steeds krijg te voeren
tegen de graven van Holland,
die steeds weer poogden Friesland onder hun vleugels te
krijgen. Bekend vooral uit de
geschiedenis - v. Lennep heeft
in zin Roos van Dekema de
feiten omstandig, hoewel
+ei1 niet geheel historisch
juisbeschreven -is de rampspoedige krijgstocht van graaf
Willem IV tegen Friesland.
In verband met hetgeen volgt,
zuilen we dezen tocht hier
weergeven, zooals de beschrijving wordt gevonden bij Wage
naar.**)
,,Hij (Willen IV) was in 't
jaar 1338, door die van Staveren, voor Heere aangen omen
an hadt hun of den anderen
Friezen, sedert eenige schattingen opgelegd, die hun te
zwaar scheenen, waarom zij
de wapenen tegen hem opgeI Land van Rembrandt.
**) Vaderlandsche Historic.
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tschijnt, eenige
:cn zijne Amptenar ec~ nadden. Wiln ear getast
laz.
=
i talrijk leger
zijnd en nç
op zz oez- 1ade, begeeft
scheep en
zich re
zeilt, -:-c1:: door de
c Zuiderbinnea:ns
en±.L:::rreszee, 0
landte ±:_ :
Poorters v:n
en
anderen.cc -enen cgt
vege
vindt, dat
c=-nez scnuiveertien
zv
iL in 't
dig bleef.
\Vfez den V.
j a a r 134S,
I \:c. door
afrekend
e . eder, of
het ons in
door azfene cnaren, vetstrooid :enaa_ andde niet
oel±ikelijk an n Fesciie kust.
n van Baarnz was één
o=ent Stafar aarsen,
s:.czen: en
knoodrn ::: van een
enen verzeld,
aadg gl
of hij vid ean op amen hoop
Friezen, die, wal op hunne
hoede, de Hollaners zo ontvingen, dat er am groat deel
sneuvelde, en de overigen de
vlucht neemen oesten. Dc
Graaf, midierwv 00k ;-an land
gekomen. gtmde ::g geenen
tyd, om :vn 1 e;er behoorlijk
te schaaren, aa, met verdecide hocoem. op de Friezen
die ook hier en daar in 'triet
zaten, aanvcilende, wikkelde
hij zig en yn yolk in nadeelige
schermutselingen in; die tot
den laaten avond duurden.
De Graaf, zi in 't heetst
van 'tgevegtbevindende. schoot
er 't leeven bij in. De Hollanders warden, bij menigren,
afgemaakt. de over.;gen 'genoodmaakr de wffk te nemen
ne scnepen; werme Frie:en, tot in
t water toe vervol gden. Daze
ongeiukki;e s±d en 's Graaven
dood vial voor op den zesentwintigsten of zavenentwintigsten van Harfs:rnaand des jaars
1345, b4 am Darn, Werrega
genoemd, m±e: verre van S.
OduLs
er bij Staveren;
en juis:
e maats, alwaar
de Hoai:me Graaven te
•regt pia;::m :e :itzan. Men
vindt, dat er, van de Hollandsche mvde, dreduizend zevenhonderd .an gesneuveld
zouden zin. S:==igen maken
't getal vee

't Lyk van den Graave
werdt, eerst na verloop van
tien dagen, gevonden, en in
een Klooster bij Bolsward begraaven".
Ruim 50 jaren zouden er
verloopen, voordat de Hollandsche graven weer moed
hadden een nieuwen heertocht
tegen de Friezen uit te schrijyen.
Het liep tegen het einde der
14e eeuw. Graaf Albrecht van
Beieren regeerde in Holland.
Het land werd verscheurd door
de Hoeksche en Kabeljauwsche
tvristen, terwiji ook in Friesland
groote verdeeldheid heerschte.
En om zijn onderdanen afleiding te verschaffen en daardoor de partijveeten te stillen,
en om van de verdeeldheid der
Friezen partij te trekken, beslootAlbrecht een poging te
doen om Friesland te veroveren.
,,Het voorwendsel was de
ongelukkige dood van zijnen
Oom, Willem den IV; tot nog
toe ongewroken: doch de waare
reden, zijne begeerte om zijn
gebied uit te breiden, en Friesland, waarop hij een gegrond
regt oordeelde te hebben, geheel onder zijne macht te brengen: waartoe hem flu de verdeeldheid der Friezen goede
gelegenheid gaf." *)
Voor then tijd geweldig was
het leger, dat na eenige jaren
van voorbereiding, in 1396
samenkwam te Enkhuizen. Zelfs
Frankrijk en Engeland hadden
hulptroepen gezonden. Johannes van Leiden spreekt van
een leger van 180.000 man,
terwiji hij de vloot, die het
leger over de Zuiderzee moest
brengen, schat op 4000 groote
en 40 kleine schepen. Froissart
zegt, dat van alle kanten schepen
te Enkhuizen bijeenkwamen,
bemand met 30.000 matrozen.
Zoo groot was bet getal strijders, dat ze, man aan man
staande, de afstand van Enkhuizen tot Kuinder zouden
beslaan! De oude schrijvers
mochten wel gaarne wat opscheppen.
Eelco Verwijs **) schrijft
dan ook:
,,Het ware zeker met bet
arme Friesland gedaan geweest,
zoo dergelijke reuzenmacht het
*) Wagenaar, Alsvoren.
") Verwijs, Dc oorlogen van hertog Alhrëcht van Beieren.
-

overstroomd had. De
ige cijfers wijzen dan
genoeg de bepaalde
cc:Lkheid aan. Hoe groot
2 'ev:_cg van Friesland in
dar XIVe eeuw ge€:
.
kan niet hepaald
we':
: doch als een feit
wcrEez
ma; : angenomen worden,
aanmerkeiijk geringer
thans, en een leger
wa
man de bevolking
Friesland verre zou
van
heen cvertroffen".
De gezaiien zullen overdreyen in, aangenomen mag toch
worden, dat bet Holiandsche
le-er voor dien tijd zeer tairijk
was. Verwijs schat het op
wein; zeer dan 20.000 gewapden. maar zegt, dat deze
a±t ;root genoeg was om
voor de Friezen een gevaar te
in In Friesland zag men dan
ook met angst de komende
da;an tegemoet. Maar niet
ce Friezen van Ooster
goo en Westergoo, ook de
inwoners van Stellingwerf en
de andere deelen van het latere
Zevenwouden verwachtten niet
veel goeds van deze onderneming. Van twee kwaden de
minst kwade kiezende, sloten
ze reeds in 1395, tijdens de
voorbereidselen van Albrecht,
een verbond met bisschop Frederik. Deze laatste was hiertoe
natuurlijk wel genegen, want
de bisschoppen van Utrecht en
de graven van Holland leefden
geregeld als kat en hond en de
een zag steeds met leede oogen
een machtsuitbreiding van den
ander aan.
Dc verbondsbrief komt voor
bij Schwartzenberg en Mattheus **). Wagenaar geeft in
Hat kort den inhoud weer:
,,De Bisschop beloofde dcizend jaar en dag een vaste
vrede te zullen houden, met de
landen van Stellingwerf, Schoterwerf, Opsterland, Dodingwerstal, Oosterzee en de gemeene Friezen en de gerezen
geschillen, naar inhoud der
oude Bisschoppelijke vredebrieven, te zullen afdoen. Die
van Drente en Groningen zullen
•hun oud landrecht blijven behouden, en Drente met geen
andere Sloten bezwaard worden
" Volgens Eekhoff, Geschied. van
Friesland, was het aantal inwoners
,an Friesland in 1744 135.133 zielen.
' Not. ad Anonym. Ultraject.

dan dat van Coevorden; hetwelk ook niet sterker zou
mogen worden gemaakt. dan
het was. Het slot zou ook
buiten raad des lands van Friesland en van Drente, aan eenigen
ambtman worden toevertrouwd.
De bisschop verbond zich, geen
vreemd krijgsvolk door Coevorden of Drente te zullen laten
trekken, om Friesland of Groningen te beschadigen. Verder
beloofde de bisschop, aan den
hertog van Holland of andere
uitheemsche heeren, die Friesland den ooriog mochten willen aandoen, geen huip te zullen
bewijzen, noch doortocht door
't StiTcht van Utrecht te zullen:
vergunnen".
Deze laatste bepaling geeft
een der redenen, waarom graaf
Albrecht de tocht te water, en
niet te land ondernam, meent
Wagenaar.
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