Kuinre en de Friese oorlog van 1396
De burchten van Kuinre: middeleeuwse machtsbasis.
Een verrekijker bij venster 4
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Inleiding
In de 14 de eeuw hadden de Hollandse graven voortdurend belangstelling voor de Friese gebieden.
Misschien wilden zij oude aanspraken gehonoreerd zien? Er zijn diverse pogingen ondernomen om het
Hollandse gezag voorgoed te vestigen in deze Friese gebieden. In dit kader moeten dan ook de
gevechten in 1396 gezien worden. Niet alleen een ridderlijke onderneming, maar ook de economische
belangen van de Hollandse steden speelden daarbij een rol. Er werden 3 expedities ondernomen: de
expeditie van 1396, 1398 en die van 1399. De Friese hoofdelingen (invloedrijke personen en families
die veel land bezaten, bestuurlijke en juridische macht uitoefenden) boden ten slotte hun onderwerping
aan de Hollanders aan, maar echte macht kregen de Hollandse edelen in de Friese gebieden nooit.
Hieronder wordt de slag van 1396 beschreven. De plaats van handeling moet gezocht worden in de
kuststreek tussen Kuinre en Oosterzee.

Kuinre en de Friese oorlog van 1396
Na de drooglegging van de Noordoostpolder ontdekten archeologen de resten van twee burchten:
Kuinre I en II. In de twaalfde eeuw was een nieuwe monding van de riviertjes de Tjonger (of Kuinder)
en de Linde gegraven (de Tussenlinde en Nieuwe Vaart). Aan de rivier had de bisschop van Utrecht
omstreeks 1165 een versterking laten bouwen. Deze burcht werd beheerd door zijn dienstman
(ministeriaal), die onder meer toezicht hield op de ontginning en exploitatie van de gronden in het
stroomgebied. Nabij de burcht ontwikkelde zich ook de nederzetting Kuinre. In 1385 kreeg Kuinre
stadsrechten, maar tot een echte stedelijke ontwikkeling is het niet gekomen.1
De heren van Kuinre verkeerden vaak in een moeilijke positie, omdat de bisschoppen in strijd gewikkeld
waren met de graaf van Holland, die de zeggenschap over heel Friesland nastreefde.
Vooral in 1396 speelde Kuinre daarbij een opmerkelijke rol. De graaf van Kuinre was toen voor Urk al
een leenman van de Hollandse graaf.2

Afb.1. De loop van de Kuinder en de resten van de twee Kuinder burchten. Plattegrond.
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Haartsen en Storms (2009), p.16.
Meded. Klaas de Vries: Voor 'Kuinre' is hij altijd leenman van Utrecht geweest. Later valt het leen ook weer
terug aan de Bisschop. Voor het 'Urcker' gebied was hij leenman van Holland. Aan dit gebied als restant van het
oude graafschap Staveren ontleende hij waarschijnlijk ook de door hem gebruikte grafelijke titel.
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Afb. 2. Artist impression van de doorsnede van burcht Kuinre II (1378-1531) Rond de burcht die op een ‘berghe’
stond liep een 15 meter brede gracht. Tekening M.J.A. de Haan.1

1. De kroniek van Jean Froissart
Vooral Jean Froisset (ca. 1337 - ca. 1405) heeft aandacht besteed aan
de oorlogen om Friesland, met name die van 1396 waarin ook Kuinre
een rol speelt. Hij was een belangrijke laatmiddeleeuwse, Franstalige
dichter en kroniekschrijver uit de Zuidelijke Nederlanden. Zijn
meesterwerk, de Kronieken van Froissart, is een belangrijke bron voor
de geschiedschrijving over de Honderdjarige Oorlog en de feodaliteit.
Hij baseerde zich op eerdere kronieken, eigen ervaringen en
getuigenverslagen. In 1362 werd hij hofdichter en geschiedschrijver
voor Filippa van Henegouwen, de echtgenote van Eduard III van
Engeland.

Afb. 3. Posthuum portret van Jean Froissart, "Recueil d'Arras", in een manuscript van de Nederlandse kunstenaar
Jacques Le Boucq uit het midden van de 16e eeuw.3

De kronieken van Froissart zijn bewaard in meer dan 100 handschriften, dikwijls rijkelijk versierd. Eén
van de meest befaamde is het zogenaamde Parijse Gruuthusemanuscript met liefst 112 miniaturen,
waarvan vele van de hand van de miniaturist Loyset Liédet (c. 1420 – na 1484).
In het onderhavige document is veelvuldig gebruik gemaakt van illustraties die gebaseerd zijn op de
kronieken van Froissart.
2. De achtergrond van de Friese oorlogen: dynastieke belangen
Dynastieke belangen hebben in het verleden een belangrijke rol gespeeld bij
het voeren van oorlogen. Vorsten probeerden zo hun positie te versterken.
Dat deden zij ook op vreedzame wijze, door het sluiten van huwelijken. Zij
boogden dan ook op vele adellijke familierelaties en een bijbehorend fijnmazig
netwerk van contacten.
In 1101 laat men wel eens de Friese vrijheid beginnen. Toen werden daar geen
‘uitheemse’ heren meer geaccepteerd. Toen keizer Hendrik de Vette van
Nordheim beleende met Friesland weigerde men hem daar zijn rechten te
verlenen. De spanning liep hoog op en Hendrik moest vluchtte. Bij de
achtervolging sneuvelde hij in de slag op de Nagel, bevaarbare water tussen
de eilanden Urk/Emelweerd en Kuinre. Zijn echtgenote Gertruid ontsprong
Afb. 4. Willem van Oostervant (1365 - 1417) was als Willem VI graaf van Holland en Zeeland, als Willem II hertog
van Beieren-Straubing en als Willem IV graaf van Henegouwen.4
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https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Froissart
Afbeelding in Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_VI_van_Holland
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de dans en werd omstreeks 1120 de moeder van Sophia, de echtgenote van de graaf van Holland Dirk
VI.5
De graaf van Holland regeerde niet alleen over Holland, maar ook over Zeeland en sedert 1299 over
Henegouwen. De zoon van de Hollandse graaf (kroonprins) werd als graaf van Oostervant (een deel van
Henegouwen) bekend. Nadat de Hollandse graven West-Friesland (een belangrijk deel van het huidige
Noord-Holland) definitief hadden veroverd, lieten zij hun oog begerig vallen op Midden-Friesland
(globaal het huidige Friesland). Maar het ging niet alleen om het grafelijk gezag in Friesland zelf, ook om
de beheersing van de Zuiderzee, een druk bevaren handelsroute. Piraterij kwam veelvuldig voor en
vooral de handelssteden hadden er veel last van. De steden in Holland waren dan ook groot voorstander
van een expeditie tegen de Friezen en leverden daarvoor honderden schepen.
In 1345 stak Willem IV, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen met een grote vloot de Zuiderzee
over. Maar in de buurt van Stavoren werd zijn leger vernietigd en verloor hij zelf het leven. In paniek
vluchtte het leger ‘sonder minen here den grave’. 26 September werd een jaarlijkse feestdag in
Friesland.6 Willem IV stierf kinderloos en het duurde even voor de zaken van de opvolging geregeld
waren. Margaretha, de oudste zuster van de kinderloos gestorven graaf, was gehuwd met keizer
Lodewijk van Beieren. Door die kinderloosheid kon hij nu zijn eigen vrouw met de drie graafschappen
belenen, in afwachting van de opvolging van de 13-jarige zoon. Deze zoon, de latere Willem V, werd
echter krankzinnig en overleed in 1389. Daarop werd zijn broer Albrecht (van Beieren) graaf (13581404) en diens zoon Willem stadhouder van Henegouwen. Zij zijn in het verhaal van Froissart de vader
en de zoon, die door hun relaties in de Holland-Friese oorlog van 1396-1398 een internationale
troepenmacht op de been weten te brengen.
De Henegouwer Jean Froissart (1337- 1404) schreef een boeiend verhaal over de tocht van 1396. Zijn
historische werken zijn beroemd geworden, al waren die niet onpartijdig, want zijn voorkeur ging uit
naar de ridders en hun deugden. De door hem genoemd aantallen schepen en manschappen zijn
overigens erg overdreven.7 Met een kwade Friezin en haar achterban had hij weinig op.8
Froissart:
De vader van de graaf van Oostervant overreedde hem om niet deel te nemen aan een expeditie naar
Hongarije tegen de Turken, maar om in plaats daarvan Friesland terug te veroveren. […]
Om de waarheid te zeggen: de Hollanders waren zeer blij om te horen dat er een oorlog aan kwam tegen
de Friezen9: zij haatten hen, vooral de ridders en schildknapen, want er was een voortdurende strijd
gevoerd, waarbij de twee landen elkaar wederzijds aan hun grenzen plunderden. Toen de grote graven
in Holland, zoals graaf d'Atrel, en andere koene ridders en schildknapen, hoorden de smeekbeden van
hun prinsen, hertog Albrecht en zijn zoon graaf Willem hoorden, boden zij onmiddellijk hun diensten aan,
en beloofden hen elke steun. Ze waren snel bewapend, en de belangrijkste steden ondersteunden hen
met een grote hoeveelheid kruisbogen, piekeniers en wapenbroeders. Het duurde niet lang voordat ze
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Pol (2015), p. 48.
Kerst Huisman: artikel 25: Een ridderleger bij Stavoren in de pan gehakt.
7
Verwijs (1869), p. xxxv.
8
Jean Froissart (c1333-1404) stamde uit een Henegouwense handelsfamilie, werd priester maar zocht zijn
toekomst vooral in literatuur en dichtkunst. Vanaf ca. 1383 was hij kanunnik te Chimay. Hij vond toen bescherming
bij verschillende adellijke personen uit de Lage Landen. Voor zijn grote historische werk, de ‘Chroniques’, is de
periode na 1369 met o.a. ‘De oorlogen in Friesland’ van zijn hand. Hij reisde rond om materiaal te verzamelen voor
zijn werk. Zijn voorkeur voor zijn broodheren, de adel, komt ook tot uiting in zijn afkeer voor de lagere
bevolkingsgroepen. Zij probeerden volgens hem de adellijke, door God geïnstalleerde leiding, omver te werpen.
9
Reeds in Januari 1396 was het plan beraamd om ‘over meer te trekken’ (das ‘Meer’: de zee). In mei wordt een
bode gezonden naar Utrecht en Kampen om ze te waarschuwen geen geschut of andere wapens aan de Friezen
te leveren. Verwijs (1869), xxviii.
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zich allen verzameld hadden in Enkhuizen, waar schepen
uitgerust waren om hen naar Friesland te brengen. Het waren
er zoveel, dat er werd gezegd dat er dertigduizend zeelieden
waren, en dat de stad Haarlem er alleen al twaalfhonderd had
geleverd. Deze vaartuigen werden rijkelijk bevracht met
oorlogsvoorraden en andere behoeften.

Afb. 5. Albrecht van Beieren. Fragment van een ontwerp van Willem Rhybaut voor een raam van de Leidse doelen
(1587-1588.10

Afb. 6. De waarschijnlijke route van de Hollandse oorlogsvloot. Op 1 augustus 1396 arriveerde de oorlogsvloot voor
Kuinre. Met dank aan A Post www.dorpshistorie.nl voor het beschikbaar stellen van de kaart (topografie 1350).

U kunt zich voorstellen dat de droefheid van de vrouwen en jonkvrouwen in Holland en Zeeland niet
minder was dan die in Henegouwen, toen ze merkten dat hun geliefden en relaties bij deze oorlog werden
betrokken. Hun toorn was vooral gericht op de graaf van Kronenburg, omdat ze dachten dat hij de grote
adviseur van hertog Albrecht in deze zaak was geweest, en op graaf Van de Merwede. Deze laatste was
gebrand om wraak op de Friezen te nemen vanwege de wonden die ze hem hadden toegebracht in de
eerder genoemde oorlog, toen graaf Willem [in 1345 te Stavoren] ongelukkigerwijs verslagen werd, was
10

Archief Erfgoed Leiden en omstreken, signatuur PV20626.26. Hiervan een fragment genomen.
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hij drieëndertig van zijn relaties kwijt geraakt, die zijn wapens op hun jassen droegen. Hij en de heer
Daniël van de Merwede hun leider, zouden geen van beiden de Friezen vrij willen laten. Deze twee graven
waren daarom bang om voor de prinsessen en vrouwen van hertog Albrechts hof te verschijnen.
In korte tijd was het hele leger bijeen: het Engelse kwam eerst, daarna de Henegouwers, zeer fraai
uitgedost, onder commando van seneschalk11 de graaf van Jumont, en graaf Gomegines, die maarschalk
was; toen de Hollanders en Zeelanders. Maar de Fransen kwamen niet zo spoedig als verwacht, zodat
de inscheping elf dagen werd vertraagd. Tijdens dit interval ontstond er een strijd tussen de Engelsen en
de Hollanders; en het was jammer dat het niet ging om de graaf van Oostervant, want anders zouden
de Engelsen zijn verslagen. De strijd werd bijgelegd en de Fransen arriveerden, tot vreugde van allen,
want zij kwamen met een goed uitgerust leger gewapende mannen.
12

Afb. 7. Bladzijde uit het 'Wapenboeck van Beyeren'. In het boek staat de gehele lijst van edelen met hun
afgebeelde blazoenen die samen met de Graaf van Holland aan traden tegen de Friezen in het jaar 1396. Samen
met hun knechten zou het gaan om ongeveer vierhonderdvier mannen.
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Seneschalk is de Frankische titel voor een belangrijke functionaris en plaatsvervanger van de koning. De
seneschalk was belast met financieel beheer. Hierbij ging het voornamelijk om het innen van belastingen.
Daarnaast was de seneschalk ook belast met juridische aangelegenheden, zoals de koninklijke rechtspraak. De
seneschalk werd, anders dan een baljuw, in grensgebieden geplaatst. Hierdoor had hij naast zijn financiële en
juridische bevoegdheden ook een militaire functie.
12
'Wapenboeck van Beyeren', p.52 en verder. Het boek is de overgeleverde vorm samengesteld in 1405 en de
serie Kuinre geeft aantoonbaar soms de situatie van dat moment weer. Janse (1997) p.326 en Janse (1993),
p.249. (Met dank aan Klaas de Vries, Amsterdam) Digitaal in te zien en vertaald op de site:
https://www.kb.nl/bladerboek/wapenboek/browse/book.html
Tekst op de pagina: Jtem dit sijn die hertogen, die greuen, die borchgreuen, die bannerheren die ritderen, ende
die knechten, die mit hertoge Aelbrecht van Beyeren greue van Henegouwen, van Hollant, van Zelant, ende heer
van Vrieslant, waren ther Cwnre in Vrieslant jnt jair ons Heren dusent, driehondert, ende ses ende tnegentich
[ende dier waren iiij.c ende vier off dair omtrent]
-hertoge Aelbrecht van Beyeren die lantgreue van Lucenborch die heer van Antoenge die borchgreve van Leyden
5

Afb. 8. Willem van Oostervant op weg voor zijn expeditie tegen Friesland.13

Iedereen kreeg nu het bevel om onmiddellijk aan boord te gaan, en nadat dit was gebeurd beveelden ze
zich aan in Gods genade, hesen de zeilen en kozen zee. Het water was glad en scheen er plezier in te
hebben om hen te dragen. Er waren zoveel vaartuigen dat die in linie gelegd zouden hebben gereikt van
Enkhuizen tot Kuinre (waarboven Friesland ligt, en waar ze van plan waren te landen), ofschoon twaalf
zeemijlen afstand (ca. 57,9 km)14, zou de hele zee zijn bedekt; maar ze zeilden tezamen op.

3. De Hollandse oorlogsvloot
Op 17 juli liet de graaf overal in zijn landen het bevel geven om ,,alle cogge scepe ende andere grote
scepe" zodra ze binnenkwamen, te ,,houden ende toeven, ende laten varen tot Enchuszen in
Westvriesland, om minen Heer ende sijn lude aldaer te wachten ende over te voeren in oestvrieslant."15
Bussen, kruit en steen voor de mangenelen16 en ander werpgeschut, vuurpannen en toortsen worden
aangeschaft.17

13

Plaat XXVI in: Humphreys (1844). Dit boek bevat een selectie van enige van de vroegste lithografische prints
naar illustraties (uit 1460-1480) van Jean Froissart’s middeleeuwse kronieken.
14
Twelve leagues. Wikipedia: A league is an old unit of length, or 3 miles. It was first an ancient Celtic unit. It was
the distance a person could walk in about one hour. 3x1,609.3426x12 = ca. 57,9 km.
15
Schwartzenberg, I, p.258.
16
Een soort katapult of blijde, steenslinger.
17
Verwijs (1889), p. xxxvii.
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Begin augustus had graaf Albrecht van Holland 30 grote
schepen van 100 last (200 ton) laten huren. Later nog eens 18
sombarts in Schiedam, welke laatste met 131 koppen bemand
werden. Diezelfde maand warden nog enige schepen in
Gouda en 20 schepen in Haarlem gehuurd. , ( …) Het schip
van Jan de Hollander van Rotterdam, waarmee de hertog zelf
de overtocht zou maken, moest met vorstelijke wimpels en
banieren, en met een verdek voorzien van Beierse kleuren
worden opgesierd. Dat men zich ook van dat vaartuig geen te
verheven denkbeeld moet maken blijkt uit de bemanning, die
slechts negen koppen bedroeg.
4. Proviandering
Een grote voorraad tarwe wordt opgeslagen, en in Delft
honderd vaten bier voor het leger gebrouwen. Kleinere
schepen, ten getale van één, twee, drie waren voor de
overvoer van wijn en bier, brood en andere levensbehoeften
aangenomen. 18 Een duizendtal ossen wordt opgekocht en
deels naar Enkhuizen verzonden. Zo voeren Koeynre kogghen’
met vijftig gezellen met proviand aan boord in twee keer 608
voor de slacht bestemde ossen over de Zuiderzee.19 Een
ander deel van de ossen wordt naar het leger verzonden.
Misschien was het ontbreken van het West-Friese aanbod
voor Holland het resultaat van de (voorgenomen) oorlog
tegen de Friezen, waardoor hij gedwongen was vee voor zijn
troepen ook te betrekken uit plaatsen buiten Holland
(Eembrugge, Genemuiden / Mastenbroek). Ook aan schapen
wordt een vrij aanzienlijke som uitgegeven. 20
Afb. 9. Oorlogsschepen. Illustratie bij de kronieken van Froissart (fragment) 21

5. Ondertussen in Friesland
Froissart:
,,We zullen hen nu voor een ogenblik verlaten, en het hebben over de Friezen, die, zoals ik
geïnformeerd ben, al lang op de hoogte waren van hertog Albrecht’s bedoeling om met een machtig
leger op hen af te komen. Ze belegden veel bijeenkomsten over dit onderwerp, en besloten om hun
vijanden te bestrijden juist op het moment van hun landing. Want ze zeiden dat ze liever wilden sterven
in vrijheid, dan slaven te worden; en zouden de strijd nooit opgeven zolang ze nog leefden. Ze besloten
ook om geen losgeld voor welke persoon dan ook te accepteren, hoe hoog de positie van iemand ook
was, maar hun gevangenen te doden, in plaats van ze in hun eigen landen in ballingschap te houden.
Onder hen was een befaamde Fries van hoge geboorte: hij was zeer sterk en groot, want hij was een
hoofd langer dan de mensen uit zijn land. Zijn naam was Juw Juwinga; maar de Hollanders, Zeelanders
en Henegouwers noemden hem "le grant Frison", de grote Fries. Deze dappere kerel had zich een grote
reputatie verworven in Pruisen, Hongarije, Turkije, Rhodos en Cyprus, waar hij zulke moedige daden had
verricht, dat men vaak over hem had gesproken.
Toen hij hoorde dat zijn landgenoten dus hadden besloten om graag de strijd aan te gaan, wendde hij
zich tot hen: ‘Oh jullie edele mannen en vrije Friezen, weet dat er geen stabiel geluk bestaat, zoals in
18

Verwijs (1869), p.xxxvi, 16-18, 25, 26.
Idem, p.75-76, 78-79.
20
Idem, p. xxxvii.
21
Afbeelding behorend bij de slag bij Windelsea (1350).
19
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vroeger tijden, toen jullie door jullie kracht, de Henegouwers, Hollanders en Zeelanders hebt verslagen,
want zij die nu bij ons willen binnenvallen, zijn experts in het oorlog voeren. Wees er maar zeker van, dat
zij anders zullen handelen dan hun voorgangers. Jullie zullen zien dat zij niet zullen vluchten, maar met
de meeste wijsheid vechten. Ik adviseer daarom, dat we het hen moeilijk maken om te landen en wat
vooruit komen; daarna kunnen ze het land in. We kunnen beter onze steden en burchten verdedigen, en
hen het platteland geven, waar ze zich zullen vervelen. Ons land zal hen niet lang steunen. Het is
bovendien doorsneden met sloten en dijken, zodat ze niet ver het land binnen kunnen dringen, en
gedwongen zullen zijn om terug te keren, nadat ze tien of twaalf dorpen hebben platgebrand. Dit zullen
ze des te sneller doen, want ze kunnen er niet rijden, en slechts met een moeilijke voetmars door het land
komen; dat zal hen afmatten. De schade die ze kunnen aanrichten zal onbetekenend zijn, en we kunnen
het snel repareren. Maar, als we oorlog met hen gaan voeren, dan vrees ik zeer dat we overweldigd
zullen worden, want ik ben betrouwbaar geïnformeerd dat ze honderdduizend mannen onder de
wapenen hebben.’ Hierin was hij eerlijk, want zoveel waren er op z’n minst, als het er niet meer waren.
Drie moedige Friese edelen, de heer Feye van Dokkum, de heer Gerrit Cammingha en de heer Tjerk
Waltha, ondersteunden dit voorstel; maar de mensen wilden er niet naar luisteren, en ze werden
gesteund door verschillende edelen die men elims22 noemt, dat zijn heren en rechters van rechtbanken.
Die argumenteerden met succes tegen wat de grote Fries had voorgesteld, en bij gelegenheid werd
bepaald dat zodra ze zouden horen van de vijandelijke landing, ze er heen zouden marcheren om de strijd
met hen aan te gaan. Toen dit besloten was ging de bijeenkomst uiteen, opdat een ieder zijn
voorbereidingen kon treffen.
Om eerlijk te zijn, ze waren over het algemeen zeer pover bewapend. Velen hadden geen andere
beschermende kleding dan hun vesten, gemaakt van grof laken en saai, nauwelijks beter dan
paardendekken. Sommigen hadden leren kolders of geheel verroeste halsbergen, die ongeschikt leken
om dienst te kunnen doen; slechts enkelen waren goed bewapend. De meesten zagen er echter uit als
een vastenavondtroep, die ketelmuziek zou gaan maken.

Fig. 10. Een mangeneel, ,,Warwolf" genoemd, ontworpen door Trebuchet.23

22

Froissart: 'que ils appelent au pays les elms, c'est-à-dire les gentilhommes ou les juges des causes.'
In 1304 gaf de koning van Engeland, Edward I, bijgenaamd Langbeen, zijn ingenieur opdracht om een enorm
grote mangeneel te maken, 'Warwolf' genaamd. De afmetingen en het bereik kon variëren. Afbeelding:
https://en.wikipedia.org/wiki/Trebuchet
23
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Afb. 11. Ruiter spoor gevonden nabij burcht Kuinre-II, gevonden door Gerrit van der Heide.
Foto H. Veenhuis.24

Afb. 12. Illustratie op het titelblad van een van de talrijke uitgaven uit het jaar 1525 tijdens de Duitse boerenoorlog.

Een voorbeeld van bewapening

Toen de Friezen gereed waren om op te marcheren, namen ze de kruisen en vaandels uit hun kerken, en
deelden zich op in drie bataljons, elk van ongeveer duizend man. Bij aankomst stopten ze bij een
doorgang die verdedigd werd door middel van een loopgraaf, dicht bij de plek waar het Henegouwse
leger zou landen, en ze zagen de Henegouwers, Hollanders en Zeelanders duidelijk, want die waren dicht
bij de kust, en maakten aanstalten zich te ontschepen.
Het was op Sint Bartholomeus dag [27 augustus], die dat jaar op een zondag viel, toen hertog Albrecht
en zijn leger in Friesland landde. De zesduizend Friezen, die de bewegingen van hun vijanden volgden,
zetten alles op alles, en klommen25 de dijken op om te zien hoe ze hun landing op de een of andere manier
konden verhinderen.

6. Waarom Kuinre ?
Dat de aanval in 1396 begon in Kuinre, had maar deels te maken met de houding van de heer van Kuinre,
die op voet van oorlog leefde met de Kuinrenaren.

24
25

De Boer and Geurts (2002), p.75.
Het waren slechys zo'n 120 gewapenden volgens Janse (1993) p.128, noot 31.
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Een eerste en harde waarschuwing voor leenheer Herman II vormde in 1381 de opzegging door de graaf
van Holland van de leenbanden van de bezittingen op Urk en in Emelweerd. Deze gebieden werden in
achterleen gegeven aan de Hollandse edelman Dirk van Swieten. De gespannen verhoudingen tussen
graaf Albert en Herman waren een aantal jaren later weer genormaliseerd. Herman kon zelfs met
vrijgeleide van de graaf in Holland reizen.
Het is aannemelijk dat Herman II van Kuinre26 in deze oorlog de kant van de Hollandse graaf koos om
zijn positie tegenover de Kuinrenaren te versterken en mogelijk zelfs zijn gezag over het Fries-Stichtse27
grensgebied uit te breiden. Hij maakte zich verdienstelijk door enige malen – maar wel tegen betaling , met Kuinder koggen ossen te leveren aan het Hollandse leger.
Vooral lijkt Kuinre echter te zijn uitgekozen om een sterk signaal af te geven aan bisschop Frederik van
Blankenheim. Deze had een ‘duizendjarige vrede’ met de Friezen gesloten en voor hem was de
verovering van Coevorden (1395) slechts de eerste stap op weg naar de onderwerping van de vrije
landen aan de noordelijke grenzen van het Oversticht. In het verdere verloop van de Hollands-Friese
oorlog bleef de zeggenschap over Kuinre en haar achterland (Stellingwerf en Oosterzee) een rol spelen.

Afb. 13. Kuinre en het achterland op de kaart van Christiaan Grooten uit ca. 1570 (kaartfragment). Linksonder
Lemmer, met daarboven Oosterzee, de zuidelijke toegang naar Friesland.

26

Herman II van Kuinre wordt vermeld in de periode 1376-1410 en is begin 1412 vermoedelijk overleden.
Het Sticht is het gebied waarover de bisschoppen van Utrecht in de Middeleeuwen de geestlijke én wereldlijke
zeggenschap had.
27
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7. De positie van Stellingwerf en Oosterzee
Uit een oorkonde van 1165 blijkt dat de bisschop woeste veengronden uitgaf aan Friese kolonisten in
een gebied langs de Linde waartoe ook de streek rond Kuinre en het latere ontstane Stellingwerf28
behoorden. Stellingwerf lag tussen de Kuinder en de Linde en tussen de Linde en Vollenhove/Drenthe.
De nieuwe boeren moesten daarvoor een tins, grondbelasting, betalen. Langzamerhand waren er op de
dorpen langs de riviertjes de Linde en Tjonger en later evenwijdig daaraan, verder het veen in, buurten
ontstaan29. De in Stellingwerf en het aangrenzende Oosterzee wonende boeren voelden zich sterker
betrokken bij Friesland, voor velen het “land” van herkomst, dan bij het Oversticht van de bisschop. Hij
en zijn dienstman in Kuinre hadden dan ook niet volledig greep op Stellingwerf en Oosterzee, dat
bestuurd werd door ‘stellingen’.30 In 1382 had een aantal bewoners uit Stellingwerf en Vollenhove een
bisschoppelijke belastinggaarder de hersenen ingeslagen.31
In veel conflictgevallen kozen men hier dan ook de kant van de Friezen. Dat werd niet anders sedert de
heren van Kuinre leenmannen van de graaf van Holland waren geworden. De loyaliteit van de graaf van
Kuinre nam dan ook vaak de vorm van een spagaat aan.
8. Een woeste vrouw
Froissart:
Onder de Friezen was een of andere woeste vrouw, in een blauw laken gekleed, die bezeten van woede
haar landgenoten achter latend voorwaarts snelde naar de schepen met de Henegouwers en Hollanders,
die zich voor de strijd gereed maakten. Toen de vijand tot boogschot afstand bereikt had, draaide ze zich
om en, terwijl ze haar kleren omhoogtrok, toonde ze haar ontblote achterste aan allen die het wensten
te zien, waarbij ze in haar eigen taal ‘Zoek daar je welkom !’ schreeuwde. Degenen aan boord, die de
goddeloosheid van deze vrouw zagen, lieten zo'n zo’n regen van pijlen en werpspietsen vliegen, dat haar
benen en dijen van de snoefster ermee gelardeerd werden; want het leek wel een sneeuwregen, zoveel
pijlen werden er op haar afgeschoten. Verscheidenen sprongen in het water, en, joegen met getrokken
zwaarden achter deze goddeloze vrouw aan, haalden haar spoedig in en sneden haar in duizend stukjes.

Afb. 14. Boogschutters

28

Werf kan slaan op de verhoging waarop de boerderij was gebouwd. Maar ‘warf’ heette ook het hoogste
gerecht van Stellingwerf, gevormd door de grietmannen en de stellingen. Vries (2011), geciteerd in Van der
Linde (2015).
29
Van der Linde, p.7-9.
30
Vries (2011), geciteerd in Van der Linde (2015), p.22.
31
Van der Linde, p.26.
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Afb. 15. Achterwerk.32

Ondertussen, had de ontscheping gevolg gehad; en de Henegouwers marcheerden op de vijand af, die
hen moedig ontving, met lange speren en met ijzerbeslagen knotsen, en ze fanatiek afsloeg. Velen
werden gedood en verwond; maar door het voordeel van hun hand- en voetboogschutters, en door hun
superieure wijze van vechten, veroverden de Henegouwers de dijk, en bleven de overwinnaars op het
terrein bij deze eerste aanval. Toen ze allen ontscheept waren, stelden ze zich langs de dijk op, elk onder
zijn banier, en zo optrekkend was hun linie meer dan een halve zeemijl lang.
De Friezen trokken zich, na het verlies van hun dijk, terug naar een andere doorgang, waar ze een aarden
verschansing voor zich hadden opgeworpen, met een zeer diepe loopgraaf erachter. Het waren er zo’n
dertigduizend33, en omdat ze niet ver weg lagen, waren ze duidelijk te zien door de Henegouwers en hun
geallieerden, vanuit hun positie op de dijk. Elke partij bleef op haar plek: in de tussentijd, was het hele
leger en haar bagage geland, en er werden enkele tenten opgezet, waaronder zij gedurende de zondag
en maandag uitrustten, terwijl ze ondertussen de Friezen observeerden, met wie er op deze twee dagen
veel schermutselingen en gewapende acties waren.

9. De slag bij Schoterzijl
Behalve enige schermutselingen, ontstaan door het ongeduld van beide partijen, bleef het rustig tot
dinsdag 24 augustus, de dag van Sint-Jans Onthoofding, toen de grote slag op het Oosterzeesche veld
nabij Schoterzijl plaats had.34
Nog op de avond van de belangrijke dag zond Albrecht een bode uit het leger aan zijn gemalin en de
gravin van Oostervant, om hen te laten weten ,,hoe mijn lieve here den upgane mitter hulp van Gode
gewonnen hadde", welke blijde tijding de bode op de 28e aan zijn meesteres bracht.
Beide legers waren goed voorbereid voor de strijd op dinsdagmorgen. En toen er besloten was om de
vijand aan te vallen werden er vele Henegouwers, Hollanders en Zeelanders tot nieuwe ridders geslagen.
Ze trokken op in fraaie slagorde, hun boogschutters voorop geplaatst tussen de gelederen, en onder het
geluid van trompetten marcheerden ze op om de loopgraaf te passeren. De Friezen beschermden zichzelf
32

British Libary. Harley 2563 f. 1, fragment.
De aanwezigheid van Juwinga uit Bolsward en een contingent uit Sneek bewijst dat het niet alleen om
Stellingwervers gaat. Volgens Chronographia regum Francorum II, 131 een leger van 7.000 man. A. Janse, Grenzen
aan de macht, 129.
34
Verwijs (1869), p. XLVII.
33
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tegen de pijlen door middel van de aarden wal die was opgeworpen voor de loopgraaf, en die zo hoog
was als hun hoofden. Maar de Hollanders sprongen in de loopgraaf, en maakten bruggen van hun speren
en lansen. De vijand verdedigde zich dapper, en deelde hen die the bank poogden op te klimmen zulke
harde klappen uit, dat ze hen op hun achterwerk de loopgraaf in dreven. Om kort te gaan; er werden
zoveel moedige daden verricht, dat het onmogelijk is om ze allemaal op te sommen. Maar de
Henegouwers en hun geallieerden waren zwaarbewapend, en de Friezen konden hen niet veel meer
aandoen dan hen neer te slaan.

Afb. 16. Boeren vermoorden een ridder. 35
De nieuwe ridders gedroegen zich eervol, maar de vijand toonde grote moed. Het is een vitaal ras, hoewel
het zeer slecht bewapend is. Sommigen liepen zonder schoenen en kousen, maar boden toch hardnekkig
weerstand. Gedurende deze schermutseling vonden graaf van Ligne, de seneschal van Henegouwen, en
graaf van Jumont, die met andere Henegouwse-ridders de loop van de loopgraaf volgden, een doorgang
voor hun paarden, en vielen de zeer ontstelde Friezen van achteren aan. Ze staakten de verdediging van
de loopgraaf, om deze laatste aanval af te slaan. Maar de Henegouwers vielen hen zo krachtig aan, dat
de vijand gebroken en uiteengedreven werd, en de Hollanders en Zeelanders staken de loopgraaf over
en namen aan het gevecht deel. De slag werd nu heel moorddadig, en de Friezen deelden vernietigende
slagen uit met de bijlen waarmee ze zich hadden bewapend, en die ze gebruikten om hout te hakken.
Maar de grote Fries, Juw Juwinga, verloor zijn leven. Niet lang daarna, verlieten de Friezen het terrein,
en sloegen zo snel ze konden op de vlucht. De slachting die volgde was afgrijselijk, want niemand werd
gespaard. Vooral de Hollanders doodden allen die ze konden achterhalen: zelfs hen die door de Engelsen
Fransen en Henegouwers gevangen waren genomen en nog in hun handen waren, doodden ze. Heer
Willem van Kronenburg, en zijn twee zonen, Jan en Hendrik, die deze ochtend tot ridder waren geslagen,
gedroegen zich kranig en waren het actiefst bij het afslachten van de Friezen; ze lieten duidelijk zien dat
ze een hekel aan ze hadden.

35

Maart 1382. Bij een revolte doden boeren uit Maillotin een ridder. De opstand is een volksopstand in veel
plaatsen in 1382 tijdens het bewind van koning Karel VI. Het protest was (onder anderen) gericht tegen de
drukkende fiscale belasting.
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Afb. 17. Ridders steken een dorp in brand.36

10. De overwinning
Om te besluiten: de Friezen werden geheel verslagen en merendeels gedood. Enkelen werden
gevangengenomen en ongeveer vijftig werden naar Den Haag afgevoerd, waar zij een lange tijd bleven.
De graaf van Kuinre, die de graaf was van de stad waar hertog Albrecht was geland, had zichzelf op
maandag aan de hertog overgegeven, en hij en twee zonen hadden aan de strijd tegen de Friezen
deelgenomen. Zij leefden nadien onder protectie van hertog Albrecht en zijn zoon graaf Willem.
Na deze vernietiging, kwartierden de Henegouwers, Hollanders, Zeelanders, Fransen en Engelsen zich bij
Kuinre in, en namen verschillende steden en kastelen in. Maar hun veroveringen waren onbeduidend,
want de Friezen deden hen met hinderlagen en schermutselingen niet veel kwaad. Als ze al gevangenen
maakten, hadden ze geen losgeld om aan te bieden; en ze zouden zich zelden over geven, maar vochten
tot ze sneuvelden. Ze zeiden dat ze liever dood en vrij waren, dan te zijn onderworpen aan de een of
andere graaf van wie dan ook. Hun vrienden en relaties brachten nooit enig losgeld mee voor hen die
gegrepen waren, maar lieten ze in hun gevangenis sterven. De Friezen boden daarentegen hun
gevangenen wel in ruil aan, een man tegen een man; maar wanneer hun vijanden niemand hadden om
te ruilen brachten ze hen om.
Op 5 september verliet Albrecht Kuinre. Froissart noemt het aantal gesneuvelden niet. Aan Hollandse
zijde werden 4.000 gesneuvelde Friezen geclaimd , terwijl aan Friese zijde dit aantal op 1.400 werd
geraamd.37 Het aantal zal er ergens tussenin liggen. Onder de gevangenen waren ook de heer van
Kuinre, die zich nog de vorige dag aan de zijde van Albrecht had bevonden, en met zijn twee zonen
onder de Friezen streed. Beide zonen bleven lang bij hertog Albrecht en graaf Willem, zowel in Holland
als in Henegouwen.

36

Illustratie bij de strijd om Caen (1346), behorend bij hoofdstuk CXXIII van de kroniek van Froissart.
http://www.maisonstclaire.org/resources/chronicles/froissart/book_1/ch_101-125/fc_b1_chap123.html
37
Resp. Johannes a Leidis en Beka, aangehaald in Verwijs (1869), p. xlix, noot 1.
14

Afb. 18. Albrecht Dürer tekende deze gevangen genomen boeren in de Duitse boerenoorlog (1524 - 1526).
Zo zal het er ook wel in de tijd van de Friese slag van 1396 hebben uit gezien.

Toen het Henegouwse leger zo’n vijf weken in het land was geweest, en veel steden en dorpen, die
inderdaad van weinig waarde waren, hadden vernietigd en verbrand, begon heel koud te worden en
bijna elke dag te regenen. En op zee waren er ook hevige stormen. Hertog Albrecht en zijn zoon stelden
daarom voor met het leger terug te gaan naar beneden-Friesland, waarvandaan ze gekomen waren, en
naar Holland te marcheren om comfortabeler de winter door te komen, die zeer streng was ingevallen.
Aldus werd gedaan [op 6 september]; en bij hun aankomst in Enkhuizen lieten de graven hun mannen
gaan, vooral de vreemden, met wie ze zeer ingenomen waren, betaalden hun volle gage, en dankten hen
tevens voor de diensten die ze hadden geleverd. Zo werd dit grote leger ontbonden, zonder wat dan ook
veroverd te hebben. Maar twee jaar later keerden deze nobele prinsen, hertog Albrecht en zijn zoon graaf
Willem, daar een tweede maal terug, en deden grote veroveringen door hun excellente moed, waarvan,
zo God het wil, volledig verslag zal worden gedaan.
Maar op moment zullen we niet meer vertellen.

Afb. 19. Hier worden ossen en schapen aan boord gedreven (15e eeuw). 38

11. Herman van Kuinre steunt de graaf van Holland in 1398
Het hoofddoel werd in 1396 niet bereikt: het lijk van de graaf Willem met banier en wapen van
vijandelijke bodem mee te nemen, noch de instelling van baljuwen was geschied.
In 1398 werd een nieuwe Friese veldtocht ondernomen. De [Hollandse] graaf had zich nu van
rugdekking verzekerd. De inwoners van Kuinre, Stellingwerf en Oosterzeeïngerland erkenden hem als
hun heer. Nu stelde Albrecht van Beieren Friesland onder zijn gezag, dat echter maar tot 1401 stand
38

Afbeelding uit manuscript 'The Chronicles of Pisa' Zuid-Nederland, 4e kwart van de 15e eeuw. British Libraray.
Free of known copyright restrictions. Fragment van de afbeelding.
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=42905
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houden. Alleen Staveren bleef nog tot 1411 bij de Hollandse grafelijkheid horen. Van augustus 1403 tot
en met juni 1404 voerde Herman van Kuinre, zoon van Herman II, samen met twee andere Hollandse
kapiteins daar het bewind.

Tot slot
Zoals in de inleiding al werd opgemerkt, kwam de onderwerping van de Friesen in 1396 niet tot stand.
Daarbij kwam nog dat de bisschop van Utrecht de Hollandse belangen zoveel mogelijk tegenwerkte.
Het laatste Hollandse bolwerk Staveren bleef tot 1414 in Hollandse handen. Door de geisoleerde ligging
als Hollandse enclave binnen het Friese gebied, verloor Staveren aan betekenis. Dat gold met name als
handelscentrum.
De anarchie in de Friese gebieden nam hand over hand toe en het Friese gewest kreeg te maken met
een chaotische samenleving, waarin diverse groepen elkaar bestreden.
Hierin speelde de Friese Volksheld, kaper, zeerover en krijgsheer Pier Gerlof Donia (Grutte Pier 14801520) rond 1500 een rol van betekenis.
Pas in 1528 nam Karel V het landheerlijke gezag van de bisschop van Utrecht over en keerde de rust
terug in de Friese gebieden.

Over de auteur:
Gerrit van Hezel is in dienst bij Rijkswaterstaat en woont in Zwolle. Hij heeft o.a.
met Aaldert Pol gepubliceerd over de geschiedenis van Schokland, Kraggenburg
en de vaarweg van Zwolle naar zee, de Zwolse beurtvaart, Zwolle en de “regio”
er omheen en over het leven en werk van de Duitse planoloog Walter Christaller, diens familie en bekendenkring.39 Voor ‘verrekijker’ van de Canon van de
Noordoostpolder schreef hij enkele bijdragen.

39 De inrichting van de IJsselmeerpolders en de rol van de theorie van Walter Christaller", een verrekijker bij
venster 12, Dorpen inclusief Emmeloord.
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Bijlagen bij Kuinre en de Friese oorlog van 1396
betreffende het gebruik van de Kuinder koggen.
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Bijlage 1. De Kuinder koggen
Er is in 1396 sprake van Kuinder koggen. Ze werden tweemaal ingezet voor ’t overbrengen van 608
ossen van Eembrugge naar Hoorn, waarvoor achttien Kuinder koggen en vijftig gezellen met proviand
werden ingezet. 40

1.1 Waren de Kuinder koggen zeeschepen ?
In welk gebied opereerden de Kuinder koggen? Een eerste aanwijzing geeft de herkomst van schippers
die in de 14e eeuw bier Van Hamburg naar Amsterdam brachten. Dat werd geregeld via commissionairs
met lichters. Deze in Amsterdam residerende ‘ligters’ vormden reeds vóór 1358 een ‘hanze’, een
genootschap van kooplieden. Het vervoer tussen Hamburg en Amsterdam gebeurde in ca 56 % van de
gevallen met Nederlandse schippers die met name afkomstig waren uit de Zuiderzeesteden. Schippers
die in Amsterdam in de periode 1352-1354 in de Amsterdamse biertol (1323) met name genoemd
werden kwamen uit: 5 Stavoren, 5 Enkhuizen, 4 Wieringen, 3 Kampen, 2 Amsterdam, 2 Harderwijk, 2
Dokkum, 1 Ameland, 1 Korwerd, 1 Hindeloopen, 1 Medemblik, 1 Naarden, 1 Genemuiden, 1 Biervliet.
Het gebeurde met schepen, die doorgaans niet zwaarder beladen waren dan 20-25 last of 40-50 ton
bier.41 Ook andere goederen, deels uit de Oostzeelanden, werden uit Hamburg meegenomen.
Omstreeks 1370 was al 1/3 deel van de totale Hamburger bierexport voor Amsterdam bestemd.
Kuinre wordt in de opsomming niet genoemd. Er is op basis daarvan niet direct reden om aan te nemen
dat de Kuinder schepen werden ingezet als kustvaarders op bijvoorbeeld Hamburg.

1.2 Binnenvaart-koggen
Wat betekende ‘Kuinder’, eigendom van schippers uit Kuinre, of in Kuinre gebouwd, of varend vanuit
Kuinre? Waarschijnlijk is de aanduiding ‘Kuinder koggen’ gebruik in de zin van ‘gebouwd in Kuinre’ als
binnenvaart-koggen voor de interregionale vaart.
In een ankerinstructie van de Duitse koopman in Brugge aan de hanzesteden uit 1401 vinden we ook
‘cleene cogghen’ genoemd tussen de binnenschepen.42

40

Picture from: the Chronicles of Pisa. Netherlands, South; 4th quarter of the 15th century. British Libraray. Free
of known copyright restrictions. Fragment.
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=42905
41
Registers van de biertol (H.J. Smit in BHG, deel 38, 1917, p1 e.v.), geciteerd in: Ketner (1946), p.4-5. De registers
geven inlichtingen over drie zaken: 1e over den naam, dikwijls ook over de woonplaats van den schipper en over
den tijd, waarop hij te Amsterdam aankwam; 2e over de bevrachters, die tol schuldig waren, en het aantal voeders
en tonnen bier van elk van hen en 3e over de hoeveelheid, den aard en vaak ook over de bevrachters van tolvrije
goederen.
42
Höhlbaum, (1876-1904) deel V, nr. 509.
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Afb. 20. Links. Zegel van Stavoren (1246).43

Afb. 21. Rechts. Een zegel uit 1399 uit Kuinre.
Het zou een binnenvaartkogge kogge kunnen
symboliseren. Voorop een kajuit of vooronder.44

De Kuinder koggen hadden waarschijnlijk een laadvermogen van 28,2 ton of meer en mogelijk de
volgende afmetingen: 15,55 m Loa x Boa 4,20 m x > 1,63 m hoogte midscheeps. De groote van de Kuinder
koggen was vergelijkbaar met het formaat van kogge Almere Wijk 13 (1410). Zie bijlage 1.

1.3 Turfvervoer
De ontginning van de hoogveenkoepels in het achterland van Kuinre maakten het mogelijk om ook op
grotere schaal hoogveenturf te winnen. In de middeleeuwen werd in Fryslân vooral (hoogveen)turf
van droge percelen gestoken. Pas in de 16e eeuw introduceerden Gieterse verveners introduceerden
hier in drassige gebieden laagveenwinning, waardoor o.m. uitgewaaide meren ontstonden.
Friese turf werd de soortnaam voor hoogveenturf. Bovendien was voor veel westerlingen alles wat
van over de Zuiderzee kwam Fries. Dat laatste constateerde ook Dekker over de zo genoemde Friese
turfpraam die Groenewegen in 1786 tekende. 45
Afb. 22. Deze turfschep lag in kogge Almere Wijk 13, maar sporen van turf
werden niet aangetroffen. 46

Door het volle (vierkante) onderwaterschip moet de Kuinder kogge
bizonder geschikt geweest zijn voor volumineuze transporten zoals
turf. Door de volle vorm lag het zwaartepunt van het geladen schip
relatief laag. In de Deventer kameraarrekeningen wordt in 1343 een
schip met de naam ‘Kunrencogghe’ als turfschip genoemd.47

Afb. 23. In binnenvaartkogge Almere Wijk-13 werd dit ruitespoor gevonden,
eigendom van een ridder of edele.

43

’t Hooft (1917).
Moll (1929). Ewe (1972).
45
Groenewegen/ Dekker (1967).
46
RCA Lelystad.
47
Doorninck (1985), deel I, p. 14.
44
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13. De Klepperridder
Evert van Ginkel heeft een mooi boekje geschreven met prachtige illustraties, De Klepperridder - de
laatste reis van de kogge van de Kruidenwijk, waarin kogge Almere Wijk 13 (de Kruidenwijk) figureert.
Het verhaal van de reisgeschiedenis wordt verteld door de enige overlevende, een jongen van
veertien jaar. Hij verhaalt over hardwerkende zeelui, bloeddorstige ridders, geldzucht, domheid en
moed in de woelige 15e eeuw. Maar geeft ook informatie over deze kogge en de lading en vele andere
zaken.48
Afb. 24. Kogge Almere Wijk 13. Deze kogge heeft globaal het formaat van de Kuinder koggen die de ossen.
vervoerden.49

48
49

Van Ginkel (oktober 2015).
Tekeningen in: Hocker en Vlierman (1996).
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Afb. 25. Het midscheepse dwarsprofiel50 is zo vol als bij een
praam.
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Bijlage 2.

Bepaling van de vermoedelijke grootte van
de kogge.

1. Het gewicht van 17 ossen

Tabel 1. Maten en gemiddeld gewicht van een os
De maten van een os
Gewicht

538,5 kg
cm

Schofthoogte

128,25

Romplengte

153,38

Koplengte

30,67

Romp- + koplengte

184,05

Romp- + 1/2 koplengte

168,72

Borstkas

76,00

Maag/buik

85,00

Pootwijdte

70,00

De ossen werden op twee momenten (‘twin tiden’) overgebracht: in 2 x 18 = 36 reizen. Er pasten dus
gemiddeld 17 ossen in de Kuinder kogge. Een os zal zo’n 538,50 kg hebben gewogen bij een schofthoogte van 128 cm een romplengte van 153 en potenwijdte van 70 cm een maximale breedte van 85
cm. De 17 ossen aan boord wegen dus 9,15 ton. 51 Er waren gemiddeld 2-3 (2,78) gezellen op elk schip,
dus maximaal 3 ~240 kilo. Het schip heeft dus een lading van 9,55 ton. Dat moet dus het minimum
laadvermogen zijn. There were on average 2-3 companions on each ship, so up to 250 kg. The vessel
thus has a load of 9.30 ton.
Tabel 2. Lading
Gezellen
Ossen
Totaal

Lading (tonnen)
0,250
9,15
9,30

51

Het slachtgewicht van een groot rund of os bedroeg in 1426 350 kg. Zie: Ronald de Graaf (2004), p.387. Een
modern Belgisch witblauw rund van 660 kg heeft 429 kg slachtgewicht. Dat wil zeggen dat bij zo’n verhouding van
65 % een ongeslachte os in 1426 zo’n 538,50 kilo zal hebben gewogen.
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2. Benodigd sta-oppervlak voor ossen
Maar er moet ook voldoende ruimte zijn voor de ossen en de bemanning.
Het benodigd staoppervlak voor de 17 ossen wanneer die om en om en dicht tegen elkaar aan
staan is:
17 x (lengte 1,70 m x breedte 0,85 m)
Daar komt aan oppervlak bij:
Ruimtebeslag van vooronder
Ruimtebeslag van achteronder
Totaal bruto benodigd oppervlak

= 24,6 m2.
= 3,5 m2
= 3,5 m2
= 31,6 m2

De poten van de ossen staan 70 cm uit elkaar (buitenzijde), het dikste maag/buik deel is 85 cm
breed.

3. Minimum scheepshoogte
Enige uitgangspunten voor de bepaling van de scheepshoogte:
Om onrust te voorkomen laat men de ossen niet boven boord uit kijken. Hun koppen zijn zonodig
zodanig bevestigd dat de ogen beneden de schofthoogte blijven. Ook uit oogpunt van stabiliteit van
het schip – de beladingsgraad is gering - is dit nodig. Bij een schofthoogte van 1,28 meter, een
vloerdikte van 0,25 meter en een uitstekend deel van de kielplank van 10 cm zou de hoogte van de
kogge midscheeps ten minste 1,63 meter moeten bedragen (vanaf onderkant kielplank).
Laten we enkele binnenvaartkoggen aan bovenstaande eisen toetsen:

4. Kogge NM107 (17 ton)
De Moddermankogge (NM 107) die tussen Schokland en Kuinre is gevonden heeft een hoogte van
1,50 meter.
Op een hoogte van 1,28 meter beneden bovenkant boord is de horizontale doorsnede 16,5 m 2.
Dit oppervlak is te klein voor het vervoer van de ossen.

5. Kogge Almere Wijk 13 (38 ton)
Kogge Almere Wijk 13 is voller (vierkanter) gebouwd en de hoogte is groter dan 1,63 meter
(namelijk 1,84 meter). Het laadvermogen bedraagt ongeveer 37,2 ton, ruim voldoende voor de
ossen.
Het dikste gedeelte van een os ligt op een scheepshoogte van 1 meter. De horizontale doorsnede
van het schip op deze hoogte is 30,96 m2.52 Dit lijkt net voldoende staruimte te bieden.

6. Het eigen gewicht
Een schip van de vorm van Almere Wijk 13 voldoet. De hoogte midscheeps kan wat minder zijn. Die is
bij de Almerekogge 1,84 meter. Het schip ondergedompeld tot een hoogte van 1,63 m mischeeps
heeft een deplacement van 57,5 m3. Het berekende eigen gewicht is zonder dek 13,87 ton. Met
wegering van 0,43 ton zou het eigen gewicht 14,30 ton worden. 53
52
53

38,78 m2 over alles en binnen de wegering 38,78 m2 – (11,65 m x 0,67 m=7,82) = 30,96 m2.
Hezel (2015), p.71 voetnoot 71.
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7. Diepgang bij het ossenvervoer
De waterverplaatsing bij het ossenvervoer = eigen gewicht 14,30 ton + lading 9,30 ton = 23,60 ton.
Daarbij is de diepgang 0,75 m.

8. Laadvermogen schip
De maximale diepgang bij een hoogte van 1,63 meter een vrijboord van 0,368 meter = 1,26 meter.
Het deplacement bij deze maximale diepgang is 42,5 m3.
Het laadvermogen = 42,5 m3 – eigen gewicht 14,3 ton = 28,2 ton.

9. Lengte
De overall-lengte (Loa) bij deze hoogte is uitgaande van de afmetingen van de Almerekogge: 15,95 m –
0.40 m = 15.55 meter.

10. Breedte
De breedte over alles (Boa) is 4,20 meter.

11. Tegenwind
De koggen konden bij tegenwind moeilijk aan land komen, en er moesten andere schuiten aan te pas
komen om het vee aan land te brengen. Daarom werd '(…) tot Staveren een grote scwt ghewonnen,
dair men tvee mede an lant brenghen soude, also die koeynre kogghe niet an lant vloten en mocht
overmids den winde, ghegheven xxx gr'.54
De diepgang schijnt niet zozeer een rol te hebben gespeeld voor het aanlanden.

12. Transportkosten
De berekende transportkosten voor het vervoer van de ossen komen overeen met het vervoer van
schepen van 17 ton laadvermogen.

13. Conclusie
De Kuinder koggen hadden waarschijnlijk een laadvermogen van 28,2 ton of meer en mogelijk de
volgende afmetingen: Loa 15,55 meter x Boa 4,20 meter x hoogte midscheeps > 1,63 meter.
De berekende transportkosten komen overeen met het vervoer van schepen van 17 ton
laadvermogen.

54

Verwijs (1869), p.75-78.
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Bijlage 3. Werkelijke en berekende vervoerskosten van de Kuinder koggen
In 1396 varen 18 koggen van Kuine naar Eembrugge, waar ossen worden geladen. Die varen ze naar
Hoorn waar ze worden gelost. De vergoeding is ‘vier scilde’.55
1 schild = 40 Hollandse groten. Voor elk schip is dus 160 groten betaald.
Omstreeks 1400 gelden de volgende parameters voor de verschillende trajecten56
Vrachtkosten vaartuig 8,5 last
De IJssel
De
Zuiderzee en traject
stroomop- Waalstroomop- Amsterdam - Gouda waarts
waarts
Dordrecht
jaar
fase laden lossen
varen per km
km dag
km/uur
jaar
fase laden lossen
varen per km
km dag
km/uur
Stroomsnelheid
(m/sec)

1632
guldens
3,52

1632
guldens
3,52

1632
guldens
3,52

0,1955
32,47
3,25
1400
groten
21,81

0,2786
22,78
2,28
1400
groten
21,81

0,1261
50,33
5,03
1400
groten
21,81

1,211
32,47
3,25
0,69

1,725
22,78
2,28
0,74

0,781
50,33
5,03
var.

Afstanden:
Kuinre – Urk - Eemmonding
Eem tot Embrugge
Eembrugge – monding Eem
Eemmonding – Hoorn
Hoorn – Urk – Kuinre
Totaal

km
67,54
6,80
6,80
44,32
56,20 +
181,66 km

Voor 8,5 lasten:
Vaarkosten: 181,66 * 0,745 groten = 135,34 gr.
Fase laden/ lossen
= 29,19 gr. +
Totaal

164,53 groten

De berekende transportkosten komen overeen met het vervoer door een schip van 17 ton.

55
56

Verwijs (1869), p. 75.
Hezel (2015), De ontdekking ..., bijlage 5.
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